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  طبق پيش بينى ها، شنبه عيد فطر است

طبق آنچه عضو ستاد استهالل دفتر مقام معظم رهبرى 
اعالم كرده است، به احتمال زياد شنبه روز عيد فطر است. 
به گزارش تسنيم، طبق اطالع عضو ستاد استهالل دفتر 
رهبر انقالب، پيش بينى مى شود كه رويت هالل ماه در 
غروب روز پنجشنبه بسيار بعيد است و طبق پيش بينى هاى 
قبلى، همان روزى كه در تقويم ذكر شده است يعنى 
شنبه، عيد فطر است. موحد نژاد اضافه كرد: در صورتى 

كه اتفاق ديگرى رخ دهد، به اطالع خواهد رسيد. 

پيش بينى نعمت زاده از بازار خودرو 

ايسنا: نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
اينكه قيمت خودروهاى داخلى كاهش نمى يابد، زيرا قيمت 
آن را شوراى رقابت تعيين مى كند، گفت: اگر نرخ ارز كاهش 

يابد ممكن است قيمت خودروهاى خارجى كاهش يابد. 

آرد و نان گران نمى شود 

گفت:   كشاورزى  جهاد  وزير  معاون  قنبرى  ايسنا: 
افزايش شش درصدى قيمت 18 قلم ماده  بخشنامه  
غذايى كه گندم، آرد و نان نيز شامل آن بود ابتداى 
هفته جارى از سوى دولت ابالغ شد اما اين محصوالت 
كه جزو كاالهاى يارانه اى و تنظيم بازارى هستند در 

سال جارى مشمول افزايش قيمت نمى شوند.
 

ميزان فطريه براساس
 قيمت گندم اعالم شد

دفتر وجوهات و امور شرعى مقام معظم رهبرى، ميزان 
فطريه براساس قيمت گندم براى هر نفر را حداقل 6 هزار 
تومان اعالم كرد. به گزارش جهان، براساس اعالم دفتر 
وجوهات و امور شرعى مقام معظم رهبرى، ميزان فطريه 

براساس قيمت گندم براى هر نفر 6 هزار تومان است. 

صفحه 7

امسال  فطر  عيد سعيد  ترافيكى  هاى  از محدوديت  جنوبى  خراسان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس   
اقامه نماز عيد  در مركز و شهرستان هاى استان خبر داد. سرهنگ رضايى از شهروندان خواست براى 
 فطر، از وسايل نقليه عمومى استفاده و در صورت نياز به استفاده از وسايل نقليه شخصى از مسيرهاى 

مشخص شده تردد كنند. (شرح در صفحه 7)

جشن و شادى مردم بيرجند 
به دنبال توافق هسته اى

با اعالم رسمى به نتيجه رسيدن مذاكرات هسته اى 
بين ايران و كشورهاى عضو گروه 1 + 5 و آغاز موج شادى 
در ايران، مردم بيرجند نيز همانند ساير شهرهاى كشور...

7

پيام مشترك قائم مقام نماينده ولي فقيه در 
استان و استاندار به مناسبت توافقات هسته اي

استاندار و قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان طى پيام مشتركى 
پيروزى ايران در توافقات هسته اى را به محضر رهبر معظم 
انقالب، رئيس جمهوري محترم...

7

محدوديت هاى ترافيكى عيد سعيد فطر در استان

توسعه 10 هكتارى بازارچه ماهيرود 
براى افزايش بهره ورى و صادرات انجام مى شود؛

جناب آقاى مهندس سيد حجت زينلى
مديرعامل محترم شركت مس قلعه زرى

انتصاب بجا و ارزشمند كه حاصل تدبير، تجربه و درايت شايسته جناب عالى 
است، صميمانه تبريك عرض نموده و از درگاه خداوند منان توفيق روزافزون

 و سالمتى شما را آرزومنديم.

اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

جناب آقاى دكتر ناصح
 سركار خانم دكتر محمدى

از اينكه با سعه صدر، حسن اخالق و تالش و جديت 

در جهت بهبودى پدر عزيزمان اهتمام ورزيديد ، در كمال ادب و احترام سپاسگزاريم.

از طبيب عشق، براى آن طبيب مهر صحت و سالمت آرزومنديم

خانواده هزارى

به مناسبت چهلمين روز درگذشت همسرى فداكار، مادرى مهربان 
و معلمى دلسوز مرحومه مغفوره

 شادروان كربالئيه ساره رزمجو 
(پيشكسوت آموزش و پرورش)

(همسر آقاى محمد حسن حسينايى)

 جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/4/25 از ساعت 4/30 
الى 5/30 بعدازظهر در محل مسجد جامع توحيد منعقد مى شود

حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: حسينايى ، رزمجو و ساير بستگان

" بازگشت همه به سوى اوست "

با تاثر فراوان هجران اندوه بار بزرگ خاندان

 شادروان حاج محمد على زردست
در مشهد مقدس را به اطالع مى رساند: به همين مناسبت جلسه يادبودى

 امروز پنجشنبه 25 تير 94 از ساعت 17 الى 18 در محل حسينيه آيت ا... آيتى 

بيرجند برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است. 

زردست ، نيك كار ، سطوتى ، عسكرى، ماليى ، رئيسى
 ا... آبادى و خانواده هاى وابسته

به مناسبت چهلمين روز درگذشت ذاكر اهل بيت (ع) بزرگ خاندان 

شادروان زين العابدين نجارى
" بازنشسته آموزش و پرورش "

جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/4/25 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 
در محل مسجد صاحب الزمانى"عج" خيرآباد نو برگزار مى شود

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده نجارى و ساير بستگان

" يادبود "
گل هاى بهشت سايه بانت مادر       صد دسته ستاره ارمغانت مادر

ديگر چه كسى چشم به راهم باشد       قربان نگاه مهربانت مادر

سومين سال درگذشت مادر عزيزمان

 مرحومه هاجـر افتقارى 
(همسر مرحوم احمد على برات زاده) را گرامى مى داريم

و براى آن عزيز از خداوند طلب مغفرت مى نماييم.
فرزندان

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت عزيزان مان در صحنه تصادف

 مرحومات مغفورات حاجيه خديجه  
حاجيه سكينه و كربالئيه حميده حاجى آبادى

جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/4/25 از ساعت 17 الى 18 

در محل حسينيه حاجى آباد برگزار مى شود.

خانواده هاى حاجى آبادى

فرا رسيدن عيد سعيد فطـر 
پايان يك ماه تمرين بندگى و قربانى كردن نفس

 در برابر امر معبود 
بر روزه داران واقعى تبريك و تهنيت باد 

صنايع كاشى نيلوفر

مدير كل محترم امور مالياتى استان خراسان جنوبى

تالش بى ريا و دلسوزانه شما و همكاران متعهد و خدوم در جهت 
 حفظ ارزش هاى الهى و ترويج احكام نورانى اسالم در حوزه 

 فرهنگ حجاب و عفاف و كسب رتبه برتر اين اداره كل در سال 1393 
در بين دستگاه هاى اجرايى استان مايه مباهات و افتخار است.

ستاد صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندى
 اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

جناب آقاى يعقوب نژاد 

نخستين پايگاه اورژانس شهرى
خير ساز در بيرجند كلنگ زنى شد/ صفحه7

پيشاپيش حلول ماه شوال و عيد سعيد فطر را بر مومنان روزه دار تبريك مى گوييم
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سند راهبردى خدمات رسانى به رزمندگان توسط دستگاه ها، براى اجرا از سوى معاون اول رئيس جمهور ابالغ شد. به گزارش فارس، سند راهبردى خدمات رسانى 
به رزمندگان از سوى اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاى مربوطه ابالغ شد. همچنين وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح 
ضمن پيگيرى مفاد سند مذكور مكلف است گزارش ساالنه اقدامات را به هيئت وزيران و ساير مراجع ذى ربط ارايه نمايد.

سند راهبردى خدمات رسانى به رزمندگان تصويب و ابالغ شد

امروز 25 تير 1394 مصادف با
 29 رمضان 1436 و 16 جوالى 2015

 استعفاي دكتر مصدق از نخست وزيري و انتخاب 
قوام  السلطنه به اين مقام توسط شاه (1331 ش) .

آغاز هفته بهزيستي.
روز تأمين اجتماعي.

بزرگ  عالم  شيرواني»  حسن  بن  «محمد  وفات 
مسلمان(1098 ق).

سومار  در  عراق  بعث  ارتش  حمالت  شكست 
(1367 ش).

درگذشت «ابن فرات» فقيه و مورخ مصري(807 ق).
بزرگ  پيامبر  فرماندهي  به  «حنين»  غزوه   وقوع 

اسالم(ص) (8 ق).
شيعه  بزرگوار  عالم  و  نظير  كم  دانشمند  تولد 

«عالمه حلّي» (648 ق).
قتل عام خانواده سلطنتي روس در هنگامه انقالب 

بزرگ روسيه (1918م).
در  جهان  اي  بمب هسته   اولين  آزمايشي  انفجار 

صحراي «آالماگور دو» آمريكا (1945م)

تقويم مناسبت هاى  روز

پيش  درباره  تهران  بازرگانى  اتاق  نمايندگان  هيئت  عضو 
بينى خود از آينده بازار سكه و ارز گفت: امكان ندارد كه 
قيمت دالر به كمتر از 3000 تومان برسد،چرا كه تقاضاى 

ارز و سكه خيلى باالست. 
رفع  از  بعد  كرد:  اظهار  پديدار  رضا  ايسنا،  گزارش  به 
منابع  اين  مى شود،  آزاد  كشور  منابع  از  بخشى  تحريم ها 
اين  نوعى  به  و  است  نفت  فروش  حاصل  واقع  در  مالى 
درآمد  است،  شده  بلوكه  گذشته  سال  چند  كه طى  پولى 
ملى نيست بلكه ثروت ملى است. وى ادامه داد: ما بايد 
ثابت  و  پايدار  سرمايه گذارى  صرف  را  ملى مان  ثروت 
اقتصادى  شاخص هاى  شود  حاصل  اتفاق  اين  اگر  كنيم، 
ارز  و  قيمت طال، سكه  كه  معنى  اين  به  نمى كند،  تغيير 

شده صرف  آزاد  پول  اين  اگر  اما  نمى شود،  نوسان  دچار 
هزينه هاى جارى و واردات كاالهاى مختلف شود با خود 
قيمت مى شود.  تغيير  باعث  و قطعا  آورده  به همراه  تورم 
طبيعى  طور  به  تقاضا  و  عرضه  بين  تعادل  عدم  كه  چرا 
افزايش  آن  نتيجه  كه  شده  اقتصاد  شدن  ملتهب  باعث 
تورم  بعد  و در مرحله  پنهان  نيمه  تورم  نوعى  و  قيمت ها 
بين  تعادل  عدم  اينكه  به  اشاره  با  پديدار  است.  آشكار 
پنهان  نيمه  تورم  به  تبديل  دوره اى  در  تقاضا  و  عرضه 
مى شود و همين امر ايجاد اشتغال را به دنبال دارد، گفت: 
وقتى كه پول در گردش باشد باعث به وجود آمدن اشتغال 
مى شود، چرا كه شركت ها اقدام به استخدام افراد مى كنند 
و پروژه ها به حركت درمى آيد. اما اين روند در ادامه باعث 

استخدام  كه  افرادى  درآمد  و  پول  به  نيازمندى  مى شود 
شده اند بر قيمت ها در بازار تاثير بگذارد. اين عضو هيئت 
پرسش  اين  به  پاسخ  در  تهران  بازرگانى  اتاق  نمايندگان 
كه آيا بايد در روزهاى آينده منتظر كاهش قيمت سكه و 
ارز باشيم يا خير؟ گفت: افت قيمت از جنبه روانى دامنه 
كمى خواهد داشت، يعنى در مورد ارز دامنه كاهش قيمت 
به  دالر  قيمت  كه  ندارد  امكان  است،  درصد  پنچ  حدود 
كمتر از 3000 تومان برسد، چرا كه تقاضاى ارز و سكه 
خيلى باال است و در صورت فعال شدن سيستم بانكى و 
باز  به  شروع  بانك ها  اعتبارى،  خط  سيستم  راه  اندازى 
كردن اعتبار اسنادى كرده و درخواست هاى زيادى براى 

خريد ارز، با خود به همراه خواهد داشت.

منتظر كاهش قيمت سكه و ارز باشيم يا خير؟ 

صنفى  انجمن هاى  كانون  عالى  مشاور 
موادغذايى  قيمت  كاهش  از  غذايى  صنايع 
آزادسازى  صورت  در  تحريم ها  رفع  با 
با  گفتگو  در  شريعتى  على  داد.  خبر  قيمت 
ايسنا، با بيان اين كه حذف تحريم ها باعث 
اظهار  مى شود،  شده  تمام  قيمت  كاهش 
كرد: در واردات نيز شاهد كاهش هزينه ها 
از سوى ديگر در حوزه صادرات  هستيم و 
مى گيرد  صورت  راحت تر  پول  انتقال  هم 
كه همه اين ها باعث ايجاد رونق مى شود.

وى در پاسخ به اين سوال كه آيا با كاهش 
نرخ  واقعا  توليد كنندگان  شده،  تمام  قيمت 
گفت:  مى كنند،  كم  را  غذايى  محصوالت 
بر  كه  داريم  غذايى  صنايع  در  عارضه اى 
گرفته  صورت  قيمت گذارى  آن  اساس 
كانون  عالى  مشاور  مى شود.  نظارت  و 
تاكيد  با  غذايى  صنايع  صنفى  انجمن هاى 
فرصت  اين  از  استفاده  شرط  اين كه  بر 
حذف  و  گرفته  صورت  (توافق  طاليى 
نرخ  آزاد سازى  قيمت،  و كاهش  تحريم ها) 

شرايط  از  كه  اكنون  كرد:  تصريح  است، 
سمت  به  بايد  شده ايم  خارج  تحريمى 
و  عرضه  نظام  اساس  بر  قيمت گذارى 
اين كه  به  اشاره  با  شريعتى  برويم.  تقاضا 
خاطر  به  گذشته  مقاطع  در  توليد كنندگان 
شده اند،  متضرر  دستورى  قيمت گذارى 
قيمت گذارى  كه  صورتى  در  شد:  يادآور 
كه  سودى  توليد كنندگان  باشد،  دستورى 
حاصل مى كنند، براى خود نگاه مى دارند. 
اما با قيمت گذارى براساس عرضه و تقاضا 

فضا  اين  در  و  شده  ايجاد  رقابتى  فضاى 
دهند. كاهش  را  هزينه ها  هستند  مجبور 
نهاده هاى  واردات  تسهيل  به  اشاره  با  وى 
در  از جمله  تحريم ها  با حذف  توليد  اصلى 
حوزه شيرينى و شكالت، كره، گندم، شكر 
تحريم ها،  حذف  آنى  اثر  گفت:  روغن  و 
هيجان مردم و ايجاد انگيزه روانى در بازار 
مصرف كننده  گروه  آن  براساس  كه  است 
قيمت دالر و سكه كاهش  و  تشويق شده 

يافته، بورس رونق مى گيرد.

كاهش قيمت موادغذايى در صورت آزاد سازى نرخ 

 اقدامات اجرايى دوگانه در مرخصى زايمان 
از سوى دولت و سازمان تامين اجتماعى

رئيس كميسيون بهداشت شوراى فرهنگى اجتماعى 
زنان و خانواده، گفت: مرخصى 9 ماهه زايمان براى 
خانم ها در ادارات تابع تامين اجتماعى، 6 ماهه اعمال 
اجرايى  اقدامات  زمينه  اين  در  عبارتى  به  مى شود. 
نرخ  اكنون  كرد:  اظهار  فارس،  با  گفتگو  در  على محمدزاده  است.  دوگانه 
بارورى كل در ايران 1,7 فرزند و زير حد جايگزينى است. ما در منطقه خطر 
هستيم و بايد وضعيت خود را مطابق با سياست هاى جديد دوباره تنظيم كنيم. 
قواى سه گانه و دستگاه هاى مختلف بايد در رابطه با سياست هاى جمعيتى 
نقش آفرينى كنند. وى ادامه داد: در فرصت جمعيتى به ازدواج، اشتغال و 

تحصيالت تكميلى جوانان و نيازهاى نسل جوان بايد توجه جدى شود. 

آموزش وپرورش مرجع صدور مجوز و نظارت
 بر مهدهاى كودك  داراى دوره پيش دبستانى شد 

پرورش  آموزش  و  وزارت  ابتدايى  آموزش  معاون 
و  مجوز  صدور  مرجع  پرورش  آموزش  و  گفت: 
دبستانى  پيش  داراى  كودك هاى  مهد  بر  نظارت 
شد. به گزارش ايسنا، محمد ديمه ور گفت: براساس 
پرورش مرجع صدور  آموزش  و  رياست جمهورى،  معاونت حقوقى  حكم 
دبستانى  پيش  دوره  كه  است  مهدكودك هايى  تمام  بر  نظارت  و  مجوز 
براى كودكان 4 سال تمام تا 6 سال تمام ارائه مى كنند. وى خاطرنشان 
كرد: به زودى وزارت آموزش  و پرورش اطالعيه اى منتشر خواهد كرد كه 
 در آن با نگاه تسهيل گرايانه، نحوه مراجعه مراكز براى اخذ مجوز دوره 

پيش دبستانى را اعالم خواهد كرد.

وزير نيرو: تالش مى كنيم آب جيره  بندى نشود
 
وزير نيرو با بيان اينكه با تدبير توانستيم عمده پيك  

مصرف آب در كشور را كاهش دهيم، گفت: تالش 
مى كنيم كه در فصل گرم امسال، جيره بندى اعمال 
نشود. به گزارش مهر، چيت چيان اظهار كرد: در فصل 
گرما اوج مصرف آب و برق را داريم. در شنبه گذشته 
مصرف برق از 50 هزار و 200 مگاوات عبور كرد كه حدود دو هزار مگاوات از 
مصرف سال گذشته بيشتر بوده است. وزير نيرو با بيان اينكه در سال جارى كار 
بسيار مهمى را در تعامل با كشاورزان و كارخانجات براى كاهش مصرف آب 
و برق آنها داشتيم، گفت: با كشاورزان مذاكراتى انجام شد و مقرر شد كه اگر 
در چهار ساعت ميانى روز بتوانند موتورهاى پمپ خود را خاموش كنند، در 20 

ساعت بعدى روز هر قدر كه برق مصرف كنند، برق آنها رايگان باشد. 

تفاهم نامه پرداخت حق بيمه 
كارگران ساختمانى منعقد شد

معاون توسعه منابع و پشتيبانى سازمان شهردارى ها و 
دهيارى هاى كشور از انعقاد تفاهم نامه اى با سازمان 
بيمه  پرداخت حق  نحوه  اجتماعى در خصوص  تامين 
تامين اجتماعى كارگران ساختمانى خبر داد. به گزارش 
ماده  اصالح  قانون  اجراى  در  گفت:  معانى  اسد  ايرنا، 
مصوب  ساختمانى  كارگران  اجتماعى  بيمه  قانون   5
صدور  مراجع  اسالمى،  شوراى  مجلس   1393/9/16
پروانه  به  مربوط  عوارض  مكلفند  ساختمانى  پروانه 
ساختمانى را براى محاسبه ميزان سهم بيمه كارگران به 
تامين اجتماعى اعالم كنند. معانى گفت: مراجع صدور 
پروانه  صدور  از  قبل  هستند  مكلف  ساختمانى  پروانه 
اجتماعى  بيمه  پرداخت  براى  را  متقاضى  ساختمانى، 
كارگران ساختمانى به همراه فهرست عناوين عوارض 
مكتوب در تفاهم نامه و مبالغ آنان به اداره بيمه تامين 
اجتماعى معرفى كنند.وى خاطر نشان كرد: شهردارى 
نامه، مى توانند در  اين تفاهم  ها بر اساس بند هفت 
به  را  موضوع  ايرادى  يا  ابهام  هرگونه  بروز  صورت 
سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى كشور منعكس 
تخصصى  كميته  در  بررسى  و  طرح  از  پس  تا  كنند 

مربوطه، ارايه طريق شود.

تشكر رهبرى از تيم مذاكره كننده ايران

رمضانى  ديدار  در  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر 
رئيس جمهور و هيئت وزيران با شرح و تبيين فرازهايى 
از فرمان راه گشاى امير مؤمنان به مالك اشتر، تأكيد 
اصلى  معنوى و فكرى، عامل  پشتوانه  روحى،  كردند: 
حل همه  مشكالت است. رهبرى با اشاره به سخنان 
رئيس جمهور در ابتداى اين ديدار درباره  نتايج مذاكرات 
هسته اى، از زحمات و مجاهدات صادقانه و مجدانه  تيم 

هسته اى قدردانى و تشكر كردند.

روحانى: «حضرت آقا» بر مذاكرات 
نظارت داشتند

دقت  با  آقا  اينكه حضرت  به  اشاره  با  جمهور  رئيس 
مسئله مذاكرات را پيگيرى مى كردند و به طور دقيق 
بر آن نظارت داشتند، اظهار كرد: توافقى كه انجام شد 
در تاريخ ماندگار شد و فرزندان آينده اين مرز و بوم به 

متن اين توافق افتخار خواهند كرد.

پيشنهاد عارف به جريان رقيب اصالحات

رئيس بنياد اميد ايرانيان با ارئه پيشنهادى به جريان 
با  حاضرند  طلبان  اصالح  گفت:  اصالحات،  رقيب 
دو  بين  مشتركات  تقويت  براى  خود  هويت  حفظ 
جريان سياسى با رقيب خود تعامل و گفت وگو كنند 
نيت  حسن  با  را  پيشنهاد  اين  رقيب  كه  شرطى  به 
از  بايد  گروه هاى سياسى  افزود: همه  عارف  بپذيرد. 
 حاشيه سازى و پرداختن به حاشيه ها و درگيرى هاى 

بى حاصل جناحى پرهيز كنند.

هاشمى: به مهدى گفتند درخواست عفو 
كن اما من و رهبرى قبول نكرديم 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين 
موضوع كه در پرونده فرزندم ( مهدى ) به او فشار آورده 
بودند كه اگر نامه اى به رهبرى بنويسى و درخواست 
عفو كنى پرونده ات مختومه مى شود، گفت: پس از اين 
موضوع به ديدار رهبرى رفتم و موضوع را با قيد اينكه 
بنده مخالف نگارش نامه هستم به ايشان گفتم كه رهبر 

انقالب نيز با اين نظر موافقت كردند.

اصولگرايان به وحدت نرسند، اكثريت 
مجلس دهم اصالح طلب خواهند بود

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس مى گويد: مسائل و 
اتفاقات زيادى در پيروزى يا شكست يك جريان سياسى 
دخيل است. دولت ها و گروه هاى اصالح طلب به شدت 
در حال تالش هستند حتى اقدامات مختلف و پول خرج 
 كردن هاى پيش از موعد را آغاز كرده اند. على لو افزود : 
به  اصولگرايان  اگر  موجود  شواهد  و  قرائن  اساس  بر 
وحدت نرسند، اكثريت تركيب مجلس دهم در اختيار 
اصالح طلبان و اقليت با اصولگرايان خواهد بود. اما اگر 
مسائل اساسى كشور به نتايج مذاكرات گره زده شود 

يقينا اصالح طلبان از گردونه انتخابات حذف مى شوند.

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

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

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

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

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

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

پيشاپيش عيد سعيد فطر 
مبارك باد

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

تعمير انواع لوازم گازسوز  
خانگى و صنعتى 

 در اسرع وقت
09158624439 - جانى

مزايده  (مرحله اول)
شهردارى بيرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش- 94/3/7 شوراى 
اسالمى شهر بيرجند و با رعايت آيين نامه معامالت شهردارى تهران مصوب 
1355 و قانون اصالح و تسرى آن بر مراكز استان ها نسبت به واگذارى يك 

باب مغازه واقع در ابتداى خيابان جمهورى – جنب ايستگاه اتوبوس به صورت اجاره براى مدت 
دو سال اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط شركت در مزايده دعوت مى شود حداكثر 
تا پايان وقت ادارى شنبه 94/5/3 براى دريافت فرم و اسناد شركت در مزايده به واحد امالك 
شهردارى مركزى واقع در ميدان ابوذر مراجعه فرمايند. زمان برگزارى جلسه مزايده يكشنبه 
94/5/4 مى باشد. ضمنا شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. 

ارائه مجوزهاى الزم براى شغل مورد نظر الزامى است.
                      1- مبلغ پايه مزايده: 9/800/000 ريال          شهردارى بيرجند

فراخوان مناقصه عمومى همراه با ارزيابى كيفى
(مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره 94/33/33)

" نوبت اول "

نام و نشانى دستگاه مناقصه گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان 
جنوبى-  بيرجند – نبش غفارى 25

موضوع مناقصه: تكميل ساختمان مسافرى پايانه مرزى ماهيرود
شرايط متقاضيان : دارا بودن حداقل پايه 5 در رشته ابنيه و ساختمان

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 1/200/000/000 ريال به صورت ضمانت بانكى ، فيش 
واريزى يا چك تضمين شده مى باشد.

برنامه زمانى مناقصه:
 مهلت دريافت اسناد و كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى پيمانكاران از تاريخ 94/4/28 لغايت 94/5/1 

در ساعات ادارى
آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابى كيفى: پايان وقت ادارى 94/5/12

اعالم تاريخ نتايج ارزيابى كيفى و ارسال دعوت نامه شركت در مناقصه و اسناد آن: 94/5/17
آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه: 94/5/31 ساعت 9 صبح

زمان و محل قرائت پيشنهادها: شنبه 94/5/31  ساعت 10 صبح - اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل 
و پايانه هاى خراسان جنوبى (در صورت طوالنى شدن روند ارزيابى كيفى تاريخ جديد تحويل و بازگشايى 

اسناد به شركت هايى كه حائز امتياز مكتسبه شده اند اعالم مى شود)
محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند- خيابان غفارى- نبش غفارى25- امور ادارى

شركت هاى واجد شرايط مى توانند با مراجعه به آدرس مندرج در آگهى (امور ادارى) مراجعه و اسناد 
ارزيابى كيفى را دريافت نمايند. دعوت نامه شركت در مناقصه به همراه اسناد آن به مناقصه گرانى كه 

حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابى كيفى را كسب نمايند، ارسال و در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد. 
براى كسب اطالعات بيشتر مى توانيد با شماره هاى سانترال 9-32342137 واحد فنى : 32342131 

تماس و يا به سايت پايگاه اطالع رسانى مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم»
شركت تعاونى مرزنشينان نويد نهارجان مود 

تاريخ انتشار: 94/4/25
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مرزنشينان نويد نهارجان مود چهارشنبه 94/5/7 
ساعت 10 در محل حسينيه چهارده معصوم روستاى چنشت برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى 
شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم 
به دفتر شركت مراجعه و برگ  وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى  و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت 
در سمت هيئت مديره و بازرسى موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور 

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

  دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرسى

طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 93-92-91-90-89
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94  - انتخاب هيئت مديره اصلى و على البدل براى مدت 3 
سال - انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى - طرح و تصويب تغييرات اعضا و 

سرمايه - طرح و تصويب نابرابرى سهام 

  هيئت مديره تعاونى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت سوم»
شركت تعاونى مرزنشينان نويد نهارجان مود 

تاريخ انتشار: 94/4/25
جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مرزنشينان نويد نهارجان مود چهارشنبه 94/5/7 
ساعت 9 صبح در محل حسينيه چهارده معصوم روستاى چنشت برگزار مى شود. از كليه اعضا 
دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. 

ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده
 تام االختيار خويش باهم به دفتر شركت مراجعه و برگ 

وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو 
سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه:
طرح و تصويب اصالح ماده 4 اساسنامه (حوزه عمليات)

طرح و تصويب اصالح ماده 12 اساسنامه (شرايط اختصاصى)
طرح و تصويب اصالح ماده 36 اساسنامه (تغيير تركيب هيئت مديره)

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

هيئت مديره تعاونى



پيام شماپيش بينى شركت 50 هزار نفر در نماز عيد فطر بيرجند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 25 تير 1394 * شماره 3270

 شبستان- رئيس ستاد نماز جمعه بيرجند از پيش بينى شركت 50 هزار نفر در نماز عيد سعيد فطر خبر داد و گفت: نماز عيد فطر بيرجند به امامت حجت االسالم رضايى اقامه 
مى شود. زنگويى بيان كرد: نماز عيد فطر بيرجند ساعت 7:30 دقيقه روز عيد در مصلى المهدى(عج) اقامه مى شود. وى ادامه داد: مصلى المهدى(عج) براى 15 هزار نفر نمازگزار مفروش 

مذاكرات، 3شده است اما پيش بينى شركت 50 هزار نفر در مراسم باشكوه نماز عيد فطر مى شود. وى به همين دليل از نمازگزاران خواست زيرانداز براى اقامه نماز به همراه داشته باشند. در  ايران  پيروزى  تبريك  ضمن  سالم 
در  را  شان  تيم  و  ظريف  آقاى  است  خواهشمند 
قالب يك مذاكره به استان بياوريد كه با مسئولين، 
نمايندگان و سياسيون استان مذاكره كند بلكه بتوانيم 

از انرژى نيروهاى بومى مان استفاده كنيم. 
915 ... 154

سالم لطفاً مسئوالن شهردارى بررسى كنند چرا قيمت 
وسايل بازى در پارك توحيد يكدفعه 50 درصد 
گران شد و هيچ مسئولى هم پاسخگو نيست. شايد 

شيب گران شدن اين اسباب بازى ها هم ماليم است.
915...294
 با سالم. مسئولين محترم خيابان مدرس كوچه هاى

به  ها  شب  مخصوصاً  توحيد  پارك  به  منتهى 
و  ترافيك  پارك  به  مردم  زياد  مراجعه   علت 

راه بندان مى شود خواهشمنديم رسيدگى كنيد.
915...723
سياست  و  اى  هسته  بحث  در   كه  حاال  آوا سالم، 
 خارجى به توافق رسيديم و آقاى روحانى به وعده اش

عمل كرد بهتر است در بحث داخلى هم همت 
شود تا وعده هاى رئيس جمهور مبنى بر عدالت، 
نگاه كارشناسى در تقسيم منابع، استفاده از توان مردم 
هاى جريان  بين  وفاق  و  آن  توسعه  در  منطقه   هر 

 سياسى و پاسخگويى نيز محقق شود.
936 ... 207
چندين بار  نامه  نوشتيم   كنم   تا  حاال  فكر   آوا.  سالم 
مشغول  كه   ميدان  امام  را  كه  اطراف   افرادى 
 به  فروش سيگار، ناس و...  هستند  جمع آورى 

 كنند. ولى كو  گوش  شنوا ...
915...079

در  داريم  تقاضا  بيرجند  محترم  شهردار  از  سالم  با 
تا  اميد  سفير  ميدان  از  سالمت  جاده  مسير 
دانشگاه آزاد با توجه به اينكه مردم در اين مسير 
پياده روى مى كنند يك آبسردكن نصب نمايند.
915...694
سالم آواجان. از مغازه داران ميدان آزاديم. نان زن بچه 
را از همين راه درمى آورم. به خدا عوارض شهردارى، 
ماليات، اجاره هاى سنگين و ... خيلى سنگين است. 
چرا يكى فكر درستى براى تاكسى هاى درون 
با اين وضع  شهرى نمى كند؟ فقط دربستى آخه 
مالى مردم ... فقط دور ميدان را شلوغ دارن چرا مثل 

سابق مسافر نمى برند؟ 
915...966

روستاى  به  عناب  گزارش  تهيه  براى  داشت  جا 
و  ترين  كيفيت  با  كه  كرديد  مى  سيوجان سفر 

بيشترين عناب كشور را دارا مى باشد.
915...597
فرهنگى محترمى كه ادعا كردين حقوق ساير ارگان 
ها بيشتر است اين نكته را مد نظر داشته باشين ساير 
ارگان ها 12 ماه خدمت مى كنند شما 8 ماه بدون 

احتساب هواى گرم، سرد، طوفانى، برفى و ...
915...884
 سالم ابتداى بولوار همت مهرشهر با وجود اينكه ماه ها
از سكونت ساكنين مى گذرد هنوز تلفن ندارد، سطل 
اشغال ندارد، سگ ولگرد زياد دارد، فضاى سبز ندارد، 

چرا؟ مگر مردم مهرشهر شهروند نيستند؟
939....452
با سالم خدمت آوا. خواستم از خانم معصومه پاكروان 
براى شعر طنز روز سه شنبه تشكر كنم واقعًا 

جالب و عالى بود.
936...802
با سالم علت دوام مديران نااليق در اين استان به 
علت تنگ نظرى هاى بعضى از مردم ما است 
پذيرفتن  به  حاضر  شوند  نمى  مدير  خود  وقتى  كه 

غيربومى ها مى شوند؟
915...866

در  هواپيما  خريد  براى  عمرانى،  هزينه هاى  بر  عالوه 
بيرجند بايد هزينه كرد. مدير فرودگاه هاى خراسان جنوبى 
پروازهاى  از  دولتى  بخش  حمايت  موضوع  تا  گفت: 
چارترى مطرح مى شود سازمان ها مى گويند ما حمايت 
مى كنيم اما وقتى پاى بخش اقتصادى و حمايت به ميان 

مى آيد لنگ مى زنند. 
با  گفتگو  در  استان  فرودگاه هاى  مدير  سالمى،  هادى 
پروازهاى  مسافران  درصد   57 اينكه  بيان  با  خاورستان، 
مى دهند،  تشكيل  خراسان جنوبى  مردم  را  كيش  كرمان 
نزديك شدن  دليل  به  به كيش  پرواز كرمان  گويد:  مى 
باعث  اين  تر است و  ارزان  بيرجند  از مشهد و  به مسير 
فرودگاه  كيش  به  رفتن  براى  استان،  مردم  كه  مى شود 
از  آمار  اين  دهد:  ادامه مى  دهند. وى  ترجيح  را  كرمان 
شده  گرفته  كيش  كرمان  پرواز  چارتركننده   شركت هاى 
است كه مسافران خراسان جنوبى را به كيش منتقل مى 
كنند. به گفته وى اين 57 درصد، 90 نفر از مردم خراسان 
ظرفيت  با  دوبار،  اى  هفته  پروازها  اين  و  هستند  جنوبى 
160 نفر، مسافران را جابه جا مى كنند. سالمى با تأكيد بر 
اينكه ظرفيت راه اندازى پرواز كرمان كيش براى خراسان 
جنوبى وجود دارد، تصريح مى كند: اين استان مى تواند با 
پرواز100 نفره و هفته اى دو پرواز، 200 نفر را به كيش از 

استان جابه جا كند. 
وى مى افزايد: پرواز بيرجند كيش در ايام عيد جوابگواست 
اين پروازها افت داشته باشد  امكان دارد فصل گرما  اما 
و قطعًا چارتركننده اى كه مى خواهد پرواز را اجاره كند 
بايد از قبل بسنجد كه اين پروازها در طول سال صرفه 

اقتصادى داشته باشد.

زيرساخت اصلى فرودگاه بيرجند
براى پرواز بيرجند- كيش آماده است

زيرساخت هاى  تأكيد مى كند:  استان  فرودگاه هاى  مدير 
اصلى فرودگاه بيرجند از قبيل دستگاه هاى ناوبرى، چراغ، 

باند پرواز و غيره براى پرواز بيرجند كيش آماده است.

خراسان جنوبى چارتر كننده پروازى ندارد
قدرت ريسك در استان پايين است

سالمى با بيان اينكه تأمين زيرساخت هاى اصلى معموًال 
وظيفه اى بين بخش دولتى و خصوصى است، ادامه مى 
دهد: در پروازهاى ساير شهرستان ها مانند مشهد باالى 
80 درصد پروازها چارتر مى شود اما خراسان جنوبى چارتر 
كننده پرواز ندارد و اين باعث كاهش پرواز در استان مى 
است. وى با تأكيد بر اينكه براى بهره مندى از اين ظرفيت، 
بايد چارتر كننده اى خطر كند و پروازهاى شركت هاى 
هواپيمايى را اجاره كند، مى گويد: متأسفانه خطر پذيرى 
در خراسان جنوبى كم است كه بايد در ابتداى اين مسير 
بخش دولتى، تسهيالتى در اختيار بخش خصوصى قرار 

دهند و چارتركننده از اين حيث حمايت شود.

پرواز دولتى براى استان جاذبه ندارد

بيشتر  مدير فرودگاه هاى خراسان جنوبى اضافه مى كند: 
هاى جاذبه  دولتى،  پرواز  و  است  دولتى  ما   پروازهاى 
بخش هواپيمايى نيست بلكه جاذبه هاى بخش هواپيمايى، 
گردشگرى است كه بايد چارتركننده پروازها را اجاره كند 
و گردشگران از طريق حمل و نقل هوايى جابه جا شوند. 
سالمى به داليل رشد نكردن پروازهاى بيرجند اشاره و 
مى گويد: علتى كه پرواز بيرجند رشد نكرده اين است كه 
مثًال شركت ايران اير كه بخش دولتى است براى جبران 
كمبود ناوگان خود، يكى از پروازهاى روزهاى هفته را لغو 

مى كند و بعد از مدتى پروازها كم مى شود.
وى ادامه مى دهد: عالوه بر اين، تحريم ها و مشكالت 
كمبود قطعات كه گريبان گير بخش دولتى است باعث 

مى شود به مرور زمان پروازها كاهش يابد.

شركت ماهان، گاهى به خاطر 
تعهد به استان خدمات مى دهد

ماهان  شركت  افرود:  خراسان جنوبى  فرودگاه هاى  مدير 

نيز به سود مى انديشد و مى خواهد جايى برود كه سود 
به  كه  تعهدى  خاطر  به  اين شركت  گاهى  باشد؛  داشته 
اگر  تعهد  از  بعد  و  دارد خدمات مى دهد  خراسان جنوبى 
جاذبه نداشته باشد و كسى پرواز آن را چارتر نكند پرواز 
بيرجند  در  فردى  اگر  كرد:  تأكيد  دارد. سالمى  برمى  را 

پروازها را چارتر كند عالوه بر رونقى كه در پروازها ايجاد 
مى شود شركت هاى هواپيمايى نيز تخفيفاتى به چارت 
براى  اين  كننده ها حتى در حد 50 درصد مى دهند كه 

چارت كننده نيز صرفه اقتصادى دارد.

رشد نكردن پرواز در بيرجند 
به دليل نبود پرواز چارترى است

وى تصريح مى كند: چارتر كننده پروازى، يك تجارتى 
دليل عمده رشد  و  نيفتاده است  بيرجند جا  در  است كه 

نكردن پرواز هم پروازهاى چارترى است. 
مدير فرودگاه هاى خراسان جنوبى توضيح داد: اگر پروازى 
پرواز  آن  مدتى  از  بعد  شود  چارتر  خاصى،  زمان  يك 
خواهان  ديگر  كننده  چارتر  اگر  و  كند  مى  پيدا  خواهان 
چارت كردن پرواز نباشد براى شركت هواپيمايى نيز اين 

پرواز خواهان دارد.

جاذبه كافى براى ورود در پروازهاى
شركت ماهان استان وجود ندارد

شركت  مسئوالن  با  كه  ديدارى  طى  يادآورشد:  سالمى 
ماهان، آژانس، بخش هاى دولتى، دانشگاه ها و نهادهايى 
كه نياز به پرواز دارند داشتيم به اين نتيجه رسيديم كه 
در  پرواز  اين  به  ورود  براى  كافى  جاذبه  ماهان  شركت 

استان را هنوز به دست نياورده است. 

شركت  مشكل،  اين  رفع  براى  دهد:  مى  ادامه  سالمى 
ماهان خواهان اين بود بخش دولتى كمك كند يا بخش 
دولتى از بخش خصوصى حمايت كند كه پروازها چارتر 
شود كه اگر اين شرايط فراهم نشود ماهان خطر پرشدن 

پروازها را نمى پذيرد.

بخش دولتى در حمايت از 
پروازها لنگ مى زند

مدير فرودگاه هاى استان بيان مى كند: هر وقت  موضوع 
شد  مطرح  چارترى  پروازهاى  از  دولتى  بخش  حمايت 
سازمان ها مى گويند ما حمايت مى كنيم اما وقتى بحث 
بخش اقتصادى و حمايت به ميان مى آيد لنگ مى زنند. 

هاى  بخش  هاى  حمايت  اگر  كند:  مى  تأكيد  سالمى 
دولتى را ناديده بگيريم استاندارى نيز مى تواند با حمايت 
از بخش خصوصى، چارتر پرواز را بپذيرد و بعد سازمان ها 

از طريق اتوماسيون ادارات، پرواز خريدارى كنند.
وى به كاهش تأخير پروازهاى بيرجند اشاره و خاطرنشان 
مى كند: تأخيرات پروازها از يك سال گذشته تاكنون به 
تعداد انگشتان يك دست رسيده است. مدير فرودگاه هاى 

به دليل  تأخيرها  بيشتر  دهد:  مى  توضيح  خراسان جنوبى 
تغييرات آب و هوايى و مسايل فنى از قبيل كمبود قطعات 

است كه با تدبيرها اين به حداقل رسيده است. 

كاهش 70 درصدى تأخير پرواز در بيرجند

به  نسبت  بيرجند   فرودگاه   كند:  مى  تصريح  سالمى 
فرودگاه هاى ديگر كشور كمترين تأخير را در يك سال 
گذشته داشته است و ركورد يك، در كم شدن تأخيرها را 
دارد كه بالغ بر 70، 80 درصد تأخيرات كاهش يافته است. 
پرواز  اندازى  راه  ظرفيت  بيرجند  فرودگاه  وى  گفته  به 
مشهد، بيرجند، زاهدان و چابهار را به دليل تجارت در اين 
مسير دارد و اين كشش در اين مسير وجود دارد كه هفته 
اى يك پرواز برقرار شود. وى با بيان اينكه داشتن هواپيما 
با ظرفيت باال فرهنگ غلطى است كه در بين مردم باب 
با  هواپيماى  خراسان جنوبى  در  افزايد:  مى  است،  شده 
 ظرفيت باال مانند 160 نفر به دليل استهالك و هزينه هاى
پروازى صرفه اقتصادى ندارد، اين استان بايد هواپيماى 

زير 100 نفر، 40 و  50نفره داشته باشد.
به  اتوبوس   10 حدود  روزانه  دهد:  مى  توضيح  سالمى 
زاهدان و 40 اتوبوس به مشهد مى رود كه اگر تنها در 40 
اتوبوس سفر، 5 درصد تمايل به سفر با هواپيما را داشته 
اگر  با هواپيما سفر كنند كه  نفر مى خواهند  باشند، 40 
هواپيمايى با اين ظرفيت وجود داشته باشد پروازها سريع 

انجام شده و معطلى پرواز نخواهيم داشت.

در كنار هزينه هاى عمرانى
براى خريد هواپيما در بيرجند بايد هزينه كرد

سالمى تصريح مى كند: اگر در كنار بودجه هايى كه براى طرح 
هاى عمرانى هزينه مى شود براى خريد هواپيمايى مستقل 
و به نام خراسان جنوبى براى استان هزينه شود مى توان از 
خيلى از ظرفيت هاى مغفول مانده پروازى بهره گرفت. وى 
مى افزايد: خريد هواپيما30 ، 40 ميليارد تومان هزينه دارد و 
در شهرهايى مانند خرم آباد اين هواپيما خريدارى شده و 
اكنون پروازهاى آن سه برابر خراسان جنوبى است. وى با 
اشاره به اينكه من بارها در جلسات مختلف بر اين موضوع 
تأكيد كرده ام، مى گويد: اكنون پرواز هواپيماهاى 160 نفره 
با فشار انجام مى شود كه  با اين ظرفيت پروازى امكان 
كم شدن پروازها وجود دارد. به گفته وى اكنون در فرودگاه 
بيرجند با كنسل شده پرواز حج عمره، عتبات عاليت از بعد ماه 
رمضان هفته اى يك پرواز خواهد داشت و پروازهاى داخلى 

اين فرودگاه نيز به تهران و مشهد است.

مدير فرودگاه هاى خراسان جنوبى:

 بخش دولتى در حمايت از پروازها لنگ مى زند
 فرودگاه بيرجند در كاهش تأخير پرواز، ركورد دار شد

ديزل ژنراتور رادمان
اجاره و اجراى تخصصى جوش گل  ميخ براى سقف هاى عرشه فوالدى

صياد شيرازى - ميرداماد - بلوك 84            09151655100

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

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

 آينده اى درخشان و سراسر موفقيت با

ثبت نام فرزندتان در مدارس غيرانتفاعى

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

موفقيت فرزندان تان مهمترين هدف و تبليغ ماست

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

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه
صنعـت و معـدن 5

الستيـك فـرازى
 نقدى تخفيف ويژه

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
 نبش جمهورى 30 و 28

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

مجرى و طراحى سقف هاى 
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دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده

 شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده "نوبت اول" شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران 
كويرتاير دوشنبه 94/5/5 ساعت 14:30 در محل هيئت حسينى (واقع در خيابان 
نسبت  اتخاذ تصميم  براى  اعضا دعوت مى شود  كليه  از  برگزار مى شود.  انقالب) 
به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به 
داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با 
هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع 
را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى 
مى باشد. ضمنا با توجه به ثبت مجامع در سامانه ثبت اسناد و امالك كشور ارائه 

تصوير شناسنامه و كارت ملى عضو الزامى مى باشد.

دستور جلسه:
طرح  و تصويب اساسنامه جديد (متعارف)

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير

دعوت مجمع عمومى عادى " نوبت اول"
 شركت تعاونى مصرف كاركنان بانك كشاورزى خراسان جنوبى 

تاريخ انتشار آگهى: 94/4/25
بانك  كاركنان  تعاونى مصرف  " شركت  اول  نوبت   " عادى ساليانه  جلسه مجمع عمومى 
بانك  كشاورزى خراسان جنوبى چهارشنبه 94/5/21 راس ساعت 18 در محل نمازخانه 
كشاورزى به آدرس: ميدان شهدا تشكيل مى شود. لذا از كليه اعضا دعوت مى شود با در 
دست داشتن كارت و يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم 

رسانند و يا وكيل / نماينده خود را كتبا معرفى نمايند.
ضمنا به اطالع مى رساند: به موجب ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومى، تعداد 
آراى وكالتى هر عضو حداكثر 3 راى و هر شخص غيرعضو تنها يك راى خواهد بود. الزم به 
ذكر است چنانچه عضوى تمايل به كانديداتورى در سمت هيئت مديره و يا بازرس را داشته 
باشد درخواست كتبى خود را به مدت يك هفته از انتشار آگهى به دفتر شركت تعاونى 

مصرف بانك كشاورزى ارسال فرمايند.

دستور جلسه:
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره به مدت سه سال شمسى

انتخاب اعضاى اصلى و على البدل بازرس براى مدت يك سال مالى
هيئت  مديره

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
قاس
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« خبرگزارى ايسنا: «منصور نريمان» كه به عنوان «پدر عود ايران» شناخته مى شود، از دنيا رفت. 
اين هنرمند پيشكسوت كه چندى پيش به دليل عارضه ريوى در بيمارستان بسترى شده بود، شامگاه 23 تيرماه دار فانى را وداع گفت.اين هنرمند 
مدت ها بود كه در بيمارستان بهمن تهران بسترى بود.

پدر عود ايران درگذشت توافق هسته اى

توافق هسته اى در قاب رسانه هاى خارجى

به گزارش فرارو، لحظات نفس گير پايانى مذاكرات 
ايران و شش قدرت جهانى باالخره پس از 13 سال 
مناقشه و 21 ماه مذاكره به پايان رسيد. در همين 
ارتباط، تيتر رسانه هاى خارجى در مورد توافق جامعه 

هسته اى را در ادامه مى بينيم.
ايران پس از  با  واشنگتن تايمز: توافق تاريخى 

پذيرش بازرسى هاى سازمان ملل
 

هاآرتص اسرائيل: ديپلمات هاى ايرانى و غربى 
اعالم كردند كه توافق هسته اى حاصل شده است

خبرگزارى رويترز: ايران و قدرت هاى جهانى به 
توافق دست يافتند

برنامه  سر  بر  ايران  با  توافق  پست:  واشنگتن 
هسته اى اين كشور حاصل شد

4
* نسرين كارى

در روستاى  خوش آب و هواى كاهين از توابع شهرستان 
از  بانوى  آرامگاه  بيرجند  كيلومترى شهر  و  50  سربيشه  
 سالله پاكان و مقربان خداوند، آستان مباركه بى بى زينب 

خاتون (س) مشهور به مزار كاهى قرار گرفته است. 
اين آستانه مباركه در ارتفاعات روستاى كاهين و در منطقه اى 
ييالقى با زمستانى سرد و تابستانى خنك و  مطبوع قرار دارد 
و از فضاى سبز بسيار زيبا و آبى شيرين و گوارا برخوردار است 
كه اين ويژگى ها موجب جذب زائران و مسافران بسيارى 
است منطقه شده  اين  به  و كشور  استان  نقاط مختلف   از 
به گونه اى كه ساالنه حدود 150 هزار زائر مشتاق خاندان اهل 
بيت (ع) براى زيارت به اين مكان مشرف مى شوند. به خاطر 
وجود آب گوارا و مهمانسراهايى كه در محوطه اين مزار و در 
باغ هاى سر سبز اين روستا وجود دارد، از سال ها قبل مرسوم 
است،  مردمى كه به اين منطقه مى آيند، گاه تا چند روز  در 
اين منطقه سكنى گزيده و به زيارت و سياحت مى پردازند. 
 راه آسفالته از پيچ و خم كوهستان مى گذرد تا به امامزاده 
مى رسد. گفتنى است؛ به علت نبود آلودگى هاى رصدى، 
در  ها  ستاره  منظره   و  خورشيد  غروب  و  طلوع  تماشاى 
هنگام  شب  اينجا  و  است  دلچسب  بسيار  منطقه  اين 
آدمى  پرستاره و هواى سبك كوهستان روح  پاك   آسمان 

را به پرواز درمى آورد. 

روايات تاريخى وفات بى بى زينب خاتون (س)

قهستان، منطقه اى كه امروزه خراسان جنوبى ناميده مى شود 
در قرون گذشته يكى از مسيرهاى عبور كاروان ها و مسافران 

به خراسان و طوس بوده است. 
در سال 202 هجرى حضرت امام  محمد تقى«ع» از راه 
قهستان به خراسان عزيمت كردند. قهستان در آن زمان مسير 
عبور و مرور كاروان هاى عراق و حجاز بود. از اين رو قهستان 
را دروازه «خراسان» مى خواندند. گويا در همين سفر بود كه 
خواهر مكرمه امام رضا (ع) ، بى بى  زينب خاتون (س)  در 
روستاى كاهين دار فانى را وداع گفته و امام جواد (ع) پس  از 
دفن ايشان عازم خراسان مى شود و از راه بيهق به راه خود 

ادامه مى دهند.
اين واقعه را براساس شواهد تاريخى على بن محمد ياسرى در 
تاريخ قهستان  چنين مى نويسد: ديگر سيده زنان خاندان ِستر 
عليا و مهد عظمى، سالله باغ مرتضوى به سببى از اسباب، 
گذرشان بر قريه كاهين از قراى نهار جان افتاد و به واسطه 

عارضه اى كه بر آن بزرگوار روى داد، در آن محل دار دنيا را 
وداع فرمود. بر اساس شواهد بانو بى بى زينب خاتون (س) بر 
جاى مانده، دختر امام موسى كاظم (ع) و خواهر امام رضا (ع) 
است كه در گذر از روستاى كاهين، دار فانى را وداع گفته و 
بر سر تپه اى مدفون شد.  محرمانش به امر تجهيز و تكفين 
 پرداخته و وى را بر سرپشته اى در صدف خاك مدفون ساختند 

و قبه اى بر سر تربت او بر افراختند.
 

 موقعيت  بارگاه بى بى زينب خاتون (س)

به  زمينى  در  (س)  خاتون  زينب  بى  بى  مباركه  بارگاه 
مطهر  است. ضريح  گرفته  قرار  هكتار  حدود 20  مساحت 
 اين بقعه متبركه مطال بوده و با الهام از طرح ضريح مطهر 

امام رضا (ع) در سال 1383 ساخته و نصب گرديده است.
روى بر  خداوند  متبرك  اسماء  ضريح  بااليى  قسمت  در    

صفحه هاى مطال حكاكى شده و به شكل زيبايى در چهار 
طرف ضريح نمايان است، در حاشيه بااليى ضريح آياتى از 
سوره مباركه انسان حك شده است. بقعه متبركه، در مركز 
دايره اى قرار گرفته كه با ستون هاى اطراف خود محصور 
با سنگ مرمر سنگفرش شده  شده است، كف ساختمان، 
بارگاه  به  خود  نذورات  براى  همواره  بسيارى  مردم  است. 
مقدس اين بانو مشرف مى شوند. عقيده و اعتقاد مردم به 
اين بارگاه مقدس به حدى است كه براى تمامى امور از جمله 
شفا يافتن بيماران و بيمارى هاى العالج و از اين دست و نيز 
مشكالت مالى در اين بقعه نذر و نياز مى كنند و حاجات خود 
را از اين طريق از درگاه خداوند مى طلبند، در صحن اين بقعه 

محل خاصى براى نذورات خاص مردم وجود دارد.
براى  شده  گرفته  نظر  در  هايى  غرفه  كه  ترتيب  اين  به   
خواباندن گوسفند هاى نذرى، اين گونه نذر به اين صورت 
مرسوم است كه هر فردى حاجتى دارد، گوسفندى را براى 
قربانى نمودن به اين مكان آورده و سرشان را با پارچه مى 
پوشانند حيوان براى دقايقى به خواب مى رود و سپس قربانى 
مى كنند.  عقيده بر اين است كه چنانچه حيوان بر روى 
زمين بماند و بر نخيزد آن گوسفند به عنوان نذر پذيرفته 

شده است.

  كرامات بقعه مباركه بى بى زينب خاتون (س)

در بهارستان شيخ آيتى آمده است: از كرامات آستانه مباركه 
بسيار است. از مرحوم محمد على فنودى روايت است كه 
روزى با شخصى به اطراف قريه كاهين رفتيم، شخص مزبور 
دو كبوتر را در نظر گرفت تا صيد كند كبوترها پرواز كردند و 

بر باالى بقعه نشستند به آن شخص گفتم از آنها درگذر كه 
در مكان بزرگى نشسته اند و پناهنده شدند از من نشنيد و از 
اسب پياده شد و تيراندازى كرد. همين كه صداى تفنگ شد 
ديديم تير برگشت و به سينه اسب نشست و حيوان جان داد. 
گفتم سبحان ا... اگر در وقت صبح به مزار صدقه نداده بودى 
در خطر واقع مى شدى و از براى تو همين تنبيه كافى است.

 
شلوغى و سردرگمى زوار براى 

پارك كردن وسايل نقليه

مزار كاهى اين روزها زائران زيادى دارد آنها اما گاليه هايى از 
نحوه خدمات رسانى به زائران دارند. 

يكى از زائران مى گويد: حداقل يك بار در ماه به مزار كاهى 
مى آييم در ساخت و ساز بقعه هر بار پيشرفت هايى ديده 
مى شود، اما به گفته كاظمى هر چند پيشرفت خوب است 
بعضى  چون   ندارد،  چندانى  تعريف  زائرسراها  نظافت  اما 
روشن آتش  محلى  هر  در  و   نمى كنند  مالحظه  زائران   از 
مى كنند و غذا طبخ مى كنند. زائرى ديگر قطعى آب، وضعيت 
نامناسب نظافتى و بهداشتى، كمبود فضاى پاركينگ، كمبود 
 سرويس هاى بهداشتى، مستقر نبودن يك پزشك با توجه به 
 جمعيت زياد زائران و غيره را از جمله مشكالت اين مكان
مى داند. احمدى شلوغى و سردرگمى تعدادى از زوار براى 
پارك كردن وسايل نقليه و پيدا كردن نقاط مناسب براى 
از  استفاده  براى  مسافران  زياد  انتظار  و  شلوغى  اسكان، 
سرويس هاى بهداشتى اندك از مشكالت زائران  برشمرد 
و مى گويد: با توجه به جمعيت زياد زائران و برگزارى نماز 
جماعت در يك مسجد كه فضاى آن پاسخگوى نياز نيست، 
ضرورت دارد كه تعداد روحانيان و مكان هاى برگزارى نماز 

جماعت در روزهاى تعطيل در مزار افزايش پيدا كند.
 

 ضرورت اقدام دستگاه هاى متولى 
براى ايجاد فضاى بازى و تفريح

 
زائر ديگرى مى گويد: با آنكه بارها در تعطيالت چند روزه و يا 
حتى تعطيالت آخر هفته متوليان مزار كاهين حضور چشمگير 
 و گسترده مردم را از اقصى نقاط استان در اين مزار شاهد
بوده اند اما باز هم هيچ گونه برنامه ريزى براى رسيدگى 
به وضع آن و رفع نواقص و كمبودها ندارند و مشكالت و 
نارسايى ها در هر تعطيالت نمود پيدا مى كند. وى افزود: 
در تعطيالت اخير جمعيت زيادى كه به مزار آمده بودند از 
مشكالت عديده اى كه گريبانگيرشان شده بود ابراز نارضايتى 

مى كردند. قطعى آب، وضعيت نامناسب نظافتى،كمبود فضاى 
تفريحى و فضاى بازى و شادى براى بچه ها  همه و همه امان 

زائران را بريده بود و آنها را به شدت ناراحت كرده است. 
 

به محض رسيدن به مزار متوجه قطعى آب 
شديم و به ناچار اين مسير طوالنى را بازگشتيم

 
به  تعطيلى  روز  چند  به  توجه  با  گفت:  ديگر  زائر  يك 
مزار  راهى  خودرو  دستگاه  چند  با  اقوام  از  نفر  چند  اتفاق 
از تالش  كاهين شديم. به محض رسيدن به مزار و پس 
حاشيه  در  خودروها  پارك  به  موفق  زياد  جستجوى  و 
اثاثيه به  با اسباب و  اما وقتى  جاده منتهى به مزار شديم، 
و  شديم  آب  قطعى  متوجه  رفتيم  مزار  اطراف   محوطه 
چاره اى نديديم جز اين كه همان راهى را كه آمده بوديم تا 
شهر بيرجند بازگرديم و تنها خستگى ناشى از اين رفت و آمد 
بر تن ما باقى ماند. اميرآبادى با بيان اين مطلب ادامه مى دهد: 
اين درست كه جمعيت زيادى به مزار آمده بودند، اما دست 
اندركاران مزار و مسئولين ذيربط بايد پيش بينى هاى الزم 
را مى كردند تا از سرگردانى و اذيت مردم جلوگيرى مى شد. 
حيف است امكانات مزارى كه اين همه زائر را جذب مى كند 
پاسخگوى نياز آنان نباشد. اميدواريم كه مسئولين از همين 
االن پيگير رفع مشكالت و كمبودهاى مزار كاهين آن هم به 

صورت اساسى و اصولى باشند. 
زائر ديگر هم با تاييد استدالل سايرين مى گويد: به نظر من 
مشكالتى كه در مزار بى بى زينب خاتون (س) مشاهده شد، 
امنا و دستگاه هاى ذيربط  از ضعف عملكرد هيئت  نشان 
شهرستان دارد. چرا بايد محيط اطراف مزار، محل استراحت 
زائران و سرويس هاى بهداشتى به درستى نظافت نشود و 
وضعيت بهداشتى نامناسبى داشته باشد؟ وجود انواع و اقسام 
زباله ها در محدوده مزار اصًال پذيرفتنى نيست، آن هم با 
براى  را  زيادى  كيلومترهاى  كه  زائران  عظيم  خيل  وجود 
زيارت اين مكان مقدس طى كرده اند.  وى افزود: محل ذبح 
گوسفندان در مزار نيازمند توسعه و تجهيز است. بايد محلى 

مناسب براى دفع امحاء و احشاء گوسفندان ذبح شده، در نظر 
گرفته شود. 

 
در بقعه مباركه امكانات رفاهى كافى وجود دارد

 
حميد بهادرى، رئيس اداره اوقاف شهرستان سربيشه با بيان 
اظهار  است،  زائران  حال  رفاه  براى  ما  سعى  تمام   اينكه 
تمام  (س)  خاتون  زينب  بى  بى  بقعه  در  كند:  مى 
شيرآالت  تعويض  شوفاژكشى،  قبيل  از  رفاهى   امكانات 
راه  مزار،  پل هاى  راه   ترميم  بهداشتى،   سرويس هاى 
و  برق  تامين  و   فاضالب  تصفيه  دستگاه  يك  اندازى 
برخى  دهد:  مى  ادامه  وى  است.  شده  انجام  كافى  نور 
خادم  كه  است  خصوصى  بخش  به  متعلق  زائرسراها  از 
هم ندارد و وظيفه نظافت آن به  عهده خادم بقعه است، 
را در برخى قسمت ها كمتر  امكانات رسيدگى  اما كمبود 
كرده است. وى همچنين بيان كرد: بايد مسئوالن استان 
با حضور  و  داشته  دغدغه  اين خصوص  در  و شهرستان 
دستگاه هاى  از  مشكالت  و  نقايص  مشاهده  و  مزار  در 
ايام  در  مشكالت  رفع  براى  حداقل  كه  بخواهند  ذيربط 
برنامه ريزى  يابد  مى  افزايش  زائران  جمعيت  كه  تعطيل 
اشاره  با  باشد. وى  داشته  را  كرده و پيش بينى هاى الزم 
به اينكه براى نظارت بيشتر قسمت هاى مختلف زائرسرا 
نيازمند در اختيار گرفتن خادم هاى بيشترى هستيم، ادامه 
زائرين  اسكان  محل  نظافت  وضعيت  به  رسيدگى  داد: 
فراخور  به  نيز  آنها  توسعه  و  بهداشتى  سرويس هاى  و 
امكانات، فضاها و نيروهاى در اختيار، در دستور كار بوده 
و هست اما به هر حال ازدحام جمعيت غيرقابل پيش بينى 
اداره  رئيس  مى آورد.   وجود  به  را  خود  خاص  مشكالت 
اراضى  از  برخى  اينكه  بيان  با  اوقاف شهرستان سربيشه 
و فضاهاى موجود در اطراف حرم متعلق بخش خصوصى 
و  تعمير  و  فرنگى  توالت  و  ويلچر  تهيه  بيان كرد:  است، 
اوقاف سربيشه  اقدامات  ديگر  از  باب سوئيت  مرمت سه 

مى باشد.

مزارخواهر ضامن آهو در شرق ايران

 اجاره قالب فلزى ، جك 
 و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى

 و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

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

 09153634099  
فرهمند

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

مهندسى توان تهويه

خدمات پس از فروش لوازم خانگى 

در شهرستان بيرجند در مركز پكيج و كولرهاى گازى ال جى
ذيل انجام مى پذيرد:

09151648057  -  32442653    LG آدرس دفتر: چهار راه دوم توحيد- نمايندگى

بزرگ ترين و سريع ترين مركز تخصصى نصب و خدمات 
محصوالت ال جى در استان خراسان جنوبى با كادرى مجرب 

و متخصص در خدمت همشهريان گرامى مى باشد

خسروى كد 25479

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

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

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

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

آزمون هاى آزمايشى
وكالت                                       سردفتران

موسسه چتـردانـش آغاز شد
مهلت ثبت نام فقط تا اول مرداد ماه 94

آدرس نمايندگى: بيرجند - چهارراه دوم توحيد – خيابان 
امام موسى صدر – پالك 40 – مجتمع آموزشى مهدى يار

تلفن تماس: 09155610601 – 05632431910



* يك انسان منفى به دنبال
 مشكل است در هر فرصت

و يك انسان مثبت به دنبال فرصت است در هر مشكل 
* از فشار زندگى نترسيد به ياد داشته باشيد

فشار ، توده زغال سنگ را به الماس تبديل مى كند . . .
* هميشه اشتباهات هنگام وقوع دردناك هستند

همراه  اشتباهات  از  اى  مجموعه  بعد  ها  سال  اما   
شماست كه شما را به موفقيت مى رساند. 

پنجشنبه *25 تير 1394 * شماره 3270 

افراد غمگين تمايل زيادى دارند كه نام ها و القابى را به 
خود دهند كه اين يكى از افكار منفى است. آن ها خود را 
تنبل، بى عرضه، خنگ و نظاير آن مى نامند. ما بسيارى 
اوقات حّتى ديگران را نيز به همين نام ها و خصوصيات 
ملقب مى كنيم يا حادثه اى را بدبختى مى ناميم. اين 
خطاى شناختى «برچسب زدن» نام دارد.بسيارى از افراد 
خود را مسئول وقايع و حوادث منفى مى دانند. آنها هر 
رويداد منفى را به خود نسبت داده و به خاطر آن خود را 
سرزنش مى كنند كه اين افراد نياز به تغيير افكار دارند. 
مثًال ممكن است خود را مسئول شكست دوستشان 
در امتحان بدانند، چون معتقدند بايد به اتفاق او درس 
مى خواندند تا او هم ياد بگيرد.يا اگر رابطه شان با دوستى 

به هم خورده تمام تقصيرها را خود به عهده مى گيرند.

اينجا چشم انداز باز است و جان بر بلندا! اما انسان 
 هايي خالف اين وضعيت هم هستند كه آنها هم بر
به اما  دارند،  باز  اندازي  چشم  و  اند   بلندي 

پايين مي نگرند.
«نيچه»
پژواك  از  بخشي  نشيني،  گوشه  هر  هاي  نوشته  از 
تنهايي  به  هراسان  هاي  نگرش  و  نجواها  و  بيابان 

شنيده مي شود.
«نيچه»
گويند:  مي  كه  اخالقي  هاي  بينش  آن  تمام  از  من 
كن نظر  نكن، صرف  را  كار  آن  نكن،  را  كار   «اين 

 و بر خود مسلط باش» بيزارم.
«نيچه»
من در شناخت هر اندازه حريص باشم نمي توانم جز 
از طريق نگرش خود چيزي كشف كنم و به نگرش 

ديگران دست نمي يابم.
«نيچه»
منتظره  غير  كه  بار  هر  ما،  هاي  نگرش  واالترين 
معين  و  مهيا  آنها  براي  كه  برسد  كساني  گوش   به 
نشده اند، بايد و مقرر چنين است كه بسان حمايت و 

شايد هم جنايت طنين انداز شود
«نيچه»

خدايا بپوشان در آن با مهر و رحمت 
چو روزى كن مرا در آن توفيق و خوددارى

 و پاك كن دلم را از تيرگى ها
 و گرفتگى هاى تهمت

اى مهربان به بندگان با ايمان خود.

آيا دوست داريد براى صلح 
جهانى كارى انجام دهيد ؟

به خانه برويد و به خانواده تان عشق بورزيد

بهترين قسمت رفتن به كوهنوردى 
در صبح اون لحظه ايه كه .....

بيدار مى شى و مى بينى خواب موندى

وقت آن شد كز حريم غيب سر برآورى 
 كار چون بر خلق مشكل شد نمايى داورى

محمد رفيع درميانى (المع)

هرگز در مسير پيموده شده گام بر نداريد 
زيرا اين راه تنها شما را به جايى
 مى رساند كه ديگران رسيده اند.

هميشه به خاطر داشته باش:
كسى در جايى به خاطر 
وجود تو خوشبخت است.

فطر در لغت به معني شكستن روزه و روزه گشودن آمده است 
و عيد فطر را عيد روزه گشادن نيز مي  گويند. در صبح عيد 
فطر در همه ي شهرها و روستاهاي سرزمين هاي اسالمي 
نماز عيد فطر با تشريفات خاصي برگزار مي شود. گرچه نماز 
عيد فطر واجب نيست؛ اما تمام مسلمانان علي الخصوص 
آنان كه موفق به روزه گرفتن شده اند، شركت در نماز عيد 
فطر را مستحب مي دانند. عيد فطر يكي از دو عيد بزرگ 
اسالمي است كه در روز اول ماه شوال برگزار مي شود. 
مسلمانان پس از يك ماه روزه و عبادت پروردگار، چشم به 
راه اين روز بزرگ مي باشند و اين روز را جشن مي گيرند. عيد 
فطر بدرقه اي است بر ماه رمضان. در اين روز، روزه حرام 
است و گويي پس از يك ماه اطاعت از پروردگار، همگان 
در ضيافتي كه از سوي رب العالمين تدارك ديده مي شود 

شركت مي كنند.
مسلمانان روزه دار  كه ماه رمضان را به روزه دارى به پا 
داشته و از خوردن و آشاميدن و بسيارى از كارهاى مباح 
ديگر امتناع ورزيده اند، اكنون پس از گذشت ماه رمضان 
در نخستين روز ماه شوال اجر و پاداش خود را از خداوند 
مى طلبند، اجر و پاداشى كه خود خداوند به آنان وعده داده 

است.
اميرالمؤمنين على(ع) در يكى از اعياد فطر خطبه اى خوانده  
اند و در آن مؤمنان را بشارت و مبطالن را بيم داده  اند:  اى 

مردم! اين روز شما روزى است كه نيكوكاران در آن پاداش 
مى گيرند و زيانكاران و تبهكاران در آن مايوس و نااميد 
مى گردند و اين شباهتى زياد به روز قيامتتان دارد، پس 
با خارج شدن از منازل و رهسپار جايگاه نماز عيد شدن به 
ياد آوريد خروجتان از قبرها و رفتنتان را به سوى پروردگار، 
و با ايستادن در جايگاه نماز به ياد آوريد ايستادن در برابر 
پروردگارتان را و با بازگشت  به سوى منازل خود، متذكر 
شويد بازگشتتان را به سوى منازلتان در بهشت  برين، اى 
بندگان خدا، كمترين چيزى كه به زنان و مردان روزه  دار 
ماه  اين است كه فرشته اى در آخرين روز  داده مى شود 

رمضان به آنان ندا مى دهد و مى گويد:
 «هان! بشارتتان باد، اى بندگان خدا كه گناهان گذشته  
تان آمرزيده شد، پس به فكر آينده خويش باشيد كه چگونه 

بقيه ايام را بگذرانيد.»
* روز اول ماه شوال را بدين سبب عيد فطر خوانده  اند 
كه در اين روز، امر امساك و صوم از خوردن و آشاميدن 
برداشته شده و رخصت داده شد كه مؤمنان در روز افطار 

كنند و روزه خود را بشكنند.
*  ابتداى خوردن و آشاميدن را افطار مى نامند و از اين 
رو است كه پس از اتمام روز و هنگامى كه مغرب شرعى 
افطار  انسان  مى شود  شروع  رمضان،  ماه  روزهاى  در 
 مى كند يعنى اجازه خوردن پس از امساك از خوردن به

 او داده مى شود.
*  عيد فطر داراى اعمال و عباداتى است كه در روايات 
معصومين(ع) به آنها پرداخته شده و ادعيه خاصى نيز آمده 

است.
عارف وارسته ملكى تبريزى درباره عيد فطر آورده است: 
«عيد فطر روزى است كه خداوند آن را از ميان ديگر روزها 
بر گزيده است و ويژه هديه بخشيدن و جايزه دادن به 
بندگان خويش ساخته و آنان را اجازه داده است تا در اين 
روز نزد حضرت او گرد آيند و بر خوان كرم او بنشينند و 
ادب بندگى بجاى آرند، چشم اميد به درگاه او دوزند و از 
خطاهاى خويش پوزش خواهند، نيازهاى خويش به نزد او 
آرند و آرزوهاى خويش از او خواهند ونيز آنان را وعده و 
مژده داده است كه هر نيازى به او آرند، بر آوره و بيش از 
آنچه چشم دارند به آنان ببخشند و از مهربانى و بنده نوازى، 
بخشايش و كارسازى در حق آنان روا دارد كه گمان نيز 
نمى برند.» از سخنان معصومين(ع) چنين مستفاد مى شود 
كه روز عيد فطر، روز گرفتن مزد است. و لذا در اين روز 
مستحب است كه انسان بسيار دعا كند و به ياد خدا باشد و 
روز خود را به بطالت و تنبلى نگذراند و خير دنيا و آخرت را 

بطلبد. و در قنوت نماز عيد مى خوانيم:
مسلمانان  براى  را  آن  كه  روزى  اين  حق  به  بارالها! 
و  كرامت  و  شرافت  و  ذخيره  محمد(ص)  براى  و  عيد 

آل  و  محمد  بر  كه  مى خواهم  تو  از  دادى  قرار  فضيلت 
كه كنى  وارد  خيرى  هر  در  مرا  و  بفرستى  درود   محمد 
 محمد و آل محمد را در آن وارد كردى و از هر سوء و بدى 
خارج سازى كه محمد و آل محمد را خارج ساختى، درود و 
صلوات تو بر او و آنها، خداوندا، از تو مى طلبم آنچه بندگان 
شايسته ات از تو خواستند و به تو پناه مى برم از آنچه بندگان 

خالصت به تو پناه بردند.
در صحيفه سجاديه نيز دعايى از امام سجاد(ع) به مناسبت 
وداع ماه مبارك رمضان و استقبال عيد سعيد فطر وارد 
شده است: پروردگارا! بر محمد و آل محمد درود فرست 
و مصيبت ما را در اين ماه جبران كن و روز فطر را بر ما 
عيدى مبارك و خجسته بگردان و آن را از بهترين روزهايى 
قرار ده كه بر ما گذشته است كه در اين روز بيشتر ما 
را مورد عفو قرار دهى و گناهانمان را بشوئى و خداوندا 
بر ما ببخشايى آنچه در پنهان و آشكارا گناه گردانيم ... 
خداوندا! در اين روز عيد فطرمان كه براى مؤمنان روز عيد 
و خوشحالى و براى مسلمانان روز اجتماع و گردهمائى قرار 
دادى از هر گناهى كه مرتكب شده ايم و هر كار بدى كه 
كرده ايم و هر نيت ناشايسته اى كه در ضميرمان نقش بسته 
است به سوى تو باز مى گرديم و توبه مى كنيم، توبه اى كه 
در آن بازگشت به گناه هرگز نباشد و بازگشتى كه در آن 

هرگز روى آوردن به معصيت نباشد.

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

سخنان بزرگان درباره نگرش

آيه روز  

اى كسانى كه ايمان آورده  ايد، از صبر و نماز كمك بگيريد كه خداوند با صابران 
است. بقره آيه 153

حديث روز  

عبادت به زيادى نماز و روزه نيست بلكه به انديشيدن در امر پروردگار متعال است.
امام رضا (ع)

سبك زندگى

دعاى روز بيست و  نهم  رمضان

عيد فطـر روز پاداش بندگى

                        

41

1935

562

742

37

513

623

5687

74

436527981
589431267
271869345
325194678
864752139
197683452
952376814
618245793
743918526

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

جدول 3269طراح: نسرين كارى 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

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

09156694379 - موذن

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

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

يك آشپز ماهر و با تجربه براى كار 
در رستوران نيازمنديم.

09333265876

فروش به علت دو شغله بودن
 پوشاك با موقعيت عالى 
در خيابان جمهورى (بازار)
نقدى يا معاوضه با خودرو

09307861430

آشپزخانه  غذا بيرون  بر 
ارس به فروش مى رسد.

09158635106

فروش
 كليه البسه زير مردانه و زنانه

 با دكور و تمامى تجهيزات 
قيمت: توافقى

09360564234 

ملك تجارى به متراژ 200 متر واقع در 
مدرس 8 رهن و اجاره داده مى شود.

09155611187

فروش111 سفيد ، مدل 92، بدون رنگ 
قيمت: 18 ميليون و 500 تومان

09372568050

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

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

05632338051 -09151637232
ساعت تماس: 8 الى 2 بعدازظهر

يك آشپز ماهر نيازمنديم.
09157565659
05658323317

 تعدادى فروشنده خانم 
با روابط عمومى باال و ترجيحا با 
سابقه كار در پوشاك نيازمنديم.

32442606 -09153622760

تعدادى راننده با خودرو براى كار در 
آژانس با زنگ خور باال نيازمنديم.

09155615380

آرايش اُپال به يك شاگرد تمام وقت 
نيازمند است.

32342156 - 09365562696
ابتداى خيابان محالتى - حدفاصل 

غفارى و پارك آزادگان

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

32230549

فروش آپارتمان  98/5 متر، امكانات كامل  
طبقه 4، سه نبش ، شهيد آوينى ، سند آزاد 

فى: 140 ميليون    09153113569

فروش پرايد SE (فول)
 مدل 94 قيمت: 19/200 

09354687362

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

 نقاشى ساختمان و درب
 و پنجره پذيرفته مى شود.

09157217662

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

فروش آپارتمان به متراژ 
125/11متر، 3 خوابه ، فول 

امكانات ، طبقه پنجم ، تك 
واحدى داراى 2 بالكن به متراژ 

 70 متر (شمالى و جنوبى) 
سند آزاد، واقع در پاسداران 7 
(مدرس 28) پالك 19ساختمان 

رسا فى مترى: 1/8 ميليون       
09155614484

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

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

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

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

 با حمل رايگان ، تحويل درب منزل و زير 
خريد انواع فلزات مستعمل قيمت بازار  تلفن سفارشات : 32441536

ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 
صنايع ، معادن و خانگى

09151602835 -  ترابى
09011864824

 فروش مغازه لوازم آرايشى 
و بهداشتى ، عطر و زيورآالت

 با 3 سال سابقه كارى
09151636649  
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اخبار ورزشى

 عصرايران: استفاده از روغن هايى مثل روغن زيتون، هسته  انگور، كنجد، كلزا و همچنين مصرف ماهى هاى چرب مانند سالمون،  ساردين، تن و قزل آال 
براى چرب نگه داشتن مغز بسيار مفيد هستند. مصرف آجيل ها كه حاوى پروتئين و اسيدهاى چرب و آرژينين آمينه هستند و استفاده از
 كلم بروكلى و گل كلم كه سرشار از ماده مغذى به نام كولين مى باشند نيز براى سالمت مغز ضرورى است. 

خوراكى هاى چرب و سالم براى مغز 

توصيه هاى مهم براى مراقبت از 
نوزادان در تابستان

با  و  دارند  گرم  طبعى  نوزادان  اصوال  سالمانه: 
گرم شدن هوا نيز بيشتر احساس گرما مى كنند 

بنابراين والدين بايد از پوشاندن لباس بيش ازحد 
به نوزاد در فصل تابستان اجتناب كنند. پوشاندن 
بيش از حد لباس به خصوص در نوزادان تا سن 
يك ماهگى عالوه بر اينكه باعث افزايش دماى 

بى حالى،  منجر  مى تواند  مى شود،  شيرخوار  بدن 
بى اشتهايى، خواب آلودگى و حتى بيهوشى نوزاد 
لباس هاى نخى  بايد  شود. در فصول گرم سال 
و خنك به تن شيرخوار كرد چرا كه هم سبك 
است و هم تنفس پوستى كودك با آن به راحتى 
امكان پذير است و يك روز در ميان شيرخوار را 

حمام ببرند و استفاده از شامپوى سر كفايت مى كند 
و نيازى به شستشوى پوست بدن كودك با صابون 
نيست. با روشن بودن وسايل خنك كننده نيز فقط 
كافى است نوزاد در معرض مستقيم باد نباشند. 

شايع ترين علت تب در شيرخواران شيرنخوردن 
است. در صورتى كه  اتاق  از حد  بيش  و دماى 
والدين متوجه بى حالى، بى ميلى براى شيرخوردن، 
افزايش دماى بدن يا تحريك پذيرى بيش ازحد و 
خواب آلودگى بيش ازحد و... در شيرخوار شدند حتما 

به پزشك مراجعه كنند.

توصيه هاى غذايى براى پيشگيرى 
از نابينايى سالمندان 

 
سالمانه: «دژنراسيون ماكوالى» چشم مربوط به 
پيرى يكى از عوامل اصلى نابينايى در افراد سالمند 
به  بيمارى مى شوند  اين  افرادى كه دچار  است. 
رانندگى،  در  كه  را  خود  مركزى  بينايى  مرور 
مطالعه و حتى تشخيص چهره ها نقش دارد، از 
دست مى دهند. شما مى توانيد با ايجاد تغييراتى 
چنين  به  ابتال  از  زندگى تان  سبك  و  تغذيه  در 
برگ دار  سبزيجات  باشيد.  امان  در  بيمارى هايى 
بيشترى ميل كنيد: افرادى كه سبزيجات سرشار 
معرض  در  كمتر  مى كنند  كاروتنوئيد مصرف  از 
بيمارى دژنراسيون ماكوالى چشم قرار مى گيرند. 
سبزيجاتى مانند اسفناج، كلم برگ و غيره حاوى 
ميزان زيادى كاروتنوئيد هستند. ماهى بيشترى 
مصرف كنيد: نتايج بررسى ها نشان مى دهند كه 

مصرف منظم ماهى مى تواند از بروز دژنراسيون 
ماكوالى چشم مربوط به پيرى جلوگيرى كند. 
محققان متوجه شدند افرادى كه هر هفته حداقل 
يك بار ماهى مى خورند به ميزان 40 درصد كمتر در 
معرض اين بيمارى چشمى قرار مى گيرند.ورزش 
كنيد: افرادى كه به طور مرتب ورزش مى كنند 

بيمارى  معرض  در  كمتر  درصد   70 ميزان  به 
دژنراسيون ماكوالى چشم مربوط به پيرى قرار 
مى گيرند. ميوه بيشترى مصرف كنيد:  افرادى كه 
روزانه حداقل 3 واحد ميوه مصرف مى كنند خطر 

ابتال به اين بيمارى را كاهش مى دهند.

4 اشتباه تغذيه اى را بشناسيد
 

احساس  به  خوردن  غذا  زمان  در  نيوز:  سالمت 
سيرى خود توجه كنيد. سعى كنيد زمانى كه سير 

شديد از غذا خوردن دست بكشيد. شما بالفاصله 
بعد از شام نبايد ورزش دو انجام دهيد اما 30 تا 
60 دقيقه قبل از ورزش، خوردن مقدار كمى غذا 
مى تواند انرژى شما را سريعاً افزايش داده و به 

افزايش توان شما در زمان ورزش كمك كند. اگر 
شما خيلى با سرعت غذا بخوريد بدون توجه به 
احساس سيرى در عرض 20 دقيقه مقدار زيادى 
غذا خواهيد خورد و سپس احساس پر بودن بيش 
از حد خواهيد داشت. آهسته غذا بخوريد. با قرار 
دادن قاشق و چنگال خود روى ميز بين لقمه هاى 
غذا و جويدن آن در غذاخوردن وقفه هاى كوتاهى 
ايجاد كنيد. ما هرگز نبايد از غذا به عنوان پاداش 
استفاده كنيم زيرا اين كار اشتباه است. پاداش دادن 
به خودتان كار خوبى است اما نبايد به عنوان پاداش 
غذا را انتخاب كنيد بلكه مى توانيد از تماشاى يك 

فيلم يا بيرون رفتن با دوستان خود لذت ببريد. 

پوستى شفاف با «سدر» 

شما  پوست  مشكل  كه  صورتي  در  شهرخبر: 
شفاف  پوستي  مي خواهيد  و  است  آن  كدري 
داشته باشيد، بهتر است سدر را با روغن بادام 
و  كنيد  تركيب  ماست  با  يا  كرده  مخلوط  تلخ 
تازه به تازه استفاده كنيد. براي اين كار سدر را 
بجوشانيد و آبش را با هم وزن خودش روغن 
بادام تلخ مخلوط كرده و روي شعله آهسته هم 
بيشتر  اين مخلوط هر چه  بخار شود.  تا  بزنيد 

روي پوست بماند اثرش بيشتر است. 

توصيه هاى غذايى براى پيشگيرى از نابينايى سالمندان
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ايستگاه سالمت

حوادث

«فرساد» قهرمان مسابقات شطرنج 
جام رمضان خراسان جنوبى شد

فارس: دبير هيئت شطرنج خراسان جنوبى گفت:  در 
راستاى شناسايى و پرورش استعدادهاى بالقوه ورزشى 
و شور و نشاط اجتماعى يك دوره مسابقات قهرمانى 
شطرنج بليتس «جام رمضان» خراسان جنوبى برگزار 
 22 مسابقات  اين  در  كرد:  اظهار  ميزانى  جواد  شد. 
تاالر  در  سوئيسى  روش  به  دور  هفت  در  ورزشكار 
شطرنج مجموعه ورزشى واليت بيرجند با يكديگر به 
رقابت پرداختند.وى تصريح كرد: ابوالفضل فرساد بر 
سكوى نخست ايستاد، على قلمى نايب قهرمان شد و 

حسين نصيرى نيز در جايگاه سوم قرار گرفت.

برترين هاى مسابقات شطرنج 
جام رمضان قاينات معرفى شدند

فارس: سرپرست اداره ورزش و جوانان قاينات گفت: 
شور  ايجاد  همگانى،  ورزش هاى  ترويج  راستاى  در 
استعدادهاى  پرورش  و  شناسايى  اجتماعى،  نشاط  و 
رمضان  جام  شطرنج  مسابقات  ورزشى  بالقوه 
شهرستان قاينات برگزار شد. داوود شرفى اظهار كرد: 
اين رقابت ها 52 شطرنج باز نونهال و نوجوان در  در 
سالن  شطرنج  خانه  در  سوئيسى  روش  به  دور  پنج 
ورزشى امين زاده قاين با يكديگر به رقابت پرداختند. 
وى تصريح كرد: در رده سنى زير 10 سال مسابقات 
رفتند  هم  مصاف  به  نفر   27 رمضان   جام  شطرنج 
كه مهدى فروزان نژاد بر سكوى نخست ايستاد، زهرا 
رتبه سوم  على نژاد  سينا  قهرمان شد،  نايب  فدشكى 
نرگس  و  شد  چهارم  رمضانى  محمد  كرد،  كسب  را 
رده  در  گرفت.  قرار  پنجم  جايگاه  در  نيز  شفيعى 
 25 نيز  مسابقات  از  دوره  اين  سال   10 باالى  سنى 
شطرنج باز رقابت پرداختند كه ابوالفضل غالمعلى زاده، 
و  خسروى  جواد  محمد  اكبرى،  پويا  حقگو،  سامان 
آن خود  از  را  پنجم  تا  اول  مقام هاى  سروش حقگو 
دختران  بخش  در  كرد:  خاطرنشان  وى  كردند. 
مسابقات شطرنج جام رمضان قاينات فاطمه آشورزاده 
برترين  عنوان  به  خزاعى  نويد  پسران  بخش  در  و 

ورزشكاران اخالق مدار معرفى شدند.

مشحون: بازيكنى را به اجبار ملى پوش 
نمى  كنيم حتى اگر بهترين باشد

وضعيت  مورد  در  بسكتبال  فدراسيون  رئيس  مهر: 
ايران  كه  ملى  تيم  اردوى  به  شده  دعوت  بازيكنان 
بازيكنان  اين  كه  نيستيم  پيگير  نيستند، گفت: هرگز 
به اردو مى آيند يا نه چون نمى خواهيم هيچ بازيكنى را 
به اجبار ملى پوش كنيم. مشحون اظهار كرد: از نظر ما 
تمام اين بازيكنان خوب هستند و قابليت هاى فنى الزم 
را براى ملى پوش شدن دارند اما اينكه بتوانند در تركيب 

نهايى تيم ملى قرار بگيرند به خودشان بستگى دارد.

كشف 43 هزار ليتر سوخت 
قاچاق در استان

 
و  هماهنگى  ريزى  برنامه  كميسيون  دبير  مهر: 
خراسان  ارز  و   كاال  قاچاق  بر  مبارزه  بر  نظارت 
جنوبى از كشف 43 هزار و 136 ليتر سوخت قاچاق 
و  داد  خبر  استان  در  امسال  ابتداى  ماهه  سه  در 
افزود: بيشترين ميزان سوخت كشف شده اين مدت 
مربوط به سربيشه با 20 هزار و 76 ليتر بوده است. 
به گفته قلندرى در اين مدت 10 هزار و 870 ليتر 
ليتر  سوخت قاچاق در نهبندان، هفت هزار و 250 
درميان  در  نيز  ليتر   290 و  هزار  دو  و  قائنات  در 

ضبط شده است.

48 تن مواد خوراكى قاچاق در 
خراسان جنوبى كشف و ضبط شد

مهر: دبير كميسيون برنامه ريزى هماهنگى و نظارت 
بر مبارزه بر قاچاق كاال و ارز خراسان جنوبى از كشف 
48 هزار و 692 كيلوگرم مواد خوراكى قاچاق در استان 
طى سه ماهه نخست امسال خبر داد. قلندرى اظهار 
كرد: از اين ميزان 24 هزار و 537 كيلوگرم در بيرجند، 
12 هزار و 240 كيلوگرم در نهبندان، پنج هزار و 758 
كيلو در قاينات و يك هزار 900 كيلوگرم در فردوس 
كشف شده است.همچنين در اين مدت دو هزار و 602 
كيلوگرم مواد خوراكى قاچاق در طبس و هزار كيلو نيز 

در شهرستان سربيشه ضبط شده است.

يك دستگاه اتوبوس مسافربرى
 در فردوس دچار حريق شد

فارس: فرمانده پليس راه فردوس گفت: يك دستگاه 
اتوبوس مسافربرى ولوو در ساعت 6:10 دقيقه صبح 
ديروز كه از سمت شيراز به مشهد در حركت بود دچار 
حريق شد. بلورى اظهار كرد: در هنگام آتش سوزى 
اتوبوس  اين  افغانى كه مسافران  تبعه  نفر  تعداد 44 
بودند بالفاصله از اتوبوس خارج و اين حادثه خسارت 
جانى به همراه نداشت.در مورد علت حادثه هنوز اطالع 
درستى در دست نيست و موضوع در حال بررسى است 
ولى احتمال مى رود كه نقص فنى و اشكال در برق 

اتوبوس، علت اصلى حادثه باشد.

خانم جوان قصد كالهبردارى 
طاليى را داشت

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى على آباد گفت: دو 
شدند. دستگير  گلستان  هاى  طالفروشى  كالهبردار 
سرهنگ اژدرى افزود: طالفروشان به خانمى كه قصد 
فروش مقدار زيادى طال با فاكتور را داشت مشكوك شدند 
و به نيروى انتظامى اطالع دادند.ماموران اين خانم را 
دستگير كردند و متوجه جعلى بودن فاكتورها و بدلى بودن 
طالها شدند. متهم به داشتن همدست اعتراف كرد. اين 
دو متهم اعتراف كردند، تاكنون هشت سرويس طالى 
 بدلى را به مبلغ 180 ميليون ريال در شهرستان هاى

 بندرتركمن، بندرگز و كردكوى فروخته اند.

قتل به خاطر 4 هزار تومان مواد مخدر

باشگاه خبرنگاران: سال گذشته ماموران پليس در جريان 
وقوع يك قتل قرار گرفتند و با حضور در محل حادثه در 
 پاكدشت به تحقيق در اين رابطه پرداختند. در بررسى ها 
مشخص شد كه پسر جوانى با ضربه چاقو به قتل رسيده 
است. ماموران متوجه شدند كه مقتول روز حادثه با يكى 
از دوستانش قرار مالقات داشته است.در نهايت پسر جوان 
شناسايى و دستگير شد. وى در بازجويى ها با اعتراف به 
قتل گفت: مقتول يكى از دوستانم بود. او روز حادثه با من 
تماس گرفت و گفت كه به اندازه 4 هزار تومان برايش 
مواد مخدر ببرم. ولى پولى به من نداد.به همين دليل با هم 

درگير شديم و با چاقو ضربه اى به او زدم و فرار كردم. 

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

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

م
بي

و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0

ول
حص

ع  م
نو

ت

  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

تلفن ما را ذخيره نماييد

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
س

د و ق
شتر/  نق

ش بي
سود كمتر ،  فرو

شهربازى پارك توحيد 
همراه  با قايق  بادى 
همه  روزه آماده  خدمات 
 به فرزندان  دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

امالك كوروش  كبير كوتاه ترين راه رسيدن 
به باغ و ويال دلخواه تان 

32293143- 09153624820  چاجى       بجد - امالك كوروش 
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اعطاى مرخصى به 855 زندانى خراسان جنوبى

پيام مشترك قائم مقام نماينده ولي فقيه در 
استان و استاندار به مناسبت توافقات هسته اي

استاندار و قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان طى 
پيام مشتركى پيروزى ايران در توافقات هسته اى را به 
محضر رهبر معظم انقالب، رئيس جمهوري محترم، 
دستگاه ديپلماسي كشور، مردم غيور ايران اسالمي به 
ويژه هم استاني هاي خراسان جنوبي و خانواده معظم 
گفتند.  تهنيت  و  تبريك  ايثارگران  و  شهدا  معزز  و 
در قسمتى از اين پيام آمده است:  موفقيت دستگاه 
اي، هسته  آميز  صلح  توافقات  در  كشور   ديپلماسي 
متعال،  خداوند  خاصه  عنايت  مرهون  ترديد  بدون 
 هدايت هاي حكيمانه رهبر فرزانه انقالب، حمايت هاي
ملت شريف، نجيب و سرافراز ايران اسالمي، مديريت 
مدبرانه رياست محترم جمهور و تالش هوشمندانه و 
اي  هسته  كننده  مذاكره  تيم  و  دولتمردان  مقتدرانه 
است. اميدواريم به رسميت شناختن توافقات هسته اى 
فرزندان اين مرز و بوم و توقف روند تحريم ها راه را 
علمي،  پيشرفت هاى  در  بعدى  بلند  گام هاى  براى 

فناوري و اقتصادى كشور بگشايد.

پيشرفت پنج درصدى احداث پادگان 
ارتش نهبندان بعد از گذشت 13 سال

پادگان  نهبندان گفت: كلنگ احداث  ايرنا- فرماندار 
ارتش اميرالمؤمنين نهبندان در سال 1381 به زمين 
زده شده كه امروز با گذشت 13 سال از آغاز عمليات 
اجرايى اين پروژه از پيشرفت فيزيكى پنج درصدى 
ابراهيمى اظهار كرد: ساخت پادگان  برخوردار است. 
معظم  مقام  تاريخى  سفر  در  نهبندان  شهر  ارتش 
رهبرى براى طرح توسعه اين شهر برنامه ريزى شده 
سوله،  احداث  حصاركشى،  عمليات  تاكنون  كه  بود 
شده  انجام  آن  پاسدارخانه  ساخت  و  در  سر  ساخت 
باال  پادگان  اين  از احداث  است. به گفته وى هدف 
بردن سطح امنيت در منطقه و كمك به رشد اقتصاد 

شهرستان و ايجاد اشتغال بوده است.

به شرط تأمين اعتبار
بيمارستان فردوس افتتاح مى شود

رئيس راه و شهرسازى فردوس گفت: تاكنون بيش 
 100 بيمارستان  اجرايى  عمليات  از  درصد   78 از 
است.  رسيده  اتمام  به  شهرستان  اين  تخت  خوابى 
پيشاورى در بازديد نمايندگان بنياد بركت و نماينده 
وزارت راه و شهرسازى از بيمارستان در حال ساخت 
فردوس، اظهار كرد: عمليات اجرايى اين بيمارستان 
از سال 1387 آغاز شده و تاكنون بيش از 78 درصد 
تأمين  افزود: در صورت  پيشرفت فيزيكى دارد. وى 
اعتبار 150 ميليارد ريال، اين بيمارستان تا پايان سال 

به بهره بردارى مى رسد. 

ايجاد 1550 فرصت شغلى براى زندانيان 

اشتغال  ايجاد  از  استان  هاى  زندان  مديركل  مهر- 
مولد و غير مولد براى يك هزار و 543 زندانى استان 
در سه ماهه نخست امسال خبر داد. اربابى اظهار كرد: 
ميانگين آمار سه ماهه اشتغال مولد زندان هاى استان 
686 نفر است. وى بيان كرد: از اين تعداد چهار نفر 
در كارگاه هاى صنعتى و نيمه صنعتى، 117 نفر در 
 بخش كشاورزى و دامپرورى، 221 نفر در كارگاه هاى

صنايع دستى، 13 نفر در امورات ساختمانى و عمرانى 
از  افزود: همچنين  اند. وى  فعاليت شده  به  مشغول 
اين تعداد 184 نفر در بخش خدمات درآمدزا و 147 
قرارداد  به شركت هاى طرف  اشتغال  براى  نيز  نفر 
با بنياد تعاون اعزام مى شوند. اربابى، ميانگين آمار 
مدت  اين  در  استان  هاى  زندان  مولد  غير  اشتغال 
 771 تعداد  اين  از  گفت:  و  كرد  عنوان  نفر   857 را 
نفر شامل نيروهاى خدماتى هستند كه در قسمتهاى 
... و  نظافتچى  آشپزخانه،  جمله  از  زندان   مختلف 

 مشغول به كار هستند. وى ادامه داد: تعداد 86 نفر 
نيز شاغلينى هستند كه در رشته هاى صنايع دستى  

در درون بندها فعاليت دارند.

مشكالت مؤسسه ميزان و پديده شانديز 
در كميسيون اجتماعى مجلس بررسى شد

ايرنا- نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف گفت: طى 
روز گذشته (سه شنبه) مشكالت مؤسسه مالى اعتبارى 
ميزان و پديده شانديز در كميسيون اجتماعى مجلس 
مورد بررسى قرار گرفت. حجت االسالم عبادى افزود: 
در اين كميسيون مشكالت سهامداران پديده و مؤسسه 
ميزان مطرح و ريشه يابى  و تأكيد شده كه از محل 
اعتبارات تزريقى بانك مركزى به بانك صادرات براى 
پرداخت پول مردم، استان محروم خراسان جنوبى مورد 
تبعيض قرار نگيرد. وى گفت: در اين كميسيون مقرر شد 
كه همه استان ها در زمينه توزيع اعتبارات بانك مركزى 
به بانك صادرات براى پرداخت بدهى مردم به صورت 
يكسان ديده شوند. به اذعان مسئوالن متولى تاكنون 
سپرده هاى يك ميليونى و دو ميليونى مردم پرداخت 
شده و پرداخت سپرده هاى سه ميليونى در دستور بانك 
صادرات قرار گرفته است. عبادى گفت: در اين كميسيون 
تأكيد شده كه پرداخت بدهى هاى سپرده گذاران كالن 
مؤسسه ميزان به صورت ويژه ديده شود. وى در ادامه 
بيان كرد: بررسى مشكالت سهامداران پديده شاندير به 
وزير كشور واگذار شده در اين رابطه نگرانى هايى از عدم 

تعامل مسئوالن پديده با مسئوالن متولى وجود دارد.

عمليات گازرسانى به روستاهاى 
شهرستان بشرويه آغاز مى شود

فردوس،  بشرويه،  شهرستان هاى  نماينده  تسنيم- 
طبس و سرايان گفت: نهضت گاز رسانى به روستاهاى 
شهرستان بشرويه به زودى آغاز مى شود. عبدا... زاده 
دهياران  اسالمى،  شوراهاى  انديشى  هم  نشست  در 
بخش مركزى و دستگاه هاى اجرايى شهرستان بشرويه 
به مشكل بهره مند نبودن برخى روستاهاى بشرويه از 
نعمت گاز شهرى اشاره كرد و گفت: با برنامه هايى كه 
وزارت نيرو در دستور كار قرار دارد نهضت گاز رسانى به 
روستاها دوباره آغاز خواهد شد كه روستاهاى بشرويه نيز 
در شرايط بهره مندى هستند. وى با تأكيد بر پيگيرى 
مطالبات بشرويه گفت: مطالباتى از جمله استقرار مركز 
ترويج كشاورزى دهستان على جمال، تخصيص اعتبار از 
محل ماده 180 براى تكميل سال ورزشى روستاى غنى 
آباد، اختصاص اعتبارات ماده 180 براى پروژه هاى نميه 
تمام بنياد مسكن، پيگيرى ساختمان نيروى انتظامى، 
استقرار پاسگاه غنى آباد و ديوار كشى پاسگاه عملياتى 
نيگنان، راه اندازى دانشكده مرتبط با رشته هاى علوم 
پزشكى و تخصيص اعتبار براى بيمارستان بشرويه در 

 حال پيگيرى است كه اميد است تحقق يابد.
رعايت بي طرفي و حفظ امانت 

مهمترين اصول در برگزاري انتخابات است

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در دومين 
جلسه ستاد انتخابات استان با بيان اين مطلب افزود: 
تمامى افرادي كه به نحوي مجري برگزاري انتخابات 
مي  استان  انتخابات  ستاد  اعضاي  خصوصاً  هستند 
بايست رعايت بي طرفي و حفظ امانت را به عنوان 
مهمترين اصول انتخاباتي مورد توجه جدي قرار دهند. 
امكانات  از  نبايد  عنوان  هيچ  به  داد:  ادامه  حسيني، 
دولتي له يا عليه كانديدايي خاص و يا گروه و جناحي 
خاص استفاده شود. وي گفت: مي بايست با تعاملي 
سازنده و برنامه ريزي به موقع و از قبل پيش بيني 
شده از همه امكانان و ظرفيت هاي موجود خصوصاً در 
دستگاه هاي اجرايي براي برگزاري انتخاباتي با شكوه 

و با حضور گسترده مردم استفاده كرد.

ساخت 10 مسجد در استان با همكارى 
اداره كل نوسازى مدارس با بنياد بركت

گروه خبر- 10 مسجد در نقاط مختلف استان توسط 
حضرت  فرمان  اجرايى  ستاد  به  وابسته  بركت  بنياد 
نوسازى  كل  اداره  نظارت  و  همكارى  با  (ره)  امام 
رسيد.  خواهد  بردارى  بهره  به  و  ساخته  مدارس 
مدير كل نوسازى مدارس با بيان اين مطلب گفت: 
ساخت  محل  شدن  مشخص  ضمن  حاضر  حال  در 
مساجد، نقشه هاى فنى در مرحله تهيه و برآورد بوده 
و اميدواريم تا پايان مرداد ماه اقدامات الزم در زمينه 
مناقصه و واگذارى اجراى پروژه هاى مذكور صورت 
با  مساجد  از  يك  هر  ساخت  افزود:  بيكى  پذيرد. 

اعتبارى بالغ بر يك صد ميليون تومان بوده است.

مديركل زندان ها از اعطاى مرخصى به 855 زندانى در ماه رمضان خبر داد و گفت: اين مرخصى از الطاف نظام مقدس جمهورى اسالمى است. اربابى اظهار كرد: اين 
 تعداد زندانى داراى وثيقه با نظر شوراى طبقه بندى و قضات ناظر بر زندان هاى استان به مرخصى هاى 10 روزه، 15 روزه و يك ماهه اعزام شدند. وى با اشاره به اعالم عفو 

عيد سعيد فطر به پيشنهاد رياست محترم قوه قضائيه و تأييد رهبر معظم انقالب، افزود: پيگيرى بررسى پرونده ها توسط مسئوالن و كاركنان مربوطه در حال انجام است.

خراسان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس  خبر-  گروه 
جنوبى از محدوديت هاى ترافيكى عيد سعيد فطر امسال 
سرهنگ  داد.  خبر  استان  هاى  شهرستان  و  مركز   در 
رضايى از شهروندان خواست براى اقامه نماز عيد فطر، از 
وسايل نقليه عمومى استفاده و در صورت نياز به استفاده از 

وسايل نقليه شخصى از مسيرهاى ذيل تردد كنند.
بيرجند: نمازگزاران در مسير جنوب شهر از كمربندى جنوب، 
پاركينگ هاى حاشيه بلوار پيامبر اعظم (ص) و پاركينگ 
تعبيه شده در داخل مصلى استفاده كنند و در مسير شمال 
شهر از بلوار شهداى عبادى، تقاطع عباس آباد، ميدان ابن 

حسام، بلوار صنعت و معدن و از پاركينگ هاى تعبيه شده در 
ضلع غربى بلوار صنعت و معدن مقابل مصلى المهدى (عج) و 
يا بلوار پيامبر اعظم (ص) استفاده كنند  همچنين نمازگزارانى 
كه از معصوميه و سايت ادارى قصد عزيمت به مصلى را دارند 
مى توانند از پاركينگ تعبيه شده در ضلع جنوبى تاالر كيان 
استفاده كنند. الزم به ذكراست كه پس از نماز عيد فطر دو 
الين عبورى بلوار صنعت و معدن به طرف ميدان ابن حسام 
يك طرفه خواهد شد و تقاطع بلوار صنعت و معدن و شهيد 

شهاب تا ميدان آدينه محدوديت تردد خواهد داشت.
قاين: تمامى مسيرهاى منتهى به مصلى ممنوعيت تردد 

نهبندان:  در شهرستان هاى  و  داشت.   خواهد  توقف  و 
مسير چهاراه صدا و سيما تا ميدان بسيج، بشرويه: بلوار 
امام حسين (ع) حد فاصل بهشت امام حسين(ع) و خيابان 
پرستار، سربيشه: خيابان مطهرى حد فاصل ميدان شهدا 
تا مهديه و سرايان: خيابان امام خميني محدوده مسجد 
و  تردد  جانبازان،  خيابان   ،24 خميني  امام  خيابان  جامع، 

توقف وسايل نقليه ممنوع مي باشد.
شهيد  تقاطع  فاصل  حد  شمالى  بعثت  بلوار  فردوس: 
هاشمى نژاد تا سه راهى دانشگاه آزاد، سه راهى دانشگاه 
آزاد تا سه راهى پارك ملت، سه راهى پارك ملت تا خيابان 

ورزشگاه  به  منتهى  هاى  كوچه  و  ورزش  خيابان  ورزش، 
شهيد درخشان محدوديت توقف خواهد داشت.

از  سنگين  نقليه  وسايل  تمامى  توقف  و  تردد  طبس: 
وسايل  عبور  بود،  خواهد  ممنوع  فطر  عيد  روز   5 ساعت 
نقليه سنگين از ورودي جاده يزد و همچنين از ميدان آيت 
امامزاده ممنوع خواهد  ا... واعظ طبسي به سمت ميدان 
پاركينگ هاي  از  بايست  نقليه مي  وسايل  تمامى  و  بود 

اختصاص داده شده در ميدان امامزاده استفاده كنند.
در شهرستان هاى درميان، زيركوه و خوسف: محدوديت 

ترافيكى خاصى وجود ندارند.

از  استان  خيران سالمت  مجمع  عامل  مدير  خبر-  گروه 
عمليات ساخت نخستين پايگاه اورژانس شهرى خيرساز  
كه هزينه هاى آن توسط خيران و همياران مجمع خيرين 

سالمت خراسان جنوبى تأمين مى شود، خبر داد. 
حسينى در مراسم كلنگ زنى اين اورژانس كه با حضور جمعى 
از خيرين و مسئولين در تقاطع بلوار بقيه ا... و نرجس برگزار 
شد، گفت: در ارديبهشت ماه سال جارى در جمع تعدادى 
از همياران مج مع خيرين اين پيشنهاد مبنى برساخت يك 
اورژانس شهرى در شمال شهر بيرجند مطرح شده و پس از 
آنكه مورد تأييد همياران قرار گرفت، پس از اخذ مجوزها امروز 

(چهارشنبه) براى ساخت آن اقدام شد.
به گفته وى پايگاه اورژانس در زمينى به مساحت 500 متر 
مربع و با 140 مترمربع زيربنا ظرف مدت يك سال احداث 
خواهد شد. حسينى افزود: هزينه ساخت اورژانس يك ميليارد 
و 100 ميليون ريال است كه تمامى هزينه هاى آن را اعضاى 
همياران  مجمع خيران سالمت استان مى پردازند. وى در 
ادامه از همه مردم خير و نيكوكار استان خواست در ساخت 

اين مراكز با مجمع خيرين سالمت استان همكارى نمايند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند نيز در اين مراسم با 

بيان اينكه اين پايگاه نياز مبرم مردم منطقه شمال شهر 

بيرجند است، گفت: اين پايگاه با همكارى خيرين و دانشگاه 
علوم پزشكى بيرجند به بهره بردارى مى رسد. دكتر قائمى به 

استفاده مناسب از فضاى مجازى اشاره كرد و افزود: استفاده 

نابه جا از فضاى مجازى منجر به سوء تفاهم ها در روابط 
اجتماعى مى شود. وى با بيان اينكه هزينه ساخت اين پايگاه 
هنوز دقيقاً برآورد نشده است، عنوان كرد: هزينه هر متر از 
اين پايگاه بيش از يك ميليون تخمين زده مى شود. وى با 
بيان اينكه در استان 11 پايگاه اورژانس شهرى وجود دارد 
كه با احداث اين پايگاه تعداد پايگاه هاى اورژانس شهرى 
به 12 پايگاه مى رسد، تصريح كرد: از اين تعداد، 2 پايگاه در 

مركز استان و 10 پايگاه در ساير شهرستان ها است.
 دكتر دلخروشان رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاى
پزشكى استان نيز از كمبود 11 ساختمان براى اورژانس در 
استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 53 پايگاه اورژانس در 
استان فعال مى باشند كه از اين تعداد 12 پايگاه شهرى و 42 
پايگاه جاده اى مى باشند. وى با بيان اينكه 26 پايگاه استان 
داراى ساختمان ملكى و 15 پايگاه ساختمان استيجارى و 12 
پايگاه از كانكس استفاده مى كنند، افزود: 11 پايگاه استان 
نياز به ساختمان دارند كه همكارى خيرين و دولت را براى 

ساخت آن مى طلبد.

نخستين پايگاه اورژانس شهرى خيرساز در بيرجند كلنگ زنى شد

هسته اى  مذاكرات  رسيدن  نتيجه  به  رسمى  اعالم  با 
بين ايران و كشورهاى عضو گروه 1 + 5 درباره پرونده 
مردم  ايران،  در  شادى  موج  آغاز  و  كشورمان  هسته اى 
بيرجند نيز همانند ساير شهرهاى كشور به جشن و شادى 
پرداختند. با توجه به تعيين مذاكرات در روزهاى پايانى ماه 
رمضان و در ساعت ظهر مردم شادى و شعف خود را به 
ساعات بعد از افطار موكول كردند. اين جشن به صورت 
اجتماعى  شبكه هاى  در  فراخوان  طريق  از  و  خودجوش 

منتشر شده بود كه در بيرجند ساعت 11 شب در ميدان 
بزرگ   و  پرچم هاى كوچك  آغاز شد. مردم  آزاد  دانشگاه 
ايران را در دست داشتند و بسيارى هم عالمت پيروزى 
را به سوى دوربين عكاسان نشانه گرفته  بودند. مردم اين 
به  دستيابى  در  اسالمى  ايران  حقانيت  نشانه  را  موفقيت 
دانش صلح آميز هسته اى مى دانستند. مردم شعارهايى در 
حمايت از دولت و تيم مذاكره كننده هسته اى و مشخصًا 

تشكر از محمدجواد ظريف،  وزير امورخارجه مى دادند.

جشن و شادى مردم بيرجند به دنبال توافق هسته اى

محدوديت هاى ترافيكى عيدسعيد فطر در استان

حسين زاده- سرپرست سازمان بازارچه هاى مرزى استان 
در تيرماه سال گذشته در گفتگو با فارس اعالم كرده بود 
«براى بهره بردارى از پروژه هاى در دست اقدام بازارچه 
مرزى ميل 78 در سال جارى (سال 93) به 770 ميليون 

تومان اعتبار نياز داريم».

افزايش10 هكتارى مساحت بازارچه مرزى ميل 78

در  و  اخيراً  استان  بازارچه هاى مرزى  سرپرست سازمان 
گفتگو با گزارشگر آوا درباره آخرين وضع پروژه هاى بازارچه 
مرزى ميل 78 گفت: بازارچه هاى مرزى بر اساس درآمد– 
بازارچه هاى اداره  براى  ما   هزينه  مديريت مى شوند و 
مرزى بودجه ملى نداريم. در حقيقت هرچقدر كه بستر براى 

افزايش صادرات و ايجاد درآمد در بازارچه ها بيشتر فراهم 
بازارچه ها به وضع  براى رسيدگى  بيشترى  اعتبار   باشد، 
در اختيار خواهد بود و ما نيز براساس منابع در اختيار براى 

بازارچه هاى مرزى استان اعتبار گذاشته ايم.
محمودرضا فخر با بيان اينكه در سال جارى بازسازى سه 
سوله آسيب ديده و تكميل سوله چند منظوره را در بازارچه 
مرزى ميل 78 در دست انجام داريم، اظهار كرد: اميدواريم 
بهره  به  را  پروژه  اين  زودى  به  اعتبار الزم  تأمين  با  كه 
بردارى برسانيم. وى درباره پروژه محوطه سازى بازارچه 
سازى  محوطه  پروژه  اجراى  گفت:  نيز   78 ميل  مرزى 
بازارچه مرزى ميل 78 با توجه به رقم باالى اعتبار مورد 
تأمين  به  منوط  اختيار،  در  مالى  منابع  محدوديت  و  نياز 

اميدواريم احداث ديوار ضلع  با اين حال  اعتبار مى باشد 
جنوبى تا پايان سال به پايان برسد.

بازارچه  توسعه  طرح  اجراى  راستاى  در  فخر  گفته  به 
مرزى ميل 78، بالغ بر 10 هكتار به 15 هكتار مساحت 
فعلى بازارچه اضافه خواهد شد و مساحت بازارچه به 25 
هكتار خواهد رسيد كه اين امر در افزايش راندمان و سقف 

صادرات بازارچه مرزى ميل 78 مؤثر خواهد بود.

اجراى مركز خدمات درمانى و نانوايى در دست انجام

در  گمركى  امور  جامع  سامانه  اجراى  به  اشاره  با  فخر 
و  نورى  فيبر  اجراى  گفت:  نيز   78 ميل  مرزى  بازارچه 
امور سخت افزارى اين طرح بر عهده ما و اجراى سامانه 

و امور نرم افزارى بر عهده گمرك است. در حال حاضر 
در بخش سخت افزارى كه ما عهده دار اجراى آن هستيم 
بخش اعظم زيرساخت ها فراهم شده و تجهيزات مورد 

نياز خريدارى شده و در حال نصب مى باشد. 
خدمات  مركز  و  كلينيك  احداث  براى  كرد:  اظهار  وى 
نيز موافقت الزم اخذ  بازارچه مرزى ميل 78  درمانى در 

شده و هالل احمر در حال پيگيرى اين پروژه است. 
فخر همچنين گفت: ايستگاه آتش نشانى بازارچه مرزى 
ميل 78 با خريد يك دستگاه خودروى آتش نشانى جديد 
نانوايى باب  يك  احداث  مجوز  و  شده  تجهيز  مجدداً 

 

خصوصى  بخش  به  نياز  مورد  زمين  و  شده  اخذ   نيز 
واگذار شده است.

براى افزايش بهره ورى و صادرات انجام مى شود؛

توسعه 10 هكتارى بازارچه ماهيرود

   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

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

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

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

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 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

ن
پ رايگا

چكا

 بيمـه آرمـان
نمايندگى ملكوتى كد 334

  به اطالع همشهريان عزيز مى رساند
 به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد فطر صدور
 بيمه نامه شخص ثالث و بدنه با تخفيف ويژه

در اين نمايندگى صورت مى پذيرد.

 آدرس: خيابان محالتى- روبروى
سرپرستى بانك ملت

09390283130 - 09156555036

آگهى خريد تملك 
نظر به اين كه شهردارى بيرجند بر اساس طرح جامع و تفصيلى شهر و مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 
94/685/ ش و در اجراى اليحه قانونى نحوه خريد تملك اراضى و امالك مصوبه 78/12/17 شوراى انقالب 
قصد خريد و تملك قسمتى از پالك 1523 اصلى به مساحت 4278 مترمربع واقع در حاشيه بلوار امام رضا 
(ع) را دارد. لذا بدينوسيله از مالك يا مالكين (نقشه پيوست ) ملك مورد نظر درخواست مى شود ظرف مدت 
10 روز از تاريخ اعالم در روزنامه با در دست داشتن اسناد مالكيت براى واگذارى ملك به دايره حقوقى امالك 
شهردارى مراجعه نمايد در غيراين صورت شهردارى پس از انقضاى مهلت مذكور بر اساس اختيارات حاصله از 

اليحه فوق الذكر برابر مقررات اقدام قانونى خواهد نمود.
عباسعلى مديح- شهردار بيرجند
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امام صادق (ع):  تكميل روزه به پرداخت زكات يعنى فطره است، 
همچنان كه صلوات بر پيامبر (صلى ا... عليه و آله) كمال نماز است.

(وسائل الشيعه، ج 6 ص 221، ح 5)
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قلبى سرشار  در عوض  ندارم  دويدن  براى  پايى  اگر 
به قدرت  اميد  با توكل و  توانم  اميد دارم كه مى  از 
الهى، قله هاى بلند سعادت و خوشبختى را يكى پس 
از ديگرى پشت سر بگذارم و به اوج آسمان پاكى و 

انسانيت برسم.
اگر دستى براى لمس كردن ندارم در عوض روحى 
با تكيه بر آن  پاك و بى آاليش دارم كه مى توانم 
و  برسم  ترين سرزمين عشق  قشنگ  و  زيباترين  به 

خودم را باور كنم.
اگر چشمى براى ديدن و نگاه كردن ندارم در عوض 
دلى دارم به وسعت دريا، كه با نور الهى و عشق به 
توانم تك تك ذرات موجود  آسمان خوشبختى، مى 

روى كره زمين را ببينم و حس كنم.
احساسى  عوض  در  ندارم  شنيدن  براى  گوشى  اگر 
به ظرافت  دارم  دلى  و  پاكى گل هاى سرخ  به   دارم 
گلبرگ هاى الله عاشق، كه با تكيه بر عطر دل انگيز گلبرگ 
 هاى احساسم كوچكترين صداهاى روى زمين را هم 
مى توانم بشنوم. صندلى چرخدار من، كالسكه ذرينى 
سوى  به  هايش  چرخ  راندن  با  توانم  مى  كه  است 
آسمان آبى و سرزمين عشق، به تمامى سرزمين هاى 
 آرزوهايم سفر كنم و به تمام رؤياهاى دوست داشتنى ام 
برسم. عصاى سفيد من ، محكم ترين و پاك ترين 

مسيرى است كه مرا به خدا مى رساند و براى سفر به 
پاك ترين و زيباترين جاده هاى زندگى، ياريم مى كند. 
در ازاى همه آنچه ندارم قلبى دارم از جنس آسمان، 
زيبايى  به  دارم  عشقى  و  خدا  رنگ  به  دارم   دلى 
بودنم  جاودانه  براى  پس  عاشق،  سرخ  هاى  گل 

تالش مى كنم.

اينجا موسسه على اكبر(ع) است، جايى كه 
كالف همه بغض هاى گره كرده باز مى شوند

به موسسه  را كه مى گيريم  پاى چشم هايمان  رد    
كه  وارد  رسيم.  مى  بيرجند  معصوميه  اكبر(ع)   على 
مى شوى حس غريبى تمام سلول هاى وجودت را فرا 
مى گيرد  احساسى كه مى تواند اشكت را جوهر قلمت 
كرده و يك دنيا حرف زيبا را به رشته تحرير در آورد. 
 اينجا موسسه على اكبر(ع) است. جايى كه كالف همه 

بغض هاى گره كرده باز مى شوند... . 
از  يكى  اكبر(ع)  على  حضرت  توانبخشى   موسسه 
قديمى ترين مراكز نگهدارى معلوالن در شرق كشور 
است كه در بين مردم نوعدوست اين منطقه جايگاه 
خاصى دارد. اين مركز هم اكنون در حال نگهدارى  
300 معلول در بخش شبانه روزى شامل 100 نفر در 

بخش خواهران و 200 نفر در بخش برادران است.
حضرت  توانبخشى  موسسه  در  كه  معلوالنى 
دچار  مى شوند  نگهدارى  بيرجند  على اكبر(ع) 
و  هستند  حركتى  و  جسمى  ذهنى،  معلوليت هاى 
نگهدارى  روزانه  بخش  در  تربيت پذير  معلوالن 
توانجويان  است.  بهشت  از  اى  تكه  اينجا  مى شوند. 
از هياهو و قيل و قال هاى مردم  اين مركز به دور 
امروز ساده و بى آاليش و بى هيچ چشمداشتى نه از 
دنيا و نه از هيچكس و هيچ چيز زندگى مى كنند ... 
تمام خواسته آنها از اين دنيا شايد ذره اى محبت و 
از اين  دوست داشتن است. موهبتى كه شايد برخى 
افراد به دليل تفاوت ظاهرشان از داشتن آن حتى از 

سوى نزديك ترين وابستگان خود بى بهره ماندند.

معلوالن فرشته هايى زمينى

تازگى  به  گويا  اينجاست  دختران  از  يكى   فرزانه 
مى تواند بر روى پاهايش بايستد. از اين كه مى تواند با 
كمك واكر مثل هم سن و ساالنش قدم بزند خوشحال 
خود  به  را  توجهمان  رود  مى  كه  قدمى  چند   است. 
 جلب مى كند و مى گويد نگاه كنيد من هم باالخره 
 مى توانم مثل بقيه راه بروم، گام هايش مى لرزد اما 
را  زيادى  فشار   ... دارد  استوار  و  راسخ  اى  اراده 
تحمل مى كند اما همچنان محكم و پر اميد و تنها 
حياط  از  اى  گوشه  در  آرام  آرام  رفتن  راه  شوق  به 
هاى  فعاليت  ترين  بديهى  از  يكى  كه  را  زدن   قدم 
اين  براى  و  كند  مى  تمرين   هاست  انسان  روزمره 
اى  گوشه  در  است.  شاكر  را  خدا  لحظه  هر   موهبت 
تمام  نگاهش  با  و  است  نشسته  موسسه  حياط  از 
كند  مى  برانداز  را  باغچه  گياه  و  گل   اجزاى 
گاهى دستى بر روى گياهان مى كشد و گاه دستى بر 
 چمن هاى درون محوطه كشيده و آنها را نوازش مى كند 
و  خدا  هاى  نعمت  تمام  از  شوى  مى  كه   همراهش 
زيبا  قدر  آن  گويد.  مى  دنيا  بديل  بى  هاى  نعمت 
سخن مى گويد كه اگر سال ها در كنارش بنشينى از 
كالم پر از مهرش خسته نمى شوى. از ظرافت گل 

مى گويد و از لطافت بهار، از آبى آسمان مى گويد و 
لبخند پر از مهر برخى از مسئولين و مربيان... .

 دنياى زهرا مملو از تمام رنگ هاى زيباى خداوند است. 
به  را  سفيدش  عصاى  شود  مى  تمام  كه  صحبتش 
دست گرفته و آرام و بى صدا با چشم دل در مسير 
برگشت راهى اتاق مى شود ... در اتاق ديگر جمعى 
با  از معلوالن ذهنى در سنين مختلف در حال بازى 
وسايلند. با كمك يكديگر آجرهاى بازى را روى هم 
 قرار مى دهند و هر جا يكى از آنها از ساختن وا مى ماند 
كردن  كامل  در  را  او  و  آمده  كمكش  به  ديگرى 
كم  توانجويان  اينها  دهد.  مى  يارى  بازى  قطعات 
بهره ذهنى هستند. در بين آنها جوانانى را مى بينى 
كه كودكى را هنوز از ياد نبرده اند. بى بهانه لبخند 
حالتى  با  كشيدند،  مى  را  انتظارمان  انگار  زنند،  مى 
از  آنكه  با  نگاهشان  داغى  و  نگرند  را مى  ما  غريب 

خشم و كين خالى است آدمى را ذوب مى كند.

ساكنين اين ديار از تبار آفتابند

هستند.  آفتاب  تبار  از  مركز  اين  توانجويان 
گرماى  از  گيرى  مى  قرار  كه  حضورشان  در 
گرماى  زيباست  چه  و  شوى   مى  ذوب  وجودشان 
رويى.  دو  رنگ  از  دور  به  هاى  محبت  و  مهر 
ها  محدوديت  برخى  نظاره  با  كه   اينجاست 
اى  تافته  اينكه  كنى.  مى  درك  را  خوشبختى  عمق 
بر  تكيه  با  توانى  مى  و  نيستى  ديگران  از  بافته  جدا 
پاهايت گام بردارى. با دست خود غذا بخورى و در 
انجام ساده ترين كارهاى شخصى ات نيازمند ديگرى 
نيستى. دست هاى قنوت بندگى ات را به درگاه حق 
و  خالق  بازى  عشق  زيباست  چه  و  كنى  مى  دراز 
با  منتظر  هاى  چشم  چنين   . نياز...  تبار  در  مخلوق 
كند،  مى  ميخكوب  را  انسان  مختلف،  هاى   ژست 
با  كه  خواهد  مى  ما  از  كدام  هر  وجدان  اختيار  بى 
 بيشترين قدرت، ظريف ترين نوازش ها و هميارى ها 
جامعه،  از  قشر  اين  كنار  در  بودن  كند.  نثارشان  را 
اينجا هم  تقدس مى دهد، گويى  احساس  انسان  به 

خدا  انگار  ايم،  رفته  زيارت  به  انگار  خداست،  خانه 
بيشتر بين آنهاست بس كه نگاه ها معصومند و پاك. 
آنها لحظه به لحظه ات را سبك تر  با   همدوشى تو 
و راحت تر مى كند. با بازديد از تك تك اتاق هاى 
اين  كنار  در  يادگارى  عكس  گرفتن  و  مركز  اين 
مددكاران،  و  مسئولين  سخنان  شنيدن  و  فرشتگان 
به خيلى چيزها فكر مى كنيم، به همشهريانى كه با 
تمام وجود خود را وقف آنها كرده اند، به پرستارانى 
كه با تمام وجود به اين بچه ها مى انديشند و افراد 
يك  تاسيس  فكرشان  تمام  كه  امناء  هيئت  و  خير 
نگهدارى  براى  مجهز  امكانات  با  مناسب  مركز 

معلولين جسمى و ذهنى اين شهرستان است. 

اگر يك روز آنها را نبينم 
نمى توانم زندگى كنم

يكى از پرستاران مركز با آرامشى كه آن را نشأت گرفته 
از توكل به خدا مى داند، مى گويد: حضور در ميان 
 اين بچه ها برايم عادت شده اگر يك روز آنها را نبينم 
شكند  مى  را  بغضش  كنم.  زندگى  توانم  نمى 
ها  بچه  اين  بين  در  حضور  با  دهد:  مى  ادامه  و 
ترم. نزديك  خيلى  خدا  به  كنم  مى   احساس 

وى سرى تكان داده و مى گويد: نمى دانم آرزوهاى 
هجوم  از  بازمانده  كه  ذهنى  و  جسمى  معلول   يك 
ژن هاى سركش و قربانى يك ازدواج فاميلى است 
آرزوهايش رنگى نگرفتند، شايد  چه رنگيست؟ شايد 
از ياد رفتند، شايد زخمى كهنه شدند، شايد پوسيدند، 
كه  فهمى  مى  تازه  آيى  مى  كه  اينجا  باختند.  رنگ 
گاه، آدم ها خدا را فقط وقت از دست دادنى هايشان 
با هر نفسشان خدا  اين فرشتگان  اما  صدا مى زنند، 

را ياد مى كنند.
طواف  تنها  زيارت  كه  دانستند  مى  ها  انسان  كاش 
مهر  پر  دست  كه  دانستند  مى  كاش  نيست.  كعبه 
تسكين  در  تواند  مى  حد  چه  تا  آنها  نوازشگر  و 
ما  كاش  باشد.  موثر  معلوالن  دردهاى  و   آالم 
دنيا،  هاى  مشغولى  دل  از  فارغ  گاهى  گاهى  ها  آدم 
هاى  انسان  برخى  ركاب  هم  و  شديم  مى  خدايى 
دراز  افراد  اين  سوى  به  كمك  دست  صفت   فرشته 
همين  ببخشى!  را  دنيايى  نيست  الزم  كرديم.  مى 
و   بردارى  را  قدم  اولين  پاك،  نيتى  و  دل  با   كه 
امر در نظر  اين  براى  اندك  را هر چند  كمك هايى 

گيرى، دانش آموز مدرسه معرفت شده اى... .
 اهداى فطريه مى تواند اولين درس تو در 

مدرسه بندگى خدا باشد... .

دل هايمان را خدايى كنيم و اميد را هديه دهيم

به مناسبت چهلمين روز درگذشت

 مرحوم حميد محمد عليزاده خياط 
 جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/4/25 از ساعت 4:30 
الى 5:30 بعدازظهر در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع)

 " واقع در خيابان معلم " برگزار مى شود 
تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم 

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: محمد عليزاده خياط ، رضايى اسفهرود ، همايى 

برابادى ، سعيدى ، درويشى و افتاده
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امالك و مستغالت

آپارتمان  98/5 مترطبقه 4، 
سه نبش، شهيد آوينى ، سند آزاد

 فى: 140 ميليون   09153113569

آپارتمان 86 مترى - فول امكانات - 
معلم 42 پ 21 فى : توافقى

09371200162

امتياز آپارتمان بسيجيان - حاشيه 
فلكه سفير اميد فى: توافقى

09158610783

 يك واحد آپارتمان75 مترى دو 
خواب از پروژه سامان چهكند 

09155001159

واحد آپارتمان ازمجتمع دارايى 
86متر يا معاوضه با زمين خيابان 

نرجس.     09351614608

منزل فروشى اميراباد
حاشيه 60مترى
09159646035

فروش امتياز آپارتمان فاز دوارتش 
شهيدناصرى باواريزى 22م

 فى28/5م  09155614726

فروش يك قطعه باغ600مترىو 
يك قطعه باغ800مترى درروستاى 

شمس آباد09151634874

فروش منزل وياليى غفارى به 
متراژ265 وتعويض با منزل وياليى 

كوچكتر     09155623267

فروش معاوضه 20 هزار متر زمين 
كشاورزى همراه دو ساعت آب لوله 
كشى چاه 80م  09308536585

فروش زمين 302مترى فى توافقى 
باماشين هم معاوضه ميشود 

09393196949

فروش منزل حاجى اباددوخوابه صد 
مترى فول امكانات.فى54م نقد،يا 
معاوضه با خودرو 09158671894

زمين 132متردركالته بجدى 
باموقعيت عالى معاوضه با 

پرايد82يا83   09158601061

فروش آپارتمان 150 مترى ، بيست 
مترى شهيد كاوه و رسالت دوكله.

09153623568

فروش امتياز مسكن فرهنگيان 
بازنشسته ،صياد شيرازى

09153623568

فروشى.امتيازآپارتمان كويرتاير 
.فاز4باواريزى15ميليون 
فى24م09132426559

معاوضه اپارتمان 114 مترى
 بلوار ناصرى با اپارتمان كوچكتر

09153614558

فروش يا معاوضه 420 متر زمين 
داراى 18 متر تجارى - مدرس            

09386232965

پروانه كسب تزيينات داخلى 
ساختمان اجاره ياواگذار

مى شود09151608961

منزل فروشى سجادشهر فلكه دوم 
متراژ 210متر در2طبقه سند آزاد  

فى كارشناسى 09151607201

نصف زمين تجارى از مغازه هاى
 صياد شيرازى فروشى 

09159611657

باغ در زينى با آب 
70 ميليون تومان 
09151604006

فروش زمين مسكونى 24مترحاشيه 
خيابان 20مترى ورودى مهرشهر

09157556797

فروش آپارتمان به باالترين قيمت 
پيشنهادى 77 متر،خ الهيه،تكميل

پايه 43م 09153611531

زمين فروشى نرجس 11 
قطعه پنجم شمالى
09151630283 

فروش امتياز آپارتمان فاز دوارتش 
شهيدناصرى باواريزى 22م 
فى28/5م   09155614726

منزل خاك گچ تمام اسكلت 200 
متر زمين وصدبيست متر زير بنا 

شكراب 09158633502

فروش آپارتمان 90مترى انتهاى 
بلوارمجيديه،مجتمع كوروش 

بزرگ،فرهنگيان 09159615905

فروش فورى و استثنايى امتياز زمين 
302 ارتش بعد از دانشگاه ازاد بيرجند 

09125913645

زمين فروشى يا معاوضه باخودرو 
250 متر شمالى ذير فى دراميراباد

   09155614099

فروش حدودا 500 مترزمين ورودى 
روستاى مرك قيمت كارشناسى

09157201840

فروش 5/10سهم كالته داراى 
قنات در 3 كيلومترى بيرجند 

09159632592

آپارتمان فروشى طبقه اول روى 
پيلوت شركت مولوى 54 ميليون

 09153621050

زمين فروشى مزروعى معصوميه 
پايين 200متر يا معاوضه باماشين

 فى 11م 09105090930

فروش امتياز اپارتمان 130 مترى از 
پروژه نگين معصوميه واريزى 21,2 
فى كارشناسى 09195605878

منزل فروشى يا .معاوضه 200 زمين 
270بنا بلوار شعبانيه زير فى

09155614099

فروش مسكن مهر
 (75,متر مفيد)مهر شهر

فى توافقى 09153633517

فروش آپارتمان از مجموعه بنياد 
مسكن شوكت آباد.طبقه اول 

دونبش09019201887

فروش منزل وياليى دو طبقه- 225 
متر زيربنا - اميرآباد - يا معاوضه با 

ملك 09156660536

فروش يامعاوضه اپارتمان ازفاز5 
شهردارى 85 مترى فول امكانات

 فى 60م 09156653708

فروش آپارتمان ارتش بلوارناصرى 
113مترمفيدفى كارشناسى

09151633202

باغ 1400 مترى شمس آبادفى 
كارشناسى 70 م 5م زيرفى فورى 

فروشى09153618933

فروش يك قطعه زمين درشهرك 
چهكند 132متر فى: توافقى 

09156685160 

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

زيرقيمت  09353488494

خريدارزمين كشاورزى 
جهت احداث گلخانه
09350650139

مغازه تجارى فروشى خ نبش 
سعدى2 سندشش دانگ31 متر

09373831253

معاوضه منزل 162م درحسين آباد با 
واحدآپارتمان مهرموقعيت 

حاشيه خيابان   09158650989

4500 متر زمين با آبيارى قطره 
اى و نهال 3 و 4 ساله دشت بجد 
مترى11000ت. 09354672314

آپارتمان 75 مترى2 خ مدرس15 
فى115 + 8م وام
09153618933 

فروش آپارتمان ارتش بلوارناصرى 
113مترمفيدفى كارشناسى

09151633202

فروش منزل حاجى آباد دوخوابه 
100 مترفى54م نقد، يا معاوضه 

با خودرو 09158671894

آپارتمان فروشى،جاده شكراب 
خيابان 9 دى طبقه اول 

فى 54 م 09153621050

باغ؛ويالى فروشى واقع 
درفخرآبادتقاب 2000 متربانيم 
ساعت آب 09155614030 

خيابان اجتهاد شركت خاورسازه
طبقه دوم تحويلى شركت36ميليون

09155618396

فروش زمين500 سهمى
بلوارناصرى با آينده درخشان

09155618396

منزل وياليى 
سجادشهر160متروبنا100متر
فى 200م09364566967

فروش آپارتمان 80 مترى.
مشهد. الهيه بلوار سجاديه.مجتمع 

فرهنگيان 09155622650

زمين فروشى 
نرجس 11

09151630283

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

فروش يامعاوضه باخودرو امتياز 
مسكن مهر پروژه مولوى.8ميليون 
واريزى 20م 16م 09128639016

فروش900 مترزمين حاشيه 
جاده روبه روى كويرتاير

09393613310 

اپارتمان مسكن مهر85مترى 
دوخواب.خ الهيه تكميل شده 

فى 55م 09391646003

فروش يك واحد مسكونى- جماران 
220متربنا و270متركل زمين 
فى توافقى 09338107289

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

رهن و اجاره

اجاره يارهن مغازه70 متر
حاجى اباد -  خيابان وليعصر

09159644583

متقاضى اجاره سوله تامبلغ 150 
هزارتومان هستم كه سقفش بلند 

باشه.   09010477769

واحداجاره طبقه دوم 4واحدى پونه 
رهن كامل 29 تومان يا20رهن 
و200 اجاره 09158641080

رهن واجاره زيرزمين
 سجاد35

09151633604

يك واحد زير زمين 70 مترى در 
غفارى 24 به اجاره داده مى شود. 

09158634907

رهن واجاره يك واحد آپارتمان 85 
مترى بنياد مسكن شوكت آباد 150 

اجاره 1 م رهن09156030300

5مغازه 30مترى و100مترى 
در مهرشهر به رهن واجاره داده 

ميشود09151638220

اجاره مغازه جحت ارايشگا زنانه 
وياخياطى زنانه خيابان نيروى هواى 

09305536977

يك انبارى بامتراژ700مترباتمام 
امكانات نزديك شهراجاره داده 

ميشود09157569245

رهن كامل 7 ميليون 65 مفيد 
طبقه روپيلوت شهرك دربند رقويى 

 09155616598

اجاره انبار 100 مترى واقع در
 حاشيه جاده شمس آباد.

09156041846

اجاره مغازه 100 مترى واقع در 
جمهورى33.

09358970857

رايانه و همراه

 sony xperia خريدارگوشى
شماهستيم

09151490628 

  C203نوكيا،دوسيم،لمسى 
كليدى،داراى لوازم جانبى، 

فى90تومن  09391564321

فروش كامپيوترمدل پايين 
150هزارتومان

09159646811 

فروش گوشى y300سفيد 
تميز باگارد فى 220هزار تومان 

09372464860

خريدار رم گوشى سونى اريكسون 
ك800به شرط سالمى هستم.

09151631536

فروش گوشى هوآوى جى 630
دوربين8دوربين جلو5يك ماه 

كاركرد.فقط520 09365611588

lg l70گوشى دوسيم درحدنو
 فى 350

09336348732

گوشى گلكسى اس4- چينى
 صفحه مسى مشكى150هزارتومان.

پيام بدهيد 09157412767

جوياى كار

به يك مهندس عمران يامعمارى
 داراى پروانه ى پايه سه جهت

 همكارى نيازمنديم.09395617010

به نيرو فنى جهت كار 
در دكوراسيون داخلى نيازمنديم

09190263175

نيازمنديم. يك نفر ماهر جهت كار
 در كافى نت بصورت درصدى

09152694134

خانمى جهت كار در منزل با معرف 
معتبر ترجيحا ساكن شمال شهر

09156658123

جوانى 25 ساله ليسانس حسابدارى 
داراى كارت پايان خدمت و خودرو 

سوارى پرايد09359949048

جوانى 29ساله متاهل داراى 
گواهينامه ،كارت هوشمند و سالمت 

09157231378

جوان جوياى كار 22ساله داراى 
كارت پايان خدمت
 09156648806 

جوانى 26ساله متأهل داراى 
گواهينامه موتوروپايه دو وداراى 

مدرك حسابدارى09156015811

تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم 

09157217084

به يك شاگرد جهت كار در
 مجسمه سازى نيازمنديم 

 09155099635

به تعدادى راننده با خودروى 
دوگانه بصورت تمام وقت نيازمنديم 

09385614996

راننده پايه يك مدارك كامل 
جهت كار باوسيله سنگين 

09159622081

جوان جوياى كار 
داراى كارت پايان خدمت 

09157230642

جوياى كار؛فروشندگى 
ساندويچ زنى باچندسال سابقه 

كار09194087258

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

09157217084

به تعدادى راننده با خودروى دوگانه 
سوز جهت كاردرآژانس بازنگ خور
باال نيازمنديم 09159637817

جويايى كارجوانى20ساله 
متأهل دانشجودرشيف شب. 

09017824286

جوياى كار فورى جوانى 25 ساله 
داراى خودرو سوارى. وكارت پايان 

خدمت 09359949048

جوياى كاراستاكارى
 وچاه كندن ساختمان 

09384970207

جوانى 25 ساله دانشجو علوم تربيتى 
داراى خودرو پرايد و موتورسيكلت 

09154345008

جوانى 27ساله متاهل ،با پژو405 
آماده همكارى با شركتها وموسسات 
دولتى وخصوصى 09158671899 

لوازم منزل

فروش بخارى گازى نيك كاال 
2ماه كاركرد درحد نو فى 220ت 

09011637166

لباسشويى ميالد ديگ استيل
 موتور ژن استكدر حد نو 
فى توافقى 09153636646

ميز ال سى دى شيشه اى حاللى 
قيمت 160000تومان

09156680970

جارو شارژى خانگى
50تومن

09157418930

متفرقه

فروش سوپر ماركت
 با كليه امكانات

09362888492 

دوربين سونى آكبند wx80باگارانتى 
580تومن قيمت مغازه 680

09151639348

به سرمايه كذاردرحدود20م جهت 
طرحى توجيهى وشغلى مناسب 

نيازمنديم 09156649233

انژكتورفنى عالى تميز 
فى 8500

09159647685 

لوازم آرايشگاه همراه 1عدد آب 
سردكن به فروش

 مى رسد09159612260

فروش كابينت دست دو تميز 
وتازه رنگ شده به همراه سينك

 ظرفشويى دوقلو   09153613669

فروشى 2 شاخه تير اهن 12 مترى 
نمره 18 نو 40 هزارتومان 

زير قيمت بازار 09151632141

سوپر ماركت فروشى 
واقع در حاشيه غفارى 

09301322568

خريدار پخش 
پايونر و سيستم ماشين 

09153623640

خط توليد سازه هاى كناف 
واگذار ميگردد.

09158525037 -05137647329

فروش 4عدد صندلى با ميز
 فى 125ت

09011637166 

فروش پرينتر سامسونگ 3كاره 
(پرينتر،كپى،فاكس)كم كار درحد نو 

09011637166

فروش 20عدد ميش بابره هاى
 15 تا 20 كيلو يى با قيمت مناسب 

فقط نقد 09158634078

 به يك اتاق بارى نيسان آبى 
نيازمنديم. 

09154981404
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خودرو پرايد

پرايد 132،بيمه 5 ماه،بدون رنگ 
دوگانه،الستيك نو، فى15/200فقط 
مصرف كننده زنگ بزند 09384306497

فروش پرايد 131مدل 93فول 
كم كار بيمه كامل فى 500/18

09393432007

فروش پرايد90sl 131رنگ سفيد 
بدون رنگ بيمه12/94فى13800

09391646003

فروشى پرايدمدل 81
رنگ سفيد

09156693515 

پرايد مدل 88دوگانه كارخانه سفيد 
فوق العاده تميزالستيك خارجى
 فى توافقى 09151640644

پرايد فروشى مدل93در حد صفر 
كاركرد13000هزار بيمه تا اخر مرداد 

فى:19م 09157566606

فروش معاوضه پرايد 131فول 
دوايربك .مدل 93.بيمه يكسال
 بدون رنگ 09351102373

131 ال اى،تك ايربگ، مدل 92 
مشكى،بدون رنگ فى 16:300    

09151636030

پرايد 131 مدل 92 رنگ فابريك 
الستيك نو،بيمه شش ماه،

فى 500/ 16  09157289214

فروشى پرايد دوگانه مدل 87 بدون 
رنگ فى 13 م 09105450186

09105450186

پرايد مدل86 نقره اى تخفيف 8سال 
هيدروليك الستيك خوب فى 
11200 تل 09155620921

خريدارم فورى؛پرايد هاج بك 
درحد 5ميليون تومان باپول نقد 

09194087258

پرايد مدل 86خانگى كم كار تميز 
بيمه برج10 الستيك نو

فى 11/500  09153624494

خريدار پرايد خانگى تميز
ترجيها 2گانه تا 12م 

09385614654

پرايد141مدل 87
فى توافقى

09159650956

فروش پرايد84نارنجى خانگى
 بدون رنگ فوق العاده تميزوسالم

09159611978

فروشى پرايدمدل 81
رنگ سفيد

09156693515

پرايد فروشى مدل 86 دوگانه
 كارخانه دوررنگ تخفيف بيمه كامل

09159632317

خودرو پژو

پژو73نوك مدادى،فنى 
سالم،بيمه6ماه كمى رنگ دوگانه
 ال پى جى 09157410810

فروش فورى.پژو2000
جى ال ايكس مدل 78 استيشن

09130758074

پارس tu5 مدل92تميزوكم كار
 بيمه ثالث 3ماه بدنه كامل

 فى: 34 م 09153337328

تاكسى405
فروشى ومعاوضه

09014786103 

تاكسى پژوفرشى 
مدل90دوگانه كارخانه. 

09151614906

فروشى پزو روا مدل 85 دو گانه كار 
خانه بيمه تا آخر سال كامپوت جلو 
تعويضى فى 11م :09105451251

پژو 405مدل 83،تميز,11سال 
تخفيف بيمه.فى 

توافقى09128913289

پژو روآ 86 دوگانه تك برگ سند 
فنى عالى . فى : كارشناسى

09013607273

پژو 405،مدل 85، تمام رنگ 
نوك مدادى فى: 11/500                

09363351211

خودرو متفرقه

سمند اى اف سون پايه گاز سوز 
مدل 89 نقره اى  فى23500                

09159656412

فروشى ماشين پيكان دوگانه 
سفيدمدل79با14سال تخفيف بيمه 

فى: توافقى09156635722

پيكان مدل 76بدون رنگ با كاركرد 
56 هزار 15 سال تخفيف بيمه 

فى 8 م   09190159144

فروش رنو سپند استسنائى.
مدل79.قيمت6500
09157921778

فروش سمند86دوگانه كارخانه 
يامعاوضه با111

09128995241

يك دستگاه ال90 مدل 88 بيمه تا يك 
85 تمام رنگ جلو عقب سالم فى20م  

09157976748

فروش دوچرخه 20 كبرى 
فى توافقى

09151606296

پى كى مدل 84 -زرشكى بيمه يك 
سال تخفيف 9 سال الستيك نو 

داخلى6/900    09331736362

تيبامدل 93سفيد .بدون رنگ.
فى:25ميليونبا پرايد هم معامله 

ميشود  09153632761
 

دوچرخه كوهستان،نو،تمام قطعات 
بهترين مارك قيمت 680 تومان

09156635664

وانت 87تمام رنگ دوگانه كارخونه 
يكسال بيمه معاوضه يا9/500

09303935644

پاترول مشكى
 دودرب79تميز

09159632785

فروشى يكدستگاه موتور سيكلت طرح 
كيپس200 سى سى مدل 91 قرمز

فى 5 م   09105474836

ام وى ام 110،مدل 87 ،سفيد 
بدون رنگ،با تخفيف بيمه،

فى 12,700م 09153624286

زانتيامدل 87نقره اى يك لكه 
رنگ بيمه 11ماه زيرپاعالى  

 فى كارشناسى 09151633202

سمندال ايكس
 مدل88 فروشى      

09350650139

يك عدد دوچرخه دنده اى جديد 
يك هفته كاركرد قيمت550000 

09357508462

فروشى سوارى دوو سيلو مدل 1378  
رنگ دودى بيمه يك سال 

فى: توافقى    09157217533

پيكان مدل 74بيمه ده ماه
 فى 4500

09105480249 

پيكان فروشى مدل 79 دور رنگ. 
بيمه تا اول برج هشت. دوگانه. 
فى 5/450    09335114125

دوچرخه كوهستان،نو،تمام قطعات 
بهترين مارك قيمت 680 تومان

09156635664

موتور هندا 86استارتى
 بيمه كامل سفيد فى 800 

09397514992 

فروش موتور125بى كالج
 فاقدبيمه مدل89
09128995241

فروش يامعاوضه سمند86 دوگانه 
باپرايدهاج بك يا111

09128995241

  پيكان076دوگانه ال پى جى رينگ
اسپرت پخش باند

فى: 5م    09364566967

فروش سمند86دوگانه كارخانه 
يامعاوضه با111

09128995241

سمند85دوگانه 3تيكه رنگ 
قيمت13800م

09154071025  

فروش يامعاوضه روامدل 86دوكانه 
بيرنك فنى عالى قابل معاوضه بابزو 

85به باال  09156649233

پيكان سفيد مدل78 
دوگانه مايع

09151643168 

پيكان مدل 80بسيارتميزگازمايع 
فنى عالى بيمه 9تخفيف كامل
09365301059   5/700

فروش ريو88سفيد فوق العاده 
تميزوكم كارفى:24500          

09158625753

وانت پيكان 80الستيك جلو نو
 بيمه 10-94 فى 6 م

09155620921 

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

09158611759

زانتيامدل 87نقره اى يك لكه رنگ 
بيمه 11ماه   فى كارشناسى

09151633202


