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اعالم زمان برگزارى آزمون استخدامى 94

آزمون  برگزارى  از  سنجش  سازمان  عالى  مشاور 
استخدامى سال 94 كشور، در روز جمعه 2 مرداد خبر 
داد. به گزارش جهان، به گفته توكلى كارت شركت در 
اين آزمون 31 تير(چهارشنبه) بر روى پايگاه اينترنتى 

سازمان سنجش قرار خواهد گرفت. 

جزئيات نامه آموزش و پرورش 
درباره آزمون استخدام 5 هزار نيرو

كشور  آموزش  و  سنجش  سازمان  رئيس  خدايى  مهر: 
درباره هماهنگى آموزش و پرورش با سازمان سنجش 
براى برگزارى آزمون استخدامى پنج هزار نيرو در اين 
وزارتخانه، اظهار كرد: وزارت آموزش و پرورش نامه اى 
براى سازمان سنجش درباره هزينه هاى برگزارى آزمون 
و مواد آن ارسال كرده است.اما هنوز آموزش و پرورش 
به صورت رسمى مكاتبه اى با سازمان سنجش مبنى بر 

تقاضاى همكارى در برگزارى آزمون نداشته است.

شرايط براى حذف كنكور مناسب است 

عمادى رئيس مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش 
در گفتگو با عصرايران، گفت: كنكور زمانى معنا دارد 
كنندگان  شركت  تعداد  از  كمتر  پذيرش  ظرفيت  كه 
براى حذف  زمان  و  برعكس  اكنون شرايط  اما  باشد 

كنكور كامال مناسب است.

آغاز دور جديد حذف يارانه نقدى خانوارها 

همزمان با پنجاه و سومين مرحله پرداخت يارانه نقدى 
كه 25 تير 94 صورت گرفت دور جديدى از حذف غير 
نيازمندان از يارانه نقدى اجرا شد. به گزارش فارس، طبق 
اعالم قبلى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى كسانى 
كه يارانه نقدى شان حذف شده و نسبت به اين موضوع 

اعتراض دارند، مى توانند به سايت يارانه 10مراجعه كنند.

صفحه 7

 نتايج آزمون سراسرى سال 94، امروز از طريق سايت سازمان سنجش اعالم مى شود و انتخاب رشته داوطلبان طى 
روزهاى 5 تا 10 مرداد صورت مى پذيرد. به گزارش فارس، نتايج آزمون سراسرى سال 94، امروز از طريق سايت 

سازمان سنجش آموزش كشور به نشانى اينترنتى www.sanjesh.org اعالم مى شود. (ادامه در صفحه 2)

پاسخ ديپلماتيك ظريف

 به تهديدهاى نظامى آمريكايى ها

وزير امور خارجه كشورمان گفت كسانى كه 
پس از توافق در وين همچنان از كاربرد زور سخن مى گويند
 ظرفيت و توانايى الزم براى مديريت، پيشبرد...

7

تداوم طوفان و گرد و خاك شديد
 تا اواخر هفته در استان

 از ديروز بر ميزان كاهش ديد افقى و طوفان و گرد و خاك
 در استان افزوده شده و پيش بينى مى شود تا اواخر هفته جارى 
ادامه داشته باشد... 

8

نتايج آزمون سراسرى امروز اعالم مى شود

 تجليل از پدر تعليم و تربيت نوين ايران
آذرماه در بيرجند برگزار مى شود؛

هزار وعده براى انتقال آب يكى وفا نكرد!
صفحه3

مطب دكتر وجيهه هزارى
متخصص زنان ، زايمان و نازايى

بيرجند ، طالقانى 12 ، ساختمان پزشكان پارس

 تلفن: 32220303

ساعت كار: همه روزه 17-21

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت 

مرحومه سيده بيگم رضوى سيدان 
" همسر سيد على قاليبافان "  

جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/4/30 از ساعت 5/30 الى 6/30 بعدازظهر

در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود

تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده هاى: قاليبافان ، رضوى و ساير بستگان

خانواده محترم محبيان 
با نهايت تاسف و تالم مصيبت درگذشت 

 مهندس سيد محمد محبيان
 (عضو شوراى عالى قشر بسيج مهندسين كشاورزى و منابع طبيعى استان)

 را از صميم قلب خدمت شما عزيزان تسليت عرض نموده ، از خداوند متعال براى آن عزيز

 سفر كرده رحمت و مغفرت الهى و براى تمامى بازماندگان صبر و سالمتى آرزومندم.

محمد زهرايى
 سرپرست سازمان بسيج مهندسين كشاورزى و منابع طبيعى خراسان جنوبى

خانواده محترم محبيان 
با نهايت تالم و تاسف درگذشت دوست و برادر بزرگوارمان 

شادروان سيد محمد محبيان 
را خدمت شما و ساير فاميل وابسته تسليت عرض نموده

 براى آن مرحوم غفران واسعه الهى و براى شما و ساير بازماندگان صبر و بردبارى 
آرزومنديم.

هيئت مديره و مديرعامل اتحاديه دامداران آريان خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس ولى پور مطلق
رئيس محترم سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى

با نهايت تالم و تاسف درگذشت همكار گرامى تان 

شادروان سيد محمد محبيان 
را خدمت جناب عالى و ساير همكاران محترم تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم 

آمرزش و براى شما و همكاران تان سعادت و سالمتى خواستاريم.

هيئت مديره و مديرعامل اتحاديه دامداران آريان خراسان جنوبى

 جناب آقاى مهندس سيد جمال محبيان 
و جناب آقاى مهندس رضا حبيب نيا

با نهايت تاسف و تالم درگذشت نا به هنگام  زنده ياد مهندس سيد محمد محبيان

 را خدمت شما بزرگواران و خانواده محترم تان تسليت عرض مى نماييم ، از درگاه باريتعالى 

براى آن فقيد سعيد رحمت واسعه الهى و براى بازماندگان صبر مسئلت داريم.

غالمرضا بنى اسدى مقدم- امير بنى اسدى مقدم

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت فرزندى مهربان ، همسرى فداكار ، مادرى دلسوز 
و خواهرى عزيز مرحومه مغفوره 

شادروان مريم صفائى
جلسه يادبودى امروز سه شنبه 94/4/30 از ساعت 17 الى 18 

در محل حسينيه آيت ا...آيتى "واقع در خيابان مطهرى" برگزار مى شود 
حضور شما سروران محترم در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحومه 

تسلى خاطر و قرين امتنان بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: احمدى ، صفائى و ساير بستگان

خوشا آنان كه با عزت ز گيتى           بساط خويش بر بستند و رفتند

اينك كه مشيت الهى بر اين تعلق گرفت كه مردى از سالله پاك حضرت زهرا (س)  

شادروان مهندس
 سيد محمد محبيان 
 همكارى پرتالش در عرصه كشاورزى از جمع ما رخت سفر 

بربندد و به سراى باقى بشتابد و خاطره اى بى نظير را در 

اذهان همكاران و دوستان بر جاى بگذارد 

 ضايعه درگذشت اين فقيد سعيد را به جامعه كشاورزى 

وخانواده معزز ايشان تسليت عرض مى نماييم.

به همين مناسبت جلسه يادبودى امروز سه شنبه 94/4/30 

از ساعت 17 الى 18  در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود

حضور در اين مراسم باعث شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

رئيس و كاركنان سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى

ضمن تشكر از سروران ارجمند و آشنايانى كه در آيين هاى تشييع و ترحيم 

زنده ياد حاج مسعود عدل 
شركت نمودند به اطالع مى رساند: يادبود چهلمين روز درگذشت آن مرحوم 

امروز سه شنبه 94/4/30 از ساعت 4:15 الى 5:15 بعدازظهر 

در محل هيئت ابوالفضلى "مصلى" برگزار مى شود

 حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: عدل ، صفوى و ساير بستگان

با نهايت تاسف درگذشت شادروان

عباسعلى فكرى (بازنشسته آموزش و پرورش)
را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن مرحوم 

امروز سه شنبه 94/4/30 ساعت 9 الى 10 صبح 
از محل غسالخانه برگزار مى شود

 حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده فكرى و ساير بستگان

 با قلبى آكنده از غم و اندوه به مناسبت سومين روز درگذشت 
فرزندى عزيز، برادرى مهربان و همسرى فداكار مرحوم مغفور 

شادروان سيد محمد محبيان 
جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/4/30 از ساعت 17 الى 18 

در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" منعقد مى باشد
  تشريف فرمايى شما سروران ارجمند در اين جلسه موجب شادى روح 

آن مرحوم و تسلى و امتنان خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى محبيان و ساير فاميل وابسته

اطالعيه برگزاري نهمين مجمع عمومي ساليانه (نوبت دوم) 
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان جنوبي

بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي خراسان 

 11 الي   9 ساعت  از   94/5/11 يكشنبه  سازمان  اين  ساليانه  عمومي  مجمع  نهمين  رساند:  مي   جنوبي 

از  در محل نمازخانه سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان برگزار مى شود. لذا 

مجمع  شدن  برگزار  تر  شكوه  با  چه  هر  منظور  به  آيد  مي  عمل  به  دعوت  محترم  اعضاي   تمامي 

شخصا حضور به هم رسانند. ضمنا معتبر بودن كارت عضويت الزامي مي باشد.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش عملكرد شوراي استان توسط رئيس شوراي استان

2- تصويب سياست ها و خط مشي هاي شوراي استان
بيالن عملكرد ساالنه  ترازنامه ها و  به حساب ها و  براي رسيدگي  بازرس  تعيين حسابرس و   -3

سازمان استان
4- استماع و تصويب گزارش حسابرسي سال مالي 93 توسط خزانه دار سازمان

5- بررسي و تصويب برنامه ، بودجه و طرح هاي سال 94 سازمان نظام مهندسي استان

روابط عمومي سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان خراسان جنوبي

فروش امتياز از تعاونى مسكن پادگان 04 - فاز 2 
09151636851

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت
 مادرى دلسوز و مهربان مرحومه مغفوره 

حاجيه پروانه كيوانى  (مادر شهيد عليرضا مالكى)
جلسه يادبودى امروز سه شنبه 94/4/30 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل مسجد صاحب الزمانى (عج) خيرآباد نو برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده  شهيد عليرضا مالكى
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با آغاز سفرهاى تابستانى در تعطيالت عيد فطر مصرف بنزين در روزهاى تعطيالت به 459 ميليون ليتر رسيد. به گزارش فارس، در مدت يك هفته گذشته 660 ميليون 
ليتر بنزين در كشور مصرف شد كه با شروع تعطيالت عيد فطر مصرف بنزين در كشور به اوج خود رسيد. پيش از آغاز تعطيالت عيد فطر 1,7 ميليارد ليتر بنزين 700 
تومانى ذخيره شده در كارتهاى سوخت موجود بود كه با آغاز اين تعطيالت و دور دوم سفرهاى تابستانى انتظار مى رود مصرف بنزين 700 تومانى افزايش يابد.

مصرف 459 ميليون ليتر بنزين در تعطيالت عيد فطر 

امروز 30 تير 1394 مصادف با
 4 شوال 1436 و 21 جوالى 2015

آيت  ا...  رهبري  به  ايران  مسلمان  مردم  قيام 
مصدق  مجدد  رسيدن  قدرت  به  و  «كاشاني» 

(1331ش).
حجت  معروف  واعظ  و  شهير  خطيب  درگذشت 

االسالم شيخ «احمد كافى» (1357 ش).
بزرگ  عالم  دلدارى»  محمد  «سيد  تولد 

هندى(1260 ق).
تصرف شهر نيشابور توسط «يعقوب ليث صفارى» 

و سرنگوني سلسله  ى طاهريان(259 ق).
دارقطنى»  حسن  بن  محمد  «ابوبكر  درگذشت 

عالم و اديب(351 ق).
«سيد  ا...  آيت  مبارز   و  مجاهد  عالم  رحلت 

عبدالحسين الري» (1342 ق).
كلباسي»  رضا  «ميرزا  برجسته  عالم  درگذشت 

(1383 ق).
نيروهاي  بين  «اهرام»  تاريخي  جنگ  آغاز 

فرانسوي و مصري (1798م).
معروف  نويسنده  همينگوي»  «ارنست  تولد 

آمريكايي (1898م).
نام  به  هسته اي  كشتي  اولين  انداختن  آب  به 

«ساوانا» در آمريكا (1958م).
قدم نهادن اولين بشر بر روي كره ماه (1969م).

الحاق سه كشور ليتواني، لِتوني و استوني به اتحاد 
جماهير شوروى (1940م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

با آغاز شمارش معكوس رفع تحريم هاى بانكى و وعده  سيف 
رئيس كل بانك مركزى در آغاز عمليات سوئيفت در ايران، 
المللى و  بانكداران خود را براى استفاده از فرصت هاى بين 
جذب منابع مالى خارجى آماده مى كنند. به گزارش مهر، طى 
سال هاى اخير، تحريم هاى بانكى ايران همواره يكى از مسائل و 
مشكالتى بوده كه مراودات پولى و بانكى كشور را با مشكالتى 
مواجه و نقل و انتقاالت پولى كشور را مشكل ساز كرده اما يكى 
از اصلى ترين اهداف از مذاكرات هسته اى رفع تحريم هاى 
بانكى كشورمان اعالم شده است تا بدين طريق گشايش هايى 

در فعاليت هاى اقتصادى، بانكى و تجارى كشور ايجاد شود.

آغاز دوباره عمليات سوئيفت در ايران

درخواست  مركزى  بانك  ويژه  به  بانكى  تحريم هاى  رفع 
مسئوالن اقتصادى و بانكى كشور در رفع تحريم ها بوده 
تبادالت  بانكى،  با رفع تحريم هاى  به عبارت ديگر  است. 
المللى،  بين  هاى  عرصه  در  كشور  اقتصاد  حضور  پولى، 

ايران در ساير  بلوكه شده  ارزى  تر منابع  آزادسازى راحت 
كشورها، بازگشايى سوئيفت و غيره كليد مى خورد. در اين 
بين  ارزى  ارتباطى  واحد  عنوان  به  سوئيفت  برقرارى  بين 
بانك ها براى انجام مراودات مالى و بين المللى از اهميت 
ويژه اى برخوردار است، البته بانك مركزى طى چند روز 
اخير از پيوستن چند بانك به اين سيستم بين المللى خبرداده 
و رئيس كل بانك مركزى هم درباره امكان اتصال سوئيفت 
به  سوئيفت  است:  داشته  اظهار  كشور  بانك هاى  همه  به 
مى تواند  هم اكنون  از  بانكى  انتقاالت  و  نقل  مركز  عنوان 
عمليات خود را در ايران آغاز كند.حال ولى ا... سيف خبر 
برقرارى  و  بانك ها  به  را  تحريم  از  پس  شرايط  خوش 
سوئيفت را مى دهد و با اين وعده بانكداران خود را براى 
تبادالت پولى و ارزى بين المللى و تسريع در مبادالت ارزى 
با هزينه هاى كمتر آماده مى كنند.سوئيفت همان جامعه 
جهانى ارتباطات مالى بين بانكى است كه با تفاهم و توافق 
239 بانك از پانزده كشور اروپايى و آمريكاى شمالى در ماه 

مه سال 1973 ميالدى راه اندازى گرديد.

توصيه رئيس كل به بانكى ها

بانك  كل  رئيس  سيف  ا...  ولى  كه  است  حالى  در  اين 
مركزى پس از اين ضمن اينكه از بانك ها خواسته بود 
كه خود را براى حضور پررنگ تر در عرصه بين الملل در 
لغو تحريم ها آماده كنند، تاكيد كرد كه بانك ها  صورت 
بايد خود را به درجه اى از كارآيى و مدرنيته برسانند كه در 

رقابت با بانك هاى خارجى و ارتباط با آنها جا نمانند.

رهايى از رانت ارزى كليد مى خورد

برخى از بانك ها هم اخيرا كميته هاى آمادگى اقدامات پس 
از تحريم را تدارك ديده اند كه فرآيندهاى بانكى در آنها مورد 
بررسى قرار مى گيرد و بانكى ها مطرح مى كنند كه بايد 
براى تمامى وضعيت ها برنامه خاص داشته باشند. گشايش 
اعتبارات اسنادى خارجى و تامين مالى پروژه هاى عظيم و 

تسويه حساب هاى بانك هاى ايرانى كه تاكنون مشكل ساز 
بوده است، هم مطرح مى شود.قنبرى كارشناس اقتصادى و 
مسائل بانكى درباره آمادگى بانك ها براى پس از رفع تحريم ها 
گفت: نظام بانكى كشورمان با توجه به فضايى كه پس از رفع 
تحريم ها ايجاد مى شود و فضاى اقتصادى كشور مناسب و 
روان تر خواهد شد، بايد به سمت تك نرخى كردن ارز حركت 

كند و بتواند از مفاسد و رانت هاى چند نرخى ارز رها شوند.

آماده باش بانكداران براى پساتحريم/ صداى پاى سوئيفت مى آيد

در  شهرسازى  و  راه  وزير  آخوندى  عباس 
پاسخ به اين سوال كه تاثير توافق هسته اى 
بر بازار مسكن چه خواهد بود، اظهار كرد: 
توافق  و  است  داخلى  بازار  مسكن  بازار 
مستقيمى  تاثير  نمى تواند  خيلى  هسته اى 
گزارش  به  باشد.  داشته  بازار  اين  روى  بر 

پيش  چندى  آخوندى  است  گفتنى  مهر، 
رفع  و  توافق هسته اى  تاثيرات  به  اشاره  با 
كشور  نقل  و  حمل  صنعت  بر  تحريم ها 
از  بعد  نقل  و  حمل  حوزه  در  كرد:  اظهار 
ايران  به  مستقيم  نقل  و  حمل  ما  توافق 
عمدتا  كه  كشتى هايى  و  داشت  خواهيم 

گرفتند،  مى  پهلو  فارس  خليج  جنوب  در 
خواهند  پهلو  ايران  سواحل  در  پس  اين  از 
گرفت، زيرا ما خطوط كشتيرانى بين المللى 
را در سواحل ايران نداشتيم. وى همچنين 
براى  بين المللى هوايى  از خطوط  با دعوت 
فعاليت در داخل ايران گفت: ما مى توانيم 

دست  خريد  امكان  هوانوردى  حوزه  در 
داشته  جهانى  بزرگ  سازندگان  از  اول 
چه  و  بلندبرد  هواپيماهاى  در  چه  باشيم. 
اصلى  نياز  كه  برد  كوتاه  هواپيماهاى  در 
از 67 فرودگاه داريم  ماست، چرا كه بيش 

كه نياز به هواپيماهاى كوتاه برد دارند.

نظر آخوندى درباره بازار مسكن در پساتحريم 

سيف: ارز تا 10 ماه آينده
 تك نرخى مى شود 

برنامه  كرد:  تاكيد  مركزى  بانك  كل   رئيس 
پيش  ولى  دارد  الزم  زمان  ارز  نرخ  سازى  يكسان 
بينى من اين است كه ظرف 8 تا 10 ماه آينده اين 
مسئله عملياتى و قيمت ارز تك نرخى خواهد شد. 
سيف در گفتگو با مهر، اظهار كرد: امروز تفاوتى كه 
ميان نرخ ارز آزاد با نرخ ارز دولتى وجود دارد ناچيز 
است، يعنى از 2950 تومان تا 3220 تومان و اين 
تفاوت زيادى نيست.وى تصريح كرد: هر زمانى كه 
برنامه يكسان سازى نرخ ارز عملياتى شود ما يك 

نرخ واحد براى ارز خواهيم داشت.

سنجش سالمت بيش از 300 هزار 
 نوآموز انجام شد

آخرين  استثنايى  پرورش  و  آموزش  سازمان  رئيس 
آموزان  دانش  اجراى طرح سنجش سالمت  وضعيت 
هزار   300 از  بيش  كنون  تا  كرد:  اظهار  و  تشريح  را 
قرار گرفتند و طرح سنجش  نوآموز تحت غربالگرى 
تا پايان شهريور ادامه دارد. مجيد قدمى  در گفتگو با 
ايسنا، افزود: معموال 10 درصد افراد تحت غربالگرى، 
مشكوك تشخيص داده شده و براى انجام تست هاى 

تخصصى تر به مراكز ارجاع مى شوند.

رويكرد دوباره به CNG در پى 
تخفيف دولت/ مصرف در تعطيالت 

12 درصد افزايش يافت

اشاره  با  جى  ان  سى  داران  جايگاه  انجمن  رئيس 
در  سوخت  اين  مكعبى  متر  ميليون   20 مصرف  به 
دولت  حمايتى  سياست  با  گفت:  فطر  عيد  تعطيالت 
بوديم.  جى  ان  سى  مصرف  درصد   12 رشد  شاهد 
اردشير دادرس در گفتگو با  فارس، با اشاره به اينكه 
مصرف CNG در چند روز تعطيالت عيد سعيد فطر 
روند افزايشى به خود گرفت، اظهار كرد: در اين مدت 
شاهد بهبود عرضه CNG به مصرف كنندگان اين 
سوخت بوديم. وى ادامه داد: روند مصرف رو به بهبود 
به   CNG بود  اميدوار  مى توان  كه  طورى  به  است 

جايگاه اصلى خود بازگردد.

سرنوشت زعفران در دوران 
پساتحريم/ احتمال افزايش صادرات 

لغو  مى گويد:  زعفران  ملى  شوراى  رئيس  نايب 
را  صادركنندگان  بيشتر  فعاليت  احتمال  تحريم ها 
افزايش مى دهد. غالمرضا ميرى در گفتگو با مهر، در 
مورد تاثير توافق هسته اى و لغو تحريم ها بر صادرات 
طالى سرخ اظهار كرد: به طور كلى اعمال تحريم ها 
بر صادرات اين محصول تاثير چندانى نداشته، چراكه 
توليد زعفران به شكل انحصارى در اختيار ايران است 

و مصرف كنندگان آن مجبور به تهيه آن هستند.

حذف يارانه برخى اقشار ضعيف به جاى ثروتمندان

شوراى  مجلس  بودجه  و  برنامه  كميسيون  عضو 
اسالمى از روند حذف يارانه اقشار مختلف جامعه به 
ويژه افراد نيازمند انتقاد كرد و گفت: دولت بايد طبق 
قانون، يارانه ثروتمندان را حذف كند و براى ادامه بايد 
اليحه اصالح هدفمندى به مجلس بياورد. موسى الرضا 
ثروتى در گفتگو با فارس، با اشاره به اين كه قانون، تمام 
روندهاى اجرايى هدفمندسازى يارانه ها را براى دولت تعيين كرده است، اظهار 
كرد: اشكال كار دولت ها در اين است كه به تكليف قانونى در جريان اجراى 
هدفمندى يارانه ها درست عمل نمى كنند.وى افزود: چه دولت دهم و چه دولت 
يازدهم در موضوع يارانه قانون شكن بوده اند و از اين شرايط كه دولت پاى 

بندى به قانون هدفمندى يارانه ندارد، ناراضى هستيم.

پايان زمان ارائه اظهارنامه مالياتى تا روز آينده

مالياتى    امور  سازمان  مستقيم  ماليات هاى  معاون 
با اشاره به اينكه موديان تا 31 تيرماه فرصت ارائه 
اظهارنامه مالياتى خود را دارند، گفت: تاكنون حدود 
صورت  به  مالياتى  مؤدى  هزار   200 و  ميليون   3
الكترونيكى اظهارنامه مالياتى ارائه كرده اند. وكيلى 
در گفتگو با ايسنا، از مؤديان مالياتى خواست هر چه زودتر و در بازه زمانى 
تعيين شده به پايگاه اينترنتى تعيين شده مراجعه و اظهارنامه مالياتى خود را 
 تسليم كنند. وى افزود: چهارشنبه 31 تير آخرين مهلت تسليم اظهارنامه هاى 
مالياتى است و طبق قانون اين زمان قابل تمديد نيست. وكيلى گفت: تعداد 
با  اظهارنامه هاى مالياتى دريافت شده در حدود دو ماه اخير در مقايسه 

مدت مشابه پارسال نزديك به 10 درصد افزايش يافته است. 

افزايش قيمت لبنيات به زيان صنايع و دامداران 
 

عضو هيئت مديره انجمن صنفى صنايع لبنى گفت: 
در حال حاضر قيمت خريد شير خام از دامداران هنوز 
پيشنهاد مى شود على رغم مصوبه  و  نكرده  تغييرى 
نرخ  لبنى  صنايع  قيمت،  درصدى  شش  افزايش 
ندهند.  افزايش  جارى  سال  در  را  خود  محصوالت 
محمد فربد در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: بر اساس بررسى هاى صورت گرفته 
قدرت خريد مردم پس از حذف يارانه ها در سال 1389 كاهش يافته و در حال 
حاضر توان خريد مردم به حدى نيست كه پتانسيل افزايش قيمت لبنيات وجود 
داشته باشد.وى ادامه داد: با توجه به شرايط كنونى به نظر مى رسد بهتر است 
صنايع تا پايان امسال قيمت لبنيات را افزايش ندهند كه مصرف كننده بتواند خود 

را با شرايط كنونى تطبيق دهد و مصرف لبنيات به وضعيت باثباتى برسد. 

نتايج آزمون سراسرى امروز
 اعالم مى شود

 ،94 سال  سراسرى  آزمون  در   (1 صفحه  از  (ادامه 
كه  كردند  نام  ثبت  داوطلب   74 و  هزار   878 تعداد 
هزار  و 361  زن  نفر  و 493  هزار  تعداد 516  اين  از 
و 581 نفر مرد و به عبارتى 82/58 درصد داوطلبان 
داوطلبانى  بودند.  مرد  داوطلبان  درصد   18/41 و  زن 
با  دارد  مى شوند ضرورت  رشته  انتخاب  به  مجاز  كه 
دريافت دفترچه راهنماى انتخاب رشته هاى تحصيلى 
دهه  در  سازمان  اطالعيه هاى  ساير  و  آن  مطالعه  و 
سنجش  سازمان  كنند.  رشته  انتخاب   94 مرداد  اول 
از  استفاده  و  رشته  انتخاب  روش  با  رابطه  در   نيز 
رشته هاى    معرفى  و  مجازى  رشته  انتخاب  افزار  نرم 
آموزش عالى اطالع الزم را در زمان مشخص شده در 

اختيار داوطلبان قرار خواهد داد.

دعوت مجمع عمومى عادى (نوبت دوم) 
كانون صنفى بازنشستگان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند    تاريخ انتشار: 94/4/30

با توجه به عدم تشكيل مجمع عمومى مورخ 94/4/22 بدينوسيله از كليه اعضا دعوت مى شود سه شنبه 
94/5/6 ساعت 17 در محل سالن شهيد رحيمى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند واقع در خيابان معلم 

براى تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور به هم رسانند:
ضمنا با توجه به آيين نامه تشكيل مجامع عمومى تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر سه راى

 و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود.
دستور جلسه:

گزارش هيئت مديره و مديرعامل - انتخاب اعضاى هيئت مديره (اصلى و على البدل) براى مدت 3 سال  
انتخاب بازرس (اصلى و على البدل) براى مدت يك سال - افزايش اعضا و تعيين خط مشى آينده كانون  

ضمنا اعضاى متقاضى هيئت مديره و بازرس براى تكميل فرم آمادگى به كانون مراجعه نمايند.
هيئت مديره كانون

   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

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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

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

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

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

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

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

4- واحد آپارتمان سفت كارى شده 2 واحدى كوثر خوسف - 20 ميليون مى
اس
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 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن   32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

طبق   روال  سال هاى  گذشته 

 پوشاك  خود را با   تخفيف عرضه مى  نمايد.

سجادشهر، امامت 2           32412973   نودهى فاطمى

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى  ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

يك شركت تبليغاتى براى تكميل كادر خود نياز به تعدادى 
خانم و آقا با روابط عمومى باال براى روابط عمومى، مدير فروش 

و بازارياب دارد.    تلفن: 09155628902 و 32239311

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

به استناد مواد 121 و 122 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى تمامى سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى واقع در بيرجند، حاشيه بلوار خليج فارس، بعد از پمپ بنزين شعله داراى شماره ثبتى 317 فرعى از 345- اصلى 
بخش 2 بيرجند ملكى خانم غزاله حكمت شعار فرزند على اكبر دارنده شناسنامه شماره 522 صادره بيرجند و شماره ملى 
0651810892 كه سند مالكيت آن ذيل صفحه 440 دفتر جلد 194- امالك بيرجند به نام مالك اوليه صادر و به موجب سند 
رسمى مع الواسطه به نام راهن انتقال و ثبت شده است. ششدانگ ملك به شرح پرونده ثبتى محدود به حدود اربعه ذيل مى 
باشد: شماال به طول 35/5 متر مرزى است به حاشيه جاده آسفالته بيرجند- زاهدان شرقا به طور غير مستقيم به طول هاى 
38 و 30 و 19 متر مرزى است به پالك 315 فرعى جنوبا به طور غيرمستقيم به طول هاى 17 و 15 متر مرزى است به پالك 
318 فرعى غربا به طور غيرمستقيم به طول هاى 16/5 و 40 و 29 متر مرزى است به پالك 322 فرعى (فاقد حقوق ارتفاقى) 
كه اصل سه دانگ مالكيت نامبرده برابر سند رهنى شماره 580 -85/10/21 دفتر 1087 تهران در قبال مبلغ يك ميليارد 
تعهدات آقاى محمد على هدايتى فرزند رحمت ا... به شناسنامه شماره 46 صادره بيرجند در رهن شركت گروه بهمن (سهامى 
عام) قرار گرفته است و مازاد آن به موجب سند رهنى شماره 25502-92/3/18 دفتر 7 بيرجند در قبال مبلغ يك ميليارد 
ريال به انضمام جريمه ديركرد تا روز وصول موضوع بدهى آقاى محمد على هدايتى با مشخصات فوق الذكر در رهن موسسه 
اعتبارى بدر توس شعبه بيرجند (موسسه آرمان سابق) قرار گرفته است. چون نامبردگان ظرف مدت مندرج در اسناد فوق به 
تعهدات خود عمل ننموده اند بنابراين شركت گروه بهمن (سهامى عام) و موسسه اعتبارى بدر توس شعبه بيرجند (آرمان سابق) 
به عنوان مرتهنين مستند به ماده 34 اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند تقاضاى صدور اجراييه عليه مديون و 
راهن مذكور را نموده كه پرونده هايى به ترتيب تحت كالسه 9300042 و 9300290 در اين خصوص نزد واحد اجراى اداره 
ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند تشكيل  شده است. پس از ابالغ اجراييه و انقضاى مهلت مقرر به دليل اين كه متعهدين 
بدهى خويش را پرداخت يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده اند، بنا به تقاضاى بانك بستانكار و پس از رسيدگى به اعتراضات 
واصله به موجب صورتجلسه مورخ 94/3/18 مميز اجراى ثبت بيرجند و مستند به راى وحدت رويه صادره از شوراى عالى ثبت 
برابر نظريه وارده به شماره 139400438 مورخ 94/4/2 هيئت سه نفره كارشناسان رسمى دادگسترى در رشته راه و ساختمان 
مورد رهن سه دانگ مشاع از ششدانگ زمين با عرصه اى به مساحت 2800 مترمربع كه ششدانگ آن داراى 1436 مترمربع 
اعيان مشتمل بر حدود 624 مترمربع نمايشگاه ماشين شامل زيرزمين و همكف و حدود 652 مترمربع سوله (جهت تعميرات و 
صافكارى و انبارى و بايگانى) و تقريبا 160 مترمربع مخصوص مشتريان با كاربرى مزروعى كه به مبلغ 4/498/320/000 ريال 
ارزيابى و قطعيت يافته است و در روز يكشنبه مورخ 94/5/18 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل شعبه اجراى اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان بيرجند در قبال طلب بستانكاران فوق الذكر از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده حضورى 
و نقدى از مبلغ ارزيابى شده مذكور شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار مى شود. هزينه هاى مربوط به نقل و انتقال و 
ساير هزينه هاى احتمالى از قبيل آب و برق و گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهى هاى مربوط به دارايى و شهردارى و غيره كه 
مبلغ آن فعال مشخص نگرديده بر عهده برنده مزايده مى باشد كه در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. هزينه هاى دولتى 
به شرح ماده 40 آيين نامه اجرا وصول مى گردد. ضمنا بر طبق گواهى وكيل بستانكار ، مورد مزايده فاقد بيمه نامه رسمى 
است.چنانچه متعهدين تا قبل از امضاى صورتجلسه مزايده بدهى خويش را به شركت يا موسسه پرداخت و يا نزد صندوق ثبت 
 توديع نمايند از تشكيل جلسه مزايده خوددارى خواهد شد و هرگاه به هر دليل روز مزايده مصادف با روز تعطيل اعالم گردد 

مزايده روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد.

تاريخ انتشار: 94/4/30       رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند

قابل توجه مديران و كارفرمايان و حسابداران
خدمات انجمن صنفى حسابداران درراستاى تنظيم اظهارنامه مالياتى 

 مشاوره تا پايان 94/4/31 به صورت رايگان 
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ايسنا- مديركل مديريت بحران استاندارى خراسان جنوبى اعالم كرد: 60 ميليارد ريال خسارت در اثر وزش شديد باد و طوفان از پنجشنبه هفته گذشته 
تا يكشنبه هفته جارى، به بخش زراعى- باغى، كشاورزى و گلخانه اى استان وارد شد. ميرجليلى گفت: اين خسارت ها بيشتر در شهرستان هاى سربيشه، 

اداره كل راه و شهر سازى با توجه به رفت و آمد زياد 3زيركوه، درميان، نهبندان و سرايان بوده  و به محصوالتى مانند؛ پنبه، پسته، باغات انگور و واحدهاى گلخانه اى خسارت وارد شد.
زوار مزار شاه سليمان على خواهشمند است نسبت به 
اصالح پيج تند نزديك مزار كه بسيار خطرناك 
و حادثه ساز است مساعدت فرماييد يا حداقل 

تابلو هاى هشدار دهنده نصب كنيد. باتشكر
915...344
باسالم از آنجايى كه شهردارى بيرجند هزينه زيادى 
بابت تبليغات براى برگزارى جشن عيدفطر در پارك 
استقبال  تعطيلى  دليل  به  و  بود  داده  انجام  توحيد 
زيادى هم شده بود جا داشت كه كيفيت جشن 

بيشتر از اينها مى بود!
915...940
خيلى بده كه آدم خودش براى درد بيكارى جوانان 
كه  عزيزى  به  وقت  اون  نكنه  كارى  هيچ  جامعه  و 
هزاران خانواده را صاحب لقمه نانى كرد ايراد بگيره 
كه استخدام ها بدون مجوز بوده اگر جرأت داريد 

شما ده نفر را با مجوز جذب كنيد!
915...157
شمايى كه به دنبال مصوبات سفر يك روزه رئيس 
جمهور و هيئت دولت هستيد آيا با سفر يك روز 
مى توان تحقق و پيشرفت هم داشت! آيا آن 
اين  پيشرفت  براى  رسيد  تصويب  به  كه  مصوبات 
استان بود! و آيا همان كه تصويب شد نمايندگان به 

دنبال آن بودند كه اجرايى شود!
915...196
آواى عزيز لطفًا پيگيرى كنيد برخى از رستوران هاى 
شهر به بهانه جذب مشترى از نيروى خانم بدحجاب 
ما شهيد  استفاده مى كنند.  پذيرش مشترى  براى 
 نداديم كه آنها براى پر كردن جيبشان آرمان هاى

مقدس ما رو زيرپا بگذارند...
915...098

سالم آيا اعضاى شوراى شهر و شهردار بيرجند 
ديدن  خاطر  به  نيويورك  شهر  در  دارند  خبر 
تابلوهاى زيباى فروشگاه ها سالى 24 ميليون 
نفر توريست از اين شهر ديدن مى كنند و حاال 
در شهر ما با وضع عوارض نجومى تابلوها باعث شدند 

كه اكثر آنها تابلوها را جمع كنند. 
915...314
سالم آوا، لطفاً به گوش مسئولين حاجى آباد و سازمان 
اتوبوسرانى برسانيد كه مردم حاجى آباد چه گناهى 
اول  اصلى  خيابان  از  اتوبوس  فقط  كه  كردند 
حاجى آباد عبور مى كند. مردمى كه آخر حاجى آباد 
زندگى مى كنند هم دل دارند بابا... دو تا ايستگاه در 

شانزده مترى طرف نبوت و امامت بگذاريد. 
915...619

يك  هواپيما.  خريد  براى  دارم  پيشنهاد  يك  سالم 
تعاونى  نفر يك  با چند  واقع  در  بدهيد  آگهى 
 70 هواپيما  به صورت سهام  و  بشه  تشكيل 
نفره خريدارى بشه و به مشهد، زاهدان، اصفهان، 
توافق  اين  با  باشه قطعًا  پرواز داشته  شيراز و كيش 

قيمت هم كمتر ميشه سود بااليى هم دارد...
915...608
در جواب دوستى كه از گرانى هر روز بازار پيام داده 
بودند عرض مى كنم تو رو خدا انصاف داشته باش 
دو ساله قيمت ها ثابت مونده يادتون رفته روزى 
دوبار قيمت ها باال مى رفت. دولت با اين همه مشكلى 
 كه دارد مثل تحريم و ارزانى نفت و اختالس هاى
بى حد و اندازه ... داره كشور را به خوبى اداره مى كنه 
حاال با اين توافق دو سه ماهى صبر كن همه 

چى درست مى شه. ياعلى
915...608

خدمت تالشگران فضاى سبز شهردارى، لطفاً درختان 
كاج مدرس 12 را دريابيد. سال هاست فراموش 
شده اند و كسى به آنها آب نداده، اكثر شاخه ها خشك 

شده اند تا جايى كه امان اهالى را بريده اند...
0915...729
مسكن  واحدى  مجتمع320  محترم.  شهردار  سالم 
مهر باطرى سازان دوساله هزينه محوطه سازى رو 
از ما گرفته و محل پارك نداريم. تا كى بايد منتظر 

باشيم؟ لطفًا پيگيرى فرماييد. 
915...484

ورزشى  سالن  حوالى  ساكنين  ما  آوا.  سالم 
صالحين ولى عصر از سر و صداى ورزشكاران 
ديوانه مى شويم مسئولين چرا توجه اى نمى كنند؟
915...765

در  خواهند  نمى  فرماندار  آقاى  اينكه  مثل  سالم 
داده  كندر  روستاى  سد  به  نسبت  كه  قولى  مورد 
اند عمل كنند! لطفًا مسئوالن ديگر پيگيرى كنند و 
سد روستاى كندر را اليروبى كنند چون قنات كندر 

درحال خشك شدن است.
937...714

با سالم الحق و االنصاف در اوقاف و امور خيريه 
در اين چند ساله اخير كارهاى زير بنايى انجام 
شده و شاهد وقفيات جديد و همچنين جلوگيرى از 
اين  به  دارد  از وقف شده است كه جا  استفاده  سوء 

مسئول پر تالش دست مريزاد و خداقوت بگوييم.
915...325

*عصمت برزجى
اين روى سكه 

ظهر روزى از روزهاى گرم تابستان صداى ترمز اتوبوس 
در كوچه به گوش مى رسد مرد خسته از سفرى طوالنى 
در ماشين را بازكرده و با يك حركت به پايين مى جهد؛ 
سر  به  دستى  يك  بيا  كجايى  پسر  آهاى  زند:  مى  صدا 
بايد برگردم جاده، خيلى  اين ماشين بكش شب  و روى 
و  آب  شيلنگ  با  نوجوانى  پسر  بعد  اندكى  شده!  خاكى 
تى بيرون مى آيد. هواى ظهر تابستان بسيار داغ است. 
از باال به  پسرك سطلى از كف درست مى كند و مدام 
را «تى» مى كشد  پدر  باال ماشين  به  پايين  از  يا  پايين 
و در پايان كار شيلنگ آب را باز كرده و اين غول آهنى 
را با سخاوت آبكشى مى كند آبى كه تنها چند ماه است 

تصفيه شده و در مدار شهرى قرار گرفته است!
را  ها  بچه  تمام  و  شود  مى  بيدار  خواب  از  زود  صبح 
 آماده باش مى دهد، مى گويد: امروز بايد همه فرش ها
ماه  براى  خانه  بايد  است  نزديك  رمضان  بشوييم  را 
ديرى  كه  هنوز  گويد:  مى  دخترك  باشد.  تميز  مبارك 
نباشد  حرف  دهد:  مى  پاسخ  شستى!  را  ها  فرش   نشده 

مى خواهم ماه رمضان كه آمد خانه را برق بياندازم!
فرش ها را كشان كشان تا پشت بام منزل مى برد و آنجا 
شروع مى كند به شستشو. به يك آب و دو آب هم قانع 
نيست بايد خوب آب كشى شود تا مطمئن شود كه غبارى 

در فرش ها نيست!
عصر يك روز بهارى به حياط منزل مى رود و نگاهى به 
 باغچه اش مى اندازد، يادش مى آيد كه چقدر در بنگاه هاى
معامالتى مى گشتند تا باالخره اين خانه حياط دار با اين 

باغچه زيبا نصيبشان شد.
شير آب را باز مى كند و به سمت درختان بلند و گل ها 
باغچه اش  به  رود. همچنان كه  ديوار مى  به  برافراشته 
آب مى دهد در ذهنش تصور مى كند كه گل ها آنقدر قد 
بكشند و از ديوار باال بروند كه تا چشم كار كند در حياط 
سر سبزى باشد. در همين خيال ها بود كه آب از ديواره 
آب  موقع  آن  ريخت  حياط  به كف  و  باغچه سرريز شد 
را بست و كمى در كنار باغچه زيبايش نشست تا ادامه 

خياالت را در ذهن بپروراند. 
*****

آن روى سكه 

اما  است  جاده  انتهاى  هنوز  آيد  مى  آب  تانكر  صداى 
را  خود  كه  اند  تالش  در  اهالى  همه  است  زياد  شتاب 
به وسط روستا برسانند و صف ببندند تا آب بگيرند. يكى 
 دوان دوان دو تا دبه بزرگ بر دوش گرفته و مى خواهد
 اولين نفر باشد كه به صف مى رسد آن ديگرى ظرف هاى
به  سرعت  با  و  گذاشته  گارى  در  را  كوچكش  و  بزرگ 
سمت ميدان مى روند. پيرزنى هم تنها دو كوزه كوچك 
به جمع  تا  در دستانش هست و آهسته آهسته مى رود 
ديگران برسد. تانكر مى رسد و همه براى برداشتن آب از 
شير آن در تالش اند. مادرى مى گويد شش بچه قد و نيم 
قد دارم هر موقعى كه تانكر آب مى آورد تمام ظرف هاى 
 خانه را پر آب مى كنم اما به دو روز نكشيده تمام مى شود

و باز بايد با موتور از روستاهاى اطراف آب بياوريم. 
اند  نشسته  به صف  آفتاب  به  رو  و  ديوار  كنار  پيرمردها 
كسى چيزى نمى گويد سكوت كوچه را فرا گرفته است 
كمى بعدتر يكى از پيرمردها مى گويد: يادش بخير باغ 
روبرويى چه صفايى داشت درختان سيب و هلويش، آن 
انجيرهاى آبدارى كه يك دانه اش آدم را سير مى كرد، 
بس  از  افتاده  كرم  قناتش  صفا؟  آن  و  باغ  آن   كجاست 

بى آبى كشيده است!. 
مرد جوانى به پيرمردها نزديك مى شود، پوستش در زير 
به  رفته.  فرو  سر  كاسه  در  چشمانش  و  سوخته  آفتاب، 
سختى نگاه مى كند. «20 سال كارگرى كردم. هنوز خانه 
و درآمدى از خودم ندارم. اگر آب در روستا باشد؛ حداقل 

مى توانيم كاسبى اى راه بيندازيم.»
آماده  در تالش  است همه  رمضان  مبارك  ماه  اول  شب 
ساعتى  چند  نيست  آب  از  خبرى  اما  سحرى،   كردن 
مى شود كه آب قطع شده؛ قطعى وقت و بى وقت آب امان 
مردم را بريده تازه آن زمانى كه آب در لوله هست هم بسيار 
كم فشار و ضعيف است. بيش از هزار خانوار از اين قطعى 
هاى آب در عذاب اند و نمى دانند چطور با ظرف هاى خالى 

از آب، اولين سحرى ماه مبارك رمضان را سپرى كنند. 
*****

 بى شكى اين صحنه ها را همه ديده اند. اينها سكانس هاى
كويرى  استان  در  سيرابى  و  تشنگى  جدال  از  تكرارى 
ماست. در حالى كه برخى از روستاها آب براى نوشيدن 
 ندارند عده اى در شهر باغ هاى با طراوت پرورش مى دهند
و دلشان خوش است كه سرسبزى را به خانه آورده اند... 

جوالن بحران خشكسالى 
در دشت هاى وسيع خراسان جنوبى 

به گفته آخرين آمار، بيش از 161 هزار مشترك آب در 
خراسان جنوبى وجود دارد كه  از اين تعداد 130 هزار و 
 5503 مشتركين  اين  هستند  خانگى  آب  مشترك   667

هزار مترمكعب آب را مصرف مى كنند. 
چند سالى است كه ناقوس خشكسالى در خراسان جنوبى 
به صدا در آمده و اكنون كم كم به بحران تبديل شده؛ 
در  آيد  مى  بر  مسئولين  از  برخى  گفته  از  كه  طور  آن 
درگير  جنوبى  خراسان  مساحت  درصد   49 حاضر  حال 
خندان رو  عليرضا  را  سخن  اين  است.  شديد  خشكسالى 
در  گذشته  سال  ماه  اسفند  استان  هواشناسى  مديركل 

كارگروه مديريت بحران به زبان آورده است. 
به عقيده وى، در حال حاضر 100 درصد وسعت خراسان 

جنوبى تحت تأثير خشكسالى قرار دارد.
به گفته وى سه درصد مساحت خراسان جنوبى تحت تأثير 
خراسان  در  ها  بارندگى  و  است  شديد  بسيار  خشكسالى 
جنوبى كاهش شديد يافته به نحوى كه از سال 83 وضع 
بارندگى و منابع آبى استان بسيار بحرانى اعالم شده است. 
در  بارندگى  كم  ميزان  به  توجه  با  آور مى شود:  ياد  وى 
خراسان جنوبى اين استان وارد هفدهمين سال خشكسالى 

شده و وضعيت خشكسالى استان مطلق است. 

ركورد مصرف آب را مشتركان خانگى شكستند 

 اما در چنين شرايط بحرانى خشكسالى، حرف هاى يك 
 مسئول ديگر قابل تأمل است آنجا كه معاون بهره بردارى
دهد:  مى  خبر  جنوبى  خراسان  فاضالب  و  آب  شركت 
نرم  از  بيشتر  درصد  خانگى20  مشتركان  آب  مصرف 
حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  محمدنژاد  است.  استاندارد 
خانگى  مشتركان  آب،  مشتركان  از  درصد   70 حدود 
اين  در  آب  مصرف  ميانگين  دارد:  مى  عنوان  هستند، 
وجود  با  كه  است  روز  شبانه  در  ليتر   186 حدود  بخش 
اقليم گرم و  محدوديت هايى كه در تأمين آب به دليل 
ها  خشكسالى  از  ناشى  جوى  نزوالت  كاهش  و  خشك 

مواجه هستيم بيشتر از نرم استاندارد است. 

محمدنژاد هشدار مى دهد: در صورت ادامه روند مصرف 
آب  تأمين  در  نزديك  اى  آينده  در  موجود  به شكل  آب 

شهروندان دچار مشكل جدى مى شويم.

تالش 600 ميليون تومانى 
براى جبران تنها 9 درصد كسرى آب 

 البته مديرعامل آب منطقه اى خراسان جنوبى پيش بينى 
كرده است كه با اقدامات در دستور كار،  9 درصد كسرى 

مخازن آب زيرزمينى خراسان جنوبى جبران شود.
سفرهاى  بخشى  تعادل  طرح  اجراى  امامى  حسين 
زيرزمينى خراسان جنوبى را مهمترين برنامه شركت آب 

منطقه اى استان مى داند و مى گويد: اين طرح با اعتبار 
در  پروژه  زير   11 با  و  تومان  ميليون   500 و  ميليارد   7
در  همچنين  كند:  مى  اضافه  وى  شود.  مى  اجرا  استان 
آب  منابع  بخشى  تعادل  اجراى طرح  براى  گذشته  سال 
زيرزمينى استان 600 ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته 
اضافه  با  گذشته  سال  در  اينكه  بيان  با  وى  است.  شده 
آب  هاى  سفره  از  آب  مترمكعبى  ميليون   185 برداشت 
زيرزمينى مواجه بوده ايم، تصريح مى كند: تالش خواهيم 
كرد با اقدامات در دستور كار قرار گرفته در سال جارى 9 

درصد اين اضافه برداشت جبران شود. 
امامى شناسايى چاه هاى غيرمجاز، خريد چاه هاى كم 
بازده كشاورزى، فرهنگ سازى و اطالع رسانى و نصب 
 كنتورچاه كشاورزى را از برنامه هاى شركت آب منطقه اى

خراسان جنوبى در سال جارى عنوان مى كند.
ميليون   80 را  جنوبى  خراسان  سدهاى  ظرفيت  وى 
مترمكعب اعالم مى كند و مى گويد: 9 ميليون مترمكعب 

از ظرفيت سدهاى استان آبگيرى شده است.

ذخيره آب زير زمينى همچنان بحرانى
تبخير، آب را به آسمان بر مى گرداند  

در  اى خراسان جنوبى همچنين  مدير عامل آب منطقه 
مهرماه  ابتداى  از  بارندگى  متوسط  آوا  روزنامه  با  گفتگو 
سال گذشته را به ميزان 98/35 ميلى متر اعالم مى كند 
و مى گويد: با توجه به اينكه بخش اصلى و تقريبًا تمامى 
مصارف آب استان از آب هاى زير زمينى تأمين مى شوند 
و ميزان بارندگى امسال نيز در مقايسه با دراز مدت كم 
مناسبى  وضع  زمينى  زير  آب  ذخيره  لحاظ  به  و  است 
و دقت هرچه  نيازمند صرفه جويى  لذا  داشت،  نخواهيم 
مدت  دراز  متوسط  اينكه   بيان  با  امامى  هستيم.  بيشتر 
بارندگى در استان برابر 114/87 ميلى متر در سال است 
مى افزايد: بخش عمده اين بارندگى ها به صورت تبخير 
از دسترس خارج مى شود. وى در توصيه اى به مردم و به 
ويژه كشاورزان به عنوان عمده ترين مصرف كننده هاى 

آب زير زمينى اظهار مى كند كه با استفاده صحيح از آب 
و تغيير سيستم هاى آبيارى به روش هاى مدرن عامل 

مهمى در صرفه جويى مصرف آب باشند.
امامى در پايان به بيان برخى از آمارها پرداخت و گفت: 
در حال حاضر از كل منابع آب استحصالى 92 درصد در 
بخش كشاورزى 5 درصد در بخش شرب و 3 درصد در 
توجه  با  رسد.  مى  مصرف  به  خدمات  و  صنعت  بخش 
سال   2 هوشمند طى  كنتورهاى  اندازى  راه  و  نصب  به 
گذشته كه به صورت سيستم شارژ و قطع خودكار عمل 
مى كند مقدار قابل توجهى صرفه جويى شده است البته  
ميزان دقيق آن طى سال 93 با توجه به اينكه تعدادى از 
كنتورها در ميانه سال نصب شده اند و همچنين با توجه 

به آزمايشى بودن نصب در سال نخست مشخص نبوده 
اما به لحاظ شارژهاى صورت گرفته و قطع كنتور در تعداد 
متر  ميليون   15 مقدار  شود  مى  برآورد  چاه  1500حلقه 

مكعب كاهش از اين طريق حاصل شده است.

 هزار وعده براى انتقال آب يكى وفا نكرد!

نماينده استان خراسان جنوبى در شوراى عالى استان ها 
از كمبود آب شرب به عنوان مشكلى جدى  نيز همواره 
در استان ياد كرده و مى گويد: متأسفانه در حال حاضر 
آب  فاقد  جنوبى  خراسان  روستاهاى  درصد   20 بر  بالغ 
آشاميدنى است و هم اكنون بالغ بر هزار روستا با تانكر 
آبرسانى مى شود كه اين روند با سرانه هاى موجود كشور 
براى  ويژه  اعتبارات  تخصيص  نيازمند  و  دارد  فاصله 

آبرسانى به روستاها است. 
به گفته مرتضى عاصفى، به دليل بحرانى شدن وضعيت 
دشت هاى و افت سطح آب هاى زيرزمينى با مشكل جدى  
آب شرب روبرو هستيم كه حل اين معضل نيازمند انتقال 
آب از نقاطى همچون درياى خزر، درياى عمان و يا سر 
شاخه هاى زاينده رود به اين استان است. بحث انتقال آب و 
 طرح هاى اين چنينى كه دولت و نمايندگان مدام وعده اش
را به مردم مى دهند هنوز راه به جايى نبرده است. و به 

عبارتى هزار وعده براى اين مهم يكى وفا نكرد!
باوجود گذشت 17 سال از وعده هاى مسئوالن درباره انتقال 
 آب به خراسان جنوبى شاهد هستيم هر ساله گزينه هاى
جديد براى استان مطرح مى شود كه در مراحل مطالعاتى 

باقى مى ماند و به سرانجام نمى رسد.
به  آب  انتقال  و  تأمين  موضوع  گذشته  سال  چند  طى 
خراسان جنوبى از سد دوستى و همچنين درياى خزر و 
كشور تاجيكستان همواره در نشست هاى مختلف از سوى 
مسئوالن و نمايندگان مردم در مجلس اعالم شده است، 
آينده  مى دهد  نشان  ميدانى  رسمى  و  گزارش هاى  اما 

معلومى پيش روى اين طرح وجود ندارد.
پس از بسته شدن طرح ايران رود، همين دو سال پيش 

بود كه مطالعات انجام شده براى انتقال آب از درياى خزر 
به فالت مركزى ايران هم با حرف و حديث هايى روبرو 

و كار نيمه تمام رها شد.
بعد از آن نيز طرح هاى انتقال آب از كشورهاى پر آبى 
چون تاجيكستان و افغانستان به ميان آمد و نماينده اسبق 
مردم بيرجند و درميان آن را بهترين گزينه براى تأمين 
آب خراسان جنوبى اعالم كرد اما هنوز چشم كويرنشينان 
استان به تصميمات مسئوالن كشورى دوخته شده است.

آب، همچنان خواسته برحق مردم از دولت 

بيرجند،  هاى  شهرستان  مردم  نماينده  وجود  اين  با  اما 
درميان و خوسف درمجلس شوراى اسالمى هنوز هم آب 
را از خواسته هاى مهم مردم خراسان جنوبى از دولت مى 
داند و مى گويد: ما از دولت آب مى خواهيم و دولت نيز 
جنوبى  خراسان  مردم  به حق  خواسته  اين  است  موظف 
طرح  وضعيت  آخرين  به  اشاره  با  عبادى  كند.  تأمين  را 
به  كند:  مى  نشان  خاطر  جنوبى  خراسان  به  آب  انتقال 
مشهد  دوستى  سد  آبى  منابع  وضع  در  مشكالتى  دليل 
مسئوالن براى انتقال آب به خراسان جنوبى گزينه هاى 

ديگرى را انتخاب كرده اند.
بيرجند، درميان و خوسف  نماينده مردم شهرستان هاى 
با انتقاد براينكه تاكنون در انتقال آب به خراسان جنوبى 
هرچه  اين طرح  بايد  كند:  مى  تأكيد  است،  اهمال شده 
چندين  هاى  خشكسالى  كه  چرا  برسد  اتمام  به  سريعتر 

ساله امان مردم محروم خراسان جنوبى را بريده است.

ايجاد شبكه انتقال 600 كيلومترى
پاسخ دولت به فريادهاى تشنه مردم استان 

گرچه در سفر رئيس جمهور به خراسان جنوبى نيز مدام 
فرياد آب از گلوى تشنه اين مردم بلند شد؛ اما روحانى 
دولت  برنامه  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  و  سفر  اين  در 
به خراسان جنوبى چيست؟ خاطرنشان  آب  انتقال  براى 
كرد: تصور غلطى درباره برنامه دولت براى ايجاد شبكه 
انتقال آب به طول 600 كيلومتر به وجود آمده است، در 
حالى كه اين شبكه كامًال داخلى و براى جابجايى آب در 
داخل استان است تا بر مشكل تبخير آب حين انتقال در 
روى زمين غلبه كنيم. البته بحث انتقال آب به استان نيز 
مورد بررسى است، اما اين جزو طرح هاى بلند مدت است 
كه ناظر بر خريد آب از همسايگان و انتقال آن است كه 
چون هنوز تكليفى بر آنها مشخص نشده، در اين سفر نيز 

بحثى درباره آنها نشد.

پيشنه غرور آفرين لوله كشى آب 
در استان را قدر بدانيم

عنوان  به  بيرجند  كه  باشد  يادمان  و  بماند  ها  اين حرف 
داراى  بود كه  اولين شهرى  استان خراسان جنوبى  مركز 
بنگاه  آشناى  نام  سازمان  اين  شد.  آبرسانى  سازمان 
خيريه آب لوله را دارد كه فعاليت خود را در سال 1302 
در بيرجند آغاز كرد. در روزگاران گذشته براى تأمين آب 
نيكوكار  و  خير  افراد  توسط  انبارهايى  آب  بيرجند،  شهر 
ساخته شده بود كه از آب قنوات و آبادى هاى دامنه كوه 
اهالى  شرب  آب  تأمين  منبع  تنها  و  مى گشت  پر  باقران 
به  انبارها  آب  از  استفاده  مى آمد.  حساب  به  تابستان  در 
ها  بيمارى  انواع  شيوع  سبب  آنها  نبودن  بهداشتى   علت 
مى شد. لذا در زمانى كه هنوز هيچ يك از شهرهاى ايران 
لوله كشى انديشه هاى  اولين  نبود،  لوله كشى  آب   داراى 
و آبرسانى بهداشتى در بيرجند جوانه زد. اين دوران مقارن با 
پايان جنگ جهانى اول بود و لوله هايى كه ارتش انگلستان 
براى لوله كشى اردوگاه هاى نظامى خود به منطقه سفيدانه 
 واقع در 250 كيلومترى بيرجند و نقاط ديگر آورده بودند و 
بالاستفاده باقى مانده بود، براى استفاده در اين طرح مورد 
از  نيز بعضى  نياز  تأمين آب مورد  براى  توجه قرار گرفت . 
مالكين قريه على آباد سهم خود را از قنات على آباد واگذار 
نمودند و همچنين براى فراهم نمودن سرمايه ، تقريباً تمامى 
متمولين شهر گرد هم آمده و هر كسى به فراخور تمكن 

مالى خود مبلغى كمك نمود. 
همين  حفظ  در  بياييد  آفرين  غرور  پيشنه  اين  با  پس 
حيات  دردانه  اين  آب؛  و  باشيم  كوشا  موجود  هاى  آب 

را غنيمت شماريم.  

اين دردانه حيات را غنيمت شماريمآب ؛ 

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه
صنعـت و معـدن 5

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
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پ رايگان
چكا

   سينما بهمـن سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط 

براى خانواده هاى محترم 
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ساعات  شروع 
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داوينچى كه چنگ نواز چيره دستى بود، اولين بار به عنوان يك موسيقى دان به دربار ميالن معرفى شد ، نه يك نقاش! «واسارى» شاگرد معروف داوينچى، او را 
يك نوازنده متبحر مى دانست. لئوناردو در سال 1482 چنگى نقره اى را به شكل سر اسب ساخت و از سوى «لورنزو دو مديسى» مأمور شد اين ساز را به عنوان 
پيشكش صلح به دوك ميالن هديه كند.

نكته اى جالب كه شايد از «داوينچى» ندانيد! 4
كودكان ساكن در شهرك هاى نوساز بيرجند محروم از فضاى سبز

توصيه هاى پليس در شروع
 مرحله دوم سفرهاى تابستانى

* بياييد با رعايت مقررات راهنمايى و رانندگى، از خلق 
حوادث، به درد آمدن دل ها و اشكبار شدن چشم ها 

پيشگيرى كنيم
رانندگى  و  راهنمايى  مقررات  رعايت  و  شناخت  با   * 
و كمك به حل مشكل ترافيك، زمينه آرامش و آسايش 

خود و خانواده تان را فراهم سازيد 
* كمربند ايمنى حافظ جان، سالمتى شما و همراهانتان 

مى باشد.

و  خود  زندگى  سبز  چراغ  قرمز،  چراغ  از  عبور  با   *
ديگران را در معرض خاموشى قرار ندهيد.

* از مواردى كه موجب غفلت و حواس پرتى شما در 
رانندگى مى شود، پرهيز نماييد.

* سرعت غير مجاز، سبقت در نقاط ممنوعه، انحراف 
به چپ، رانندگى در حال خستگى و خواب آلودگى ، 
نقص سيستم روشنايى در شب و عدم رعايت حق نقدم 
و فاصله طولى از جمله تخفلفاتى هستند كه سالمتى 

راننده را با خطر جدى مواجه مى سازند. 
* به هنگام رانندگى فاصله الزم را با ساير خودروها 

رعايت نماييد.
* از رانندگى با سرعت غير مجاز خوددارى نماييد. 
* در آغاز حركت به جلو و اطراف كامال توجه نمايد

* از سوار نمودن مسافر مخصوصا كودكان در قسمت 
بار وسيله نقليه بپرهيزيد

* در سراشيبى ها از حركت با دنده خالص و يا موتور 
خاموش به منظور صرفه جويى در مصرف بنزين جدا 

بپرهيزيد
* خط كشى ممتد جاده ها و خيابانها را به عنوان ديوار 

تلقى نماييد.
* هيچگاه فرصت كم را با سرعت زياد جبران نكنيد.

* بياييد گذشت را در رانندگى جايگزين لجاجت كنيم.
* از خوردن و آشاميدن، صحبت با ديگران و مكالمه با 

تلفن همراه در هنگام رانندگى بپرهيزيد. 
استقبال به  اتومبيل  در  كودكان  گذاشتن  تنها  با   * 

خطر نرويد. 
* در حين رانندگى مراقب باشيد تا كودكان سر و دست 

خود را از اتومبيل بيرون نياورند. 
* هرگز اتومبيل خود را در اختيار افراد كم تحربه و فاقد 

گواهينامه رانندگى نگذاريد.  

راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى

توصيه هاى پليس راهنمايى و رانندگى

 فصل تابستان زمان مناسبى براى استفاده از طبيعت، به ويژه 
هواى مطبوع همراه با ورزش كردن است و با وجود گرماى 
روزهاى تابستانى محيط هاى سبز همراه با درختان در ساعاتى 
از شبانه روز كه گرماى زياد و طاقت فرسا در شهر حاكم است، 
وجود چنينى مكانى روحيه فرد را مضاعف مى كند. پارك ها و 
فضاهاى سبز بهترين مكان در ايام تابستان براى استراحت، 
بازى كودكان و نوجوانان، دورهم نشستن خانواده هاى ايرانى 

و ورزش سالم و تفريح است. 
به  از گذشته هاى دور خراسان جنوبى   ، به گزارش تسنيم 
ويژه شهر بيرجند را با نام شهرى هميشه سبز، شهر كاج ها 
نامگذارى كردند، زيرا در اين شهر از ساليان دور درخت كاج 
و سرو كشت شده است و عده اى از مردم معتقد هستند كه 
گاهى كسلى، بيحالى، افسردگى ها ناشى از وجود درختان كاج 
است و اين درختان سربه فلك كشيده امروز در شهر و ديار 
ما يادگار ارزشمند گذشتگان هستند. سوالى كه مطرح است 
اين است كه آيا پارك هاى موجود در شهر بيرجند پاسخگوى 
تمامى افراد و شهروندان است و چقدر پارك هاى بيرجند و 
خراسان جنوبى توانسته است رضايت مردم را به خود جلب 
كنند.رضايى يكى از شهروندان، اظهار كرد: كاشت درخت كاج 
در شهر بيرجند ديگر كافى است زيرا اين گونه از درخت نه تنها 

باعث افسردگى شده، بلكه سبب خشكى زمين هم مى شود.

در توزيع پارك ها و فضاى سبز 
در بيرجند عدالت رعايت نشده است

وى افزود: در بخش پارك ها و فضاى سبز عدالتى در توزيع 
شهر  جنوب  و  شهر  شمال  فاصله  زيرا  نيست  برقرار  آنها 
 بسيار زياد است به طورى كه فضاهاى سبز در شمال شهر
نامناسب تر و كمتر از جنوب شهر است كه ما ناچار هستيم 
فرزندان خود را براى تفريح و بازى به پارك هاى وسط شهر 
بياوريم. اكبرى يكى ديگر از شهروندان نيز اظهار كرد: نوع 
درختان، ميزان رسيدگى و شكل اصالح درختان هم در شهر 
بيرجند از منطقه اى به منطقه ديگر متفاوت است و گاهى 
تراكم بى قاعده برخى از فضاهاى سبز در يك منطقه از شهر 
و در برابر خالى بودن قسمت هاى ديگر از مشكالت موجود 

در پارك هاى شهر بيرجند است.
وى با اشاره به استاندار نبودن پارك هاى بيرجند گفت: برخى 
استاندارد  بازى  وسايل  زمين  و  درپارك ها  بازى  وسايل  از 
مخابرات  دكل هاى  بيرجند  پارك هاى  برخى  در  و  نيست 
وجود دارد كه امواج اين دكل ها بر كودكان ما تأثيرگذار است، 

صندلى هاى پارك ها زياد مناسب نيست و گاهى براى آبيارى 
در فضاهاى سبز آب زيادى مصرف مى شود.

وجود بيش از 80 پارك در بيرجند

مدير عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى بيرجند 
نيز اظهار داشت: شهر بيرجند داراى 253 هكتار فضاى سبز 
شهرى است و 87 پارك در شهر وجود دارد  و در صورت 
تأمين اعتبار در بودجه سال 94 احداث 3 پارك شهرى ديده 
شده است و عالوه بر اين 3 پارك، احداث باغ پرندگان در 

پارك جنگلى نيز در برنامه هاى سازمان است.
بازى  لوازم  است  شده  تالش  كرد:  بيان  انصارى  مجتبى 
كودكان در داخل پارك هاى شهرى با رعايت نكات ايمنى 
طراحى شود كه از جمله ارتفاع مناسب در صندلى تاب ها، 
وجود پشتى در تاب ها، استفاده از مصالح بدون گوشه، استفاده 
از ماسه نرم به عنوان مناسب ترين مصالح براى زمين بازى 

كودكان به علت اثر ضربه گيرى بسيار باالى آن در دستور 
كار است.

وى افزود: وجود 4 پارك با كفپوش اسمنى  ونصب 3 دستگاه 
 پلى اتيلن در پارك توحيد و پارك دولت از جمله اقدامات 
ايمن سازى زمين بازى كودكان تاكنون بوده است كه اين 
روند هر ساله ادامه دارد و سرانه فضاى سبز بيرجند 13,75 
هكتار است كه در مقايسه با ساير شهرهاى ايران رقم مناسبى 
است و نزديك به 2 متر مربع از سرانه كشور باالتر است اما 
با وجود اين هدف اصلى ما بر مبناى توزيع عادالنه فضاى 

سبز است.
مدير عامل  سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى بيرجند 

گفت: يكى از اهداف سازمان در سال 93 زيباسازى فضاهاى 
سبز شهرى به ويژه ميادين و تقاطع هاى سطح شهر بيرجند 
و  بهسازى  تقاطع   7 و  ميدان   10 راستا  اين  در  كه  است 
زيباسازى شده است و احداث پارك در شهرك گل ها، حاشيه 
خيابان وصال و بهسازى بلوار غفارى، احداث گلخانه مكانيزه، 
از  برخى  بهسازى  پارك جنگلى،  روشنايى  فاز يك  اجراى 
پارك ها،  و  كمربندى  در  تندرستى  وسايل  نصب  پارك ها، 

ايمن سازى زمين كودكان از جمله پروژه ها در سال 93 بود.
انصارى افزود: در راستاى استفاده از انرژى هاى نو، كاهش 
مصرف برق تجهيز فضاهاى سبز به چراغ سوالر و استفاده 
از المپ هاى كم مصرف در پارك هاى بيرجند انجام شد و 
استفاده از سيستم هاى نوين آبيارى براى پارك دولت، قدس 

شرقى و بلوارغفارى نيز طراحى و آماده اجرا است.
وى بيان كرد: سازمان پارك ها در سال 93 اجراى زهكش 
از  ارتش، مدرس و پاسداران بيش  عمودى در خيابان هاى 
1000 اصله درخت كه در معرض خشكيده شدن بودند را 

نجات داد و توليد 85 هزار گل نشايى و گلكارى 260 هزار 
بوته در پارك ها، سطح شهر، كاشت الله و سنبل به ميزان 
هزار بوته و 13 هزار اصله درختكارى در سطح شهر از جمله 

فعاليت هاى سازمان در سال 93 بود.

ساخت پارك در مسكن بيرجند در دستور كار است

مدير عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى بيرجند 
گفت: به دليل گسترش سريع شهر بيرجند به سمت شمال 
شهر روند ساخت و سازهاى سريع مسكن مهر در اين منطقه 
از چند سال گذشته احداث پارك در شمال شهر مورد توجه 

محدوده  در  الهيه  پارك  احداث  و  است  گرفته  قرار  خاص 
مسكن مهر كوير تاير نمونه اين روند است كه در سال جديد 
احداث پارك در محدوده سايت ادارى و مهرشهر در برنامه 

كارى سازمان است.
انصارى با اشاره به شهربازى بيرجند افزود: شهر بازى پارك 
صياد شيرازى به صورت خاص فعال است و عالوه بر اين 
زمين هايى با قابليت بهره بردارى بازى هاى ويژه كودكان و 
نوجوانان در پارك هاى شهر مانند توحيد، آزادگان و خانواده را 

به خود اختصاص داده است.
وى اظهار  كرد: سرانه فضاى سبز بيرجند به نسبت شهرهاى 
بزرگ ايران مناسب است اين سرانه 13,75 متر مربع است 
اما نسبت به استاندارد تعريف شده براى شهر بيرجند با توجه 
به شرايط اقليمى كه ميزان 16 متر مربع براى هر نفر در 
نظر گرفته شده است قابل افزايش است.مدير عامل سازمان 
پارك ها و فضاى سبز شهردارى بيرجند با اشاره به دكل هاى 
شركت مخابرات در پارك ها گفت: طبق گزارش ارسالى از 
سازمان انرژى هسته اى در زمينه تأثيرات امواج، اين تأثير 
در ارتفاعات باالى آنتن ها وجود دارد و با توجه به ارتفاع زياد 
اين دكل ها خطرى براى  شهروندان نمى باشد و اين موضوع 

رسما اعالم شده است.
زباله،  نيمكت، سطل  شامل  پاركى  مبلمان  افزود:  انصارى 
به  بيرجند  پارك هاى  كه  است  غيره  و  آبخورى  روشنايى، 
پاركى است و هر ساله  تناسب وسعت خود داراى مبلمان 
نسبت به تعمير، بهسازى و گسترش مبلمان شهرى اقداماتى 

انجام مى شود.
وى با اشاره به پارك هاى قديمى شهر بيرجند اظهار داشت: 
پارك وحدت و پارك آزادى از جمله پارك هاى قديمى شهر 
بيرجند هستند و بهسازى پياده روهاى پارك وحدت، بهسازى 
مبلمان پاركى، تعمير آبنما، نصب وسايل تندرستى، بهسازى 
لوازم زمين بازى در سنوات گذشته در اين پارك ها انجام شد 
و با وجود اين در سال 94 بهسازى پارك آزادى به صورت 

خاص تر از برنامه هاى سازمان پارك ها است.
مدير عامل سازمان پارك ها وفضاى سبز شهردارى بيرجند 
گفت: يكى از جلوه هاى زيبايى در پارك ها تنوع گونه هاى 
خوبى  به  تنوع  اين  شهر  پارك هاى  در  كه  است  گياهى 
مشاهده مى شود و استفاده از گونه هاى خزان پذير مانند اقاقيا، 
زبان گنجشك، زيتون تلخ، ارغوان و استفاده از درختچه ها، 
گل هاى دائمى و فصلى نيز در اين طرح پارك ها با توجه 
استفاده  منطقه  خاك  و  آب  وضع   و  اقليمى  موقعيت   به 

شده است.

خواندنى ها

سردترين روستاى زمين ! 

 روستاى اويمياكون در منطقه سيبرى كشور روسيه 
دماى با  سال  فصل  سردترين  در  كه  دارد   قرار 

منفى 71 درجه، لقب سردترين روستاى جهان رو به 
خود گرفته است.

مناطق  از  دوم  جهانى  جنگ  زمان  از  روستا  اين 
محسوب  ها  ژاپنى  با  جنگ  در  روسيه   استراتژيكى 
مى شد و بيشتر ساكنينش از نسل سربازان شوروى 

سابق در جنگ جهانى هستند.
در اين روستا هيچگونه تجهيزات مخابراتى و رفاهى 
وجود ندارد چون هنوز مقامات روسى راهى براى سالم 

ماندن تجهيزات فوق در اين سرما پيدا نكردند.
اينجا نبود سوء تغذيه در  از نكات جالب توجه  يكى 
اهالى روستاست چون اهالى روستا از گوشت حيوانات 

اهلى كه پرورش مى دهند تغذيه مى كنند.

مردى كه 256سال زندگى كرد

عصر ايران: اين شخص كه نامش چو ليانگ بود در 
سال 1677 ميالدى متولد و در سال 1933 ميالدى از 
دنيا رفت. ليانگ بيشتر زندگى خود را در كوهها صرف 

جمع آورى گياهان خوراكى و دارويى كرد.
او  كه  است  آن  است  دشوار  باورش  كه  موضوعى   
به  و  ملحق شد  ارتش چين  به  سالگى  در سن 71 
عنوان مربى فنون رزمى و دفاع از خود و مشاور نظامى 
خدمت كرد. او زمانى كه صد ساله شد دستاوردهايش 
در زمينه طب چينى به روز كرد و از دولت جايزه ويژه 
استاد  عنوان  به  سالگى  در سن 200  ليانگ  گرفت. 
سخنران به دانشگاه مى رفت و در آن سنين بود كه 
تعداد زيادى قرار مالقات از خارج با وى گذاشته شد. 
ليانگ در طول عمرش با 23 زن ازدواج كرد و تعداد 
بسيار زيادى فرزند و 180 نوه داشت. طول عمر ليانگ 
سه علت دارد يكى آن كه او براى مدت زمان طوالنى 
غذاى گياهى مصرف مى كرد.ديگر آن كه او همواره 
نام  آرام بود.  سوم آن كه نوعى دمنوش گياهى به 

ديوخار مى نوشيد.

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

 09153634099  
فرهمند

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

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

ايزوگام دوست على 
نصب و فروش عايق هاى رطوبتى

10 سال ضمانت بيمه ايران
نبش بهشتى 14 - 09156666675  

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

بورس  ديزل ژنراتور بيرجند

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

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

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى 
از سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

اطالعيـــه مهـــم
هيئت پينگ پنگ استان با همكارى مديريت مدرسه تخصصى پينگ پنگ عليرضا حميدى برگزار مى كند
قابل توجه كليه مربيان ، داوران، بازيكنان، دبيران و دانشجويان تربيت بدنى عالقه مندان به رشته پينگ پنگ 

در استان خراسان جنوبى

با حضور استاد فريبا قوام زاده - مربى بين المللى فدراسيون پينگ پنگ ايران

كالس هاى استعداديابى ، توجيهى، آموزشى پينگ پنگ برگزار مى شود
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(تقديم به مردمان سرزمين زيتون)

وقتى آرزوى پرواز
تو دل پرنده پژمرد

وقتى روياهاى زيبا
ازتو خواباى تو خط خورد

وقتى زيتون رنگ خونه
حتى عشق هم اشتباهه

دل نبند تواى كبوتر
اينجا دل سپردن يه گناهه

اينجا سنگا بى قرارن
خواب شورش ميبينن

خوابه رو به رو شدن
با صد تا ارتش ميبينن

سينه ها زخمى و خسته
كبوترها تو قفس

وقت زندونى شدن
تنها به جرم يك نفس

توپ ها  پاره پاره و
خيابون ها خونَين

كفترا بى بال شدن
تو قفس زندونَين

اما يك روز ميرسه
زيتوناش زياد ميشن

همه جا پراز شادى 
كفتراش آزاد ميشن

((حسين اسماعيلى ))
                                                                     

ما چقد زود باوريم!

دانشجويى كه سال آخر دانشگاه را مى گذراند به خاطر 
پروژه اى كه انجام داده بود جايزه اول را گرفت. او در 
پروژه خود از 50 نفر خواسته بود تا دادخواستى مبنى بر 
كنترل سخت و يا حذف ماده شيميايى «دى هيدروژن 
اين  براى  و  كنند  امضا  را  دولت  توسط  مونوكسيد» 

خواسته خود داليل زير را عنوان كرده بود:
استفراغ  و  زياد  باعث عرق كردن  آن  زياد  مقدار   -1

مى شود.
2- يك عنصر اصلى باران اسيدى است.

سوزاننده  بسيار  آيد  مى  در  گاز  حالت  به  وقتى   -3
است.

4- استنشاق تصادفى آن باعث مرگ فرد مى شود.
5- باعث فرسايش اجسام مى شود.

6- حتى روى ترمز اتوموبيل ها اثر منفى مى گذارد.
7- حتى در تومورهاى سرطانى نيز يافت شده است.

از 50 نفر فوق 43 نفر دادخواست را امضا كردند.
 6 نفر به طور كلى عالقه اى نشان ندادند و اما فقط 
يك نفر مى دانست كه ماده شيميايى «دى هيدروژن 

مونوكسيد» در واقع همان آب است!!!

باور  زود  چقدر  «ما  فوق  دانشجوى  پروژه  عنوان 
هستيم» بود! 

يادت باشه كه: در زندگى يه
 روزى به عقب نگاه مى كنى.

 به آنچه گريه دار بود مى خندى

بابام خطاب به من اگه اين پول هايي رو كه خرج تو و 
 دانشگات كردم االن جمع مي كردم ميلياردر بودم 

و مي تونستم يه پسر دانشمند هم سن و سال تو بخرم.

چراغ آسمان خاموش و راه خانه خدا
مگر ساقى برد ما را به سوى خانه باز امشب

ناقوس

در هر ايستگاه اتوبوس ژاپنى نوشته شده است 
اتوبوس متوقف خواهد شد، 

اما شما پياده روى به سمت هدف را ادامه دهيد.

مواظب كلماتى كه در صحبت استفاده مى كنيد 
باشيد شايد شما را ببخشند، 
اما هرگز فراموش نمى كنند
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حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

پس آن ماده شتر را پى كردند و از فرمان پروردگار خود سرپيچيدند و گفتند اى صالح 
اگر از پيامبرانى آنچه را به ما وعده مى دهى براى ما بياور. سوره األعراف، آيه 77

حديث روز  

به درستى كه من مرگ را جز سعادت نمى بينم و زندگى با ستمكاران را جز محنت نمى دانم.
امام حسين (ع)

آرزوى پرواز

طراح: نسرين كارى                        

كه  وزيري  نخست   -1 افقي: 
سبك   – كرد  ملي  را  نفت  صنعت 
پژوهشي  نوشته  پيكاسو 2-  نقاشي 
 - نيست  پاياني  را  اش  مهرباني   –
شهره آفاق 3- خشك - نوار-  واحد 
صورتي  عضو   -4 گاو  شمارش 
جمع  عالمت   - ضعف  ناتواني،   -
فارسي-  نزديكان 5- انتخاب كردن 
– تيرانداز -  تصديق انگليسي 6- 
به رو خوابيده - عنصر الماس-  كج 
و خميده 7- واحد پول كشورمان - 
قهرمان فخرالدين گرگاني-  سطح 
جمعه  صبح  دعاي   -8 شيبدار 
عملي  يا  سخن  دانستن  درست   -
- پرنمكي 9-  سائل و متكدي - 
فضاي سرپوشيده خانه - از رنگهاي 
تركيبي 10- روبند - استارت قديمي 
- جد و پدربزرگ 11-  رود فرانسه - 
حرف مثلثي شكل يوناني - شريك 
در غصه و غم 12 - محل تولد امام 
زمان (عج) - درياي عرب - سنگ 
چاقو تيزكني-  تنبل و بيكار 13 - 
ديوار بلند- افسرده و دلتنگ - تيري 
كه از كمان اندازند 14- از شهرهاي 
مردم  زبان  شرقي-  آذربايجان 
پاكستان - مقدمه چيني 15-  از چين 
خوردگي زمين - مهمان بي دعوت

 - آمريكا  در  ايالتي   -1 عمودي: 
كارگاه نقاشي 2- شمردن-  دودل 
- كوتاه و  ناقص 3- مرجع - يقه 
مشفق   -4 خياطي  چرخ  شهر   -
 - سوزناك  نفس    - غمخوار  و 
عالقه  و  دوستي   - چيزي  ارزش 
پيكر   - زمين  به  نزديك  ابر   -5
غذا  همراه  خوردني   - جسم  و 
- خاك  بارگيري كشتي  6- محل 
مقدس- ابريشم ناخالص 7- درجه 
گاوآهن  حرارت - مصباح، چراغ - 
8- پنج خشكي بزرگ دنيا - آتش 
برافروخته - از دنيا رفتن 9- وطن و 

آذربايجان  شهرهاي  از  ميهن- 
شرقي - دارو 10– پشم بسيار نرم 
- آرزو و چشمداشت - نخي براي 
گلدوزي 11-  دشت و صحرا - شب 
طوالني سال - ضمير دوم شخص 
مفرد 12- شهر ريشه اي اروپا - از 
 شهرهاي بوشهر- عدد نفس كش – 
  -13 خانم  عروس  به  اي  هديه 
قدرت و توان - قوي و رشيد-  فلز 
مادر 14- بلدرچين-  قابل مشاهده 
- ديگ مسي بزرگ 15- بزرگترين 
رودخانه آمريكا - پرستشگاه زرتشتيان
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پاسخ جدول 3271
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گاهى با التماس و گاهى خواهش و تمنا! اما حرفش همان 
راضى  هم  جور  هيچ  و  دارد  پا  يه  مرغش  است.  «نه» 
بشو نيست. با اين تيپ آدم ها چه ميشه كرد. وقتى همه 
زورمان را مى زنيم تا به آنها بقبوالنيم براى يك لحظه 
نباشيد  نااميد  بگذارند.  ما  جاى  را  خودشان  شده  هم 
هميشه براى غيرممكن ها هم راه حلى هست. نمونه بارز 
آن مجازات ها است كه بعد از رفت و آمدها و حرف هاى 
معتمدين تبديل به بخشش مى شوند و زندگى دوباره اى را 
به كسى برمى گرداند. در مجموع اگر در هر شرايطى به 
مشكلى برخورده ايد كه طرف تان به هيچ صراطى مستقيم 
نبود، بهتر است به توصيه هاى روانشناسان براى اين برهه 
توجه كنيد. اندرو يانگ، يكى از سياستمداران معروف دنيا 
مى گويد: «تاثيرگذارى مثل حساب پس انداز است. هرچه 

كمتر از آن  برداريد، سود بيشترى رويش مى آيد.»

همدردى كنيد
همه چيز از يك داستان و پيشامد شروع مى شود؛ زمانى 
كه همه چيز به يك نفر بستگى دارد تا اتفاقى در زندگى 
شما رقم بخورد؛ زمانى كه شما قدرت اين را نداريد كه با 
دستور و خواسته از ديگران بخواهيد كه براى شما كارى 
بكند. اينجاست كه بايد دست روى نقاط قوت خود و شايد 
نقاط ضعف ديگران بگذاريد. كار نشدنى نيست اما براى 
ثمربخش بودن تالش هاى تان اين كارها بايد زيركانه و 

كامال روانشناسانه صورت  گيريد. در اولين قدم بايد به كسى 
كه مى خواهيد او را متقاعد كنيد، بفهمانيد كه رفتارتان كامال 
صادقانه و بى رياست چون او حتما به اندازه كافى خودش 
را براى ممارست و سماجت شما روى درخواست تان آماده 
را به خوبى  كرده است و هر حيله و زيرآبى رفتن شما 
مى فهمد. نظرات خود را با آگاهى كامل جمع آورى كنيد و 
مانند سخنورى قهار آماده ارائه افكارتان باشيد. تسلط شما 
روى حرف هايى كه مى خواهيد بزنيد براى قدم اول يكى 
از مهم ترين اقدامات است. اقدامى كه اگر درست به آن 
بپردازيد در نهايت منجر به جلب اعتماد طرف مقابل تان 
مى شود اما براى قدم بعدى سمت و سوى صحبت ها و 
رفتارهاى تان را به سمت همدردى و ابراز احساسات با او 
ببريد تا او نيز بفهمد كه شما درد او را درك مى كنيد يا 
موقعيتى كه در حال حاضر براى او پيش آمده براى شما 

هم به همان اندازه با اهميت و حياتى است.

دروغگويى و تملق را فراموش كنيد
متقاعد  براى  ارائه درخواست تان  بين فواصل  بهتر است 
كردن هر كسى حداقل چند روز فاصله بيندازيد چون براى 
اينكه بتوانيد افكار و ايده آل هاى خود را به خورد ذهن او 
بدهيد، نياز به زمان داريد. زمان براى طبقه بندى داليلى 
است كه نشان مى دهد چرا فرد مقابل شما بايد حرف تان را 
قبول كند و تصميمش را با گفته هاى شما تغيير دهد. بعد از 

پيدا كردن داليل و پاسخ هاى خود حاال سراغ نكات مثبت 
و منفى قضيه مورد بحث برويد. براى مثال تنها دختر شما 
قصد طالق گرفتن از همسرش را دارد پس براى اينكه 
بتوانيد با داليل خود او را از تصميمش منصرف كنيد، بايد 
به نكات مثبت و منفى آن تصميم اشاره كنيد تا درخواست 
شما براى منصرف كردن او از هر دوجنبه مورد بررسى 
قرار گيرد. حاال اگر قصد شما به متقاعد كردن او براى جدا 
نشدن است، بايد روى نكات مثبت طالق نگرفتن تاكيد و 
به نكات منفى آن اشاره كنيد اما در اين قسمت حواس تان 
باشد كه هيچ گاه نبايد دروغ بگوييد و وعده وعيدهاى واهى 
بدهيد چون يك بار خراب شدن كار براى هميشه شانس 
اعتماد دوباره او به شما را مى گيرد. تنها به نقاط قوت و 
جنبه هاى مثبت تصميم تان تاكيد كنيد و با جمالت مثبت 
به او ثابت كنيد كه چقدر اين تصميم در زندگى خود او 
و فرد متاثر از ماجرا تاثيرگذار است. درست است كه در 
اين ماجرا تنهايى عمل كردن كار ساده اى نيست پس اگر 
افراد ديگرى را هم مى شناسيد كه در تغيير تصميم او موثر 

هستند از كمك آنها حتما استفاده كنيد.

خودتان را به او ثابت كنيد
چند سالى است كه بخشش اعدامى ها و گذشت اولياى 
دم از قاتل بسيار مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته 
تا جايى كه همايش ها و گردهمايى هاى زيادى هم در اين 

زمينه  برگزار مى شود. همايش هايى كه نيت آنها تحسين 
و  گذشته اند  عزيزان شان  از خون  كه  است  خانواده هايى 

حركتى به يادماندنى را رقم زده اند. 
پس يكى ديگر از راه هاى متقاعد كردن ديگران تشويق و 
تحسين آنهاست به كارى كه قرار است انجام دهند. فردى 
كه با تعريف و تمجيد شما مواجه باشد، رغبت بيشترى به 
شنيدن سخنان تان پيدا مى كند تا جايى كه در البه الى 
حرف هاى شما داليلى هم براى تغيير نظر و تصميمات 
جديد مى يابد و آن را به ندرت در ذهن خود تحليل مى كند 

و بعد از پخته شدن احتماال مسيرش را تغيير مى دهد.
تحسين كردن كار ديگران به منظور متقاعدكردن شان نه 
چاپلوسى است و نه تملق؛ پس براى اين كار هم هميشه 

پيشقدم شويد. 
نكته مهم تر اينكه صحبت هاى شما بايد حساب شده و 
منافع  بر  مبتنى  و  احساس  از روى  نه  باشد  كارشناسانه 
شخصى. پس براى اين كار تمام خوب و بدهاى تصميم و 
قواعد و قانون هاى آن را با يك كارشناس، حقوقدان يا هر 
فرد مجرب مربوطه درميان بگذاريد و مستند ترين داليل را 
براى متقاعد كردن طرف مقابل ارائه دهيد. فراموش نكنيد 
كه بايد طورى رفتار كنيد كه نشان دهيد افراد بسيارى 

حرف تان را قبول دارند. 
در  ايده هاى تان  و  نظرات  چطور  كه  بزنيد  مثال هايى 

موقعيت هاى ديگر كاربرد خوبى داشته است.

چطور ديگران را با حرف هايمان متقاعد كنيم؟
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اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

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

 كليه لوازم قنادى 
يكجا به فروش مى رسد.

09151635616
فروش امتياز آپارتمان پروژه نگين 

ارتش در معصوميه ، واريزى  12/800  
فى: 12/800     09336571014

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

09156694379 - موذن

فروش موتور سيكلت دايچى 200 
و يك دستگاه چهار كاره سامسونگ 

(پرينتر)   09156684287

يك واحد مسكونى با امكانات كامل 
رهن 2 ميليون ،اجاره 350/000 تومان 

09151602133

يك آشپز ماهر نيازمنديم.
09157565659
05658323317

استخدام منشى خانم  آشنا به  كامپيوتر و 
روابط عمومى باال   ساعت كار: 13-8 و 18-20 

32235544 - 09155623752

يك نفر خانم و آقا براى كار 
در پيتزا فروشى نيازمنديم.

09371521828 - 32440344

يك آشپز و يك كارگر خانم براى كار 
در باغ رستوران نيازمنديم.

58323324 -09157285321
يك آشپز براى كار در باغ رستوران 

نيازمنديم.
58323317 -09157565659

شركت پخش مواد غذايى و بهداشتى  يك
توزيع كننده آقا با وسيله نقليه  موتورى نيازمند

 است. ساعت تماس: 10- 13  09368975977

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

32442606 -09153622760

صندوقدار خانم مسلط به نرم افزار 
 حسابدارى و روابط عمومى باال 

براى كار در غذاى آماده نيازمنديم. 
ساعت كار: 11 الى 5 بعدازظهر 

09155624508 - 32445179

استخــدام) (آگهــي 
  شركت همكاران سيستم بزرگ ترين شركت نرم افزاري ايران  

 به منظور تكميل كادر تخصصي خود در حوزه پشتيباني سيستم هاي نرم افزاري
 در بيرجند از واجدين شرايط و عالقه مندان سخت كوش دعوت به همكاري مي  نمايد:  

      شرايط مورد نياز:
- داشتن مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر - رشته تحصيلي: 

مديريت، حسابداري، اقتصاد، صنايع - آشنايي با Windows و نرم افزارهاي
� O�Microso - داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت (ويژه برادران)ce

متقاضيان محترم مي توانند براى تكميل فرم استخدام به آدرس ذيل مراجعه نمايند:
بيرجند - خيابان معلم - خيابان فردوسى - مجتمع پارس - طبقه اول

     ساعات مراجعه:  13-17   روزهاى شنبه تا چهارشنبه

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

09151636052 

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

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

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

09155626304

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

 تعميـر لـوازم گازسـوز 
خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى
شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش جمهورى 2 –  جنب باطرى فاروقى

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

32230549

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ت
ان
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PVC ، سقف كاذب ، كناف، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم  روبروى حج و زيارت

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 
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اخبار ورزشى

شهرخبر: متخصصان ژنتيك را نخستين و شايع ترين علت سفيدى زودرس مو در افراد مى دانند. در برخى افراد بنا به داليلى در سنين زير 30 يا 25 سال موها سفيد 
مى شوند كه به آن سفيدى زودرس مى گويند. افرادى كه پدر و مادر يا اعضاى خانواده شان دچار سفيدى زودرس موها شده اند بيش از ديگران در معرض سفيدى زودرس 
مو قرار دارند. يكى ديگر از فاكتورهاى سفيدى زودهنگام موها عوامل تغذيه اى هستند؛ به طوريكه كمبود پروتئين و سوء تغذيه از علل مهم سفيدى زودرس مو مى باشد. 

علل سفيدى زودرس موها 

تناسب تغذيه با هر گروه خونى 

عصرايران: در صورت مصرف مواد غذايى نامناسب 
با گروه خونى ممكن است دچار نفخ، سوءهاضمه، 

كندى متابوليسم و حتى سرطان شويد. 

گروه خونى B : سيستم گوارشى اين گروه قابليت 
انطباق با مواد غذايى مختلف را دارد بنابراين بدون 
مشكل مى توانند لبنيات و گوشت مصرف كنند. 
اين افراد مى توانند گوشت قرمز، ماهى، سبزيجات 

توصيه  گروه  اين  به  كنند.  مصرف  غالت   و 
نوع  مى شود مصرف طيور، ذرت، عدس و هر 
 : A تخمه تا حد ممكن كاهش دهند.گروه خونى 
اين افراد براى تأمين سالمت نياز به مصرف سبزى 
زيرا  است  گروه  اين  مناسب  خوارى  گياه  دارند. 
 سيستم گوارشى شان حساس است. با ورزش هاى 

سبك مى توانند استرس را از خود دور كنند. به 
اين افراد توصيه مى شود سيب، ميوه هاى توتى، 
انجير، نان و پاستا مصرف كنند و از منابع پروتئين 
از گوشت  بيشتر  گياهى مانند مغز ميوه و سويا 

آنزيم هاى گوارشى  از آن جا كه  استفاده كنند. 
بايد  افراد  از  محدوديت عملكرد دارد، اين دسته 
مصرف مرغ، ماهى و گوشت قرمز، لوبيا و لبنيات 
را محدود كنند. گروه خونى O : افراد با اين نوع 
گروه خونى بايد پروتئين مانند گوشت قرمز، طيور، 
غذاهاى دريايى و سبزيجات مانند اسفناج، كلم پيچ 
و كلم بروكلى مصرف كنند.اين افراد بايد مصرف 
گندم و غالت، نخود، لوبيا، بادام زمينى و عدس 
را كاهش دهند. ممكن است با مصرف لبنيات و 
تخم مرغ نيز دچار مشكالت گوارشى شوند. گروه 
خونى AB :افراد با اين گروه خونى داراى سيستم 
گوارشى حساس هستند. مصرف لوبيا، بوقلمون، 
پيشنهاد  اين گروه  به  لبنيات   غذاهاى دريايى و 
مى شود. ميوه هايى هم كه مى توانند مصرف 
كنند سيب، هندوانه، انجير و موز است. اين گروه 
گندم  گاو،  گوشت  مرغ،  گوشت  مصرف  از  بايد 

سياه، ذرت و كافئين تا حد ممكن بپرهيزيد.

فايده ريشه شيرين بيان
 در پيشگيرى از پوسيدگى دندان 

 
برخى  پژوهشگران  اخير  يافته  طبق  شهرخبر: 
از  برخى  در  موجود  ويژه  شيميايى  تركيبات 
شيرين بيان  ريشه  مانند  سبزيجات  و  گياهان 

عامل  باكترى هاى  فعاليت  و  رشد  از  مانع 
پوسيدگى  و  دندانى  پالك هاى  تشكيل دهنده 
دندان ها مى شود. در اين گياه نوعى آنزيم وجود 
دارد كه از رشد و پيشرفت و گسترش باكترى ها 
به  و  كرده  پيشگيرى  دندان  داخل  محيط  در 
اين باكترى ها اجازه متصل شدن به دندان ها را 

نمى دهد. به اين ترتيب اين باكترى ها در محيط 
مجتمع  دندان ها  پايه  در  و  نكرده  رشد  دهان 
نخواهند شد و به تبع آن از پوسيدگى دندان ها 

پيشگيرى مى شود.

خواص فوق العاده «ذرت» 

سالمانه: «ذرت» از نظر طب قديم ايران سرد و 
خشك است و غذاى خوبى براى پيشگيرى از 
سرطان است. استفاده مداوم از ذرت از پوسيدگى 
دندان جلوگيرى مى كند . روغن ذرت كلسترول 

و  اگزما  براى درمان  و  آورد  پايين مى  را  خون 
بيمارى هاى پوستى مفيد است. درد و ناراحتى 
هاى دستگاه ادرارى را تسكين مى دهد. سنگ 

مثانه ، التهاب و درد مثانه را از بين مى برد .

با اين روشها از خشك شدن
 دهان پيشگيرى كنيد 

اولين و مهم ترين عوامل  از  نيوز: يكى  سالمت 
خشكى دهان، عدم مصرف مايعات كافى است.  
الزم است كه روزانه حداقل يك و نيم ليتر آب 
بنوشيد تا بتوانيد با مشكل خشكى دهان مقابله 
كنيد. حتماً مى دانيد كه تمام داروها عوارض جانبى 
زيادى دارند. برخى داروها باعث خشكى دهان و 
تشديد مشكل مى شوند. از بين اين داروها مى توان 
به داروهاى ضدافسردگى، داروهاى ضداضطراب، 
داروهاى ضدآريتمى،  و  داروهاى ضدفشار خون 
اشاره كرد.  قرص خواب ها و داروهاى ضدتهوع 
اگر از خشكى دهان رنج مى بريد بايد از مصرف 
هر نوع ماده  غذايى اسيدى، تند و پرادويه و شور 
و همچنين قهوه بپرهيزيد. مى توانيد از روش هاى 
طبيعى براى مقابله با خشك شدن دهان استفاده 
كنيد. توصيه مى كنيم با جوش شيرين قرقره كنيد. 
اين كار باعث كاهش حالت اسيدى حفره  دهان 
از بروز ميكوز (قارچ) پيشگيرى مى كند.  شده و 
استفاده از برخى خوردنى ها باعث تحريك غدد 
بزاق شده و به اين ترتيب بزاق بيشترى ترشح 
مى شود. براى اين كار بهتر است آدامس بجويد و 

يا هميشه گوشه  دهانتان پاستيل داشته باشيد. 

فايده ريشه شيرين بيان در پيشگيرى از پوسيدگى دندان
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اعزام تيم تيراندازى استان 
به مسابقات كشورى

تيم تفنگ و تپانچه استان به سومين مرحله از مسابقات 
تا  تيرماه  از 30  مسابقات  اين  اعزام شدند.  آزاد كشور 
 2 مرداد در سالن 80 خط فدراسيون تيراندازى برگزار 
مى شود. دانيال كاظمى، طاهره اسداللهى، كوثر كوچى 
و سيده منيژه رضوى در گروه تپانچه و احسان سلمانى، 
ابوالفضل ميابادى، ابوالفضل هنرمند، راضيه حاجى پور، 
سارا آزادمنش و سيد حسين هاشم آبادى در گروه تفنگ 
اعضاى تيم استان در اين رقابت ها مى باشند. گفتنى 
است مسابقات مردان پنجشنبه اول مرداد و زنان جمعه 2 

مرداد برگزار مى شود.

پايان مسابقات اسكواش
 جام رمضان در بيرجند

مسابقات آزاد اسكواش جام رمضان در بخش برادران 
به پايان رسيد. به گفته سرپرست هيئت اسكواش استان 
در اين دوره از مسابقات كه با حضور11 نفر در سنين 
از 4 شب  پس  برگزار شد  آزاد  به صورت  و  مختلف 
رقابت سخت، نهايتا محمدرضا خراشاديزاده مقام اول 
را به دست آورد ،كيوان كاهنى دوم شد و وحيد احرارى 
مقام سوم را كسب كرد. رمضانى افزود: در شب پايانى 
و در فينال مسابقات آقايان خراشاديزاده و كاهنى دو 
بازى نفس گير را دنبال كردند كه در نهايت محمدرضا 
خراشاديزاده به مقام اول مسابقات دست يافت. ضمنا 
از كيوان كاهنى به عنوان بازيكن فنى، مرتضى حاجى 
آبادى به عنوان بازيكن اخالق و خانم كيانا رحيمى به 
 عنوان بانوى مستعد اين رشته با حضور آقايان عجمى نژاد 
معاون امور ورزش اداره كل ورزش و جوانان و اصغرى 
ديگر  و  بيرجند  شهرستان  جوانان  و  ورزش  رئيس 

مسئولين تقدير شد.

 كاپيتانى پرسپوليس برايم افتخار است
ايسنا: بازيكن تيم پرسپوليس درباره عملكرد بازيكنان 
جديد تيم پر سپوليس خاطر  نشان كرد: بازيكنان خوبى 
به تيم ما اضافه شده اند كه از پتانسيل  خوبى برخوردار 
هستند و مى توانيم با تالش اين بازيكنان نتايج خوبى را 
كسب كنيم. هادى نوروزى درباره اين كه گفته مى شود 
در اين فصل به عنوان كاپيتان اول قرار است در زمين 
از  كرد: خوشحالم كه پس  اظها ر  باشد،  داشته  حضور 

سال ها به عنوان كاپيتان اول پر سپوليس انتخاب شدم.

ايران در جايگاه ششم جام جهانى 
فوتبال ساحلى 2015

توانست  امسال  ايران  ساحلى  فوتبال  ملى  تيم  ايرنا: 
 2015 ساحلى  فوتبال  هاى  رقابت  جايگاه ششم  در 
پرتغال قرار گيرد. اين تيم در رده پنجم جدول گلزنى 

جام جهانى نيز قرار دارد. 

توقيف خودرو با بيش از 25 ميليون 
ريال خالفى در خراسان جنوبى 

با  سه  مزدا  خودرو  دستگاه  يك  خبرنگاران:  باشگاه 
خراسان  در  خالفى  ريال  هزار   570 و  ميليون   25
جنوبى متوقف شد . رئيس پليس راه خراسان جنوبى 
اين خودرو دو شب گذشته در مسير طبس   : گفت 
شد.  متوقف  و  شناسايى  كه  بود  حركت  در  يزد   –
راننده  سوابق  استعالم  در   : افزود  رضايى  سرهنگ 
خودرو مشخص شد كه 49 فقره تخلف با 25 ميليون 
و 570 هزار ريال جريمه پرداخت نشده در پرونده آن 
ثبت شده است. وى گفت: اين خودرو توقيف و به 

پاركينگ منتقل شد.

 55 مجروح در تصادفات درون شهرى هفته گذشته استان/ ثبت 9 هزار 
تخلف رانندگى در جاده هاى خراسان جنوبى

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى فا. استان خراسان جنوبى از وقوع 39 فقره تصادف طى هفته گذشته در معابر درون 
شهرى استان خبر داد. سرهنگ رضايى گفت: در تصادفات هفته گذشته متاسفانه تعداد 55 نفر از هم استانى هايمان 
مجروح شدند.وى همچنين از ثبت 3847 فقره انواع تخلف رانندگى توسط ماموران پليس راهنمايى و رانندگى استان 
در يك هفته گذشته كه 932 مورد آن تخلفات حادثه ساز بوده خبر داد و افزود: در اين مدت تعداد 202 دستگاه 
موتورسيكلت و 6 دستگاه خودرو نيز كه داراى تخلفات بوده اند توقيف شده است. وى همچنين اظهار كرد: طى 
هفته گذشته 9 هزار و 114 تخلف رانندگى در جاده هاى استان ثبت شده است. رضايى افزود: طى هفته گذشته 21 
فقره تصادف در جاده هاى خراسان جنوبى رخ داده است. وى با بيان اينكه در اين مدت يك فقره تصادف فوتى رخ 
داده است، تصريح كرد: بر اثر اين تصادف يك نفر جان خود را از دست داد. فرمانده پليس راه خراسان جنوبى به 
تصادفات جرحى طى هفته گذشته در جاده هاى استان اشاره كرد و افزود: در اين مدت 18 فقره تصادف جرحى ثبت 

شده كه بر اثر آنها 42 نفر مجروح شدند.

مرگ دختر 21 ساله در هنگام
 عمل جراحى زيبايى 

تابناك: چند روز گذشته خانواده آرميتا، دانشجوى علوم 
اجتماعى دانشگاه تهران، براى جراحى زيبايى دخترشان 
عازم يكى از مراكز جراحى در مركز تهران شدند. پزشك 
پيش از آن گفته بود كه اين عمل حدود 5 يا 6 ساعت به 
طول مى انجامد. اما پنج ساعت بعد، خبر خوشى از اتاق 
عمل بيرون نيامد. آرميتاى 21 ساله به علت ايست قلبى 
جان خود را از دست داد. خانواده وى مى گويند پزشك 
بدون توجه به آزمايش هاى پيش از عمل، دست به 
عمل جراحى زيبايى او زده است. آنها همچنين خواستار 

بررسى امكانات اين مركز جراحى شده اند. 

دستگيري عامالن اسيدپاشي 

تابناك: فرمانده انتظامي آذربايجان غربي گفت: در پي 
كسب خبري از طريق مركز فوريت هاي پليسي 110 
مبني بر حضور سه نفر خانم به هويت هاي مشخص در 
يكي از مراكز درماني بوكان به دليل وقوع اسيدپاشي، 
ماموران در محل حاضر شدند و مشخص شد كه اين 
سه نفر توسط فرد يا افراد نامعلوم مورد اسيدپاشي قرار 
گرفته اند. سردار اصالني افزود: ماموران پس از شناسايي 
متهمان، آنان را در كمتر از 24 ساعت دستگير كردند. در 
تحقيقات هر چهار متهم به بزه انتسابي معترف و علت و 
انگيره خود را عدم تعادل روحي و رواني به دليل مصرف 

قرص هاي روانگردان اعالم كردند. 

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 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ول
حص

ع  م
تنو

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

  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

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

  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

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

09151614038- نجفى
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تداوم طوفان و گرد و خاك شديد تا اواخر هفته در استان

 پدر تعليم و تربيت نوين ايران
در بيرجند تجليل مى شود

فارس- همايش ملى آموزش ابتدايى كشور و مراسم 
راستاى  در  ايران  نوين  تربيت  و  تعليم  پدر  نكوداشت 
تحقق اهداف سند تحول بنيادين، به ميزبانى خراسان 
وزارت  ابتدايى  آموزش  معاون  مى شود.  برگزار  جنوبى 
آموزش و پرورش با اعالم اين خبر در جلسه هم انديشى 
همايش ملى آموزش ابتدايى و تجليل از غالمحسين 
شكوهى پدر تعليم و تربيت نوين ايران در بيرجند، اظهار 
كرد: همدلى و هماهنگى و توان علمى از ظرفيت هاى 
به  اشاره  با  ور  ديمه  است.  جنوبى  خراسان  بالقوه 
ابتدايى در  تحصيل 7 ميليون و 200 هزار دانش آموز 
كشور، ادامه داد: همچنين تعداد 700 هزار نوآموز نيز 
مهارت هاى  فراگيرى  مشغول  پيش دبستانى  دوره  در 
پيش نياز تحصيل هستند. مديركل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبى نيز از برگزارى جلسات متعدد و ويژه 
با صاحب نظران و اساتيد خبر داد و خواستار برنامه ريزى 
دقيق در راستاى هر چه با شكوه تر برگزار شدن همايش 
غالمحسين  افزود:  المعى  شد.  ابتدايى  آموزش  ملى 
شكوهى يكى از بزرگان و مفاخر خراسان جنوبى است كه 
به پدر تعليم و تربيت نوين ايران ملقب شده و نخستين 
وزير آموزش و پرورش بعد از انقالب اسالمى است. وى 
بيان كرد: مراسم تجليل از اين شخصيت علمى اواخر آذر 

ماه سال جارى در بيرجند برگزار مى شود.

بهسازى ميدان ابن حسام بيرجند

گروه خبر- عمليات اجرايى بهسازى ميدان ابن حسام 
(به مساحت 1367 متر مربع) از اوايل خرداد سال جارى 
آغاز شده است. با اجراى طرح باكس هاى جديد گلكارى 
و چمن كارى مجدد و بهسازى آبنماى مركزى ميدان، 
طراوت و تازگى به اين ميدان باز گردانده خواهد شد. 
الزم به ذكر است در دو سال گذشته ميادين فلسطين، 
تمناى باران، وليعصر، هفت تير و ميدان مادر بيرجند نيز 

با چنين رويكردى بهسازى شدند. 

آغاز عمليات احداث ساختمان مركز 
آموزش صنايع دستى سربيشه

محل  از  ريال  ميليون   450 اختصاص  با  خبر-  گره 
مركز  ساختمان  احداث  عمليات  استانى،  اعتبارات 
شد.  آغاز  سربيشه  شهرستان  دستى  صنايع  آموزش 
فرهنگى  ميراث  نمايندگى  سرپرست  مقدم  نداف 
دو  در  مبلغ  اين  افزود:  مطلب  اين  بيان  با  سربيشه 
نقشه  تهيه  براى مطالعه و  ريال  فصل 100 ميليون 
هاى اجرايى و معمارى و 350 ميليون ريال عمليات 

ساختمانى، اختصاص يافت. 

مرمت خم سفالى دوره اسالمى
 مربوط به بخش خصوصى به اتمام رسيد

گروه خبر- در راستاى حمايت از مالكان و دارندگان 
مرمت  كارشناسان  تاريخى،  فرهنگى-  منقول  اموال 
خم سفالى مربوط به بخش خصوصى را مرمت كردند. 
مسئول آزمايشگاه مرمت اداره كل گفت: اين خم كه 
توسط على شوشترى به اين اداره كل اهدا شده بود 
ديد  معرض  در  شناسى  مردم  موزه  در  تا  شد  مرمت 
عالقه مندان قرار گيرد. شعيبى افزود: اين خم مربوط 
به دوره اسالمى است و با تزئين طنابى و بدون لعاب، 
70 سانتى متر ارتفاع داشته و قطر دهانه آن 26 سانتى 
متر است و احتماًال از اين ظرف جهت نگهدارى مواد 

غذايى استفاده مى شده است.

نظارت گشت هاى تلفيقى بر تأسيسات 
گردشگرى شهرستان هاى استان

مركزى  ستاد  اهداف  اجراى  راستاى  در  خبر-  گروه 
هماهنگى خدمات سفر كشور و همچنين ستاد اجرايى 
مشترك  هاى  و گشت  نظارت  استان،  سفر  خدمات 
دامپزشكى،  پزشكى،  علوم  ادارات  حضور  با  تلفيقى 
پايانه ها، صنعت، معدن و تجارت و  حمل و نقل و 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
آمد.  به عمل  استان  گردشگرى  تأسيسات  از  استان 
اين گشت ها، در بازه زمانى 15 لغايت 25 تيرماه از 
واحدهاى اقامتى، رستوران ها و مجتمع هاى خدمات 
رفاهى و نمازخانه ها به منظور ارائه خدمات بهينه به 
است  گفتنى  گرفت.  مسافران صورت  و  گردشگران 
اين بازديدها منحصر به فصل يا زمان خاصى نبوده و 

در طى سال به صورت مستمر انجام مى پذيرد. 

طرح يك هفته آموزش  رايگان 
در استان اجرا مى شود

و  كارآفرينى  ملى  هفته  مناسبت  به  خبر-  گروه 
آموزش هاى فنى و حرفه اى طرح يك هفته آموزش 
رايگان از دوم تا نهم مرداد ماه سالجارى در تمامى 
آموزشگاه هاى آزاد استان برگزار مى شود و تمامى 
هم استانى ها مى توانند براى بهره مندى از اين طرح 
به نزديكترين آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى محل 

اقامت خود مراجعه نمايند. 

خام فروشى، بالى جان سنگ  هاى تزيينى 
و ساختمانى خراسان جنوبى

ايسنا- خام فروشى، بالى جان سنگ  هاى تزيينى 
و ساختمانى خراسان جنوبى است. مجتبى محمدى 
كارشناس معدن در استان با بيان اين مطلب گفت: 
ميليون   200 ذخيره  استان،  مزيت  هاى  از  يكى 
اينكه  بيان  با  وى  است.  دولوميت  معدنى  ماده  تن 
بيشترين حجم معادن در بيرجند، سربيشه و نهبندان 
معادن  واقعى  استخراج  ميزان  كرد:  تصريح  است، 
است.  تن  ميليون   5,1 حدود  تقريبًا  ساالنه  استان 
مشكالت  از  يكى  فروشى  خام  اظهاركرد:  وى 
ساختمانى  و  تزيينى  هاى  سنگ   زمينه  در  تنها  نه 
مى  توانيم  كه  است  معدنى  مواد  تمامى  در  بلكه 
هزينه   به  نياز  كه  كوچك  هاى  كارگاه  ايجاد  با 
برش  ساب،  فرآورى،  براى  ندارد،  هنگفتى  هاى 
اين  از  خروج  از  تزئينى  هاى  سنگ   دادن   و صيقل 

سنگ  ها از استان جلوگيرى كنيم.

كلينيك فوق تخصصى امام رضا (ع) بيرجند 
يك ماه ديگر به بهره بردارى مى رسد

بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  تسنيم- 
گفت: ساخت كلينيك تخصصى و فوق تخصصى امام 
رضا(ع) كه تاكنون 90 درصد پيشرفت داشته است تا 
زنگويى  محمود  رسد.  مى  اتمام  به  آينده  ماه  يك 
 اظهار كرد: در حال حاضر 50 درصد ظرفيت مطب ها 
داير شده و بعضى بخش ها به اين مركز انتقال يافته اند. 
وى تصريح كرد: اين كلينيك با 2 هزار متر زيربنا شامل 
قلب،  اطفال،  ارتوپدى،  عمومى،  جراحى  هاى  مطب 
اورولوژى و ساير نيازهاى پزشكى استان است. به گفته 
وى تاكنون 3 ميليارد تومان براى ساخت اين كلينيك 
و  بهداشت  وزارت  از سوى  ها  هزينه شده كه هزينه 
درمان كشور تأمين شد و اين مركز در يك ماه آينده در 

معرض استفاده عموم مردم و پزشكان قرار مى گيرد.

30 درخت زكات شجره طيبه 
در سرايان اهدا شد  

گروه خبر- كشاورزان شهر سه قلعه سرايان 30 اصله 
كردند.مدير  اهدا  طيبه  شجره  زكات  براى  درخت 
كميته امداد سرايان گفت: اين درخت ها پسته است 
نيازمندان اهدا  كه كشاورزان آنها را براى كمك به 
طيبه  شجره  در  درخت  اهداى  افزود:  اربابى  كردند. 
بسته به نيت خيران به صورت يك ساله، چند ساله و 

يا مادام العمر است.

دستگيري 2 شكارچي غير مجاز 

نهبندان  در  مجاز  غير  شكارچى  دو  خبر-  گروه 
زيست  محيط  حفاظت  اداره  رئيس  شدند.  دستگير 
نهبندان گفت: مأموران يگان حفاظت محيط زيست 
مناطق  در  زنى  گشت  هنگام  را  افراد  اين  نهبندان 
شكرگزار  كردند.  دستگير  شهرستان  شده  حفاظت 
سالح  قبضه  يك  افراد،  اين  از  بازرسى  در  افزود: 
كبك  قطعه  دو  و  كبك  قطعه  يك  الشه  شكارى، 
متهمان  وى  گفته  به  شد.  ضبط  و  كشف  زنده 

دستگير و تحويل مقامات قضايى شدند.

مراد هاشمزهى عضو ناظر مجلس 
در شوراى فرهنگى عمومى استان شد

اعضاى  ملت،  خانه  در  مردم  نمايندگان  خبر-  گروه 
ناظر مجلس در شوراى فرهنگى عمومى استان هاى 
كشور را انتخاب كردند كه در بين اسامى منتشر شده 
ناظر خراسان  عنوان عضو  به  مراد هاشمزهى  دكتر 
هاشمزهى  دكتر  است  گفتنى  شد.  انتخاب  جنوبى 
(نماينده شهرستان هاى نهبندان و سربيشه)، با 146 
رأى عضو ناظر مجلس در شوراى فرهنگى عمومى 

خراسان جنوبى منصوب شد.

برگزارى جشن رستگارى  در طبس

روابط  همكارى  با  رستگارى  جشن  خاورستان- 
طبس  شهردارى  و  شهر  اسالمى  شوراى   عمومى 
و مؤسسه آواى قاصدك همزمان با عيد سعيد فطر 
دسرهاى  جشنواره  اختتاميه  برگزارى  شد.  برگزار 
جوان  توسط  موسيقى  اجراى  نورافشانى،  غذايى، 
ناشنوايان،  سرود  اجراى  سبك،  صاحب  طبسى 
رونمايى از المان آكواريومى مداربسته آب و روشنايى، 
از  طنز  مسابقات  برگزارى  و  سنتى  زنى   طبل 

برنامه هاى اين جشن بود.

جمع آورى 180 ميليون تومان
 فطريه و كفاره در استان

فارس- معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته 
امداد خراسان جنوبى گفت: از عيد فطر تاكنون 180 
ميليون تومان فطريه و كفاره در استان جمع آورى 
شده است. حسينى اظهار كرد: اين ميزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 41 درصد رشد داشته است.

وى ادامه داد: در اين مدت 100 ميليون تومان فطريه 
عام، 29 ميليون تومان فطريه سادات و 51 ميليون 
تومان كفاره جمع آورى شده است. وى اضافه كرد: 
 848 استان  در  كفاره  و  فطريه  آورى  جمع  براى 
نيكوكارى، ميادين اصلى و مساجد  پايگاه در مراكز 
پايان  تا  هاى  پايگاه  اين  كه  است  فعال  پرجمعيت 

هفته جارى داير هستند.

تسنيم- از ديروز بر ميزان كاهش ديد افقى، طوفان و گرد و خاك در استان افزوده شده و پيش بينى مى شود تا اواخر هفته جارى ادامه داشته 
باشد. خندان رو  با بيان اين مطلب افزود: وزش باد شديد همراه با گرد و خاك از چهارشنبه هفته گذشته در خراسان جنوبى آغاز شده است. به 

گفته وى طبق نقشه ها و الگوهاى هواشناسى وقوع گرد و خاك، كاهش ديد افقى و طوفان تا 48 ساعت آينده در استان ادامه دارد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى از اختصاص مبلغ 200 ميليون 
باغشهر  درمانى  و  بهداشتى  مركز  توسعه  طرح  به  تومان 
صبح  قائمى  كاظم  فارس،  گزارش  به  داد.  خبر  اسالميه 
امروز در بازديد از مركز بهداشتى و درمانى باغشهر اسالميه 
اظهار كرد: با توجه به قدمت باالى ساختمان اين مركز، بايد 
طرح نوسازى، تجهيز و همچنين توسعه مركز بهداشتى و 
درمانى اسالميه در دستور كار قرار گيرد.وى گفت: با هدف 
افزايش كيفيت خدمات ارائه شده و پاسخگويى مطلوب به 
مراجعان، طرح توسعه مركز بهداشتى و درمانى اسالميه با 
افزودن 500 مترمربع زيربنا به ساختمان فعلى اجرا مى شود 
و براى احداث اين ساختمان در مرحله نخست مبلغ 200 
ميليون تومان اعتبار اختصاص مى يابد. قائمى افزود: عالوه 
مركز  به  جديد  زيربناى  افزودن  و  توسعه  اجراى طرح  بر 
بهداشتى و درمانى اسالميه، عمليات نوسازى و مرمت مركز 

فعلى نيز انجام مى شود. 
به  اشاره  با  نيز  فردوس  درمان  و  بهداشت  شبكه  رئيس 

مركز  كرد:  تصريح  مركز،  اين  سال   40 از  بيش  قدمت 
مردم  نياز  پاسخگوى  همچنين  و  شأن  خور  در  فعلى 
باغشهر اسالميه نيست بنابراين بايد مورد مرمت، نوسازى 

و نماكارى قرار گيرد. 
سيدمحمود ميرزايى يادآور شد: براى نوسازى، نماكارى، 
اجراى كف پوش و زيباسازى ساختمان مركز بهداشتى و 
درمانى اسالميه به اعتبارى معادل 200 ميليون تومان نياز 
است. به گفته وى با توجه به اينكه در حال حاضر به دليل 
نبود اعتبار امكان احداث مركز بهداشتى و درمانى جديد 
در باغشهر اسالميه وجود ندارد بايد با هدف افزايش سطح 
خدمات، ساختمان فعلى مورد مرمت و نوسازى قرار گيرد 
شبانه روزى  مركز  اين  در  موجود  مشكالت  از  بخشى  تا 
 200 مبلغ  اختصاص  با  افزود:  ميرزايى  شود.  برطرف 
ميليون تومان از سوى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند بيش 
از 500 مترمربع زيربنا به ساختمان فعلى مركز بهداشتى و 

درمانى اسالميه افزوده مى شود.

نگرانى از نبود پزشك جراح در فردوس

رئيس بيمارستان شهيد چمران فردوس نيز با ابراز نگرانى از 
نبود پزشك جراح در بيمارستان اين شهرستان، تصريح كرد: 
با توجه به آغاز سفرهاى تابستانى و نيز بروز حوادث جاده اى 
پزشك  وجود  فردوس،  بيمارستان  به  مصدومان  انتقال  و 
جراح در اين بيمارستان بسيار ضرورى و مبرم است. بابك 
ابراهيمى يادآور شد: درخواست ما از دانشگاه علوم پزشكى 
اين است كه براى ارائه خدمات بهتر و بيشتر به مصدومان 
در شهرستان  پزشك جراح  دو  بيماران،  و  جاده اى  حوادث 
مستقر باشند و يا يك پزشك در بيمارستان فردوس و يك 
پزشك در بيمارستان شهرستان سرايان حضور داشته باشند تا 
در مواقع نياز از وجود آنان استفاده شود. وى خواستار تسريع 
در ساخت بيمارستان جديد و نيز استفاده از بيمارستان فعلى به 
عنوان بيمارستان دوم فردوس شد و گفت: راه اندازى بخش 
اورژانس و بلوك زايمانى جديد، اختصاص تخت شيمى درمانى 

و افزايش حق الزحمه پزشكان اورژانس نيز از جمله خواسته ها 
و نيازهاى بيمارستان فردوس است.

شايان ذكر است: دكتر قائمى به همراه مسئوالن بهداشتى 
بيمارستان شهيد  از بخش هاى مختلف  و درمانى فردوس 
آغاز  بازديد كرد و همچنين كلنگ  اين شهرستان  چمران 
عمليات اجرايى طرح توسعه مركز بهداشتى و درمانى باغشهر 
اسالميه در زمينى با زيربناى 500 مترمربع به زمين زده شد.

اختصاص 200 ميليون تومان به توسعه مركز بهداشتى و درمانى اسالميه

مديركل زندان ها و اقدامات تأمينى خراسان جنوبى از عفو 593 
زندانى استان در سه ماهه نخست سال جارى خبر داد.

محمدعلى اربابى در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه در سه ماهه 
نخست سال جارى تعداد 583 زندانى استان از عفو مناسبتى 
نفر   10 مدت  اين  در  همچنين  كرد:  اظهار  كرده اند،  استفاده 
ماهه  اينكه در سه  بيان  با  مشمول عفو موردى شده اند. وى 
به  مناسبت هاى مختلف  در  زندانى  تعداد 290  امسال  ابتداى 
مرخصى اعزام شده اند، بيان كرد: همچنين در اين مدت يك 

هزار و 428 از مرخصى بر اساس آئين نامه استفاده كرده اند.

آزادى شش زندانى جرائم غير عمد  
با همكارى ستاد ديه استان

اربابى از آزادى شش زندانى جرائم غير عمد استان با همكارى 
ستاد ديه در سه ماه گذشته خبر داد و افزود: بدهى اين افراد بالغ 
بر پنج ميليارد و 880 ميليون ريال بوده كه با همكارى ستاد ديه و 
با رضايت از شاكيان پرداخت شده است. وى با بيان اينكه از اين 
ميزان چهار ميليارد و 840 ميليون ريال با اخذ رضايت از شاكى 
تأمين شده است، عنوان كرد: همچنين 710 ميليون ريال از اين 

مبلغ به صورت تسهيالت به مددجويان پرداخت شده است. وى 
اضافه كرد: ستاد ديه كشور نيز در اين مدت مبلغ 330 ميليون ريال 

به زندانيان جرائم غير عمد استان كمك كرده است. 

آزاد سازى زندانيان جرائم غير عمد 
 نيازمند 57 ميليارد ريال اعتبار

به گفته وى در حال حاضر تعداد 112 زندانى جرائم غير عمد 
در استان وجود دارد كه آزاد سازى آنها نيازمند 57 ميليارد و 

677 ميليون ريال است.

عفو 590 زندانى در خراسان جنوبى 

مورد  اينكه  از  قبل  فردوس،  انار  پژوهشكده  ساختمان 
بهره بردارى قرار گيرد، متروكه شده است. 

انار فردوس  به گزارش فارس، طرح تأسيس پژوهشكده 
در سال 1385 به تصويب هيئت دولت رسيد و دانشگاه 

فردوسى مشهد نيز ساخت اين پژوهشكده را آغاز كرد.
پيشرفت  درصد   80 با  فردوس  انار  پژوهشكده  ساختمان 
فيزيكى در سال 1392 به دانشگاه بيرجند تحويل داده شد 
از آن زمان تاكنون به دليل كمبود اعتبار، اين ساختمان نيمه 
تمام رها شده و به مرور زمان نيز در حال تخريب است و 
امروز به بنايى متروكه تبديل شده كه حيوانات در آن پرسه 
مى زنند. اين به دليل نداشتن درب و پنجره و فروريختن 
برخى از قطعات سقف كاذب به ساختمان متروكه شباهت 
بيشترى دارد تا يك ساختمان جديد كه هنوز افتتاح نشده و 
جاى تأسف است كه برخى از مسئوالن در برابر اين تضييع 
و هدر رفتن بيت المال فقط تماشاچى هستند و دست به هيچ 

اقدامى براى تكميل اين پروژه نمى زنند.

مردم فردوس انتظار دارند اين پژوهشكده زمينه 
را براى توليد ارقام مختلف انار با كيفيت فراهم كنند

به  ارتباط  اين  در  فردوس  شهر  اسالمى  شوراى  رئيس 
اظهار كرد: در شرايطى كه فردوس در ارتباط با توليد انار 
و وجود قنوات، حرف اول را مى زند درست نيست كه درب 
پژوهشكده هاى انار و قنات در اين شهرستان بسته باشد و 
ساختمان پژوهشكده انار براى 200 يا 300 ميليون تومان 
ناتمام بماند و از رسالت اصلى خود كه كار پژوهش است، باز 
ماند. سيدحسن مزدآور گفت: مردم فردوس به ويژه باغداران 
انتظار دارند اين پژوهشكده با استفاده از كارشناسان و هيئت 
با  انار  ارقام مختلف  علمى دانشگاه ها زمينه را براى توليد 
كيفيت فراهم كنند و مشكالت سرمازدگى و دانه سفيدى 
انار كه دغدغه اصلى باغداران است را حل كنند. وى وضع 

پژوهشكده قنات فردوس را نيز بدتر از وضعيت پژوهشكده 
انار عنوان كرد و افزود: با وجود اينكه شوراى اسالمى باغشهر 
اسالميه ساختمانى از مياه بلده را در اختيار اين پژوهشكده 
قرار داده و دانشگاه فنى ومهندسى فردوسى نيز آن را تجهيز 
كرده است اما به دليل تعطيلى و عدم فعاليت پژوهشكده، 
دفتر مياه بلده دوباره به ساختمان خود بازگشته و تجهيزات 
پژوهشكده قنات را در اتاقى گذاشته و درب آن را قفل كردند 
كه معلوم نيست چه زمانى باز خواهد شد. مرزآور تصريح كرد: 
مسئوالن استانى بايد هرچه سريع تر موضوع پژوهشكده انار 
فردوس را تعيين تكليف و از هدر رفتن بيت المال در اين 

پژوهشكده نيمه تمام جلوگيرى كنند.

بخش تحقيقات به تنهايى پاسخگو نيست

اينكه  به  اشاره  با  نيز  فردوس  كشاورزى  جهاد  رئيس 
خراسان  انار  توليد كننده  نخستين  فردوس  شهرستان 

در  باكيفيت  انار  توليد  عمده  مناطق  از  نيز  و  جنوبى 
كشور است، يادآور شد: ساالنه بيش از 30 هزار تن انار 
با كيفيت توليد و بخش عمده آن به كشورهاى مختلف 

صادر مى شود. عليرضا مهميز راه اندازى پژوهشكده انار در 
فردوس را نيازى ضرورى دانست و گفت: پژوهشكده انار 
با توسعه و اصالح نژاد گونه هاى مختلف  بايد در ارتباط 
انار، ارتقاى نحوه صادرات، بررسى ارقام مختلف انار و رفع 
مشكل محدوديت آب گام هاى اساسى بردارد. وى افزود: 
بخش تحقيقات به تنهايى پاسخگوى مشكالت نيست و 
علمى  هيئت  از  استفاده  با  مى تواند  انار  پژوهشكده  تنها 
دغدغه باغداران را در ارتباط با كم آبى، شناسايى ارقام انار 

سازگار با منطقه و موانع صادرات مرتفع كند.

 نبود رديف اعتبارى مستقل مانع سر راه پژوهشكده

رئيس دانشگاه فنى ومهندسى و مسئول پژوهشكده قنات 
از مصوبه هاى  انار  پژوهشكده  كرد:  تصريح  فردوس هم 
سفر نخست دولت قبل بود كه دانشگاه فردوسى از محل 
اعتبارات ماده 32 سابق حدود 700 ميليون تومان براى 

احداث ساختمان اين پژوهشكده هزينه كرد.
دانشگاه  مصوبه  اساس  بر  شد:  يادآور  خزيمه نژاد  حسين 
امكانات  تمام  با  انار  پژوهشكده  سال 1392،  در  فردوسى 

از اين دانشگاه منتزع و به دانشگاه بيرجند ملحق شد و در 
ارديبهشت ماه 1393 تحويل ساختمان پژوهشكده به دانشگاه 
بيرجند صورت جلسه و از اين زمان در اختيار دانشگاه بيرجند 
قرار گرفت. به گفته وى ساختمان پژوهشكده در زمينى به 
مساحت پنج هكتار با زيربناى 600 مترمربع در باغستان عليا 
احداث و 65 هكتار ديگر نيز براى توسعه و ايجاد باغ هاى 

آموزشى در نظر گرفته شد كه در آستانه تحويل است.
نيازمند  را  فردوس  انار  پژوهشكده  تكميل  نژاد،  خزيمه 
و  دانست  اعتبار  تومان  ميليون   300 مبلغ  اختصاص 
اعتبار  اين  تأمين  براى  سرفصلى  حاضر  حال  در  افزود: 
وجود ندارد و بايد يا از محل بودجه تملك شهرستان يا از 
منابع داخلى دانشگاه بيرجند تأمين شود كه بعيد به نظر 
مى رسد در حال حاضر چنين اعتبارى اختصاص يابد. وى 
اعتبارى  رديف  نبود  علمى،  هيئت  نداشتن  كرد:  تصريح 
مستقل و از نوع دو بودن پژوهشكده انار فردوس از موانع 
اساسى بر سر راه اين پژوهشكده است كه همين نوع دو 
محروم  ملى  اعتبارات  اختصاص  از  را  پژوهشكده  بودن، 
كرده و بايد به صورت خودگردان از محل قراردادهايى كه 
با بخش خصوصى يا دولتى منعقد مى شود، جذب اعتبار 
كند. وى يادآور شد: در صورت رفع اين موانع و اختصاص 
مى توان  پژوهشكده،  ساختمان  تكميل  براى  الزم  اعتبار 

اميدوار بود كه پژوهشكده انار فردوس فعال شود.
اين  قنات  پژوهشكده  عضويت  از  همچنين  خزيمه نژاد 
شهرستان در كميته مشترك تخصصى قنات كشور خبر داد 
و گفت: سال گذشته مبلغ 80 ميليون تومان براى بازسازى 
قنات   هاى فردوس به ويژه قنات بلده اختصاص يافت. وى 
افزود: اكنون مهندسان گروه آب دانشگاه بيرجند به صورت 
افتخارى با پژوهشكده قنات فردوس همكارى مى كنند اما 
نبود هيئت علمى و رديف مستقل اعتبارى مانعى بر سر راه 

فعاليت گسترده پژوهشكده هاى انار و قنات فردوس است.

گونى  روى  بر  برجسته  طرح  بافت  دستگاه  خبر-  گروه 
وحيد  و  توكلى  مجيد  آقايان  بيرجندى  جوان  دو  توسط 
مودى اختراع شد. مسئول سازمان بسيج علمى پژوهشى 
و فناورى در اين باره اظهار كرد: گونى بافى هنرى است 
بسيار شكيل و زيبا كه با استفاده از آن مى توان پادرى، 
تابلو ديوارى و محصوالتى از اين قبيل توليد كرد و اين 
هنر به دليل ناشناخته بودن، سختى انجام كار و زمان زياد 
مورد استقبال قرار نگرفته است. به گفته جواد عقيلى پور 
در حال  اكنون در سطح مدارس دخترانه  اين روش هم 

آموزش است و تمامى هنرستان هاى دخترانه مى توانند 
اين روش جديد گونى بافى را جايگزين روش سنتى جارى 

در مدارس نمايند. 

هزينه ساخت كم، باال بردن سرعت، دقت 
و توليد بيشتر و ... از مزيت هاى اين دستگاه 

كرد:  اظهار  نيز  دستگاه  اين  مخترع  راد  توكلى  مجيد 
كار دستگاه بافت برجسته با نخ دواليه بر روى گونى با 
مكانيزم حركت لنگ توسط الكترو موتور و كورس حركتى  

سوزن داخل گونى به طورى كه حالت قرار گيرى سوزن 
از زير به رو (عكس عمل چرخ خياطى) است. 

به گفته وى در اين دستگاه به منظور ثابت كردن سطح 
كشش  مكانيزم  از  كه  شده  طراحى  اى  نگهدارنده  كار، 
اين اختراع  استفاده مى كند. توكلى راد در مورد مزاياى 
گفت: سرعت چند برابرى در ايجاد بافت به صورتى كه 
كار چند هفته اى با دست را مى توان با استفاده از اين 
كار  انجام  در  راحتى  داد،  انجام  ساعت  چند  در  دستگاه 
كار  سطح  گرفتن  به  نيازى  ديگر  بافنده  كه  طورى  به 

ندارد و عمليات بافت و همچنين آزاد كردن نخ به وسيله 
هنر  دستگاه،  اين  مجموع  در  و  شود  مى  انجام  دستگاه 
بافت برجسته بر روى گونى را از نظر توليدى و اقتصادى 

توجيه پذير مى كند. 
كم  ساخت  برهزينه  عالوه  دستگاه  اين  داد:  ادامه  وى 
انجام  سرعت  بردن  باال  نظير  هايى  مزيت  بودن  دارا  و 
كار، دقت و توليد بيشتر سبب ايجاد شوق و انگيزه براى 
توليد محصوالت بيشتر شده و همچنين براى بافنده ايجاد 

درآمد و اشتغال زايى مى كند. 

تضييع بيت المال در ساختمان پژوهشكده انار فردوس

اختراع دستگاه بافت طرح برجسته با نخ دواليه بر روى گونى توسط دو جوان بيرجندى
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يادمان سومين سالگرد درگذشت زنده ياد پروفسور محمد حسن گنجىعكس روز 

عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى ايران 
با اشاره به جمع بندى مذاكرات هسته اى 
وين گفت: قطعنامه اى كه در شوراى امنيت 
سازمان ملل به تصويب مى رسد در نوع 
خود، قطعنامه اى منحصر به فرد در تاريخ 

شوراى امنيت به حساب مى آيد.
 سيدعباس عراقچى تصريح كرد: قطعنامه 
شوراى امنيت، كلياتش اين است كه ما را 
از ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد خارج 
مى كند. وى افزود: بر اين اساس، شوراى 
به  را  ايران  اى  برنامه هسته  ديگر  امنيت 

عنوان تهديد شناسايى نمى كند.
هسته اى  كننده  مذاكره  تيم  عضو  اين 
قطعنامه  اينكه  بيان  با  ادامه  در  كشورمان 
شوراى امنيت كه تائيد برجام را در بر دارد، 
يك نقشه راه را تعريف مى كند، افزود:  طبق 
اين نقشه راه همه موارد و اقداماتى كه دو 
طرف بايد انجام دهند مشخص شده است و 
در محدوده مشخص زمانى اين قطعنامه نيز 
لغو خواهد شد. وى افزود: اين اولين و آخرين 
قطعنامه اى است كه درباره ايران در شوراى 
امنيت است مگر آنكه نقضى آشكار پيش آيد. 
اين قطعنامه با نقشه راهى كه در خود دارد از 
ابتدا تا انتهاى مسيرى كه در چارچوب برجام 

بايد طى شود را مشخص مى كند.
 معاون ظريف با بيان اينكه اين قطعنامه برنامه 
غنى سازى ايران را مورد تائيد قرار مى دهد، 

سابقه  بى  امنيت  شوراى  تاريخ  در   گفت: 
است كه برنامه غنى سازى يك كشور كه 
برنامه اى ويژه و خاص براى كشورهاست 
توسط اين شورا تائيد شود. عراقچى با بيان 
اينكه در چارچوب قطعنامه مذكور تمامى 

شش قطعنامه اى كه عليه ايران در گذشته 
در شوراى امنيت صادر شده است يك جا 
قبلى  هاى  قطعنامه  گفت:   مى شود،  لغو 
ملل  منشور  فصل 7  چارچوب  در  همگى 
متحد بوده است ولى در قطعنامه مذكور اين 

شموليت وجود ندارد. 
هسته اى  كننده  مذاكره  تيم  عضو  اين 
شوراى  قطعنامه  ديگر  ويژگى  كشورمان 
امنيت در تائيد برنامه جامع اقدام مشترك 
كميته  و  ها  تحريم  رژيم  رفتن  بين  از  را 
تحريم شوراى امنيت عنوان كرد و افزود: 
تمامى ساختارهاى شكل گرفته در رابطه با 

تحريم ها در شوراى امنيت و كميته مربوط 
به اجراى تحريم ها بر اساس اين قطعنامه از 
بين خواهد رفت و ديگر به رسميت شناخته 
برخى  به  اشاره  با  عراقچى  شوند.  نمى 
محدوديت ها كه در قطعنامه شوراى امنيت 

اشاره شده است، گفت:  محدوديت  به آن 
آن ها  به  مذكور  قطعنامه  در  كه  هايى 
اشاره شده است به عنوان تحريم شناخته 
نمى شوند. يكى از اين موارد كاالهاى دو 
منظوره است كه ممكن است اين كاالها 
داشته  كاربرد  هسته اى  نظامى  صنعت  در 
باشند كه فروش آن ها به ايران بر اساس 
قطعنامه هاى قبلى ممنوع بوده است اما در 
قطعنامه جديد از طريق يك كانال جديد كه 
تعيين شده است مى تواند اين كاالها براى 

مصارف صنعتى خريدارى شود.
وى ادامه داد: همچنين در زمينه تسليحات 

 محدوديت هايى قيد شده است. قطعنامه هاى 
قبلى شوراى امنيت خريد و فروش تسليحات 
از سوى ايران و از سوى كشورهاى ديگر به 
ايران را ممنوع كرده بود و به ويژه خريد 
اين  بود.  شده  ممنوع  كالن  تسليحات 
قطعنامه ممنوعيت را به محدوديت 5 ساله 
تبديل مى كند كه اگر خريد و فروشى باشد 
از طريق كسب اجازه مورد به مورد توسط 

شوراى امنيت صورت مى گيرد.
وى همچنين در رابطه با محدوديت ها بر 
سر فعاليت موشكى ايران گفت:  بر اساس بند 
9 قطعنامه 1929 فعاليت هاى موشكى ايران 
 به طور كامل ممنوع شده است و حتى اجازه 
به زور  ايران  مى داد به كشورها كه عليه 
در  امنيت  االن شوراى  ولى  متوسل شوند 
هاى  فعاليت  خواهد  مى  مذكور  قطعنامه 
موشكى كه براى حمل كالهك هسته اى 
طراحى شده يا مى شود انجام نگيرد. اين 
در حالى است كه ايران اساسا در برنامه اش 
ندارد.  هسته اى  با  مرتبط  موشكى  فعاليت 
معاون ظريف در خصوص بازگشت پذيرى 
تحريم ها در قطعنامه شوراى امنيت و برجام 
اظهار كرد: موضوع بازگشت پذيرى براى هر 
دو طرف است. اگر طرف مقابل به تعهداتش 
عمل نكند بالفاصله ما به برنامه هسته اى 
خود بر مى گرديم. اين امكان براى طرف 

مقابل نيز وجود دارد.

پاسخ هاى عراقچى به انتقادات اخير «دلواپسان» 
در مورد قطعنامه لغو تحريم ها 

پاسخ ديپلماتيك ظريف به تهديدهاى نظامى آمريكايى ها
 

وزير امور خارجه كشورمان گفت كسانى كه پس از توافق در 
وين همچنان از كاربرد زور سخن مى گويند، ظرفيت و توانايى 
الزم براى مديريت، پيشبرد و تثبيت ديپلماسى را ندارند. ظريف 
در واكنش به سخنان مسئولين آمريكايى درباره گزينه نظامى 
گفت: در شرايطى كه جهان، توافق در وين را پيروزى ديپلماسى 
بر جنگ و خشونت قلمداد كرد، متاسفانه هنوز كسانى هستند كه از كاربرد غير قانونى و 

نامشروع زور براى دستيابى به مقاصد توهم آميز خود سخن مى گويند.

مواظب بزك كردن آمريكا به بهانه توافق هسته اى باشيم 
 

دبيركل حزب مؤتلفه اسالمى با اشاره به تحرك برخى در داخل 
و خارج به بهانه توافق هسته اى گفت: بايد مراقب بزك كردن 
آمريكا به بهانه توافق هسته اى باشيم. محمد نبى حبيبى افزود: 
آمريكا همچنان دشمن شماره يك ملت ايران است و از هيچ چيز 
براى ضربه زدن به منافع ملى ما فروگذار نمى كند. وى تصريح 
كرد: اوباما هنوز از تهديدهاى خود دست برنداشته است و اخيراً باز از گزينه نظامى سخن 

گفته و با گستاخى اعالم كرده است اگر اراده كنيم ارتش ايران را نابود مى كنيم. 

تيراندازى ارتش تركيه به سوى آوارگان سورى

از  گروهى  كه  هنگامى  تركيه  مرزبانى  نيروهاى 
را  تركيه  خاك  به  شدن  وارد  قصد  سوريه  آوارگان 
اين  در  كه  كردند  تيراندازى  آنان  سو ى  به  داشتند، 
حادثه يك دختر بچه كشته شد. اين حادثه در حالى 
رخ مى دهد كه تروريست هاى داعش و ديگر مخالفان 
دولت سوريه به راحتى بين شهرهاى تركيه و سوريه 

رفت و آمد مى كنند. 

تكذيب ديرهنگام اما «بجا»ى «حماس»

اعزام  براى  عربستان  درخواست  خبر  حماس  جنبش 
نيروى فلسطينى به يمن را تكذيب كرد؛ تكذيبى كه با 
استقبال افكار عمومى جبهه مقاومت روبه رو خواهد شد.

توافق با ايران خوب است، چون 
مانع گزينه نظامى نمى شود

اينكه  بيان  با  آمريكا   دفاع  وزير  كارتر  اشتون 
اسرائيل  ديدگاه هاى  تغيير  دنبال  به  واشنگتن 
از  حمايت  تداوم  براى  آمريكا  اراده  بر  نيست،  
هيچ  توافق  گفت  و  كرد  تاكيد  رژيم صهيونيستى 
برابر  در  واشنگتن  اقدامات  براى  محدوديتى 
نمى كند.  ايجاد  متحدانش،   براى  احتمالى  تهديدات 
وى تاكيد كرد كه دولت باراك اوباما همچنان گزينه 
نظامى را در برابر ايران محفوظ مى دارد، اما در عين 
حال هدف از توافق هسته اى اين است كه اختالفات 

از طريق ديپلماتيك حل و فصل شود. 

پاسخ سردار دهقان به رجزخوانى آمريكا 

قطعًا  گفت:  مسلح  نيروهاى  پشتيبانى  و  دفاع  وزير 
به  را  امنيتى خود  اسرار نظامى و  به  اجازه دسترسى 
هيچ مرجعى نخواهيم داد.سردار دهقان گفت: اين كه 
تصور  و  كرده اند  خوانى  رجز  به  اقدام  آمريكايى ها 
اينكه توانسته اند چيزى را بر ملت ايرانى تحميل كنند 
است. ايران  ملت  از  آنان  نادرست  شناخت  از  ناشى 

و  نيستند  دنيا  ارباب  ديگر  بدانند  بايد  آمريكايى ها 
كسى آن ها را در اين موضع به رسميت نمى شناسد.

شوراى امنيت پيش نويس قطعنامه توافق 
هسته اى ايران و 1+5 را تصويب كرد 

شوراى امنيت سازمان ملل متحد با تشكيل جلسه اى 
گفته  به  كرد.  تاييد  را  و 5+1  ايران  اى  توافق هسته 
عراقچى، مهم ترين ويژگى اين قطعنامه اين است كه 
برخالف 6 قطعنامه قبلى شوراى امنيت عليه ايران ديگر 
طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل نخواهد بود كه 

موضوع هسته اى كشورمان تهديد شناخته شود.

واكنش افخم به اظهارات وزير آلمانى 

ايران،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  افخم،  مرضيه 
بر  مبنى  آلمان  اقتصاد  وزير  اظهارات  به  واكنش  در 
اينكه روابط قوى و طوالنى بين ايران و اروپا مستلزم 
است،  تهران  جانب  از  صهيونيستى  رژيم  شناسايى 
اظهار كرد: ما نسبت به برخى مسائل منطقه خاورميانه 
ديدگاه هايى كامال متفاوت از سياست هاى آلمان داريم 
و همواره طى 35 سال گذشته نيز ديدگاه هاى مان را 
در مذاكرات متعدد و مختلف صريحا بيان كرده ايم و 

اين موضوع جديدى نيست.»

توكلى: پول هاى بازگردانده شده را نبايد 
به سرعت خرج پروژه هاى عمرانى كرد

هاى  پول  گفت:  مجلس  در  تهران  مردم  نماينده 
هاى  پروژه  خرج  سرعت  به  نبايد  را  شده  بازگردانده 
عمرانى كرد چراكه منجر به بيمارى هلندى مى شود.

توكلى افزود: مكانيزيم خرج اين پول بلوكه شده به اين 
شكل است كه نبايد اين ارز به بانك مركزى داده و ريال 
به جاى آن گرفته شود، زيرا به نقدينگى اضافه شده 
و نرخ تورم افزايش خواهد يافت و سپس براى مبارزه 
با تورم، دولت مجبور مى شود كه واردات افزايش پيدا 
كرده و عرضه بيشتر شود كه همين موضوع سركوب 

توليد ملى را به همراه خواهد داشت.

نقوى حسينى: توافق نمى تواند روابط
 ايران و آمريكا را عادى كند

نقوى حسينى عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 
در  فقط   5+1 و  ايران  توافق  گفت:  مجلس  خارجى 
روابط  نمى تواند  هيچگاه  و  است  هسته اى  مباحث 

ايران و آمريكا را عادى كند. 

اتحاديه اروپا توافق هسته اى را تاييد كرد 

وزيران خارجه اتحاديه اروپا در نشستى در بروكسل 
متن توافق جامع هسته اى ميان ايران و گروه 1+5 را 
تاييد كردند. با اين اقدام، اعضاى اتحاديه اروپا درباره 
ها  تحريم  برداشتن  از جمله  توافق  اين  مواد  اجراى 

متعهد مى شوند.

نتانياهو در مخالفت با توافق هسته اى ايران 
به كنگره آمريكا متوسل شد 

نتانياهو، نخست وزير اسرائيل مدعى شد كه  بنيامين 
توافق هسته اى با ايران «ماشين ترور» اين كشور را 
تغذيه خواهد كرد. به گزارش بى بى سى، نتانياهو از 
نمايندگان كنگره آمريكا خواست كه در مقابل توافق 
ايران و 1+5 مقاومت  هسته اى به دست آمده ميان 

كنند تا «توافق بهترى» به دست آيد.

شرط عجيب آلمان براى برقرارى روابط 
اقتصادى نزديك تر با ايران  

عجيبى  شرط  ايران  براى  آلمان  صدراعظم  معاون 
ايران خواهان برقرارى روابط  اگر  گذاشت. وى گفت 
ديگر  غربى  و كشورهاى  آلمان  با  نزديكتر  اقتصادى 
است، بايد روابطش را با رژيم صهيونيستى بهبود بخشد!. 
زيگمار گابرزيل با آگاهى از مشكالت ديپلماتيك، سفر 
خود را با درخواست از ايران براى بهبود روابط با دشمن 
ديرينه اش رژيم صهيونيستى آغاز كرد و حتى پيشنهاد 

كرد آلمان به عنوان يك ميانجى عمل كند.

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 
160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از 
 كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

 كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما
 به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و 

مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، 
فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى شود ما را در 

اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)
 داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)  : 32313472 - 09151631855 

طاهرى  -  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                
                            مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

فروش ويژه         فروش ويژه        
اقساط 10 ماهه 
بدون افزايش قيمت و پيش پرداخت
  11 سال سابقه فعاليت
  تعميرات تخصصى
  3 فيلتر بخر 4 فيلتر ببر

آب شيرين كن مروج
دفتر مركزى: بيرجند – بين معلم 44 و چهارراه 
قنادى طوس   09151615329- 32442272 
نهبندان: 09152509960  -  فرشيد فيروزى

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
 www.tax.gov.ir 31 تيرماه آخرين مهلت ارسال الكترونيكى اظهارنامه مالياتى با مراجعه به سامانه *

* شرط برخوردارى از هرگونه معافيت مالياتى ، تكميل و ارسال اظهارنامه مالياتى به صورت الكترونيكى در موعد مقرر مى باشد
* ضرورت انجام تكميل مراحل ثبت نام شماره اقتصادى براى ارسال اظهارنامه مالياتى به صورت الكترونيكى

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

عيد سعيد فطر بر تمامى همشهريان ، خيرين و همكاران

موسسه خيريه 

مهر مانــدگار
 مبارك باد

شماره حساب هاى موسسه براى اهداى كمك هاى مردمى 

0104994494007 سيبا (ملى)  

 21515875169 جام (ملت)
 www.mehrmc.ir  وب سايت موسسه

 آدرس و شماره تماس دفتر مركزى: طالقانى2 - ساختمان آلما 
واحد 403                 056-32211826

جناب آقاى

دكتر احمد آموزشى 
فوق تخصص جراحى قلب

و پرسنل جراحى قلب باز 

بيمارستان ولى عصر (عج)

كه در عمل موفقيت آميز قلب باز

 به جسم پدرمان نيرويى تازه 

بخشيديد 

با تشكر فراوان از تعهد و اخالص تان 

همواره دعا گويتان هستيم.

خانواده جوشن
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امالك و مستغالت

امتياز آپارتمان ،خيابان شهيد ناصرى 
فاز2ارتش واريزى مبلغ30م 
فى توافقى 09353242617

معاوضه يا فروش85مترى 
فول،طبقه1سايت ادارى بامحدوده 
غفارى تا امامت09153638963

آپارتمان فروشى 75مترمفيد
دوخواب طبقه سوم مهرشهريا

معاوضه باخودرو 09128995241

فروش يك واحد اپارتمان طبقه 
دوم سند ازاد بدون وام

فى:  58 م.    09155624526

فروش آپارتمان مهرشهر 
طبقه همكف بدون كابينت. 

 09155618396

فروش يك باب مغازه تجارى6دنگ 
13,66 متر- خيابان17شهريور 

09365453167

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

يك واحد مسكونى طبقه اول از 
خانه هاى بنياد مسكن شوكت آباد 

09157407900

فروشى امتياز يك واحد آپارتمان 
بازنشسته فرهنگى صياد شيرازى.

09153623568

منزل فروشى اميراباد 120متر 
زمين 90متر بنا شمالى فى: 80م 

09156667648

خريدارآپارتمان شركت جهان سازه 
تحويلى شركت

باقيمت منصفانه 09155618396 

منزلى فروشى - غفارى 300 متر 
زمين 640 متر زيربنا درسه طبقه

09365984036

فروش اپارتمان 76متر- مدرس طبقه 
اول/پكيج،كابينتmdf،سندازاد،

116م   09151634656

باغ فروشى دستگرد بانيم ساعت 
آب چاه و120نهال پسته معاوضه 
باماشين ياخانه 09153625090

فروش فورى. يك باب منزل در 
شكراب متراژ130مترزيربنا100متر 

فى 45 م 09357508360

فروش زمين حسين آباد سادات 
225متر40م

09151637461

خريدار زمين در حاشيه شهر
 با قيمت ده ميليون 

09361799103

فروش باغ 15كيلو مترى بيرجند 
3500متر- 100نهال عناب و 
30نهال پسته 09153620632

آپارتمان 75 مترى باكليه امكانات 
فى 58م بلوار مجيديه الهيه7   

09155034684

فروش امتياز اپارتمان 90مترى 
تحويل تا پايان سال صياد شيرازى

09151642874

فروش زمين مسكونى 485متر دو 
كله بسيار مناسب براى انبوه سازى.
آخر مدرس      09153633509

زمين فروشى با سند شش دانگ 
حاشيه خيابان بيست مترى 

09155615744

دستگرد55مترزمين 110متربنا
قابل معاوضه باشهرسرانه نقد

فى: 50ميليون 09376524710

زمين كشاورزى درسورگ 360 متر
 15درخت زردالو و بادام، استخر 
زيرفى فورى 09353488494

فروش واحد آپارتمان 86 مترى 
با تمام امكانات سند آزاد 77 م 

معصوميه  09158634036

فروش فورى باغ5500متر زمين با 
يك ساعت آب با نهال عناب و غيره 

قيمت 70م 09157231378

زمينى فروشى واقع درامام صادق 
حاجى اباد 160متر قيمت توافقى 

09157201405

آپارتمان زير 150 ميليون
 از مدرس تا آوينى خريداريم.

 09156665012

فروش زمين مسكونى230متر
حاشيه خيابان ورودى مهرشهر

09157556797

فروش آپارتمان از واحدهاى ارتش 
20 ميليون وام كه 2 سال پرداخت 

گرديده است 09151606229

معاوضه 2 طبقه ساختمان در حد 
سفتكارى در دستگرد با زمين وخانه 

در معصوميه 09151613167

فروش منزل؛ 16 مترى حاجى 
اباد يامعاوضه باچهكند يا معصوميه 

09336262805

فروش واحد85مترى شوكت اباد.
mdf.تكميل شده.پرده

09390143431

فروش صد متر زمين چهار ديوارى
 با درب. كالته بجدى.

09363079896

فروش يك واحد آپارتمان  90متر، 
3نبش،حاشيه ميدان فى:110م نقد+ 

20م وام 09151605482

نصف زمين تجارى از مغازه هاى
 صياد شيرازى فروشى 

09159611657

فروش زمين در دستگرد با متراژ 
230 متر دو نبش فى 24م 

09151911558

امتيازآپارتمان ، كويرتاير آخر
مصطفى خمينى.واريزى4ميليون.

فى13م09158645456

فروشى.امتيازآپارتمان كويرتاير 
.فاز4باواريزى15ميليون.
فى24م09132426559

فروشى: معصوميه پايين
اپارتمان بسيجيان-85مترمفيد
 فى: 80م 09153634699

آپارتمان فاز3شهردارى حاشيه بلوار 
ميالد85متر با امكانات كامل تخليه 
فى:كارشناسى 09151632577 

فروش آپارتمان ارتش بلوارناصرى 
113مترمفيدفى كارشناسى

09151633202

اپارتمان فروشى :78متر سنددار 
امامت 47فى100ميليون.

09158671542

فروش اپارتمان مسكن مهر  
مهرشهر25م وام فى 34م معاوضه 
با ماشين سبك   09159658433

فروش زمين مسكونى 200 متر 
خوسف -  واگذارى ارتش

فى: كارشناسى  09151608740

منزل فروشى-معصوميه پايين 140 
متربنا امكانات كامل فى 140م 
يامعاوضه درشهر 09158641723

فروش يامعاوضه 3200 مترزمين 
درمعصوميه به صورت كلى ياجزئى

09376250669

فروش يك ويال در مغل آبادهاونان 
يامعاوضه با ملك و ماشين

09376250669

فروش آپارتمان- مهرشهر
طبقه سوم باامتيازآب وبرق معاوضه 

باخودرو  09128995241

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

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183

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

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784 

ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

 فروش امتيازارتش
 با27م واريزى 34م 
 09301209479

آپارتمان89مترى مجتمع پرديس 
مدرس5طبقه سوم فول امكانات

09301209479

زمين 175 متر جمهورى
معاوضه با اپارتمان تكميل

09156042402 

فروش يامعاوضه اپارتمان صدمترى 
شترداران خوسف بااپارتمان 

شهر09159617233

فروش زمين - كشاورزى
650متربا45دقيقه آب روستاى 

شمس آباد 09157556797

زمين كشاورى تقاب لب جاده متراژ 
1000متر- نيم ساعت اب-60درخت
 يا معاوضه باخودرو 09159616274

زمين مسكونى170متر2طبقه 
اسكلت2 نبش شهرك چهكند 

09153618661

آپارتمان فروشى پامچال، سند آزاد 
متراژ 105متر مفيد پاركينگ

 انبارى بزرگ 09157235956

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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رهن و اجاره

متقاضى اجاره سوله تامبلغ 150 
هزارتومان با سقف بلند هستم 

09010477769

نيازمند سوله درمحدوده شهر
جهت تعميرگاه خودرو
 09151640588 

مغازه 40 مترى در معلم
 اجاره داده ميشود. 
09159644010

 
اجاره طبقه دوم تازه ساز اميرآباد 

1م رهن 100تومان اجاره رهن كامل 
هم داده ميشود 09155626432

رهن كامل سايت ادارى 
طبقه پنجم فول امكانات 

09156692686

رهن كامل 75متر
مجتمع يگانه سجادشهر

09375620458 

اجاره محوطه 2500 مترى
 داراى برق 3 فاز و آب

09151642113

اجاره آپارتمان 70 مترى 2 خواب
 با تمام امكانات 2 م با 450 
مدرس 44  09156044960

 منزل اجاره اى 
خيابان 17 شهريور 
 09155619359

رهن كامل 7ميليون - 65متر مفيد 
طبقه روپيلوت تازه ساز

09155616598

اجاره مغازه 100 مترى
 واقع در جمهورى33
 09358970857 

اجاره انبار 100 مترى
 حاشيه جاده شمس آباد 

 09156041846

يك طبقه همكف مدرس 43
 اجاره داده مى شود
09151644104

متقاضى رهن و اجاره منزل وياليى 
محدوده توحيدونبوت هستم.

09159620824

رايانه و همراه

 HUAwEl فروشى گوشى
511قيمت300

 09196186985 

 sony xperia خريدارگوشى
فروش گوشى نوكيامدل6303

 باتمام امكانات 09305584421

جوياى كار

به يك منشى آقا جهت كار 
در مجسمه فروشى نيازمنديم 

 09155099635

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

به تعدادى راننده با خودروى دوگانه 
سوز جهت كاردرآژانس بازنگ خور
 باال نيازمنديم 09150702170

جوانى اشنا به سخت افزار و نرم افزارهاى 
كامپيوترى( آفيس. فتوشاپ و...) 
آماده همكارى 09382064096

مهندس معدن باسابقه كار درسنگان 
خواف وبنتو نيت آماده همكارى در 
خراسان جنوبى09194087258 

جوانى 27ساله متاهل با خودروى 
پژو405 آماده همكارى
 09158671899 

به يك فروشنده خانم نيازمنديم. 
درصورت جواب ندادن پيام دهيد.

09105471360

استخدام نيروى خانم با حقوق 
1ونيم ميليون +بيمه و پورسانت. 

09378141602

جوياى كار
در شيفت بعداز ظهر. 

09157914459

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم 

 09157217084

جوان18ساله داراى گواهينامه
 جوياى كار 

 09372446046

به يك خانم شينيون كار حرفه اى
براى كار در سالن آرايشى نيازمنديم. 

09153624978

جوياى كاردرشيفت بعدظهر 
ميباشم.30ساله.مجرد 

 09158651034

خانمى جهت كار در منزل( پرستارى
 از كودك) با معرف معتبر ترجيحا 
ساكن شمال شهر09156658123

به تعداى راننده براى كاردر آژانس
 در شيفت صبح بازنگ خور باال

 ماشين دوگانه09159634478 

تعدادى راننده با ماشين جهت كار
 در آژانس نيازمنديم
09155619072

به يك منشى خانوم با روابط عمومى 
باال جهت كار در مطب نيازمنديم

09354941562

تعدادى راننده با خودروى دوگانه 
بصورت تمام وقت براى آژانس 

نيازمنديم 09385614996

به تعدادى كارگر جهت كار
 در معدن نياز منديم 
 09399854048

خدمات پرستار در منزل.تزريقات
بخيه.پانسمان.سونداژ.سرم تراپى 

09153638540

جوانى 27ساله - جوياى كار در 
سرايدارى يانگهبانى كارخانه، باغ
و... با گواهينامه09358751787

لوازم منزل

فروش كولر گازى نو
 به قيمت توافقى 
 09155453872

يخچال فروشى 10فوت آزمايش 
نسبتا نو قيمت800هزارتومان 

09151613869

فروش يخچال 12فوت 
پارس نو (آكبند) فى: 1/100 

09151613869

متفرقه

فروش فريزر صندوقى درب 
 شيشه اى دومينو يك هفته كاركرد 

 09158630148

فروش مغازه پوشاك بچگانه با 10 
سال سابقه كار پاساژ سادسى طبقه 

همكف. 09381295399 

فروش پوشاك مردانه در راسته 
بازار با موقعيت عالى،پيامك 

بزنيد09157710431 

فروش فروش دو دستگاه چمن زن 
وابزار كشاورزى با قيمت مناسب 

تماس 09361799103 

فروش يخچال ايستاده سوپرى
فى توافقى 

 09158619030

سوپر ماركت 
با كليه امكانات

09362888492 

 فروش تعدادى قطعات كامپيوترى 
و پرينتر و دستگاه كپى

09399619319

لوازم كارواش. باجواز
فى : توافقى

09301511793 

 تاكسى تلفنى فعال واگذار 
ميشود(معاوضه با خودرو يا سهام 
سيمان باقران) 09155619072

فروش فورى سيم كارت
 اعتبارى رند با پيش كد655

09154956946

 فروش نخ و نقشه تابلو فرش طرح 
مهمانى 50 ت زير قيمت

09158653716

يك عدد گاوصندوق
 دست دوم خريداريم 

 09156042325

فروش تعدادى قفسه مغازه جديد 
عرض طبقات 25 سانتى، يك سال و 

نيم كاركرد 09378672105

كابينت ام دى اف اندازه آشپزخانه 
15متريفى:1/300
09156666595

فروش وسايل آرايشگاه زنانه
(ميز كار طرح كابينت وآينه)

 قيمت مناسب 09158630025

فروش يامعاوضه كارواش باكليه 
امكانات وموقعيت عالى ودرآمدباال 

09355576499

فروش فورى دو عدد كانكس 36 
مترى و يك عدد 18 مترى 

به قيمت مناسب 09154958464

فروش يامعاوضه رينگ والستيك 
اسپرت بامعمولى15سمندى

09128995241

واگذارى امتياز
آژانس بانوان

09151604815
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خودرو پرايد

فروش پرايد مدل 89 نقره اى
 فوق العاده تميز خانگى فى 14م 

09151646379

هاچ بك مشكى مدل87هيدروليك 
فوق العاده تميز ،فى 14/500

09159644643

پرايد87 دوگانه كارخانه،بيمه 
1سال,تخفيف كامل,السيك نو 

09156690662

پرايد نقره اى مدل 86بيرنگ 
فرمان هيدروليك
09395995828

پرايد فروشى مدل93در حد صفر 
كاركرد13هزار بيمه تا اخر مرداد 
دوگانه سوزفى:19م 09157566606

پرايد مدل 76خانگى كم كار تميز 
بيمه برج8 الستيك نو فى:6700

09153624494

پرايد فروشى مدل 84 دو تكه رنگ 
.دوگانه بيمه برج 9 رنگ سفيد
 فى 10 م   09159617609

فروشى پرايد 132سفيد
 مدل 89   فى توافقى

09158615043 

پرايد مدل 87تا90 دوگانه
كارخانه سفيد  نقدى خريداريم 

09158642044

پرايد مدل 88 سفيد بى رنگ، 
تخيف بيمه 6سالفى 12800000  

09156176785

فروش پرايد
مدل 81رنگ سفيد 

09156693515

فروش پرايد مدل88نقره اى بيمه 
8ماه الستيك80درصد فى12/200   

09158652674

پرايد فروشى مدل93در حد صفر 
بيمه تا اخر مرداد دوگانه سوز 

فى:19م 09157566606

فروش 132فول مدل 90
بدون رنگ تميزخانگى 

09151639659

فروش141مدل87بژدوگانه منبع 
بزرگ بيمه كامل يك سرگلگيررنگ 

فى 12500ت0915161972

پرايد سبز يشمى دور رنگ مدل 79 
يكسال بيمه و11 سال تخفيف 
فى 200/7م 09155007785

خودرو پژو

فروش پژو405نقره اى تك گانه 
مدل89بيمه تابرج3
09128995241

پژو روآ 86 دوگانه تك برگ سند 
فنى عالى . فى : نه و نيم

09013607273

فروش پژو پارس سفيد مدل 88 
كم كار بدون رنگ بيمه يكسال
 فى:  27 م  09363087374

فروش پژوپارس سال مدل88رنگ 
دلفينى .بسيارتميز.بيرنگ

09352938345

فروشى پژو پارس سال داشبورد 
جديد صفر رنگ سفيد

09151614659

فروش405مدل 84بيمه 
تا برج 10با 8سال تخفيف 
فى:توافقى09157213586

فروشى پژو 405 مدل 85 نقره اى
 فى يازده و نيم

09373899014

پژو405 نوك مدادى مدل 89 
دوگانه كارخانه بيمه دارد تمام رنگ 

فى 15 م09159628352

پژو405tu5كارتكس دارتحويلى 
خردادفى31/500
09152035375

فروش206مدل82تيپ5آلبالويى 
الستيك80درصدبيمه3ماه تازه 
تعميرفى13م 09011569508

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

09151608039

فروشى حواله پارس تندرl90 تحويلى 
خردادماه94واريزى18ميليون

09153634699

 SD 206 خريدار
مدل 90 يا 91 سفيد 

09153618661

فروش فورى؛ پژو روآ مدل88رنگ 
نقره اى.يكسال بيمه. الستيك نو

09384013217

خريدار پارس elx نقدى
 فى : كارشناسى

09151611494 

فروش پارس سال دوگانه بهمن93 
خاكسترى 9 هزاركار درحدصفر. 

فى 38 م  09116463595

خريدارماشين پژو405 و تيبا 
تا مبلغ20م

09153624007 

خودرو متفرقه

فروش ام وى ام مدل 90 سفيد 
فى: 16 م يا معاوضه با پرايد 
مدل باالتر 09151642553

فروش يامعاوضه سمند86 دوگانه 
كارخانه اسپرت با پرايد ترجيحا 
111ياهاج بك 09128995241

فروش شرولت نوا مدل 65 
اتومات 4 شيشه برفى فنى سالم 

09151638853

فروش موسو اتومات 6سيلندر
 نوك مدادى فنى عالى

09151607030

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

تلفن تماس 09157976748 

موتور جترو قرمز مدل 92خيلى 
تميز بيمه دارد فروش فورى 

09385687035

فروش تاكسى برون شهرى 
خط بيرجند سربيشه 

09156661101

پيكان مدل83انژكتورى.فنى 
سالم.58000كاركرد.10سال تخفيف 
بيمه.فى9ميليون 09151634988

پيكان 79 بدون رنگ ، بيمه يك
 سال،  الستيك، 90درصد 

فى6500     09151634227

موتور هندامزايده اى مدل 
91.سندشده تميز.قيمت توافقى 

09362458473

وانت 84 مدارك الستيك بيمه 
كامل سالم وتميز فى توافقى 

09336348732

فروش فورى تيبا2مدل
93زيرفى كارشناسى درحدصفر

09014786103

فروش سمند ال- ايكس سفيد
بنزينى آخر88

09158635715 

فروش pkمدل82 تميز 
خانگى12سال تخفيف بيمه
فى: توافقى 09158604640

پيكان سفيد مدل78
 دوگانه مايع

09151643168 

يك عدد دوچرخه دنده اى جديد 
يك هفته كاركرد فى: 550000 

09357508462

وانت 87تمام رنگ تازه تعميردوگانه 
كارخونه يكسال بيمه معاوضه يا 

فروش 09303935644

فروشى پيكان سوارى مدل83
بدون رنگ، تخفيف بيمه از ابتدا
فى توافقى 09388005855

  معاوضه ،فروشى سمندl x، مدل 90
  سفيدبدون رنگ، از اول تخفيف بيمه

فى  23/5 م  09156635072

 كاميونت آميكو 4,5 تن سفيد
 اتاق كانكس بى رنگ مدل 1387 

فى:  27 م  09155635007

خريدارماشين پى كى سالم 
شماهستم

09156089004 

خريدار پى كى يا پرايد
 تا 85 تميز

09214991957 

پيكان وانت مدل 88فروشى
 معاوضه با پرايد تميزوخانگى.

09158621728

فروش.سمند سفيد93،پايه گازسوز، 
بيمه بدنه،دو ايربك.فى295000

09382935230

خريدار وانت تك
 تميز 76يا87           

09398771500

فروش تراكتور مدل 475
تك اسفند 93- صفر 

09210871136

پيكان سوارى مدل 81 دوگانه
 سى ان جى بيمه يك سال كامل
 فى 5300000 09156666784

پيكان 76باندپخش
 رينگ اسپرت فنى عالى
 فى 5م 09364566967


