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صفحه 7

ايرنا: رئيس سازمان حج و زيارت گفت: هزينه سفر معنوى حج تمتع 10 درصد كاهش يافته است. اوحدى افزود: با 
بررسى هاى صورت گرفته از هر زائر حج تمتع 20 ميليون ريال اضافه دريافت شده بود كه به حساب آنها عودت داده 
شد.وى ادامه داد: با احتساب نرخ هاى جديد در مجموع مبلغ پنج هزار ميليارد ريال از هزينه هاى زائران كاهش يافت.

امير اسماعيلى: حركتى از دشمن سر بزند 
آسمان كشورشان را آتشفشان مى كنيم 

فرمانده پدافند هوايى قرارگاه خاتم االنبياء (ص)گفت:
 در منطقه فردو محدوده اى بيش از 200 مايل را رصد مى كنيم

 و اگر حركتى از دشمن سر بزند آسمان كشور..... 
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فعاليت 13 پايگاه 
انتخاب رشته در استان

فعاليت 13 پايگاه انتخاب رشته از روز اعالم نتايج آزمون سراسرى در 
خراسان جنوبى آغاز شده و در صورت تمديد مهلت انتخاب رشته از 
سوى سازمان سنجش، فعاليت اين پايگاه ها نيز تمديد مى شود...
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هزينه حج تمتع 10 درصد كاهش يافت

پاسداشت ميراث دار دانش كهن جغرافيا در بيرجند
اعالم جزئيات آزمون استخدامى

 آموزش و پرورش در هفته جارى 

نهايى  حال  در  اينكه  بيان  با  پرورش  و  آموزش  وزير 
كردن محتوا، منابع و تاريخ برگزارى آزمون استخدامى 
هستيم، گفت: اميدواريم اين هفته جزئيات قطعى شود. 
به گزارش ايسنا، فانى افزود: هماهنگى هاى الزم را با 
سازمان مديريت و برنامه ريزى نهايى كرده ايم و برگزارى 

اين آزمون به سازمان سنجش واگذار شده است.

 ارايه 2 پيشنهاد درباره كارت هاى سوخت
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور از ارائه 
دو پيشنهاد براى به كارگيرى كارت هاى سوخت در آينده 
خبر داد. فيض بخش در گفتگو با ايسنا، گفت: در آينده يكى 
از اين پيشنهادات با تصويب هيئت دولت براى ادامه روند 
كارت هاى سوخت اجرايى خواهد شد. نظر ستاد سوخت و 

دولت ادامه بهره گيرى از كارت هاى سوخت است. 

لبنيات گران نمى شود

ايسنا: دبير كانون انجمن هاى صنايع غذايى اعالم كرد: 
صنايع لبنى به دليل نبود كشش در بازار، فعال از افزايش 
قيمت محصوالت لبنى صرف نظر كرده اند. زرگران گفت: 
به دليل ركود در بازار محصوالت لبنى، با افزايش دوباره 
قيمت، فعاالن صنعت لبنيات ضرر بيشترى خواهند كرد.

تغيير كتب درسي دو پايه تحصيلي

هاى  پايه  درسى  كتب  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزير 
 تحصيلى پنجم ابتدايى و نهم متوسطه تغيير مى كند. 
با  گفت:  فانى  سيما،  و  صدا  خبرگزارى  گزارش  به 
و  نهم  پايه  براى  جديد  هاى  كتاب  تاليف  به  توجه 
هاى  دوره  پنجم،  پايه  هاى  كتاب  در  تغييرات   اعمال 
پايان  تا  ها  كتاب  اين  تدريس  براى  معلمان  آموزش 

شهريور  برگزار خواهد شد. 

نور چشم عـزيزمان

 وحيد نوفرستى
 موفقيت افتخار آفرينت 

را در كنكور سراسرى گروه علوم تجربى 

 با رتبه عالى كه نشان از توانمندى 

و پشتكارت مى باشد 

 صميمانه تبريك عرض مى نماييم

 دوام توفيقات روزافزونت را از خداوند منان 

آرزومنديم.

پدربزرگ ، دايى ها و خاله

تابستان است و فصل جدايى 

ياد عزيزان مان شادروان 

رضا شاهبيكى و فاطمه بياضى 
كه دل شان آفتابى بود و محبت شان 

هميشه جارى را با ذكر صلواتى 

بر محمد (ص) و آل محمد گرامى مى داريم.

فرزندان

مزاياى  بيمه 
   از كار افتادگى -  بازنشستگى- مستمرى بازماندگان 

 هزينه كفن و دفن - نقل و انتقال سوابق  
 صدور معرفى نامه بيمه  رانندگان

براى اطالعات بيشتر به كارگزارى هاى ذيل در سطح استان مراجعه فرماييد :

بيرجند- طالقانى 11 ، ساختمان شماره 3 جهاد كشاورزى ، طبقه فوقانى ،كارگزارى (60052)
تلفن تماس: 32237175 - 09151611594 - 09156638616

خوسف - خيابان شهيد فهميده ، نبش چهارراه ، كارگزارى (60020)
تلفن تماس: 58325513 - 09151609628

سربيشه - بخش درح - تعاونى توليد روستايى درح ، كارگزارى (60023)
تلفن تماس: 32653503 - 09153611083

قاين - بلوار سيمان ، ساختمان شماره 3 جهاد كشاورزى ، كارگزارى (60053)
تلفن تماس: 32524819 - 09156679016

اسالم آباد- نيمبلوك ، خيابان دانشجو، پالك 15 ، كارگزارى (60050)
تلفن تماس: 5373224 - 09158630956

آرين شهر ، خيابان بسيج ، نبش بسيج 4 ،كارگزارى (60054)
تلفن تماس: 32595120 -09151602123

2 برابر حق بيمه اى كه شما پرداخت مى كنيد 
را دولت پرداخت مى نمايد

قابل توجه تمامى افراد فاقد بيمه
تمامى روستاييان  ، كشاورزان ساكن و غيرساكن در روستا كه باالى 18 سال سن دارند 

  مى توانند بدون محدوديت سنى و با  پرداخت كمترين هزينه به صورت ساليانه و كمك 

دو برابرى سهم دولت به عضويت صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير درآيند.

اطالعيه
تخفيف 45 درصدى شهردارى بيرجند براى صدور پروانه ساختمانى و بدهى معوق شهروندان ويژه عيد سعيد فطر تا پايان هفته دولت از تاريخ 94/5/1 

لغايت 94/6/15 اطالعات تكميلى در سايت شهردارى بيرجند به نشانى www.Birjand.ir موجود مى باشد.
روابط عمومى و امور فرهنگى اجتماعى شهردارى بيرجند

مغازه اجاره اى براى غذاى آماده در محدوده خيابان آوينى
09157579379 يم

ند
زم

نيا

 * ما قدردان مردم واليتمدار و با فرهنگ استان مان هستيم

 كه با تسليم به موقع اظهارنامه مالياتى و پرداخت ماليات

 در ساختن و آبادانى كشور عزيزمان مشاركت مى نمايند.

* ما قدردان مجامع امور صنفى ، اتحاديه ها و اصحاب رسانه 

 (صدا و سيما ، مطبوعات) هستيم كه در اطالع رسانى ، مشاركت 

و ارتقاى فرهنگ مالياتى مردم، نقش تعيين كننده داشته اند.

مدير كل و كاركنان امور مالياتى استان خراسان جنوبى

 آموزش دفاع شخصى 
به صورت مقدماتى و حرفه اى 

(بدون نياز به درگير شدن) در مباحث 
آموزش مقدماتى و تمرينات به صورت 

كامال علمى از خودتان محافظت كنيد.

با مربيگرى خانم نجاتى

 ويژه بانــوان
مكان: باشگاه مالك اشتر خيابان معلم – معلم 36/1 

داخل ميالن - ساعت كار: 18:30 الى 20
 روزهاى زوج

     شماره تماس: 09151605536

كيـارش عزيز
كسب رتبه هفتم كشوري كه حاصل تالش و پشتكارت 

مي باشد باعث افتخار خاندان زارع است.

پدر بزرگ و بانو ، خانواده عمو (جمشيد ، هما
 پوريا ) و خانواده قيرواني

جناب آقاى مهندس فرهمند
اندوه ما در غم از دست دادن برادر بزرگوارتان

 در واژه ها نمى گنجد، تنها مى توانيم از خداوند برايتان صبرى عظيم

 و براى آن شادروان روحى شاد و آرام طلب نماييم.

شركت باربد بناى شرق

مقام بزرگان را در زمان حياتشان پاس بداريم
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مدير عامل صندوق كارآفرينى اميد با اشاره به اينكه زوجين مى توانند با داشتن يك ضامن وام ازدواج دريافت كنند، گفت:صندوق 
كارآفرينى اميد تا پايان سال متعهد بر پرداخت 70هزار فقره وام ازدواج است.به گزارش تسنيم، نورا... زاده، گفت: با اعالم بانك مركزى 
صندوق كارآفرينى اميد به عنوان عامل بانك مركزى در پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج، به سامانه اين بانك پيوست.

پرداخت آسان وام ازدواج به زوج هاى جوان
مذاكرات هسته اى از صورت تا معنا!

*سيد عليرضا ابطحى

از گرفتارى هاى روزگار ما شعارزدگى و ظاهرگرايى 
است.  ظاهرگرايى وقتى رشد و نمو مى يابد كه مالك 
برترى صداى بلندتر باشد نه محتوا و باطن عميق تر. 
به  را  خود  جاى  تظاهر  و  ريا  كه  است  وضع  اين  در 

عمق و اعتقاد قلبى مى دهد.
متاسفانه ماجراى هسته اى و مذاكرات نيز دچار اين 
به  وارده  نقدهاى  از  بسيارى  است.  شده  ظاهربينى 
توافق ناشى از تظاهر و شعارزدگى احساسى است تا 
گروه  دو  حاضر،  حال  در  كارشناسى.  و  دلسوزانه  نقد 
اند كه هر دو  نسبت به مذاكرات واكنش نشان داده 

درگير احساسات و شعارزدگى اند.
اين  كنند  مى  خيال  كه  هستند  كسانى  اول  گروه 
مذاكرات به معناى تغيير سياست ايران در قبال استكبار 
تحليل  شود  مى  باعث  راهبردى  خطاى  اين  است 
نادرستى درباره آينده روابط ايران و غرب شكل گيرد 
كه گويى قرار است ما همه دعواها و اختالفات خود را 
يك شبه كنار بگذاريم و فراموش كنيم. پاسخ رهبرى 
به اين جريان همان بود كه در خطبه هاى نماز عيد 
فطر به صراحت بيان شد و اينكه خصومت جمهورى 
 اسالمى با ظلم و استكبار و رژيم صهيونيستى ذره اى 
كه  هستند  كسانى  دوم  گروه  است.  نكرده  تغيير 
مبارزه را تنها در خون دادن مى پندارند. اين جريان 
از مقاومت، تنها استنباط جنگ دارند و راه هاى ديگر 
مقاومت را برابر با ذلت و خاكسارى مى پندارند. اين 

جريان نيز در ظاهر مذاكرات مانده اند. 
كسانى كه فكر مى كنند مذاكرات هسته اى يعنى كوتاه 
آمدن از مواضع انقالب، سخت در اشتباهند. مذاكره و 
صلح جزئى از مقاومت است. مقاومت هست، تا وقتى 
اند.  مقاومت  طالب  صدا  هم  ملت  و  معظم   رهبرى 
مذاكره را نبايد جدا از مقاومت فرض كرد. صلح و خيز 
مجدد براى پيروزى بزرگتر. چنان كه فتح مكه نتيجه 

صلح حديبيه بود.
از  بدانيم،  مبارزه  را  امروز  صلح  اگر  ترتيب  اين  به    
امان  ظاهر گرايى و تحليل هاى غلط و احساسى در 
 خواهيم بود. برخى مبارزه را تنها در جبهه جنگ مى دانند. 
ميز  پاى  مبارزه  براى  باشد  الزم  نيست.  اينطور 
هزينه  اينجا  كه  است  طبيعى  رويم.  مى  هم  مذاكره 
بلكه  نيست.  دادن  جان  و  دادن  خون  تنها  دادن 
كرد.  آبرو خرج  از  حتى  و  داد  مادى  هاى  هزينه  بايد 
با  و  پنداشت  مقاومت  ذيل  بايد  را  امروز  مذاكره  پس 
منحرف  را  تاريخى  نزاع  اين  مسير  نبايد  ظاهربينى 
آن  غلط  هاى  تحليل  و  ظاهرگرايى  اين  نتيجه  نمود. 
 است كه گروه اول كه مذاكره را كوتاه آمدن از اصول و 
ارزش ها مى دانند به تدريج دچار اين تحليل مى شوند كه 
از آرمان ها و شعار هاى اساسى خود كوتاه آمده  انقالب 
آمريكا گفتن بى معنى  بر  مبارزه كردن و مرگ   و ديگر 

است! كه اين قطعا يك انحراف بزرگ است.(ادامه در ستون مقابل)

از قلم شما 

امروز 4 مرداد 1394 مصادف با
 9 شوال 1436 و 26 جوالى 2015

 افتتاح بزرگترين پااليشگاه نفت سنگين جهان در 
بندرعباس (1376 ش).

ديدار مسئوالن ايراني با دبيركل سازمان ملل پس 
از قبول قطعنامه 598 (1367ش).

درگذشت «غالمرضا كيوان سميعي» شاعر معاصر 
(1372 ش).

بنيانگذار  ملك،  آقا  حسين  حاج  درگذشت 
واقف  و  تهران  در  ملك  ملي  موزه  و  كتابخانه 
آستان قدس رضوى  وقفيات  بزرگترين مجموعه 

(1351ش).
درگذشت «ابن سيرين بصرى» خوابگزار معروف 

مسلمان(110 ق).
توسط  عثماني ها  دست  از  بغداد  محاصره   پايان 

«شاه عباس صفوي» (1035ق).
معروف  اديب  و  نويسنده  كورني»  «پير  مرگ 

فرانسوي (1686م).
«ليبريا»  آفريقايي  كشور  استقالل  و  ملي  روز 

(1847م).
تولد «جورج برناْرْد شاْو» نويسنده مشهور ايرلندي 

(1856م).
كشف عنصر پر قدرت راديوم توسط «پير و مارى 

كورى» دانشمندان لهستانى (1898م).
پي  در  مصر،  پادشاه  فاروق»  «ملك  استعفاي 

كودتاي نظامي در اين كشور (1952م).
«جمال  توسط  سوئز  كانال  شدن  ملي  اعالم 

عبدالناصر» رئيس جمهور مصر (1956م)

تقويم مناسبت هاى  روز

گروه  غلط  تحليل  ديگر  سوى  در  مقابل)  ستون  از  (ادامه 
متعهد  و  امين  كنندگان  مذاكره  شود  مى  باعث  دوم 
كه مردان مبارزه و مقاومت هستند به تمسخر گرفته 

و خائن ناميده شوند. 
در اين شرايط، زمان مبارزه كه برسد، همه دچار تحليل 
غلط اند. عده اى گمان مى كنند دوران مبارزه به سر 
آمده و عده اى نيز دچار شعارزدگى اند و سرخورده از 

داشتن مبارزانى سازش كار و خائن!.
تنها  اين تحليل هاى غلط و پرهزينه  از  اما رهايى  و 
است.  فن  اهل  روشنگرى  نيز  آن  و  دارد  چاره  يك 
اگر باطن آرمانى مذاكرات شناخته شود نه گروه هاى 
افراد  نه  و  گيرند  مى  شكل  كار  سازش  و   متسامح 
شعار زده و متظاهر ميدان دار مى شوند و نظام از فرصت 

مذاكرات و توافق، بيشترين بهره را خواهد برد.

جوانان 14 تا 29 ساله خدمات بيمه اى مى گيرند 

معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
كرد:  اظهار  ورزش  از  جوانان  حوزه  جدايى  درباره 
پيشنهاد تفكيك اين دو حوزه داده شده و در كميسيون 
اجتماعى دولت مطرح شده و منتظر نتيجه هيئت دولت 
هستيم؛ البته پيش بينى مى كنيم كه در مجلس كنونى 
محقق نشود. به گزارش ايسنا، رستمى با بيان اينكه به 
دنبال دو برنامه اقتصادى ويژه هستيم، گفت: يكى از اين برنامه ها بانك حامى 
جوانان است و براى تحقق اين برنامه  با بانك ها وارد مذاكره شده ايم. مورد 
دوم بيمه حامى جوانان است كه در چهار سطح و حوزه با ما همكارى خواهند 
كرد. بيمه حامى انتخاب شده است و تا پايان مردادماه از آن رونمايى مى شود 

و به جوانان 14 تا 29 سال خدمات بيمه اى ارائه خواهد شد.

اعتبار نرسد مسكن مهر تا سال 95 هم تمام نمى شود 

مهر  مسكن  در  شهرسازى  و  راه  وزير  قائم مقام 
اعالم كرد: در حال حاضر اصلى ترين مشكلى كه 
پروژه  مسكن مهر در سراسر كشور با آن روبه روست 
محدوديت منابع اعتبارى است و در صورتى كه اين 
اعتبار تامين نشود احتمال اين كه پروژه ها حتى در 
سال 1395 تمام نشود نيز وجود دارد. به گزارش ايسنا، اصغرى مهرآبادى، 
درباره  طرح افزايش مبلغ وام مسكن مهر نيز اظهار كرد: در طول ماه هاى 
مبلغ  مى گيرد  كه صورت  برنامه ريزى هايى  با  كرده  دولت تالش  گذشته 
اين وام افزايش پيدا كند. همانطور كه در ابتدا از 20 ميليون تومان به 25 
ميليون تومان افزايش پيدا كرد در حال حاضر نيز تالش براى رساندن آن 

به 30 ميليون تومان ادامه دارد. 

ثبات قيمت مسكن تا پايان سال 

مورد  در  كشور  امالك  مشاوران  اتحاديه  رئيس 
تاثير افزايش وام مسكن براى خروج از ركود بازار 
گفت: افزايش وام مسكن در بازه زمانى كوتاه مدت 
قيمت  و  داشت  نخواهد  مسكن  قيمت  بر  تاثيرى 
كرد.  نخواهد  تغييرى  آينده  سال  يك  تا   مسكن 
بازار  و  اقتصادى  وضعيت  گفت:  عقبايى  حسام  نيوز،  بولتن  گزارش  به 
از عرضه در كشور است و چون  بيش  تقاضا  رفته كه  به سمتى  مسكن 
توازن در عرضه و تقاضا در طى سال هاى گذشته در كشور وجود نداشته 
است شاهد رشد قيمت مسكن در سال هاى اخير بوديم. وى خاطرنشان 
كرد: يكى از راهكارهاى افزايش قدرت خريد مردم ارايه تسهيالت براى 

خريد مسكن است.

در حالى توليدكنندگان نوبت به نوبت براى دريافت مجوز گرانى 
اقدام كرده اند كه اخبار غير رسمى از توافقات بى سر و صدا براى 

گرانى هاى زير 6 درصد بيشتركاالهاى اساسى حكايت دارد. 
از دستور محمد  كه  است  روز  از 10  بيش  مهر،  گزارش  به 
در  او  مى گذرد.  جمهور  رئيس  اجرايى  معاون  شريعتمدارى، 
بخشنامه اى اعالم كرده بود كه اگر هر توليدكننده اى درخواست 
افزايش قيمت كمتر از 6 درصد را داشته باشد، ديگر نيازى نيست 
كه به كارگروه كنترل بازار مراجعه كرده و منتظر تصميم اين 
كارگروه باشد. بنابراين تصميم بر اين شد كه همه درخواست هاى 
افزايش قيمت كه نرخى كمتر از 6 درصد را دنبال مى كنند، به 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارجاع داده شد. 
به عبارت ديگر، دولت براى گرانى هاى زير 6 درصد چراغ سبز 
نشان داد. در اين ميان، بازار تائيد و تكذيب ها مبنى بر موافقت 
يا عدم موافقت دولت با افزايش قيمت داغ شد و در عين حال، 
را چند  قيمت  افزايش  توليدكنندگان هم كه درخواست هاى 

ماهى بود كه به كارگروه كنترل بازار ارايه كرده بودند، روانه 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان شدند.در اين 
مرحله، اين سازمان اعالم كرد كه هر درخواستى كه به سازمان 
حمايت ارجاع شود، به منزله تائيد افزايش قيمت نيست در حالى 
توافقات  دارد كه  از آن  اخبار غير رسمى حكايت  اكنون   كه 
و  سازمان  اين  ميان  قيمت  افزايش  براى  صدا  و  سر  بى 

توليدكنندگان صورت گرفته است.

صف توليدكنندگان در سازمان حمايت براى گرانى

يك مقام مسئول در وزارت صنعت، در اين رابطه مى گويد: 
افزايش  براى  توليدكنندگان  سوى  از  زيادى  درخواست هاى 
قيمت در سقف 6 درصد، به سازمان حمايت ارجاع داده شده در 
حالى كه به مرور اين پرونده ها در حال بررسى است و با چند 
پرونده هم موافقت ضمنى صورت گرفته است. او مى افزايد: 
در گام اول هدف دولت اين است كه افزايش قيمت را براى 

كاالهايى تصويب كند كه اگرچه در سبد كاالهاى مصرفى 
خانوارها قرار مى گيرند اما به هرحال، سهم غيرمستقيم ترى در 
سبد هزينه اى خانوارها دارد؛ بنابراين دولت گام به گام مشغول 
بررسى اين پرونده هاست و همين امر سبب شده تا توليدكنندگان 

بيشترى به سازمان براى افزايش قيمت مراجعه كنند.

شگردهاى توليدكنندگان در افزايش قيمت

هم  شگردهاى  از  هم  توليدكنندگان  برخى  ميان،  اين  در 
صنفانشان براى افزايش قيمت مى گويند و خبر از اين مى 
دهند كه برخى توليدكنندگان اگرچه تا پيش از مصوبه دولت، 
درخواست افزايش قيمت باالى 6 درصد را داشتند، اما حال كه 
اين مسئوليت به سازمان حمايت سپرده شده است، ترجيح مى 
دهند كه در سقف 6 درصد، افزايش قيمت را اعمال و برخى 
هزينه هاى خود را از طرق ديگر، تامين كنند.آنها مى گويند 
كه برخى توليدكنندگان قصد دارند كه مقطع به مقطع، افزايش 

قيمت 6 درصدى را از سازمان حمايت طلب كنند؛ به اين معنا 
كه اكنون 6 درصد افزايش را داشته باشند و مثال 4 تا 6 ماه بعد، 
باز هم 6 درصد ديگر طلب كنند و اين گونه، يكساله مى توانند 
حدود 12 درصد افزايش قيمت از دولت بگيرند؛ بنابراين به نظر 
مى رسد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان هم 

بايد مراقب چنين رفتارهايى از سوى توليدكنندگان باشد.

توافقات بى سر و صدا براى گرانى زير 6 درصد/ در سازمان حمايت چه خبر

نكردن  پرداخت  براى  دولت  سناريوى جديد 
يارانه نقدى يارانه خردادماه با چند روز تأخير به  
حساب سرپرستان خانوار واريز و يارانه   تير ماه 
هم به سرنوشتى شبيه به يارانه هاى ماه قبل 
دچار شد. اين تأخير نشان مى دهد كه جيب 
دولت خالى است. به گزارش تابناك، بسيارى 
از كارشناسان بر اين باورند  كه دولت نسبت به 

واكنش جامعه بعد از حذف از دريافت يارانه 
نگران است، ولى تأخير چندروزه در پرداخت 
يارانه خردادماه، سبب شده، برخى اين تأخير را 
نوعى مقدمه چينى دولت براى حذف گروه هاى 
پردرآمد و آماده كردن مردم براى اين كار تعبير 
كنند. اما عده  اى ديگر بر اين باورند كه دولت 
سناريوى جديدى  براى پرداخت يارانه ها دارد. 

در سال جارى به طور متوسط دولت بين سه تا 
چهار روز يارانه نقدى را با تأخير پرداخت كرده 
اقتصادى  كميسيون  عضو  نديمى،  ابوذر   كه 
مجلس در اين باره گفته است: تأخير در واريز 
يارانه ها ادامه خواهد داشت. وى گفت: دولت 
نقدى  يارانه  پرداخت  براى  مالى  مشكل  با 
مواجه است و به نظر مى رسد، تأخير در واريز 

در  باشد.  داشته  ادامه  همچنان  يارانه  نقدى 
يارانه ها، حذف تدريجى  تأخير در واريز  كنار 
بگيران  يارانه  ليست  از  ثروتمند  برخى  افراد 
تأخير  تأكيد كرد:  دنبال خواهد شد. وى  نيز 
براى  يارانه ها  راهكارى  پرداخت  براى  دولت 
 پرداخت نشدن يارانه هاى ماه هاى آتى در سال 

جارى است. 

سناريوى جديد دولت براى پرداخت نكردن يارانه نقدى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت تعاونى مسكن كاركنان قرارگاه استانى سلمان

تاريخ انتشار: 94/5/4

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان قرارگاه استانى سلمان 
چهارشنبه 94/5/14 ساعت 15:30 در محل حسينيه مسجد امام حسن مجتبى (ع) واقع در خيابان 
معلم (مقابل باشگاه فرهنگيان) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت 
به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا 
حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ 

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

دستور جلسه: 
استماع گزارش كتبى هيئت مديره و بازرس - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 92 و 93

تصميم گيرى در خصوص دريافت جرائم از اعضاى فاز 1 و 2 و پرداخت آن به شهردارى و مسكن و 
شهرسازى 

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان قرارگاه استانى سلمان

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت تعاونى مسكن كاركنان قرارگاه استانى سلمان

تاريخ انتشار: 94/5/4

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان قرارگاه استانى سلمان 
چهارشنبه 94/5/14 ساعت 17:30 در محل حسينيه مسجد امام حسن مجتبى (ع) واقع در خيابان 
معلم (مقابل باشگاه فرهنگيان) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت 
به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا 
حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ 

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

ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت تصفيه موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار 
آگهى يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى، مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى 

تحويل نمايند.

دستور جلسه: 
انتخاب هيئت تصفيه براى مدت دو سال-  تعيين حق الزحمه هيئت تصفيه

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان قرارگاه استانى سلمان

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده
شركت تعاونى مسكن كاركنان قرارگاه استانى سلمان

تاريخ انتشار: 94/5/4

استانى سلمان چهارشنبه  قرارگاه  كاركنان  تعاونى مسكن  العاده شركت  فوق  جلسه مجمع عمومى 

94/5/14 ساعت 16:30 در محل حسينيه مسجد امام حسن مجتبى (ع) واقع در خيابان معلم (مقابل 
باشگاه فرهنگيان) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع 
 ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد 
مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را 

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

دستور جلسه: 
تصميم گيرى در خصوص انحالل تعاونى

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان قرارگاه استانى سلمان

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

   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

فراخوان مزايده عمومى به شماره 94/33/34  (نوبت دوم)

دستگاه مزايده گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى
موضوع مزايده: واگذارى ، نگهدارى و بهره بردارى از پاركينگ پايانه بار بيرجند

مهلت دريافت اسناد: پايان وقت ادارى سه شنبه 94/5/6
مهلت ارسال اسناد: پنجشنبه 94/5/15 تا ساعت 9 صبح

زمان و محل قرائت پيشنهادات: پنجشنبه 94/5/15 ساعت 10 صبح
 اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند- خيابان غفارى- نبش غفارى 25- امور ادارى
مبلغ تضمين شركت در مزايده: 2/000/000 ريال به صورت ضمانت بانكى ، چك تضمين 
شده مى باشد. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى سانترال : 9-32342137 داخلى 

219 تماس حاصل فرماييد.

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب/ فروش لوازم داربست    09153637507 - 09156217507 حسينى

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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انواع لوله كشى (سرمايشى، گرمايشى و فاضالب)
انواع برق كشى (تك فاز، سه فاز و صنعتى)
نصب و تعمير انواع آبگرمكن ، پمپ و كولر
09151633903- دهشيبى

با كادرى مجرب خدمــات تاسيسـاتى سيـد

 ايزوگام دوست على 
نصب و فروش عايق هاى رطوبتى 10 سال ضمانت بيمه ايران

نبش بهشتى 14  
 09156666675



پيام شمابرگزارى دوره آموزشى فرآورى مواد غذايى در استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 4 مرداد 1394 * شماره 3276

دوره آموزشى تكنيك هاى نوين در فرآورى و بسته بندى موادغذايى، روزهاى پايانى تيرماه امسال در استان برگزار شد. مدير كل استاندارد خراسان جنوبى گفت: هدف 
از برگزارى اين دوره، آموزش تكنولوژى بسته بندى در صنايع غذايى براى مسئوالن كنترل كيفيت و نيز كاركنان استاندارد استان در بيرجند بود. مروى مقدم افزود: 

اين دوره آموزشى، از سرى دوره هاى آموزش الزامى مورد تأييد سازمان ملى استاندارد است كه به صورت تئورى و به مدت 16 ساعت برگزار شد.
بخش 3 در  واقع  بلنجير  مزار  جاده  سالم.  با 

عاليم  فاقد  خوسف  شهرستان  مركزى 
راهنمايى و رانندگى و تابلوهاى هشدار دهنده 

است لطفًا به شايستگى رسيدگى شود.
915...008

مشكالت  پيگير  بيشتر  كه  قبًال  آواىعزيز.  سالم 
چه موضوعى  االن  بودى  داغ  مردم و سوژه هاى 
پول  اينكه  و  ميزان  موضوع  از  پرطرفدارتر 
مردم بيچاره را نمى دهند، سودش را نمىدهند 
منحل  ميزان  ميگه  مركزى  بانك  دارد؟....  وجود 
شده اما مجوز برداشت پول از حساب ها را مى دهد. 
و  كرايه شعبه  مردم  از جيب  باز هستند  همه شعب 
بيرون  را  كارمندى  هيچ  و  دهند  مى  كارمند  حقوق 
... دست كى تو كاره كه  اند آخه مگه ميشه  نكرده 
هيچ كس جوابگونيست؟ تو رو خدا گزارشى در اين 

مورد به خاطر خدا و مردم تهيه كنيد.
915..190

سالم بعضى ها كارشون فقط گير دادن به اين 
دولت و اون اداره است اينا كسانى هستند كه فردا 
امام زمان (عج)  هم ممكن است در زمان حكومت 
اعتراض  و  داد  خواهند  گير  كفش  نبودن  جفت  به 

خواهند داشت...
915...608
مسئولين  خدمت  نباشيد  خسته  عرض  با 
حل  و  پيگيرى  بابت  فرماندارى  و  استاندارى 
مشكل اراضى موسوى باالخره بعد از حدود 7 ماه 
تفكيك  و مقدمات  انتقال سند هم حل شد  مشكل 
سند درحال انجام است و اميدواريم بزودى سندهاى 

مردم نيز صادر شود. واقعًا خسته نباشيد.
915...443

بيست  كه  مسيرى  لطفًا  بيرجند  شهردارى 
را  شمشاد  به  آدينه  ميدان  از  تر  پايين  متر 
فصل  در  تا  كنيد  ساماندهى  كرديد  بازگشايى 

 زمستان مشكل عبور و مرور نداشته باشيم.
915...181

سالم. لطفًا شهردار محترم و يا استاندار محترم پاسخ 
دهند كه آيا شرعًا و عرفًا درست است كه به عنوان 
ولى  بگيرند  نوسازى  عوارض  ما  از  شهروند 
نزديك به 25 سال است كه كوچه ما خاكى و 
تردد ماشين ها باعث گرد و خاك دايمى شده؟ 
 (انتهاى خيابان غفارى 16 ذكرياى 4) آيا خدمت رسانى

به مردم فقط در خيابان هاى اصلى است.
915...074

و  يكسال  از  بيشتر  گذشت  با  چرا  سالم. 
زمين،  درخواست  متقاضيان  از  پول  گرفتن 
بنياد مسكن زمين ها را واگذار نمى كند؟ لطفًا 

پيگيرى كنيد.
915...199

بحران كم   آبى در خراسان جنوبى به حدى است كه نيمى 
از دشت هاى استان ممنوعه اعالم شده و برخى دشت ها، 

روزگارى خوشى نداشته و مرگ را انتظار مى  كشند.

به گزارش ايسنا، بحران آب نگرانى هاى وسيعى در بين 
مردم و مسئولين ايجاد كرده كه از آن به عنوان بزرگترين 
از تهديد به جنگ دشمنان و  تهديد حال حاضر و فراتر 

تحريم هاى سنگين غرب نام مى  برند.
خشكسالي مداوم در خراسان جنوبي موجب از بين رفتن 
بستر اشتغال شده، فعاليت روز مره مردم اغلب روستاهاي 
لحظه  آثار حيات هر  و  رفته  به خاموشي  رو  منطقه  اين 
ضعيف تر مي  شود. هم اكنون بحران كم   آبى در خراسان 
جنوبى به حدى است كه نيمى از دشت هاى اين استان 
حال  روزگارى  كه  نيز  دشت ها  برخى  و  اعالم  ممنوعه 
و  شده  تبديل  بحرانى  ممنوعه  منطقه  به  داشت  خوشى 

مرگ را انتظار مى  كشد. 
همين  به  موجود  وضعيت  اگر  اينكه  است  مسلم  آنچه 
هاى  سفره   براى  جدى  تهديد  كند  پيدا  ادامه  منوال 
جنوبى  خراسان  در  كم  آبى  بربحران  و  است  زيرزمينى 

دامن زده مى شود.

چالش بخش كشاورزي
چگونگى توليد بيشتر غذا از آب كمتر است

گفت:  جنوبى  خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
امروزه بشر در جريان رويه شتاب توسعه براي تأمين آب 
مورد نياز با مسائل و مشكالت متنابهي مواجه است، اين 
در حالى است كه محيط زيست و اكوسيستم  هاي مبتني 
برداشت  و  متعدد  هاي  وقوع خشكسالي   با  آب  منابع  بر 
بي رويه از ذخاير آبي باالخص در اقليم هاى خشك و نيمه 

خشك با شرايط بحرانى  ترى روبرو است. 
آبي، رشد  منابع  افزود: محدوديت  پور مطلق  هاشم ولى  
اين  نياز به توليد مواد غذايي بيشتر در  سريع جمعيت و 
ساير  به  نسبت  كشاورزي  بخش  كه  شده  سبب  مناطق 
براي  بيشتري  تقاضاي  آب  كننده  مصرف  بخش  هاي 

مصرف داشته باشد.
در  چالش بخش كشاورزي  مهمترين  اينكه  بيان  با  وى 
شرايط كنوني چگونگى توليد بيشتر غذا از آب كمتر است، 
اظهار كرد: كاهش عملكرد و توليدات كشاورزى از جمله 
همه  وجود  با  كه  است  استان  در  خشكسالى  پيامدهاى 
به  كه  شده اند  هدايت  سمتى  به  كشاورزان  شرايط،  اين 

ماندگارى اين بخش در زمان خشكسالى منجر شد. 
وى ادامه داد: در بحث خشكسالى به سمت محصوالت 
مزيت دارى رفتيم كه با شرايط كم آبى سازگارى دارد. وى 
افزود: سال گذشته 614,502 ميليون ريال به حوزه آب به 

كشاورزى استان اختصاص يافت.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى گفت: بروز 
شرايط جوي خاص از جمله گرد و خاك، كاهش نزوالت 
خشك  و  دامي  و  كشاورزي  توليدات  كاهش  آسماني، 
روستاييان  شده  موجب  قنوات  درصد   50 از  بيش  شدن 
و كشاورزان با شرايط سختي حتي از لحاظ رواني مواجه 
شوند. ولى  پورمطلق با بيان اينكه يكى از استراتژى هاى 
اصلى در مناطق روستايى حركت به سمت صنايع و كسب 
است،  غيركشاورزى  و  كشاورزى  به  وابسته  كارهاى  و 
افزود: اين گونه كسب و كارها در چند حوزه اساسى قرار 
مى گيرند، مانند صنايع تبديلى و خدماتى، صنايع تبديلى 
كشاورزى،  توسعه  به  كمك  زمينه هاى  ترين  مهم  كه 
توسعه روستايى و اشتغالزايى در روستاها است و با رونق 
اين صنايع، فرآورى محصوالت كشاورزى و دامى روستا و 
تبديل آنها به كاالهاى با ارزش ترى امكان پذير مى شود.

به  كمترى  نياز  بازده  زود  كارگاه هاى  كرد:  اظهار  وى 
در  كشاورزان  توانمندى  به  توجه  با  و  دارند  تسهيالت 
اثراتش در  كوتاه مدت مى تواند به بهره بردارى رسيده و 

توسعه كشاورزى تأثيرگذار باشد.

خشكسالى،1680 آبادى استان را خالى كرد

بهترين  رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى، 
راه براى مهار تبعات خشكسالى را مديريت عالمانه منابع 
آب موجود دانست و تصريح كرد: خشكسالى  ها اثرات و 
تبعات بلند مدتى را به همراه دارند، شامل اثرات متقابل 
و  قحطى  فقر،  مهاجرت،  مانند  اقتصادى  و  اجتماعى 
كشاورزى از جمله كمبود غذا، كمبود آب كه يك معضل 
اساسى است با رشد تقاضا به علت رشد جمعيت از جمله 
انسانى  عوامل  و  مديريت  سوء  اثر  بر  شهرنشينى  رشد 

شدت بيشترى گرفته است.
ولى  پورمطلق با بيان اينكه در حال حاضر 35 درصد اشتغال 
افزود:  است،  فعال  كشاورزى  بخش  در  جنوبى  خراسان 
1680 آبادي استان در اثر خشكسالى خالى از سكنه شده 
است. وى، استفاده از روش  هاي نوين آبياري را بهترين راه 

مقابله با كم آبى در بخش كشاورزى عنوان كرد.

كاهش 6  درصدى بارندگى ها در استان

عليرضا خندان رو مديركل هواشناسى خراسان جنوبى نيز 
به سال  استان نسبت  بارندگى هاى  از كاهش6  درصدى 
قبل خبر داد و گفت: ميزان بارندگى هاى استان از ابتداى 
سال زراعى تا پايان ارديبهشت ماه حدود 100.6 ميلى متر 
بوده درحالى كه اين ميزان در سال زراعى گذشته حدود 

106.9 ميلى متر گزارش شده است.
سال   23 طول  در  استان  بارندگى هاى  ميانگين  وى،   
ميزان  افزود:  و  كرد  عنوان  ميلى متر   112.2 را  گذشته 
بارندگى هاى استان امسال نسبت به دوره بلندمدت حدود 

10.4 درصد كاهش يافته است.
خندان رو بابيان اينكه بيشترين كاهش بارندگى ها نسبت 
بوده  طبس  شهرستان  به  مربوط  بلندمدت  شاخص  به 
است، افزود: ميزان بارندگى هاى اين شهرستان نسبت به 

دوره بلندمدت 33 درصد كاهش داشته است.
 31 كاهش  از  جنوبى  خراسان  هواشناسى  مديركل 
درصدى بارندگى ها در شهرستان فردوس خبر داد و گفت: 
با كاهش 27 درصدى  امسال  نيز  بشرويه  در شهرستان 

ميزان بارندگى ها روبرو بوده ايم.
خندان رو ادامه داد: بيشترين ميزان افزايش بارندگى ها در 
اين مدت مربوط به شهر خور با هشت درصد افزايش بوده 
هشت ساله  شاخص هاى  اساس  بر  داد:  ادامه  وى  است. 
از  استان  شمالى  نقاط  از  عظيمى  بخش   94 به  منتهى 
از  بخش هايى  و  بشرويه  فردوس،  شهرستان هاى  جمله 
شديد  خشكسالى  با  درگير  طبس  و  سرايان  شهرستان 
بشرويه  شهرستان  ارسك  و  طبس  دستگردان  بخش  و 

درگير خشكسالى بسيار شديد هستند.
مديركل هواشناسى خراسان جنوبى گفت: بر اساس اين 
سربيشه،  بيرجند،  شهرستان هاى  هشت ساله  شاخص 
خشكسالى  درگير  قاينات  از  بخشى  و  زيركوه  درميان، 
متوسط و شهرستان نهبندان درگير با خشكسالى ضعيف 
خشكسالى  ساله   16 دوره  به  اشاره  با  خندان رو  هستند. 
در استان، افزود: در طول 13 سال از اين دوره 16 ساله 
به صورت متناوب شاخص هاى خشكسالى منفى گزارش 
شد كه بيشترين آن در سال هاى 91 و 93 به ثبت رسيده 
است. وى با بيان اينكه درحال حاضر 30 درصد باقيمانده 
مى  برند،  رنج  خفيف  خشكسالى  از  نيز  استان  مساحت 
و  نهبندان  شهر  در  بيشتر  خفيف  خشكسالى  داد:  ادامه 

بخشى جزيى از جنوب شهر بيرجند را شامل مى شود.
تيرماه  پايان  تا  بارندگى  ميزان  همچنين  رو  خندان  
اين  اينكه  به  اشاره  با  و  كرد  ذكر  متر  ميلى   101.3 را 
كاهش  از  قبل  زراعى  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  رقم 
ميزان  بيشترين  يادآور شد:  برخوردار است،  12 درصدى 
بارندگى در حاجى آباد زيركوه با 149 ميلى متر و كمترين 

بارندگى در طبس با 53.3 ميلى متر گزارش شده است.

كاهش 30 درصدى 
حجم آب ورودى به سدهاى استان  

از  نيز  جنوبى  خراسان  منطقه اى  آب  شركت  مديرعامل 
كاهش 30 درصدى حجم آب ورودى به سدهاى خراسان 

جنوبى خبر داد. 
  حسين امامى افزود: امسال حجم ورودى آب به سد كريت 
فرخى  سد   ،1,68 نهرين  سد   ،0,12 بيد  دره  سد   ،0,35
0,12، سد حاجى آباد 0,14  و سد اسديه 0,62 ميليون متر 
مكعب بوده است.  وى افزود: خروجى آب از سدها براى 
مصارف  و  محيطى  زيست  مصارف  كشاورزى،  مصارف 

شرب بوده است.
اظهار  جنوبى  خراسان  منطقه اى  آب  شركت  مديرعامل 
كرد: در حال حاضر سد حاجى آباد در استان كامًال خشك 
شده و سد كريت و شهيد پارسا نيز در آستانه خشك شدن 
ريال  ميليون   4120 امسال  كرد:  تصريح  امامى  هستند. 
اعتبار براى تعمير، نگهدارى، مرمت و بازسازى سدهاى 

استان در نظر گرفته شده است.
وى مهمترين سدهاى استان را سد كريت، دره بيد، شهيد 

پارسا، نهرين، فرخى، حاجى آباد و اسديه عنوان كرد.

170 ميليون متركعب كسرى آب
مخزن هاى ذخيره آبى خراسان جنوبى

جنوبى  خراسان  در  خشكسالى  17سال  گفت:  امامى 
تأثيرات مخربى بر منابع آبى استان گذاشته است. 

وى افزود: از 40 محدوده آبى، برداشت آب از 21 محدوده، 
ممنوع اعالم شده است.

 مدير عامل آب منطقه  اى خراسان جنوبى گفت: محدوده  هاى
 ممنوعه در اين استان در حال افزايش بوده و دشت  هاى

استان در مرز خطر است.
امامى اظهار كرد: بخش وسعيى از استان درگير خشكسالى 
شديد است كه شهرستان  هاى سربيشه، درميان، بشرويه 
آنها است. وى تصريح كرد: خراسان  از جمله  و خوسف 
جنوبى 11 هزار و 740 منبع آب دارد كه از اين منابع يك 

ميليارد و 200 متر مكعب درسال برداشت مى  شود.
مدير عامل آب منطقه  اى خراسان جنوبى افزود: برداشت 

اين ميزان آب، استان را در وضعيت ناپايدار قرار داده است. 
امامى گفت: نداشتن الگوى مناسب در كاشت محصوالت 
كشاورزى و هدررفت آب در شبكه هاى آبيارى، افزايش 
دماى هوا، حفر بى رويه و كارشناسى نشده چاه هاى عميق 
از  آبى  نوين  روش هاى  از  كشاورزان  نكردن  استفاده  و 

عوامل كسرى مخازن آب زيرزمينى در استان است.
در  خشكسالى  جبران  براى  اينكه  به  اشاره  با  امامى 
خراسان جنوبى  15 طرح در استان در حال اجرا است، 
افزود: 11 طرح از اين تعداد را شركت آب منطقه  اى و 4 
طرح را جهاد كشاورزى اجرا مى  كند كه كنتورگذارى چاه  
هاى كشاورزى، تغذيه مصنوعى و جايگزين كردن پساب 
به جاى استفاده از چاه  هاى كشاورزى در آبيارى مزارع از 

جمله اين طرح  ها است.
گفت:  جنوبى  خراسان  منطقه اى  آب  شركت  مديرعامل 
احياء و تعادل  با اجراى طرح  هاى  در يك سال گذشته 
بخشى منابع آبى، 15 ميليون مترمكعب از كسرى مخازن 

منابع آبى استان جبران شده است.

424روستاى خراسان جنوبى
 با تانكر سيار آبرسانى مى شود

اكبر بسكابادى مدير عامل شركت آب و فاضالب  على 
 424 اكنون  هم  گفت:  نيز  جنوبى  خراسان  روستايى 

روستاى استان با تانكر سيار آبرسانى مى شود.
وى اظهار كرد: به 424 روستاى خراسان جنوبى با جمعيت 

16 هزار و 700 خانوار، آبرسانى سيار شد.
بسكابادى افزود: براى آبرسانى به روستاهاى فاقد آب در 

خراسان جنوبى 29 دستگاه تانكر فعال است.
خراسان  روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  عامل  مدير 
جنوبى تصريح كرد: در استان تعداد 424 روستا با تانكر 
آب  فاقد  روستا   162 تعداد  اين  از  كه  مى شود  آبرسانى 

آشاميدنى است و مابقى نيز آب كافى ندارد.
بسكابادى، طول خطوط انتقال آب روستايى استان را 3 
هزار و 731 كيلومتر دانست و افزود: اين خطوط به ازاى 
هر مشترك 30 متر است و تاكنون 2 هزار و 982 كيلومتر 
در  مشترك  هر  ازاى  به  كه  شده  اجرا  نيز  توزيع  شبكه 

استان 24 متر است.
وى با بيان اينكه 366 منبع آبى در اختيار براى آبرسانى 

به روستاييان است، تصريح كرد: از اين تعداد 259 حلقه 
چاه، 20 چشمه و 77 رشته قنات و 10 منبع از تأسيسات 
همجوار است. مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايى 
در حال حاضر 27 درصد خطوط  خراسان جنوبى گفت: 
انتقال آب روستايى خراسان جنوبى فرسوده است كه بايد 

تعويض شود.

خشكسالى، دو سوم روستاهاى استان
را خالى از سكنه كرد

گفت:  هم  جنوبى  خراسان  استاندار  عمرانى  معاون 
عالوه  جنوبى  خراسان  در  روستاييان  دغدغه  مهمترين 
بر خشكسالى و كم آبى مشكل اشتغال است و بايد همه 
مسئوالن براى خدمت رسانى به اين قشر متدين و بى ادعا 

با يكديگر همكارى كنند.
همايون نخعى نژاد  با بيان اينكه خراسان جنوبى از لحاظ 
كرد:  تصريح  است،  كشور  پهناور  استان  سومين  وسعت 
با  جمعيت  كم ترين  وسعت،  اين  به  توجه  با  استان  اين 

پراكندگى زياد جمعيتى را دارد.
داد:  ادامه  جنوبى  خراسان  استاندار  عمرانى  معاون 
امنيت  حفظ  راستاى  در  استان  در  روستا  زياد  پراكندگى 

مرزها بسيار اهميت دارد.
در  ساله   17 هاى  خشكسالى  اينكه  بيان  با  نخعى نژاد 
است،  شده  روستاييان  مهاجرت  سبب  جنوبى  خراسان 
گفت: در اوايل انقالب 3 هزار و 55 آبادى داراى جمعيت 
در استان وجود داشته و در حال حاضر اين تعداد به يك 
هزار و 700 روستا كاهش يافته و اين در صورتى است كه 

905 روستاهاى باالى 20 خانوار وجود دارد.
در  روستاييان  دغدغه  مهم ترين  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مشكل  كم  آبى  و  خشكسالى  بر  عالوه  جنوبى  خراسان 
اشتغال است، گفت: بايد همه مسئوالن براى خدمت رسانى 

به اين قشر متدين و بى ادعا با يكديگر همكارى كنند.

*****
بايد گفت؛ مديريت منابع آبى مي  تواند يكي از اقدامات 
بسيار مؤثر دركاهش خسارات خشكسالي باشد كه نيازمند 
توجه همه جانبه مردم و مسئولين است، نگذاريم روزى 

برسد كه منابع محدود آبى را ازدست بدهيم.

مرثيه  اى براى آب

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

در ستون  به مطلب درج شده  پاسخ  در  احترامًا   -1
معابر  و  رو  «پياده  درباره   94/3/26 مورخ  شما  پيام 
مجتمع هاى آخر رجايى در شأن اين شهر نيست» 
تعهد  در  روسازى  پياده  رساند:  مى  استحضار  به 
شهردارى نمى باشد و به عهده مالكين بوده كه مى 
تعهد شهردارى  در  كه  معابر  اما  انجام شود  بايست 
مى باشد در دستوركار سازمان عمران قرار دارد كه 

در اسرع وقت انجام خواهد شد.
در ستون  به مطلب درج شده  پاسخ  در  احترامًا   -2
پيام شما مورخ 94/3/26 درباره «كمبود امكانات در 
الهيه غربى» به استحضار مى رساند:  بلوار مجيديه 
مذكور  محل  است  شده  اعالم  قبًال  كه  همانگونه 
تحويل شهردارى نشده است لذا در صورت تحويل 

اقدامات الزم از سوى شهردارى انجام خواهد شد.
در ستون  به مطلب درج شده  پاسخ  در  احترامًا   -3
پيام شما مورخ 94/3/18 درباره «آسفالت كوچه هاى 
رساند:  مى  استحضار  به  شهر»  مهر  گنجى  خيابان 
همان گونه كه قبًال اعالم شده است محل مورد نظر 
آماده سازى  تحويل شهردارى نشده است و متولى 
بنياد مسكن مى باشد لذا شهروندان گرامى به جهت 

تسريع به متولى مربوطه مراجعه نمايند.
در ستون  به مطلب درج شده  پاسخ  در  احترامًا   -4
برخى  «آسفالت  درباره   94/3/19 مورخ  شما  پيام 
معابر خيابان اميديه» به استحضار مى رساند: محل 
مورد نظر تحويل شهردارى نشده است لذا شهروندان 

به جهت تسريع به متولى مربوطه مراجعه نمايند.

پاسخ مسئولين به پيام شما

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

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

بورس كليه ابزارآالت 
اجاره اى رادمان
صياد شيرازى 

 بلوك 84
09151655100

056-32212980-1



قسمت پايانى :   استان خراسان جنوبى در حدود 16 
تا 17 سال است كه به نوعى درگير بحران كم آبى بوده 
و هست. تا حدود شايد 4 يا 5 سال پيش نه فريادى شنيده 
مى شد كه فرياد بى آبى سر دهد و نه برنامه اى وجود داشت 
براى مهار آن. گويا در كل كشور همه چيز آرام بود و اصًال 
هم اتفاقى به وقوع نپيوسته بود. به فرض اگر هم اتفاقى 
نبوده  كرمان  و  اصفهان  و  و مشهد  تهران  در  باشد  افتاده 
پس عمًال اتفاق قابل توجهى وجود نداشته است. به ناگاه 
چه اتفاقى مى افتد كه تمام اين شيون ها و ناله ها زمانى بلند 
مى شوند كه وضعيت درياچه اروميه و يا زاينده رود بحرانى 
مى شود و يا احتمال جيره بندى آب در تهران افزايش مى 
اتفاقات  دست  اين  شاهد  كم  بيرجند  شهر  در  مگر  يابد!؟ 
بوديم؟! مگر هامون كه جزيى از اين كشور است دچار بحران 
نيست!؟ كو پس فريادهايى كه نامى از آن ببرد. شايد هر از 
چند گاهى اگر خوب گوش دهى نوايى خاموش به گوش 
كه  نيست  روزى  رود  زاينده  و  اروميه  سو  آن  از  اما  رسد. 
 نامى از آنان و بحران آنان در رسانه هاى كشورى( و نه فقط 
نحوه  از  مى توان  خوبى  به  را  تبعيض  نباشد.  اى)  منطقه 
تخصيص بودجه ها و انجام پروژه هاى درازمدت و تاثيرگذار 

و نيز نحوه سفر دولتمردان به اين مناطق مشاهده نمود.

آدرس دهى غلط براى شناسايى بحران

 بسيار شنيده ايم و يا خوانده ايم كه مسئوالن و مديران آب 
را  آب  در مصرف  تقاضاى صرفه جويى  مردم  از  مملكت، 
دارند كه به حق درخواست درست و به جايى است. حتى 
اگر بحران آب هم نبود باز هم اين خواسته كامًال منطقى بود 
چه برسد به اوضاع كنونى كه عمًال شايد به نوعى به يك 
واجب عقالنى هم تبديل شده باشد. اما بد نيست به درصد 
مصرف آب شهرى از كل مقدار مصرف آب در كشور توجه 
شود. در ايران درصد مصرف آب شهرى(خانگى) حدود 6 تا 
7 درصد مى باشد كه هر چند كنترل مصرف و ساير اقدام ها 
در اين بخش ضرورى مى باشد اما، عمًال با توجه به موقعيت 
كنونى نمى توان آن را مقصر اصلى دانست. اگر درصد مصرف 
در بخش خانگى با مقدار مصرف آب  در بخش كشاورزى( 
اين سهم  از  آن حاصل  افزوده  ارزش  و  درصد)  حدود 92 
باالى مصرف آب مقايسه شود شايد خيلى از معادالت و راه 
حلهايى كه به شدت روى آن مانور مى دهيم نياز به بازنگرى 

اساسى داشته باشند.

ما هم مقصريم

و  ندارد  ايرانيها جايى  ما  اشتباه در فرهنگ  قبول  هر چند 
معتقديم به وقوع اشتباه فقط از جانب ديگران، اما بايد قبول 
كنيم كه خود ما هم در اين بى توجهى ها و مظلوميتهايى 
بيشتر  در  اينكه  وجود  با  مقصريم.  هستيم  آن  شاهد  كه 
استانهاى كشور كه شرايط به مراتب بهترى از لحاظ منابع 
آب و وضع زيست محيطى نسبت به استان خراسان جنوبى 
دارند، ستادهايى تشكيل شده و هميشه داد و فريادشان از 
اين بحبوحه فرياد  (تا در  بلند است  آبى و بحران آب  كم 
از بى آبى و جذب آب بيشتر براى منطقه خودشان از قافله 

عقب نمانند) اما در استان خراسان جنوبى همچنان به همان 
اعتراض نجيب خود ادامه مى دهيم. اينكه داليل اين رفتارها 
چيست خود جاى بحث دارد كه در اينجا دليلى براى ورود به 

آن وجود ندارد و خود نوشتارى مستقل را مى طلبد.

آنچه به جايى نرسد فرياد است  

بنده هر روز اخبار استان حداقل در خصوص وضع آب را از 
بررسى استان(!!)  آنالين   طريق مطبوعات و خبرگزاريهاى 
 مى كنم. مطالب و تيترهاى خبرى در خصوص بحران آب 
كم نيستند كه البته بيشتر يا تكرارى هستند و يا صرفاً تحت 
 عنوان يك خبر براى پر كردن صفحات مورد استفاده قرار 
مى گيرند. تحليل عمومى و يا مطالب مفيدى كه باعث روشن 

شدن افكار مردم شود، در آن ها به ندرت يافت مى شود. 

نمى داند چرا كه  را مقصر  يا خبرگزارى  روزنامه  آن  كسى 
بايد از جايى تغذيه شود. اينجاست كه جاى خالى مشاركت 
صاحبنظران و استادان اهل فن چه از دانشگاه و چه از صنعت 
واقعاً خودنمايى مى كند. شايد يكى از نمونه هاى خوب و 
قابل تقديرى كه در خصوص پيگيرى وضعيت بحران آب در 
استان خراسان جنوبى قابل مشاهده است وب سايت نماينده 
محترم مى باشد كه هر چند مشكل فوق الذكر در آن به چشم 
مى آيد اما از روند قابل قبولى برخوردار مى باشد. هر چند با 
ارسال ايميلى به ايشان پيشنهاد شد تا اين تالش ارزشمند 
اين حوضه غناى  با حضور و مشورت متخصصان  را  خود 
بيشترى ببخشند اما به رسم و سنت بى اعتقادى به ايميل 

(رايانامه) اين پيشنهاد كماكان بى جواب مانده است.

بحران آب را باور نكرده ايم 

شايد تا همين 4 يا 5 سال قبل اگر سخنى از بحران آب به 
ميان مى آمد كسى آن را جدى نمى گرفت و عمًال اطالعى 
از بحران آب و يا ساير بحران هاى زيست محيطى نداشتيم. 
آنان كه بايد مى گفتند تا باورمان شود هم عمدتا شايد به 
داليل امنيتى(!!) و اقتضاى مصلحت ملى سكوت را ترجيح 
دادند واگر فريادى بود كه بود عمًال گوش شنوايى براى آن 

نبود كه همه سرمست توسعه بوديم.
در نقطه مقابل، در اوضاع كنونى روزى نيست كه جايى سختى 
از بحران آب نباشد كه صحبت از بحران آب و نيز بحران 
زيست محيطى و تحليل آن! خود شايد به عنوان يك ژست 

روشنفكرى مطرح شده است. همه ما مطمئناً  مشكل را به 
 خوبى مى دانيم اما آنچه وجود ندارد باور آن چيزى است كه 
اين  تا  ندارد.  وجود  آبى  واقعاً  اكنون  اينكه  دانيم.  مى 
آرزوى  داشتن  را  پايدار  راهكار  انتظار  نشود  ايجاد   باور 

خام و بيهوده است.

آب به نرخ روز خوردن 

ناپذير  جبران  مشكالت  جز  كشور  براى  اگر  آب  بحران 
عايدى ديگرى نداشت، اما براى خيلى ها هم نان داشت و 
هم شهرت. آقايانى كه تا چند سال پيش سردمداران توسعه 
كشاورزى به هر قيمتى بودند به يكباره تغيير مسير مى دهند و 

از راه ديگرى البته باز هم از طريق آب، نان مى خورند.
 سخنانى كه هر روز توسط اين دولتمردان دلسوز سابق و 
دلسوزتر اكنون زده مى شود گواهى بر اين ادعاست (مقاله 
با عنوان  ارديبهشت 1394  انتخاب در تاريخ 7  خبرگزارى 
در  اجبارى  كوچ  جهانگيرى/  مشاور  تكان دهنده  «سخنان 

سرنوشت ميليون ها ايرانى»).

و نكته پايانى

 اينكه واقعاً حل بحران آب نه با شعار و نه با هياهو و نه در 
يكى دو سال قابل حل نيست. طبيعت دشمن ما نيست كه 
قصد انتقام داشته باشد بلكه آنچه امروز شاهد آنيم همان است 
كه ما با طبيعت كرده ايم. فقط به دليل سعه صدر طبيعت 
تا چند روز قبل اگر   اثرات آن را سالها بعد شاهد هستيم. 
 بهانه اى به نام تحريم ها داشتيم (كه واقعا هم در ايجاد
بحران هاى زيست محيطى بى تاثير نبودند) اكنون اميدواريم 
شرايط  در  نسبى  چند  هر  بهبودى  ها،  تحريم  اين  رفع  با 
موجود كه واقعا جاى نگرانى و تامل دارد، ايجاد گردد. هر 
چند شرايط فعلى منابع آبى و زيست محيطى را بايد فوق 
بحرانى توصيف كرد اما اين دليلى براى عدم تالش براى 
حل مشكل نخواهد بود. براى حل اين مشكالت و بحران 
ها، چاره اى جز مديريت و حكمرانى پايدار منابع آب با حضور 
تمام مؤسسات و ارگانهاى دولتى و غيردولتى و مردمى و 
تغيير خيلى از ديدگاههاى اشتباه و ناصواب كه ما را به اينجا 

رسانده است، نداريم.  
على عباسى-  پژوهشگر مديريت منابع آب

دلفت- هلند

يكشنبه *4 مرداد 1394 * شماره 3276 

قديمى ترين قرآن جهان كه قدمت آن به 1370 سال پيش باز مى گردد يافت شده است. متن اين قرآن به خط حجازى نوشته شده است و در 
صورت صحت تخمين دانشمندان، با فاصله قديميترين قرآن موجود در جهان است.قدمت اين قرآن با آزمايش راديوكربن مشخص شده است. با 
توجه به قدمت تخمين زده شده، نگارش اين متن به پيش از جمع آورى قرآن در زمان خليفه سوم باز مى گردد.

قديمى ترين نسخه قرآن كشف شدقديمى ترين نسخه قرآن كشف شد

4
فرافكنى ها در شرايط بحران آب

خواندنى ها

تعطيالت مدارس در ديگر كشورها 

اين  جهان  كشورهاى  تمام  آموزشى  نظام هاى  در   
زمان هاى فراغت از تحصيل لحاظ شده كه به بهبود 
اما در هر  دانشجويان كمك مى كند  بازده تحصيلى 
كشورى بنابر سياست هاى آموزشى خاص هر كشور 
بين تحصيلى  تعطيالت  اين  براى  تعيين شده  زمان 

متفاوت است:
ماههاى  روز،    100 تا   90 بين  تعطيالت  كانادا: 
تابستان، دو هفته در زمستان  آگوست در  جوالى و 

و يك هفته در بهار و پاييز
آخر  تعطيالت  روز،    90 حدود  تعطيالت  مالزى:  
سال دو هفته(آخر مى تااواسط ژوئن) تعطيالت پايان 
اعياد  پابان دوره و  سال، هر ترم يك هفته تعطيلى 

فطر، قربان، هارى رايا ، سال نو چينى وديوالى
انگليس: تعطيالت 100 روز ، شش هفته تابستان دو  
دوره دو هفته اى در كريسمس و عيد پاك سه هفته 
تحصيالت  روز   190 كال  تحصيلى  هاى  ترم  مابين 

استاندارد در مدارس خصوصى كمتر است
در  هفته   2 روز،   125 حدودا  تعطيالت  تركيه:  
و  ملى  اعياد  روز  تابستان،12  هفته   14 زمستان، 

مذهبى و كريسمس
روسيه:  تعطيالت 120 روز، دو هفته ژانويه، يك 
هفته در آوريل،يك هفته در پاييز،3 ماه تابستان و5 

روز مناسبتهاى ملى
پاييز  روز،  تابستان42  روز،   100 تعطيالت  آلمان: 
يكهفته، سال نو 13 روز عيد پاك دو هفته عيد معراج 
ملى  تعطيالت  و  اعياد  روز  بيست  و  روز  سه  مسيح 

و ايالتى
هند: دانشگاه هاى هند زمان آغاز فعاليت خود را از 
ماه ژوئيه قرار داده اند كه تا ماه مه ادامه پيدا مى كند. 
در طول فصل تابستان و از پايان ماه مه تا شروع ماه 

ژوئيه به دانشجويان تعطيالتى داده مى شود.
سال آكادميك در اين كشور به دليل زمان  ايتاليا: 
سال  است.  متفاوت  تاحدودى  امتحانات  برگزارى 
بخش  دو  به  كشور  اين  دانشگاه هاى  در  تحصيلى 
تا  اكتبر  شروع  از  اول  سال  نيم  كه  مى شود  تقسيم 
پايان ماه فوريه و نيم سال دوم از شروع ماه مارس 
تا پايان ماه ژوئيه است. همچنين ماه سپتامبر از يك 
تمام  در  واقع  در  اما  مى آيد  حساب  به  آزاد  ماه  سو 
دانشگاه هاى ايتاليا ماه امتحان نيز محسوب مى شود.

روسيه  دانشگاه هاى  در  تحصيلى  سال  روسيه: 
هفته   42 شامل  كه  مى شود  شروع  سپتامبر  اول  از 
تحصيلى و 10 هفته تعطيالت است. سال تحصيلى 
در اين كشور به دو نيم سال تقسيم مى شود. نيم سال 
از  پس  كه  مى شود  برگزار  ژانويه  تا  سپتامبر  از  اول 
مى شود.  داده  دانشجويان  به  تعطيالت  هفته  دو  آن 
ژوئن  ماه  تا  و  شروع  فوريه  ماه  از  دوم  سال   نيم 

يا ژوئيه ادامه دارد 

از قلم شما
قانون، ترافيك، ايمنى

اعالم شرايط بازگرداندن 2 بار
 پرداختى صورت وضعيت تخلفات رانندگى

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى شرايط 
بازگرداندن وجوه دوبار پرداختى صورت وضعيت تخلفات 

رانندگى را اعالم كرد. 

اظهار  خبر  اين  تشريح  در  رضايى  عليرضا  سرهنگ 
 داشت: بعضا برخى مالكان خودروها به طور اشتباهى
 2 بار نسبت به پرداخت پرينت اخالقى خالفى خودرو و 
يا قبوض جريمه خود اقدام مى كنند و پس از پرداخت، 
متوجه اشتباه خود مى شوند. وى با تاكيد بر اينكه مالكان 
پالك  حتما  بايد  تخلفات  پرداخت  زمان  در  خودروها 
خودرو را كنترل كنند، تاكيد كرد: در عين حال پليس 
پرداختى  بار  بازگرداندن 2  براى  را  نيز شرايطى  راهور 

صورت وضعيت تخلفات رانندگى در نظر گرفته است. 
رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان در تشريح اين 
فرايند، گفت: مالكان خودروهايى كه به اشتباه صورت 
وضعيت تخلفات رانندگى خود را 2 بار پرداخت كرده اند 
مى توانند با مراجعه به واحدهاى اجراييات پليس راهور در 
سراسر استان نسبت به درخواست استرداد پرداختى اشتباه 
اقدام كنند.وى افزود: اين افراد بايد ضمن پر كردن فرم 
مربوطه، اصل صورت وضعيت يا برگه اخطاريه پرداخت 
شده داراى ثبت ماشينى يا رسيد پرداخت الكترونيكى 
يا  ملى  كارت  خوانا  تصوير  عامل،  بانك  به  تاييد  با 
شناسنامه مالك پالك صحيح، تصوير شناسنامه مالكيت 
خودرو پالك صحيح به نام مالك پالك، تصوير برگ 
انتقال خودرو و تاريخچه پالك و شماره حساب  نقل 
عابر بانك سپه و يا سيبا ملى را به همراه داشته باشند. 

سرهنگ رضايى خاطر نشان كرد: پس از تحويل اين 
قانونى  مراحل  طى  و  اجرائيات  واحدهاى  به  مدرك 
از  اعالمى  حساب  به  پرداختى  اشتباه  وجه  مربوطه، 
سوى متقاضى توسط پليس واريز مى شود. رئيس پليس 
راهنمايى و رانندگى با تاكيد بر اين كه فرايند بازپرداخت 
قبوض جرايم پرداختى طوالنى است از مالكان خودروها 
خواست حتما در زمان پرداخت قبوض خود كنترل هاى 

الزم را داشته باشند تا با مشكلى مواجه نشوند.

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

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

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
الستيـك فـرازىتلفن: 32440966 -09151609589

نقدى تخفيف ويژه 
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

نبش جمهورى 30 و 28 
به سمت مزار شهدا

09155622291
32211684

دستگـاه ساب  سيـار 

اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر 

گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.
 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007
بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن: 32229154   فاكس:32229051



* در مسابقه بين شير و گوزن، بسيارى
 از گوزن ها برنده مى شوند چون شير 
براى غذا مى دود و گوزن براى زندگى

پس  هدف مهم تر از نياز است ”
 * جمله ”به تو افتخار مى كنم“همان قدر به مردان 
انرژى مى دهد كه جمله ”دوستت دارم“ به زنان . . .
 * اين روزها همه ترس از دست دادن آبروى خود 
دارند اما به سادگى آبروى ديگران را مى برند . . .

* وقتى در وضعيت خوبى هستيد، 
يك اشتباه را يك جك در نظر مى گيريد اما زمانى 
كه در وضعيت بدى قرار داريد، حتى از يك جوك 

ناراحت مى شويد و اشتباه مى پنداريد .

يكشنبه *4 مرداد 1394 * شماره 3276 

مسئله  اين  به  كارفرما  اتاق  به  شدن  وارد  از  قبل 
نشود  موافقت  درخواست شما  با  اگر  كه  كنيد  فكر 
يا با ميزان بسيار كمتر موافقت شود، چه كارى انجام 
خواهيد داد. آيا كار خود را ترك خواهيد كرد يا در 
آينده دوباره درخواست خود را عنوان خواهيد كرد؟ 
صحبت هاى  به  شما  تصميم  است  ممكن  البته 
مثال، در صورت  براى  باشد.  داشته  بستگى  رئيس 
انتقاد از نحوه عملكرد شما، از خود سؤال كنيد كه 
آيا حق با اوست. ممكن است به خاطر عدم قدردانى 
جديد  شغلى  يافتن  به  تصميم  شما،  تالش هاى  از 
بگيريد كه در آنجا به خاطر موفقيت هايتان از شما 
تقدير شود. اگر داليل ديگر براى انتقاد از شما وجود 
دارد، سعى كنيد از آن ها مطلع شويد تا قادر به ايجاد 

تغييرات مثبت باشيد.

پيرمرد عاشق!

پياده رو  آمد.  بيرون  از خانه اش  پيرمردى صبح زود 
در دست تعمير بود به همين خاطر در خيابان شروع 
زد.  او  به  ماشين  يك  ناگهان  كه  كرد  رفتن  راه  به 
مرد به زمين افتاد. مردم دورش جمع شدند واو را به 
بيمارستان رساندند. پس از پانسمان زخم ها، پرستاران 
به او گفتند كه آماده عكسبردارى از استخوان بشود.

پيرمرد در فكر فرو رفت.سپس بلند شد ولنگ لنگان به 
سمت در رفت و در همان حال گفت:«كه عجله دارد 
ونيازى به عكسبردارى نيست» پرستاران سعى در قانع 
كردن او داشتند ولى موفق نشدند. براى همين از او 
دليل عجله اش را پرسيدند. پير مرد گفت:«زنم در خانه 
سالمندان است. من هر صبح به آنجا ميروم وصبحانه 
را با او ميخورم.نميخواهم دير شود!» پرستارى به او 
گفت:«شما نگران نباشيد ما به او خبر مى دهيم. كه 
داد:«متاسفم. جواب  پيرمرد  رسيد.»  مى  ديرتر  امروز 

بيمارى فراموشى دارد ومتوجه چيزى نخواهد شد  او 
وحتى مرا هم نميشناسد.» پرستارها با تعجب پرسيدند: 
او   پس چرا هر روز صبح براى صرف صبحانه پيش 
مى رويد در حالى كه شما را نميشناسد؟پير مرد با صداى 

غمگين وآرام گفت: اما من كه او را مي شناسم.

كاش همه مى فهميدن دل بستن 
به كالغى كه دل دارد بهتر از دل بستن

 به طاووسيست كه تنها زيبايى دارد

 دقت كردى وقتى دارى به شدت دنبال چيزى
 مى گردى همون چيزى رو پيدا مى كنى
 كه دفعه پيش شديد دنبالش مى گشتى

آن كس كه چون كمند كشد، سر ز رأيشان
  در گردنش، زدست حوادث كمند باد

ابن حسام خوسفى

قول واژه اى بزرگ است 
يا چيزى را مى سازد 

يا همه چيز را خراب مى كند .

هيچوقت به كسى كه بهت اعتماد داره، 
دروغ نگو هيچوقت به كسى

 كه بهت دروغ ميگه، اعتماد نكن
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پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

بگو به آن ايمان بياوريد يا نياوريد بى گمان كسانى كه پيش از آن دانش يافته اند چون 
[اين كتاب] بر آنان خوانده شود سجده كنان به روى درمى افتند. سوره اإلسراء, آيه 107

حديث روز  

هر كسى كه دو روزش مساوى باشد (و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد) مغبون است.
امام موسى كاظم (ع)

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

دانه   - ليسانس  مدرك   -1 افقي: 
خوراكي مقوي 2- توبه كردن - تمام 
كننده – آرامگاه 3- رواديد  - ثروت 
و سرمايه  - بيم و هراس  4- بله 
انگليسي  - كلمه اى براى آگاهى و 
تنبيه بكار مى رود - شگفتي  - هر 
براى  كه  نخي  ساختمان 5-  طبقه 
يادآوري در دست مي بندند-  توان 
تنفسي  لوله  پسوند شباهت 6 -   –
- توقف ناگهاني قلب-  والده گرامي 
7- زمين خشك و باير - درخشان  
- پدر آذري 8- تيردان-  درخت پر 
شاخ و برگ  - مخفي و نهفته 9- 
متحير ماندن-  گشادگي رگ هاي 
پا  - ناپايدار و فناپذير 10-  ستارگان  
-كلفت و ضخيم  - نت تكنوازي، 
و  يار همقد-  وطن  دو  سل 11-  
جامه  تيغي 12-   زادبوم  - جوجه 
قبا  روي  كه  بلندى  و   گشاد 
 - كش  نفس  عدد   – پوشند  مي 
نقاش دانماركي قرن بيستم  - عود 
13-  كلمه هشدار - از مواد مخدر - 
سنگ گرانبها 14-  محبت  مقصود 
و منظور-  نوعي نقاشي 15-  مدرك 
كارشناسي  - جلوي دوربين قرار دارد

 - كردن  جستجو   -1 عمودي: 
مجسمه مصريان قديم 2- همدم و 
يار  - مادر پيامبر اكرم (ص)  - ده 
و روستا 3- حرف نهفته بر دل  - 
آن  الكتريكي  مقاومت  كه  اسبابي 
به دلخواه قابل تغيير است  -مردم 
4- مثل هم بودن - دودمان  -پارچه 
ماليدني  -تصديق روسي 5- تذكره-  
فهرست - زن زيبا 6- پايين جامه - 
رقعه  - خاك گور 7- آسمان - واحد 
زمين - زنده شدن مرده در قيامت 
8- بي ريا  -پايتخت فرانسه - مكار 
سنتي  اشكال  از   -9 گر  حيله  و 

براي  هاى   وسيله   – قاليبافي  در 
 – تلويزيوني  تصاوير  بهتر  دريافت 
تصديق خودمان   دستي10-  حرف 
طالق  نوعي  خواستن-   -زنهار 
از جزاير  11-  دوستان صميمي - 
هميشه خليج فارس – حرف انزجار 
12-  شهر سوهان  -خوشحال - 
رمق آخر  -كارگر و زحمتكش 13-  
تمدن مكزيك - هدايتگر و پيشوا - 
 عقب و پشت سر 14-  معروف ترين 
دائره المعارف فرانسه-  الستيك رويي 
دريايي 15-   -حيوان  خودرو   چرخ 
اهر - حيران و سرگردان قديم  نام 
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داليل بسيارى باعث مى شود تا يك كارمند كار خود را 
ترك كند تحت كنترل كارفرما است. در واقع عواملى مانند 
نحوه برخورد كارفرما، فضاى كارى و ديدگاه كارمند نسبت 

شغل و فرصت ها تاثير بسيارى روى رفتار كارمند داد.
تالش  خود  كارمندان  با  موثر  ارتباط  برقرارى  در  اگر 
كنيد، مطمئنا قادر به در اختيار گرفتن آنها خواهيد بود. 
. آيا سيستم و روند كار كارمندان را ترغيب به ماندن در 
شركت مى كنند؟ آيا آن ها نيازهاى ضرورى كارمند شما 

را برطرف مى سازند؟
در ادامه به مهمترين داليلى كه باعث مى شود تا كارمندان 
كار خود را ترك كنند اشاره شده است. سعى كنيد آن ها 

را در محل كار خود مورد توجه قرار دهيد.

ارتباط با كارفرما
سعى  بلكه  باشيد،  دوست  خود  كارمندان  با  نيست  نياز 
كارمند  يك  دهيد.  ادامه  آنها  با  را  موثر  ارتباطى  كنيد 
كارفرماى  از  را  الزم  بازخوردهاى  و  ها  راهنمايى  تمام 
 خود دريافت مى كند. يك كارفرما با بى اهميت شمردن 
رابطه  اين  تا  باعث مى شود  تالش هاى كارمند  خود 
درست شكل نگيرد. اولين عاملى كه ممكن است باعث 
نا مناسب كارفرما  از سوى كارمند شود رفتار  ترك كار 
است. بنابراين كارفرما بايد نهايت تالش خود را در ايجاد 

ارتباط موثر با كارمندان بكند.

چالش برانگيز نبودن كار
هيچ كسى دوست ندارد  كارى كسالت آور و خسته كننده  
انجام دهد. اگر كارمندى نسبت به كار خود چنين حسى  
دارد به او كمك كنيد تا دوباره به كار خود عالقه مند شود. 

كارمندان دوست دارند از كار خود لذت ببرند. 
كار  محل  در  را  خود  زندگى  از  سوم  يك  از  بيش   آنها 
مى گذرانند. سعى كنيد از طريق كارمندان ديگر از نظرات  
آن ها مطلع شويد. به اين ترتيب مى توانيد مطمئن شويد 
كه كارمندان داراى انگيزه هستند و با عالقه كار خود را 

انجام مى دهند.

ارتباط با همكاران
وقتى كارمندى كار خود را ترك مى كند، معموال ايميل 
خداحافظى براى همكاران خوب خود ارسال مى كند و  از 
با يك  ابراز دلتنگى مى كند. همكارانى كه  اين طريق 
كارمند در ارتباط هستند تاثير بسيار زيادى روى فضاى 

كارى و حس كارمند مى گذارند.
تحقيقات سازمان Gallupنشان مى دهد كه يكى از 
12 عاملى كه روى رضايت مندى كارمندان از محيط كار 
تاثير مى گذارد داشتن دوستان خوب در محل كار است. 
ارتباط خوب همكاران باعث مى شود تا آنها كار را ترك 
نكنند. اگر مشكلى در اين ضمينه وجود دارد سعى كنيد آن 

را شناسايى و برطرف كنيد.

فرصت هايى براى استفاده از مهارت ها 
وقتى كارمندان از توانايى ها و مهارت هاى خود در محل 
كار استفاده مى كنند، احساس رضايت، غرور و اعتماد به 
نفس بيشترى دارند. آنها دنبال فرصت هاى كارى هستند 
كه در انجام آنها مهارت دارند و باعث تقويت قابليت هاى 
آن ها مى شوند. آنها دوست دارند توانايى هاى خود را 
تقويت كنند. اگر قادر به انجام اين كار در محل كار نباشتد، 

به دنبال فرصت هاى كارى ديگرى خواهند رفت. 

تاثير كار در دستيابى به اهداف تجارى شركت
كارمندان بايد نسبت به شركت احساس تعلق داشته و 
خود را عضوى موثر از سازمان بدانند. بسيارى از مديران 
تصور مى كنند كه كارمندان بازخورد ها و كمك هاى 
اين  اما  از مسئوالن اجرايى دريافت مى كنند.  را   الزم 
آنها به كمك شما براى تطبيق  تصور درست نيست و 
و هماهنگى كار خود با هدف بزرگ مجموعه نياز دارند. 
اگر آنها قادر به برقرارى چنين ارتباطى نباشند، كار خود 

را رها خواهند كرد.

استقالل
سازمان ها در رابطه با توانمندسازى و استقالل صحبت 
مهيا عوامل  اين  بروز  براى  را  زمينه  كنند،اما   مى 

نمى سازند.اين دو مهارت هايى هستند كه يك كارمند 

بايد در محل كار از آنها برخوردار باشد. شما به عنوان يك 
مدير بايد فضايى را ايجاد كنيد كه كارمند قادر به عملكرد 

مستقل و تقويت مهارت هاى خود باشند.

هدفمند بودن كار
همه ما به دنبال انجام كارى متفاوت براى ارائه خدمات به 
ديگران هستيم. كارفرمايان بايد به كارمندان كمك كنند 
تا هدف از انجام كار سازمان را درك كنند. به كارمندان 
خود كمك كنيد تا نقش خود در انجام كار را درك كنند. 
سعى كنيد از ابتدا كارمندانى را استخدام كنيد كه عالقمند 

به انجام وظايف مورد نظر هستند.

فرهنگ كارى شركت
فرهنگ شركت تاثير بسيار زيادى روى نحوه عملكرد و 
تصميم گيرى كارمندان براى ماندن در  شركت دارد. آيا 
شركت شما كارمندان را مورد تشويق قرار مى دهد؟آيا 
فضاى شركت باعث رضايتمندى و تعهد كارمندان نسبت 
به كارشان مى شود؟ آيا فعاليت ها و مراسم هايى تدارك 
مى بينيد كه به كارمندان نشان دهد كه شركت محلى 
مناسب براى كار است؟ فرهنگ كلى شركت باعث مى 
شود تا يك كارمند تصميم به رفتن يا ماندن  در آنجا 
ايجاد فضايى  را در جهت  بايد تمام تالش خود  بگيرد. 

مناسب براى نگه داشتن كارمندان كارآمد بكنيد.

چرا كارمندان خوب، استعفا مى دهند؟!
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اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153613074 -09153634767 
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

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

09156694379 - موذن
فروش  ساختمان تجارى واقع در محالتى جنب محيط 
زيست ، 4 طبقه ، 285 متر زيربنا ، با  كليه امكانات 

فى : 850 ميليون تومان       09158679823

فروش خودرو 405 مدل 85 ، بيمه 
كامل ، بسيار تميز    فى: توافقى

09156217507

غذاى آماده و رستوران 
با موقعيت عالى به دليل 
مهاجرت واگذار مى شود.

09365616023
 رهن كامل منزل وياليى 

واقع در خيابان معلم ، 200 متر بنا
 265 متر زمين

مبلغ رهن: 35 ميليون تومان
09128460511

فروش
كليه امكانات و وسايل پيتزا فروشى

09157200371

يك شركت تبليغاتى براى  تكميل كادر 
خود تعدادى خانم و آقا با روابط عمومى 

 باال براى بخش روابط عمومى ،
 مدير فروش و بازارياب نياز دارد. 
32239311 - 09155628902

يك آشپز ماهر و نيروى ساده 
خانم براى كار در غذاى آماده 

نيازمنديم.
32445179 -09155624508

يك حسابدار با تجربه
با حقوق و مزاياى عالى

 نيازمنديم. 
32239882-09151611196 

آپارتمان فروشى
 سايت ادارى ، بلوك جام جم

 85 متر، با كليه امكانات (كابينت 
MDF ، پكيج، كاغذ ديوارى ، پرده 
و ...) پاركينگ ، آسانسور، طبقه 5 

 40 قسط پرداخت شده 
فى: توافقى    09153637085

 جوياى كار   حسابدارى و كارپردازى 
با نرم افزار حسابدارى محك ، هلو و ...

09371645561

تعدادى كناف كار ماهر 
نيازمنديم. 09384515003

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

تجربه كنيد.    09158668002

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

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

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

09155626304

پخـش نگـار
 عرضه انواع برنج هندى 

با كارت قرعه كشى
 برنج (آوازه، هستى، آريا، رونق) 

انواع روغن نارين ورامين
 و قند فرشاد كاشمر
ميدان آزادى - پالك 19

09151634663 - 32319401

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

32230549

 آبكش شهرى آماده ارائه خدمات 
به تمام نهادها ، ارگان هاى خصوصى ، 

دولتى و ...      09159952240

فروش 10 هكتار زمين مزروعى
 واقع در كيلومتر 35 جاده كرمان 
داراى قنات و چاه با قيمت مقطوع

09363220765 

خريدار آهن و ميلگرد
 تا 20 ميليون تومان

10 ميليون نقد و مابقى پول 
از ميزان  09151600570

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

سرمايه در گردش با سود خيلى  عالى 

با وثيقه بهره بردارى
 و سود پس از يك ماه 

09371295679

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

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

تعميـر لـوازم گازسـوز خانـگى
و صنعتى در اسرع وقت  

32252174-09150570409 رجبى

آبكش شهرى حمل آب با تانكر نيسان 
به تمام نقاط با قيمت مناسب ظرفيت 
تانكر 2200 ليتر   09379316676
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: بستنى هاى تابستانى يكى از خوراكى هاى چاق كننده تابستانى است. ظرف بستنى ساده داراى بيش از 300 كالرى انرژى و بيش از 20 گرم چربى 
است كه در صورت اضافه نمودن شكالت و خامه، اين ميزان بيشتر هم خواهد شد. قطعا عالقه همه ما به اين نوع مواد غذايى در فصل تابستان افزايش مى 
يابد، لذا مصرف هفته اى يك بار و يا دو هفته يك بار بستنى اشكالى ندارد، مشكل آنجاست كه هر روز به بهانه هواى گرم بستنى بخوريم!.

بستنى هاى تابستانى يكى از خوراكى هاى چاق كننده تابستانى است

شكمى صاف با اين نوشيدنى ها

شهرخبر: آب هندوانه: هندوانه، اين ميوه خوش 
طعم و كم كالرى، نه تنها به دليل محتواى آب 
فراوان، فوق العاده مفيد و باارزش بوده و بدن را 

كامال هيدراته نگه مى دارد، بلكه سرشار از مواد 
مغذى مثل ليكوپن براى مبارزه با سرطان و اسيد 
در يك  باشد.  مى  آرژنين  مثل  عالى  اى  آمينه 
مطالعه جديد، پژوهشگران به اين نتيجه رسيدند 

كه آرژنين قادر است چربى بدن را كاهش داده 
و موجب افزايش توده عضالنى بدن شود. چاى 
نعناعى سرد: چاى نعناعى سرد، شكمى صاف و 
زيبا را به شما هديه مى دهد. جالب است بدانيد 
نوشيدن اين چاى، موجب هضم سريعتر چربى 
هاى موجود در غذاهايى مثل برگرها و استيك 

شده، نفخ را برطرف كرده و به اين ترتيب، اندام 
سبز:  چاى  سازد.  مى  متناسب  و  زيبا  را  شما 
مطالعات نشان مى دهند كه چاى سبز، عالوه 
بر كاهش خطر ابتال به سرطان و بيمارى هاى 

هايى  اكسيدان  آنتى  و  تركيبات  حاوى  قلبى، 
بردن چربى هاى  بين  از  با  تواند  است كه مى 

شكم، آن را زيبا و خوش فرم سازد. 

ويتامين هاي كاهش و افزايش وزن
 

سالمت نيوز:كمبود ويتامين B12 و كاهش وزن: 
كمبود ويتامين B12 بيشتر در افراد گياهخوار 
مانند  عوارضي  باعث  مي تواند  و  مي دهد  رخ 
افسردگي، كم خوني و كاهش عملكرد سيستم 
كه  ندانند  خيلي ها  شايد  شود.  عروقي  و  قلبي 
يكي از عاليم و عوارض كمبود اين ويتامين، 
كاهش وزن است. از اين رو، به افراد گياهخوار، 
مي شود  توصيه  باردار،  خانم هاي  مخصوصا 
مصرف مكمل هاي ويتامين B12 را در برنامه 
خود داشته باشند. كمبود ويتامين D و افزايش 
وزن: محققان به اين نتيجه رسيدند كه رابطه 
 D معناداري بين افزايش وزن با كمبود ويتامين
در بدن وجود دارد. اين محققان اعالم كردند كه 
 ،Dهرچند افزايش وزن ناشي از كمبود ويتامين
ديگري  عوامل  اندازه  به  و  نيست  زياد  چندان 
مانند شيوه نادرست زندگي، تاثيري بر افزايش 
وزن ندارد، اما به  هر حال بايد اين عامل را هم 

در رژيم هاي الغري در نظر گرفت. 

رژيمى براى تقويت چشم ها

مهمى  بسيار  نقش   A ويتامين  نيوز:  سالمت 
فرد  تطابق  براى  و  دارد  چشم  سالمت   در 
استفاده  هنگام  و  است  ضرورى  نور  تغيير  به 
و  تلويزيون  تماشاى  كامپيوتر،  چراغ،  نور  از 

انجام كارهاى ظريف چشمى  مصرف بيشترى 
ويتامين  اين  شديد  كمبود  دارد.  بدن  در 
در  بينايى  كاهش  مانند  اختالالتى  به  منجر 
و   A ويتامين  گردد.  مى  شب كورى  و  شب 

پيش سازهاى آن در مواد غذايى مانند ميوه و 
سبزى هايى به رنگ زرد و نارنجى مثل هويج، 
زرد آلو ، انبه، شير و لبنيات، جگر، ماهى، زرده 
برگ  سبزى  هاى  انواع  همچنين  و  مرغ  تخم 
سبز يافت مى شود. ويتامين B2 (ريبوفالوين): 
در تنظيم سيستم بينايى چشم و ايجاد تعادل و 

حساسيت بينايى در چشم نقش دارد. در افراد 
ديابتى دفع ادرارى اين ويتامين افزايش يافته 
بيشتر  ويتامين  اين  به   نياز  ميزان  نتيجه  در  و 
خواهد بود. كمبود آن در موارد اوليه عوارضى 

چون سوزش چشم، ترس از نور، ريزش اشك 
آب  به  ابتال  سريع  تر  احتمال  همچنين  و 
نيز  ويتامين  اين  مى شود.  موجب  را  مرواريد 
در غذاهايى مانند: شير و لبنيات، گوشت هاى 
بدون چربى، جگر، سبزى ها، ميوه ها و غالت 

سبوس دار يافت مى شود.

از «انگور» غافل نشويد به اين دليل 

شهرخبر: تحقيقات نشان مى دهد كه «انگور» 
از پرفشارى خون پيشگيرى نموده و به سالمت 
ها  بررسى  در  كند.  مى  كمك  عروق  و  قلب 
از  پيشگيرى  در  ميوه  اين  كه  شد  مشخص 
موثرى  نقش  عروقى  قلبى-  هاى  بيمارى 
موسوم  تركيباتى  به  اثر  اين  كند.   مى  ايفا 
ساير  و  انگور  در  وفور  به  كه  «فالونوئيد»   به 
نسبت  شود،  مى  يافت  سبزيجات  و  ها  ميوه 
داده شده است. عالوه بر ميوه ها و سبزيجات، 
كاكائو، قهوه و چاى سبز نيز حاوى فالونوئيدها 
مى باشند. اصالح شيوه زندگى به معنى پيروى از 
الگوى تغذيه مناسب، پيشگيرى از چاقى، ورزش 
و تحرك مداوم و منظم، پرهيز از مصرف سيگار 
و مديريت استرس، مهم ترين گام در پيشگيرى و 

كنترل بيمارى پرفشارى خون به شمار مى رود. 

از «انگور» غافل نشويد به اين دليل 
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حوادث

مسابقات گلف آمادگى 
تيم استان برگزار شد

يك دوره مسابقات گلف به منظور آمادگى تيم استان 
برگزار شد. رئيس هيئت گلف خراسان جنوبى، گفت: 
اين دوره از مسابقات به منظور آمادگى بازيكنان تيم 
شد.  برگزار  انگيزه  و  رقابت  روحيه،  ايجاد  و  استان 
بازيكنانى  تنها  اين مسابقات  افزود: در  بهدانى  مريم 
توانستند  مى  داشتند  تمرينات  در  مستمر  كه حضور 
در  مسابقات  اين  كرد:  تاكيد  وى  كنند.  شركت 
بخش  در  كه  شد  برگزار  آقايان  و  بانوان  بخش  دو 
بانوان خانم حميده محمدى و در بخش آقايان ايمان 

مشمولى مقام برتر را كسب كردند. 

برگزارى مسابقات قهرمانى پينگ پنگ 
آزاد استان خراسان جنوبى

جنوبى  خراسان  استان  آزاد  پنگ  پينگ  مسابقات 
پروفسور  درگذشت  سالگرد  سومين  مناسبت  به 
مرد  و  ايران  جغرافياى  علم  پدر  گنجى  محمدحسن 
سرحدى  شهيد  سالن  در  جهان  هواشناسى   2001
 47 مسابقات  اين  در  شد.  برگزار  بيرجند  شهرستان 
فردوس  طبس،  بيرجند،  هاى  شهرستان  از  بازيكن 
اميرحسين  و  اميد عباسپور  و درميان حضور داشتند. 
را كسب كردند، محمد  دوم  و  اول  عناوين  عباسپور 

حسين خليلى و حسين رفيعى مشتركًا سوم شدند.

رضا قاسمى المپيكى شد

ايرنا: دونده 100 مترى كشورمان با شكست ركورد 
المپيك 2016  بازى هاى  در  ايران، سهميه حضور 
دوى  مقدماتى  مرحله  آورد.  دست  به  نيز  را  ريو 
شد  برگزار  ديروز  كازانف،  جام  مسابقات  متر   100
و رضا قاسمى به ركورد 10 ثانيه و 14 صدم ثانيه 
دست يافت. قاسمى با ثبت اين زمان، ركورد ايران 
حد  به  توانست  و  بخشيد  بهبود  ثانيه  صدم  يك  را 
المپيك 2016 ريو نيز برسد. حسين  نصاب ورودى 
عسكرى در دوچرخه سوارى و احسان روزبهانى در 
ايران هستند كه تاكنون  بوكس، دو ورزشكار ديگر 
را  ريو  المپيك 2016  بازى هاى  در  سهميه حضور 

به دست آورده اند.

زمان و مكان فينال جام جهانى 
2018 مشخص شد   

ديدار  ميزبان  مسكو  لوژنيكى  ورزشگاه  ايسنا: 
بود،  خواهد   2018 جهانى  جام  فينال  و  افتتاحيه 
ليگ  فينال  ميزبان   2008 سال  در  ورزشگاه  اين 
ژوئن   14 افتتاحيه  ديدار  است  قرار  بود.  قهرمانان 
انجام مى شود.  نيز 15 جوالى  برگزار شود و فينال 
اين مسابقات به ميزبانى روسيه بين 17 ژوئن تا 2 

جوالى برگزار خواهد شد. 

دستگيرى شكارچى غيرمجاز 
در ارتفاعات آهنگران زيركوه

فارس: فرمانده انتظامى زيركوه از دستگيرى شكارچى 
غيرمجاز در ارتفاعات آهنگران اين شهرستان خبر داد. 
بخشى اظهار كرد: گشت موتورى يگان امداد يك دستگاه 
موتورسيكلت بدون صاحب كه در داخل يك شيار پنهان 
شده بود را مشاهده كردند و با كمين در اطراف موتور 
منتظر مراجعه صاحب يا صاحبان موتورسيكلت شدند.بعد 
از چند دقيقه دو نفر به محل مراجعه كردند. ماموران فرمان 
ايست صادر كردند اما اين افراد متوارى شدند. يكى از اين 
افراد دستگير و مقدارى گوشت متعلق به يك الشه بز 

كوهى و يك عدد دوربين شكارى از وى كشف شد. 

 تا صبح به شعله هاى آتش نگاه مى كردم/كشف راز قتل جوان28ساله
 

 گروه خبر: دوازدهم خردادماه امسال خبر مفقودى جوان 28 ساله به پليس آگاهى شهرستان قاين اعالم شد كه با بررسى كارآگاهان آگاهى 
مشخص شد اين فرد به طور ناگهانى گم شده و گوشى وى نيز خاموش است كه شك كارآگاهان را بيشتر مى كند. تيمى از كارآگاهان اداره 
جنايى پليس آگاهى خراسان جنوبى به اتفاق كارآگاهان قاين تحقيقات گسترده اى را آغاز كردند كه در روند جمع آورى مستندات به فردى 
مظنون شدند كه دو مرحله در پليس آگاهى بازجويى شد. رئيس پليس آگاهى استان گفت: متهم به قتل خيلى سرسخت بود اما كارآگاهان 
راز قتل جوان 28 ساله را 12 ساعت پس از دستگيرى متهم كشف كردند. سرهنگ عرب زاده افزود: متهم 38 ساله عنوان داشت: با مقتول 
اختالف داشتم و چندين بار پدرم موضوعاتى را در باره او به من گفته بود تا اين كه كار اصلى خودم را ترك كردم و مدتى در قاين مشغول 
به كار شدم اما مقتول را تحت نظر داشتم. متهم عنوان كرد: روز حادثه به اتفاق فردى ديگر به منزل مقتول مراجعه كردم و وقتى او را مقابل 
درب ورودى ديدم با او خوش بشى داشتم، او را تعارف كردم و سوار ماشين شد. مقتول را به خارج از شهر بردم، وقتى به محل زمين هاى 
مرزوعى رسيدم وى را با ضربات چوب و چاقو به قتل رساندم. دور و روى جسد را چوب و پهن گوسفند گذاشتم و با استفاده از گازوئيل جنازه 
را آتش زدم و تا صبح كنار جنازه بودم هر وقت شعله هاى آتش به سمت خاموش شدن مى رفت دوباره مواد اشتغال زا را اضافه مى كردم. 

وى با اشاره به اقرار متهم و همدستى فردى ديگر گفت كه تحقيقات براى روشن شدن اختالفات و بازجويى از همدستان وى ادامه داد. 

سارقان منزل در دام پليس زيركوه گرفتار شدند

 فارس: فرمانده انتظامى زيركوه گفت: سارقان منزل در دام پليس شهرستان زيركوه گرفتار شدند. جواد بخشى اظهار كرد: 
در پى اعالم سرقت منزل در يكى از خيابان هاى شهر حاجى آباد بالفاصله ماموران به محل حادثه عزيمت كردند. وى 
ادامه داد: ماموران پليس آگاهى شهرستان با تحقيقات همه جانبه پيرامون سرقت و فعال نمودن منابع و مخبرين و انجام 
تحقيقات محلى به دو نفر سارق سابقه دار مشكوك و پس از هماهنگى با مقام قضايى و اخذ حكم قضايى براى كشف 
اموال مسروقه از منزل يكى از مظنونين بازرسى انجام گرفت. فرمانده انتظامى زيركوه خاطرنشان كرد: در اين بازرسى مورد 
مشكوكى كشف نشد اما با بازرسى از منزل مظنون دوم دو عدد كپسول گاز خالى مسروقه كشف و متهم دستگير شد. 
بخشى افزود: در بازجويى هاى به عمل آمده از متهم، وى ابتدا منكر انجام هرگونه سرقت شد اما با شگردها و ترفندهاى 
پليسى و بازجويى هاى جداگانه از دو مظنون دستگير شده، در نهايت مظنون دوم لب به اعتراف گشوده و انجام سرقت در 
ساعت 23 شب با همكارى مظنون اول را اعتراف كرد. وى اضافه كرد: با وجود اعتراف صريح متهم، مظنون دستگير شده 
اول همچنان منكر سرقت بود اما با تطبيق نقوش كفش متهم با عكس هاى تهيه شده از داخل باغچه منزل مالباخته توسط 

كارشناسان مشخص شد كه آثار به طور دقيق مشابه بوده و بدين وسيله همدستى در سرقت توسط وى مبرز شد. 

شركت  فنى مهندسى راه كران نيروى آسيا
مجموعه اى از معتبرترين محصوالت صنعتى

طراحى ، مشاوره و ساخت تابلوهاى برق صنعتى
اتوماسيون صنعتى ، PLC ، اينورتر

انواع دستگاه هاى اندازه گيرى حرارت و رطوبت
آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى- روبروى دادگسترى كل استانمحمودى راد

كيفيت و ارزانى

را از ما بخواهيد 

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

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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  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

اجراى انواع سقف كاذب (كناف ، PVC ، رابيتس)
 اجراى سايبان و آالچيق

 با ضمانت 15 ساله و نازل ترين قيمت

مهرشهر- ولى عصر(عج) 7   09105091970  مديريت: رحيم آبادى

ريال
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لزوم ساده سازى خدمات فروش 
و نصب انشعابات برق

فارس- ساده سازى فرآيندهاى فروش و نصب انشعاب 
جلب  سبب  مختلف  بخش هاى  در  خدمات  ساير  و 
رضايت مشتركان مى شود كه اين مهم بايد در دستور 
برق  نيروى  توزيع  مديرعامل شركت  قرار  گيرد.  كار 
خراسان جنوبى با بيان اين مطلب در بازديد از مديريت 
برق سربيشه، گفت: با توجه به مديريت مصرف انرژى 
به  اجراى  و  مردم  آگاه سازى  و  اطالع رسانى  و  برق 
موقع برنامه هاى عملياتى در راستاى كاهش پيك و 
تا  كرد  مديريت  را  مصرف  بايد  درست،  برنامه ريزى 
كنيم. محمد  بدون هيچ مشكلى عبور  پيك  دوره  از 
ابراهيم شركاء با تأكيد بر اهميت كاهش تلفات، گفت: 
اجراى برنامه هاى عملياتى منظم برروى شبكه ها در 
راستاى كاهش تلفات نيز يكى از موارد مهم در بحث 
مديريت مصرف است و رصد و ارزيابى اين مورد بايد 

در برنامه روزانه پرسنل قرار گيرد.

تخصيص و توزيع اعتبارات عمرانى
در دستگاه هاى استان متوازن نيست

فارس- مديركل امور اقتصادى و دارايى استان، عدم 
توزيع يكنواخت تخصيص  در سال مالى است كه در 
دارد.  پى  در  را  متعددى  آسيب هاى  شرايطى  چنين 
رمضانى افزود: از مهم ترين اين آسيب ها مى توان به 
پايين آمدن كيفيت اجراى پروژه ها و انتظارات بيش از 
حد از ذى حسابان براى جذب حداكثرى اعتبارات اشاره 
تعامل ذى حسابان  و  راستا همكارى  اين  در  كرد كه 
نقش تأثيرگذارى در جذب بهينه و كامل اعتبارات ايفا 
مى كند. وى اظهار كرد: بررسى وضعيت جذب اعتبارات 
تملك دارايى هاى سرمايه اى سال 93 توسط هر كدام 
اين است كه درصد  از  اجرايى حاكى  از دستگاه هاى 
قابل توجهى مانده اعتبار جذب نشده نسبت به مهلت 
اجرايى  دستگاه هاى  افزود:  وى  دارد.  وجود  قانونى 
حداكثرى  جذب  براى  باقيمانده  كم  فرصت  در  بايد 
تخصيص اعتبارات تالش كنند و ذى حسابان نيز در 
اين راستا همكارى الزم را در چارچوب مقررات و با 

اخذ مستندات قانونى به عمل آورند.

پيش بينى برداشت 780 تن هلو در استان

از  هلو  تن  امسال 782  بينى مى شود  پيش  ايسنا- 
اراضى خراسان جنوبى برداشت شود. رئيس سازمان 
مطلب  اين  بيان  با  جنوبى  خراسان  كشاورزى  جهاد 
گفت: سال گذشته سطح زير كشت هلو و شليل به 
ميزان 179 هكتار بود كه از اين ميزان 156 هكتار 
افزود:  بود. وى  بارور  بارور و 22 هكتار غير  اراضى 
ميزان عملكرد توليد امسال 4 هزار و 739 كيلوگرم 
غير  و  بارور  شامل  زير كشت  هكتار  ميزان  و  است 

بارور خراسان جنوبى 179 هكتار بود.

بهسازى 28كيلومتر از خطوط 
ريلي راه آهن شرق درسال جارى

گروه خبر- 28 كيلومتر از خطوط ريلي راه آهن شرق 
شرق  آهن  راه  كل  مدير  شود.  مي  بهسازي  امسال 
گفت: بهسازي خطوط ريلي راه آهن شرق كه از سال 
اقبالي،  يابد.  مي  ادامه  هم  امسال  شده  آغاز  گذشته 
ريلي  خطوط  از  كيلومتر   21 از  بيش  تاكنون  افزود: 
اين منطقه بهسازي، مكانيزه و 6 هزار و 249 تراورس 
شكسته تعويض شده است. وي ادامه داد: امسال هم 
28 كيلومتر ديگر از اين خطوط بهسازي مي شود. به 
گفته وي، انجام اين پروژه در افزايش ظرفيت خطوط، 
ميانگين سرعت سير قطارهاي باري، مسافري، كاهش 

هزينه هاي تعمير و نگهداري بسيار مؤثر است.

طرح ساماندهي مراكز عرضه فرآوردهاي 
خام دامي در خوسف اجرا مي شود

با  عرضه  مراكز  ساماندهى  كميته  خبر-  گروه 
خوسف  دامپزشكى  شبكه  در  مرتبط  ادارات  حضور 
هدف  خوسف  دامپزشكي  شبكه  رئيس  شد.  برگزار 
از برگزاري اين كميته را ساماندهي مراكز عرضه به 
ويژه واحدهاي توزيع، عرضه و فروش فرآورده خام 
تشديد  بر  جلسه  اين  در  كرد.شفاهى  عنوان  دامى 
نهادهاى  ديگر  همكارى  با  مشترك  هاى  گشت 
ذيربط از جمله تعزيرات حكومتي، مركز بهداشت و 
درمان شهرستان، اداره صنعت،معدن و تجارت و... 
تأكيد كرد. وي  با اشاره به اهميت عرضه بهداشتي  
فرآوردهاي خام دامي در سالمت انسان و بهداشت 
در  مؤثر  گامي  را  طرح  اين  اجراي  جامعه،  عمومي 
عرضه محصوالت با كيفيت به مشتريان دانست.  

سطح پوشش آبيارى تحت فشار 
در استان افزايش مى  يابد

خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  تسنيم- 
جنوبى گفت: در سال 93 ميزان 4 هزار و 150 هكتار 
اراضى استان زير پوشش آبيارى تحت فشار بود كه 
از  پوشش  يافته سطح  اختصاص  اعتبارات  با  امسال 
2.8 به 4 درصد مى رسد. ولى پور مطلق اظهار كرد: 
آب  از  درصد   90 به  نزديك  موجود  آمار  اساس  بر 
راندمان  كه  مى شود  مصرف  كشاورزى  بخش  در 
آبيارى در خراسان جنوبى حدود 40 درصد است. وى 
افزود: ارزش سرانه بخش كشاورزى خراسان جنوبى 
اين بخش يك بخش  و  است  رتبه هشتم كشورى 
آسيب پذير است كه با توليد حساس و ظريف روبرو 
است و اين خطرات از مرحله توليد تا فروش ريسك 
بازدهى آب  افزايش  براى  بااليى دارد. به گفته وى 
در اين بخش اقداماتى از قبيل احداث كانال، تجهيز 
نوين  سيستم هاى  اجراى  سنتى،  اراضى  نوسازى  و 
آبيارى و طرح هاى انتقال آب اجرا شده كه در صورت 

تأمين اعتبار مناسب طرح ها موفق تر اجرا مى شود.

مشاركت 16 ميليارد ريالى
مردم خراسان جنوبى در ماه رمضان

مردمى  هاى  مشاركت  توسعه  معاون  تنها-  برناى 
كميته امداد استان از كمك 16 ميليارد و 663 ميليون 
ريالى مردم خير و نيكوكار استان در ماه مبارك رمضان 
به اين نهاد خبر داد. حسينى گفت: اين كمك ها به 
صورت نقدى و غيرنقدى درقالب اطعام، افطارى و سبد 
يمن،  و  فلسطين  موال،  الجنه، هميان  مفتاح  غذايى، 
فطريه و كفاره جمع آورى شده و بخشى نيز به عنوان 
تعهد بوده است. وى به اطعام مددجويان و توزيع سبد 
و  اشاره كرد  بين خانواده هاى تحت حمايت  غذايى 
افزود: در اين ماه 78 هزار و 527 نفر در قالب غذاى 
گرم، سفره افطارى و سبد غذايى، به ارزش 10 ميليارد 
و 529ميليون ريال اطعام شدند. وى اظهار كرد: مردم 
مؤمن و روزه دار پس از يك ماه عبادت و بندگى در 
روز عيد سعيد فطر به منظور كمك به محرومان 2 
و  سادات  و  عام  فطريه  ريال  ميليون  و 963  ميليارد 
896 ميليون ريال كفاره عمد و غيرعمد به اين نهاد 
پرداخت كردند. حسينى همچنين به طرح مفتاح الجنه 
يكى ديگر از طرح هاى اين نهاد درماه مبارك رمضان 
اشاره كرد و ادامه داد: در اين طرح مديران و مسئوالن 
دستگاه هاى اجرايى و خيران به همراه مسئوالن اين 
نهاد با حضور در منازل مددجويان بالغ بر 559 ميليون 
ريال كمك نقدى و غيرنقدى به اين افراد اختصاص 
دادند. وى تصريح كرد: همچنين در قالب طرح هميان 
موال بالغ بر 260 ميليون ريال از سوى مردم نيكوكار 
استان به اين امر اختصاص يافت.حسينى بيان كرد: 
عالوه بر كمكهاى نقدى و غيرنقدى مردم متدين و 
خير استان بالغ بر يك ميليارد ريال نيز تعهد نمودند 
كه درحال وصول است. وى اظهار كرد: درماه پرخير 
از  نيز 4 هزار و668 حامى حمايت  بركت رمضان  و 
5 هزار و48 يتيم وخانواده تحت پوشش اين نهاد را 
درقالب طرح هاى اكرام ايتام، محسنين، شفا، كوثر و 
طاها را برعهده داشتند كه رشد 109درصدى نسبت به 
مدت مشابه سال قبل نشان مى دهد. وى يادآور شد: 
 مردم متدين و نيكوكار استان عالوه براين كمك ها

به  كمك  جهت  صدقه  تومان  350ميليون  بر  بالغ 
نيازمندان و محرومان اهدا كردند.

فعاليت 13 پايگاه انتخاب رشته در استان

فارس- فعاليت 13 پايگاه انتخاب رشته از روز اعالم 
نتايج آزمون سراسرى در خراسان جنوبى آغاز شده و 
در صورت تمديد مهلت انتخاب رشته از سوى سازمان 
مى شود.  تمديد  نيز  پايگاه ها  اين  فعاليت  سنجش، 
مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبى با بيان اين 
مطلب گفت: در پايگاه هاى انتخاب رشته دانش آموزان 
سعى شده از مشاورين متخصص، مجرب و زبده استان 
استفاده شود. وى همچنين از فعاليت 60 مشاور مجرب 
در پايگاه هاى انتخاب رشته استان خبر داد و تصريح 
كرد: در آزمون سراسرى  امسال، قريب به 10 هزار 
هستند  جنوبى  خراسان  از  دانشگاه  به  ورود  داوطلب 
فارغ التحصيالن مراكز  نفر،  تعداد 4 هزار و 500  كه 

پيش دانشگاهى سال 94 بوده اند.

انتقاد فرماندار خوسف 
از عملكرد شركت گاز خراسان جنوبى

گاز  شركت  عملكرد  از  خوسف  فرماندار  فارس- 
توليدى  واحدهاى  به  گازرسانى  در  خراسان جنوبى 
اين شهرستان انتقاد كرد. فرجامى فرد در كميسيون 
برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت بر مبارزه با قاچاق 
خواهيم  مى  اگر  كرد:  اظهار  شهرستان،  ارز  و  كاال 
توليدكنندگان  بايد  كنيم  جلوگيرى  كاال  قاچاق  از 
و  مردم  نفع  به  قوانين  از  و  كنيم  حمايت  را  داخلى 
و  تقسيط  كنيم. وى خواستار  استفاده  توليدكنندگان 
كمك شركت گاز استان در گازرسانى به واحدهاى 
توليدى اين شهرستان شد و از عملكرد شركت گاز 
استان در گازرسانى به واحدهاى توليدى انتقاد كرد و 
افزود: شركت گاز استان بايد انعطاف بيشترى را در 

قبال توليدكنندگان انجام دهد.

اجراى طرح قرآنى 1449 در استان

تسنيم- رئيس دارالقرآن كريم تبليغات خراسان جنوبى 
گفت: طرح قرآنى 1449 با تمديد پس از ماه مبارك 
رمضان در مؤسسات قرآنى استان براى 3 هزار و 100 
نفر ادامه پيدا مى كند. اشرفى همچنين اظهار كرد: به 
منظور از بين بردن فاصله ميان فعاليت هاى قرآنى و 
اختصاصى هيئت هاى مذهبى استان جلسات آموزشى 
عترت در خراسان جنوبى برگزار مى شود. وى درباره 
برگزارى مسابقات تالوت تسنيم نيز تصريح كرد: اين 
مسابقات ويژه دستگاه هاى فرهنگى و پرسنل آنها در 
دهه اول شهريور با رويكرد حفظ آيات تالوت شده و 
تسلط بر مفاهيم برگزار خواهد شد و همچنين ثبت نام 
براى اين مسابقات از ابتداى ماه مبارك رمضان آغاز 

شده و تا 15 مرداد ادامه دارد.

سايت كانون فرهنگي هنري امام حسين(ع) 
بيرجند راه اندازي مي شود

شبستان- مسئول كانون انصارالحسين (ع) بيرجند از 
راه اندازي سايت كانون با نام محراب خبر داد و گفت: 
پيش بيني مي شود اين سايت همزمان با عيد غدير 
افتتاح شود. مساح ادامه داد: اين سايت هم اكنون در 
چندين بخش مختلف در حال طراحى است و اميدواريم 

براى عيد غدير افتتاح آزمايشى آن انجام شود.

 يادواره شهداى روستاى شواكند برگزار شد

ايكنا- مراسم يادواره شهيدان، سيدغالمرضا شواكندى و 
سيدحسين شواكندى در حسينيه روستاى شواكند برگزار 
شد. اين مراسم در راستاى گراميداشت مقام واالى شهدا 
ايثارگران  امور  بنياد شهيد و  با همت  امام شهدا، و  و 
شهرستان سربيشه و همكارى فرماندهى حوزه مقاوت 
بسيج مالك اشتر شهر مود و گروه جهادى پايگاه شهيد 
فياضبخش مركز علمى ـ كاربردى بهزيستى بيرجند و 
با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولين شهرستان، دوم 

مردادماه در حسينيه روستاى شواكند برگزار شد.

حسين زاده- مرحوم پروفسور گنجى از يك روستا در خراسان جنوبى با تالش و 
 پشتكار فراوان بلند مى شود و در آمريكا و اروپا مدارج عالى علمى را طى مى كند

و به عنوان 15 نفر برتر دنيا در علم جغرافيا مطرح مى شود و اين براى بيرجند، 
استان خرسان جنوبى و كشور يك افتخار بزرگ است.

استاندار خراسان جنوبى در آيين گراميداشت سالگرد درگذشت مرحوم پروفسور 
محمد حسن گنجى پدر علم جغرافياى ايران با بيان اين مطلب گفت: در استان 
خراسان جنوبى انسان هايى پرورش داده شده اند كه در سطح ملى و جهانى 
داراى نام و آوازه هستند و جا دارد كه در زمان حيات اين بزرگان كه قطعًا 
دنيايى از عشق و عالقه و دلسوزى نسبت به شهر و استانشان داشته و دارند 

قدرشناسى بهترى از آنان داشته باشيم.

جوانان ما همت و پايدارى پروفسور گنجى
را سر لوحه كارشان قرار دهند

خدمتگزار با اشاره به اينكه بايد بزرگان خود را به جهان معرفى كنيم، اظهار تأسف 
كرد: تمامى آثار كتب پروفسور گنجى تأثيرگذار و رهگشاست و اينكه در جلسه 
بزرگداشت اين مرد بزرگ سالنى كه گنجايش زيادى هم ندارد از عالقمندان علم 
و دانش ُپر نشود. به گفته وى خود اتكايى، خودباورى و تالش و پايدارى خستگى 
ناپذير باعث شد تا پروفسور گنجى مدارج واالى علمى را طى كند و اميدواريم 

جوانان ما تالش  همت و پايدارى آن مرحوم را سرلوحه كار خود قرار دهند.
نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، درميان و خوسف در مجلس نيز با اشاره به 
اينكه خراسان جنوبى استانى زر خيز است و ظرفيت نيروى انسانى بااليى دارد، 
اظهار كرد: اهتمام مردم اين خطه از ايران اسالمى به كسب علم و دانش زبانزد 

خاص و عام بوده و پروفسور گنجى نيز به عنوانى الگويى براى جوانان در زندگى 
وقت صرف كرده و از ظرفيت وجودى اش كه خداوند در درونش به امانت گذاشته 
در راه كسب علم ودانش نهايت استفاده را كرده است. حجت االسالم عبادى 
خراسان  كه  شده  باعث  استان  انسانى  نيروى  باالى  شاخص  گفت:  همچنين 

جنوبى در همسايگى ناامن ترين كشورها، امن ترين استان كشور باشد. 
محبى مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان با اشاره به حسن وطن دوستى 
گفت  جنوبى،  خراسان  و  بيرجند  به  گنجى  پروفسور  وافر  عالقه  و  عشق  و 
پروفسور گنجى بر ضرورت تحصيل و علم و دانش از سوى جوانان تأكيد ويژه 
داشت به طورى كه 6 هزار جلد از كتب ارزشمند كتابخانه شخصى اش را براى 

تأمين هزينه تحصيل يكى از فرزند خوانده هايش در خارج از كشور فروخت.

گنجى ميراث دار دانش كهن جغرافيا و مردى بين المللى بود

مشاور علمى يونسكو و استاد دانشگاه تهران نيز در اين جلسه به تشريح تاريخ 
جغرافيا و بيان گوشه هايى از زندگى پر بار پروفسور گنجى پرداخت.

حجت الحق حسينى، بيرجند را ستاره درخشان فرهنگ و ادب خراسان بزرگ 
دانست و گفت: پروفسور گنجى ميراث دار دانش كهن جغرافيا و مردى بين 
المللى بود. وى با بيان اينكه آموزش و پرورش بيرجند و خراسان جنوبى در 
فرهنگ و دانش كشور پيشرو و پيشگام است، افزود: مرحوم گنجى در طول 6 
سال تحصيالت دوره متوسطه اش، 4 بار مدال طال و 2 بار مدال نقره گرفت.

وى احياى موزه آموزش و پرورش در مدرسه شوكتيه را خواستار شد و اظهار 
اميدوارى كرد: بزودى شاهد حضور مشاور عالى مدير كل دفتر مطالعات علمى 

و بين المللى بنياد ايران شناسى در استان خراسان جنوبى باشيم.

حسينى با اشاره به اينكه گنجى و گنجى ها زنده اند، اظهار كرد: در حال حاضر 
بزرگانى همچون غالمحسين شكوهى پابرجا هستند بياييد مقام بزرگان را در 

زمان حياتشان با نشر انديشه و آثار گران بهاى آنان گرامى بداريم. 
آن  از  خاطراتى  بيان  به  نيز  گنجى  پروفسور  مرحوم  برادر  گنجى  غالمعلى 

دانشمند فقيد پرداخت.
وافرانى شهردار منطقه 21 تهران، اكرامى رئيس دانشكده هنر دانشگاه تهران 

و... از جمله ميهمانان حاضر در اين جلسه بودند.

پاسداشت ميراث دار دانش كهن جغرافيا در بيرجند
مقام بزرگان را در زمان حياتشان پاس بداريم

طى تير ماه جارى 3 ميليون و 544 هزار و 147 دستگاه وسيله 
نقليه از محورهاى موصالتى اصلى استان تردد داشته اند. مديركل 
حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى با بيان اين مطلب گفت: 
اين تعداد سهم خودروهاي سنگين يك ميليون و 5 هزار و  از 
556 دستگاه و به طور ميانگين 28 درصد و 2 ميليون و 538 
تردد در  از كل  معادل 72 درصد  هزار و 591  دستگاه سواري 
محورهاي استان بوده است.  نصرى افزود: آمار ثبت شده توسط 
شعبه استاني مركز مديريت راه هاي كشور در بيرجند نشان مي دهد 

ميزان تردد در محورهاي مواصالتي استان 0,1 درصد نسبت به ماه 
قبل افزايش داشته است. وى اظهاركرد: بنابر اعالم مركز مديريت 
راه هاى كشور- شعبه استاني خراسان جنوبي تعداد سرعت هاي غير 

مجاز ثبت شده 565 هزار و 383 وسيله نقليه بوده است.
نصرى ادامه داد: تعداد وسايل نقليه كه داراي فاصله غيرمجاز 
با وسيله نقليه جلويي بوده اند 131 هزار و 689 دستگاه و تعداد 
سبقت غيرمجاز ثبت شده برابر 129 هزار و 758 وسيله نقليه 
بوده است. وى يادآور شد: در اين مدت ميانگين سرعت تردد 

ثبت شده در محور هاي استان 82 كيلومتر بر ساعت بوده و 
محور بيرجند- مود بيشترين و محور زهان- اسفدن كمترين 

ميزان تردد را به خود اختصاص داده است.
الزم به ذكر است هموطنان عزيز مي توانند با ارسال كد شهر 
مبدأ و كد شهر مقصد به سامانه پيام كوتاه 1000141 از آخرين 
وضعيت راه هاي مورد نظر و مسافت بين شهرها اطالع يابند 
و يا براى آگاهى بيشتر به پايگاه اطالع رسانى مركز مديريت 

راه هاى كشور مراجعه كنند.

تردد بيش از 3,5 ميليون وسيله نقليه در محورهاي مواصالتي استان در تير ماه

حسين زاده- چنانچه تقسيم كار صورت نگيرد و متوليان 
آرامگاه  و  فرهنگسرا  احداث  پروژه  نكنند  همكارى  امر 

مرحوم گنجى به سرانجام نخواهد رسيد.
فرهنگسرا  پروژه  زنى  كلنگ  مراسم  در  بيرجند  شهردار 
و آرامگاه مرحوم پروفسور گنجى كه همزمان با سومين 
اين  بيان  با  شد  برگزار  فقيد  عالم  آن  درگذشت  سالگرد 
كار  و  كرد  عمل  خود  وعده  به  شهردارى  گفت:  مطلب 
جانمايى و اختصاص 250 متر مربع زمين در محل پارك 
پروفسور گنجى را به انجام رساند و عالوه بر اين آمادگى 
داريم بخشى از مصالح مورد نياز، ماشين آالت و مهندسين 

فنى را نيز براى اجراى اين پروژه در اخيتار قرار دهيم.
حضور  با  اى  جلسه  گذشته  سال  اينكه  بيان  با  مديح 
متوليان امر برگزار اما به وعده ها عمل نشد، اظهار كرد: 
فرهنگى هم  ميراث  و  استاندارى  از جمله  ديگر  متوليان 

بايد كمك كنند تا اين پروژه اجرايى شود. 
به گفته مديح عمليات سفت كارى و سقف سالن 3 هزار 

ارديبهشت  تا  حداكثر  بيرجند  بزرگ  فرهنگسراى  نفرى 
سال آينده به اتمام خواهد رسيد.

آن  به وصيت  بنا  گنجى،  پروفسور  فرهنگى  ميراث 
مرحوم به بيرجند و استان خراسان جنوبى تعلق دارد

مشاور و وكيل مرحوم پروفسور گنجى نيز در اين مراسم 
آخرين دغدغه آن مرحوم را تأسيس بنياد علمى و فرهنگى 
به  خودش  به  مربوط  فرهنگى  ميراث  انتقال  و  حفظ  و 
اين بنياد ذكر كرد و گفت: متأسفانه با وجود وصيت آن 

 مرحوم، برخى از ميراث مربوط به ايشان به مركزى ديگر 
منتشر  كشور  از  خارج  در  ايشان  اسناد  و  شده   منتقل 
مى شود كه بازگرداندن اين ميراث به بيرجند و خرسان 
تكليفى  گنجى  پروفسور  تأكيدات  به  توجه  با   جنوبى 

بر دوش همه ماست. 
زمانى با بيان اينكه اميدواريم كلنگى كه به زمين زده شد 
قابليت اجرايى داشته باشد، اظهار كرد: از مسئولين استانى 
و شهرستانى تقاضا داريم كه براى اجراى پروژه، همكارى 
كنند و ما هم از طريق تهران پيگير انتقال ميراث فرهنگى 

و اسناد مربوط به پروفسرو گنجى خواهيم شد.
اينكه  بيان  با  نيز  تهران   21 منطقه  شهردار  وافرانى 
شاگردان  از  تهران  شهردار  قاليباف  دكتر  هم  و  من  هم 
از  نه  دهم  مى  قول  گفت:  ايم،  بوده  گنجى  پروفسور 
جذب محل  از  بلكه  تهران  شهردارى  اعتبارات   طريق 
فرهنگسراى  احداث  راستاى  در  مردمى  هاى  كمك 

پروفسور گنجى همكارى كنم.

كلنگى كه با سه سال تأخير به زمين زده شد

رحيم زاده- پنج هزار و 581 نفر در قالب  22 مركز دولتى، 
مهارت هاى فنى و حرفه اى را آموزش ديده اند.

مديركل فنى و حرفه اى خراسان جنوبى در نشست خبرى 
فنى  آموزش هاى  ترويج  و  مهارت  هفته  مناسبت  به  كه 
فنى و حرفه اى  برگزار شد، مهمترين رسالت  و حرفه اى 
را بسترسازى براى جوانان فاقد مهارت و ارتقاى مهارت 
نيروهاى شاغل عنوان كرد و افزود: نيروهاى جوان فاقد 
مهارت، نيروهاى شاغل فاقد مهارت، سربازان، زندانيان، 
مراكز  هدف  جامعه  دانشجويان  و  دانش آموزان  اصناف، 
فنى و حرفه اى را تشكيل مى دهند. حسين خوشايند در 
در  اى  حرفه  و  فنى  آزاد  آموزشگاه   155 وجود  از  ادامه 
خراسان جنوبى خبر داد و گفت:  ظرفيت آموزش مراكز 
خصوصى  بخش  مراكز  و  نفر  هزار   15 ساالنه  دولتى 
ساالنه 7 هزار نفر است.  وى با بيان اينكه 14 آموزشگاه 
آزاد فنى و حرفه اى استان در حالت غير فعال است، عنوان 
كرد: سال گذشته 6 هزار و 913 نفر از ظرفيت آموزشگاه 
هاى خصوصى استفاده كردند. وى افزود: در حال حاضر 
به  در خراسان جنوبى  اى  و حرفه  فنى  آموزش  مركز   6
به  را  خود  آموزشى  هاى  فعاليت  روزى  شبانه  صورت 

صورت رايگان به كارجويان ارائه مى دهند.

آموزش يك هزار و 47 دانشجو 
  و 548 سرباز در راستاى تكميل مهارت در استان

خوشايند با اشاره به اينكه در مجموع سال گذشته 16 هزار 
و 872 نفر آموزش هاى فنى و حرفه اى را در استان فرا 
گرفته اند، گفت: در چهار ماهه نخست سال جارى 5 هزار 
و 581  نفر مهارت هاى فنى و حرفه اى را آموزش ديدند 

كه از اين تعداد 3 هزار و 846 نفر از آقايان بودند.
وى  با بيان اينكه سال گذشته در كارگاه هاى ثابت مراكز 
دولتى يك ميليون و 400 هزار نفر ساعت آموزش فنى و 
حرفه اى ارائه شده است، افزود: آموزش يك هزار و 47 

سرباز   548 آموزش  مهارت،  تكميل  راستاى  در  دانشجو 
استاد  شيوه  به  نفر   44 آموزش  استان،  پادگان هاى  در 
آموزش  و  اصناف  و  صنايع  جوار  در  نفر   725 شاگردى، 
ارتقاى مهارت به 333 نانوا از ديگر اقدامات اين سازمان 
در سال گذشته بوده است. وى به آموزش هاى ارائه شده 
فنى و حرفه اى استان به اتباع خارجى اشاره كرد و افزود: 
افغانى در استان  اتباع  سال گذشته 6 دوره آموزش ويژه 
برگزار شده كه 71 مهارت آموز در اين دوره ها شركت 

 كرده اند كه از اين تعداد 63 نفر زن و بقيه مرد بوده اند.
افتتاح سه پروژه فنى و حرفه اى در دهه فجر 

مديركل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى از افتتاح 
سه پروژه فنى و حرفه اى استان در ايام دهه فجر امسال 
خبر داد و افزود: اين پروژه ها كه داراى پيشرفت باالى 

90 درصدى است شامل مركز دو منظوره ديهوك، مركز 
فنى و حرفه اى خواهران سربيشه و بشرويه است كه براى 
و يك  استانى  اعتبار  تومان  ميليون  نيازمند 300  تكميل 
با  وى  است.  تجهيزات  براى  ملى  اعتبار  تومان  ميليارد 
يادآورى اينكه سال گذشته فنى و حرفه اى استان هشت 
پروژه عمرانى داشته، افزود: از اين تعداد، سه پروژه شامل 
شهرستان  در  كارگاره  دو  طبس،  مركز  كارگاهى  سوله 

حرفه  و  فنى  مركز  خوابگاه  و  سرويس  سلف  و  سرايان 
دو   به  همچنين  خوشايند  است.  شده  افتتاح  فردوس  اى 
پروژه فنى و حرفه اى شهرستان طبس و قاين اشاره كرد و 
گفت: اين پروژه ها در سال 95 در صورت تأمين اعتبار  به 
بهره بردارى خواهد رسيد. وى با اشاره به فعاليت دو مركز 
علمى و كاربردى فنى و حرفه در شهرستان هاى بيرجند 
و قاين گفت: در اين مراكز 250 دانشجو در مقطع كاردانى 
براى سال تحصيلى جديد  به تحصيل هستند و  مشغول 
نيز گرفته  برق صنعتى  مجوز رشته كارشناسى مهندسى 
شده است. وى با بيان اينكه طرح نيازسنجى آموزش هاى 
مهارتى مورد نياز بازار كار در سه بخش صنعت، كشاورزى 
و خدمات در استان اجرا شده، گفت: از ابتداى اجراى اين 
طرح تا كنون يك هزار و 872 حرفه مورد نياز بازار كار 
اجراى  به  اشاره  با  خوشايند  است.  شده  شناسايى  استان 

اين  شهرستانى  مرحله  در  گفت:   مهارت  ملى  مسابقات 
مسابقات هزار و 297 نفر شركت كرده اند، بيان كرد: از 
اين تعداد 31 نفر به مرحله استانى  راه  يافتند و 11 نفر از 
شركت كنندگان مرحله استانى به مرحله كشورى راه پيدا 

كردند كه در 9 رشته موفق به دريافت مدال شده ايم.
به گفته وى تجليل مربيان و رؤساى نمونه، بازنشستگان، 
آسيب  همايش  برگزارى  برتر،  كارآفرينان  و  كاركنان 

حضور  با  خانواده  سازى  سالم  هدف  با  خانواده  شناسى 
مديران و مربيان آموزشگاه هاى آزاد استان، افتتاح كمپ 
كارآفرينى، برگزارى نمايشگاه مهارت در شهرستان هاى 
بيرجند، نهبندان، طبس، بشرويه و فردوس، اجراى طرح 
يك هفته آموزش رايگان در آموزشگاه ها و اجراى طرح 
جمله  از  سوارى  خوردوهاى  چكاب  براى  فنى  خدمات 

برنامه هاى اين اداره كل در هفته مهارت است.

نمايشگاه مهارت افتتاح شد

گفتنى است در ادامه اين جلسه نمايشگاه مهارت با ارائه  
نمونه كار 300 نفر از هنرجويان فنى و حرفه اى با همكارى 
مركز فنى و حرفه اى خواهران و آموزشگاه ها آزاد با رويكرد 
صنايع دستى و معرفى توانمندى هاى هنرجويان و با حضور 

نماينده مردم بيرجند درميان و خوسف افتتاح شد. 

بيكارى 43 درصد فارغ التحصيالن دانشگاهى

نشست  در  نيز  درميان  و  خوسف  بيرجند،  مردم  نماينده 
آموزش  مراكز  كارآموزان  و  مربيان  كاركنان،  با  صميمى 
 43 امروز  اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان  حرفه اى  و  فنى 
گفت:  هستند،  بيكار  دانشگاهى  فارغ التحصيالن  درصد 
مهارتى  آموزش هاى  به  آوردن  روى  بيكارى  درد  دواى 
است. حجت االسالم عبادى با تأكيد بر اينكه نبايد جوانان 
مراكز عالى هجوم  و  دانشگاه ها  به  كار  براى جستجوى 
ببرند، تصريح كرد: دستگاه هاى فرهنگى بايد كمك كنند 
تا جوانان به سمت و سوى مهارت و كارآفرينى روى آورده 
و تنها اميدشان كسب مدارك تحصيلى بى بهره نباشد. وى 
با بيان اينكه تسهيالت بانكى كمر كارآفرينان را خم كرده 
است، يادآور شد: درخواست مديركل فنى و حرفه اى استان 
مراكز  در  كارآموزى  اعتبارى  صندوق   راه اندازى  بر  مبنى 
اين  اندازى  راه  و  بوده  به جا  بسيار  استان  شهرستان هاى 

صندوق ها به نوعى بانكدارى اسالمى بدون ربا است.

آموزش بيش از 5 هزار نفر در  فنى و حرفه اى استان

33 مجروح و كشته در تصادفات جاده اى استان

فارس- در هفته گذشته 21 فقره تصادف در جاده هاى استان وقوع پيوست كه بر اثر آن 33 نفر مجروح و كشته شدند. فرمانده پليس راه با بيان اين مطلب گفت: همچنين 
 تعداد 15 فقره از اين تصادفات جزو تصادفات جرحى بوده كه منجر به مجروح شدن 32 نفر شده و تعداد تصادفات خسارتى نيز در طى هفته گذشته پنج فقره بوده است.
رضايى يادآور شد: در اين مدت 44 درصد از تصادفات در جاده هاى استان در راه هاى اصلى، 25 درصد در راه هاى فرعى و 31 درصد در راه هاى روستايى وقوع پيوسته است.
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امام رضا (ع) : به  راستى  كسى  كه  در پى  افزايش  رزق  و روزى  است  تا با آن  
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مزار شاه سليمان على - شهرستان خوسفعكس روز 

امير اسماعيلى : حركتى از دشمن سر بزند 
آسمان كشورشان را آتشفشان مى كنيم 

فرمانده پدافند هوايى قرارگاه خاتم االنبياء (ص)گفت: 
در منطقه فردو محدوده اى بيش از 200 مايل را رصد 
آسمان  بزند  سر  دشمن  از  حركتى  اگر  و  مى كنيم 
اسماعيلى  كرد.  خواهيم  آتشفشان  را  آن ها  كشور 
تهاجم  را  ايران  مردم  ميان  در  دشمن  نفوذ  راه  تنها 
راهكارهاى  با  دشمن  كرد:  تاكيد  و  خواند  فرهنگى 

مختلف نتوانسته به نتيجه مورد نظر برسد.

راهبرد اصولگرايان ائتالف حداكثرى
  از جليلى تا الريجانى است

دبير كل جمعيت ايثارگران گفت: ما بايد به دنبال راهى 
را  اصولگرايان  حداكثرى  وحدت  و  ائتالف  كه  باشيم 
تسريع ببخشد و از اين رو راهبرد و راهكار ما ائتالف 
حداكثرى اصولگرايان از جليلى تا الريجانى است. فدايى 
بيان كرد: نظام سلطه به اين جمع بندى رسيده تا از 
تغيير است  ايجاد  براى هدف خود كه  آينده  انتخابات 
استفاده كند و مى خواهند بيشترين بهره را از انتخابات 

ببرند و از ظرفيت فتنه نيز استفاده كنند.

دستگيري رحيم مشايي صحت ندارد   
 رئيس دادگسترى تهران گفت: تا آنجا كه اطالع دارم 
دستگيرى رحيم مشايى صحت ندارد. خبر دستگيرى 
اسفنديار رحيم مشايى رئيس دفتر رئيس جمهور سابق از 

دو روز پيش در برخى سايت ها منتشر شده است.

 روحانى مديون اصالح طلبان است

هويت  اميد،  و  تدبير  مجمع  كل  دبير  ابراهيمى 
اگر  گفت:  و  دانست  غيراصالح طلب  را  كارگزاران 
اصالح طلبان كرسى مجلس دهم را فتح كنند، قطعًا 
تكيه مى زند  آن  رياست  بر كرسى  اصالح طلب  يك 
نه يك اصولگرا. اين فعال سياسى اصالح طلب تاكيد 
كرد: روحانى مديون اصالح طلبان است و امروز با راى 
اينكه كارگزارانى ها  اصالح طلبان رئيس جمهور شده. 
بخواهند براى مجلس دهم تصميم گيرى كنند و آقاى 
عارف را كنار بزنند تحقق نخواهد يافت. آقاى عارف 

يك بار از خود گذشتگى كرده است.

عده اى ما را به رد صالحيت تهديد مى كنند

محمدرضا عارف رئيس بنياد اميد ايرانيان گفت: عده اى 
كه مسئوليتى در برگزارى انتخابات ندارند از ماه ها قبل 
اصالح طلبان را با عناوين مختلف از جمله «رد صالحيت» 
در  اصالح طلب  جريان  دارند  اصرار  و  مى كنند  تهديد 
انتخابات شركت نكنند اما اصالح طلبان بايد نشان دهند 

با تهديدهاى اينچنينى عقب نشينى نمى كنند.

ظريف :  در كنار ارتش و سپاه هستيم

ظريف وزيرخارجه در واكنش به اظهارات جان كرى 
خطاب به همتاى آمريكايى خود تاكيد كرد: اشتباهات 
گذشته خود را دوباره تكرار نكنيد. دولتمردان ايران در 
كنار ارتش و سپاه يك سياست واحد را دنبال مى كنند و 

تفاوتى بين نظاميان و غيرنظاميان وجود ندارد.

حضور  با  مهارت  ملى  هفته  از  روز  نخستين  در 
نماينده مردم بيرجند، خوسف و درميان در مجلس 
شوراى اسالمى و جمعى از مديران، «نمايشگاه 
و  بيرجند  نگارخانه شهر  در محل  مهارت»  گذر 
با رويكرد صنايع دستى و معرفى توانمندى هاى 

هنرجويان افتتاح شد.
در اين نمايشگاه 45 آموزشگاه فنى و حرفه اى در 
آموزشگاه شركت  تعداد 25  بيرجند و  شهرستان 
دارند و نمونه كارهاى 300 نفر از هنرجويان 10 
كارگاه آموزشى در بيش از 85 حرفه كارى براى 

بازديد عالقمندان به نمايش گذاشته شده است.
هاى  كارگاه  آثار  نمايشگاه  اين  در  است  گفتنى 
طراحى شيشه و كريستال، شمع سازى، سوخت نگار 
چوب، معرق چوب، عرقيات، كاربر اسانس دارويى، 
معرق چرم و نقاشى روى چرم وجود دارد و اين 
نمايشگاه تا 8 مرداد در شيفت صبح از ساعت 8 تا 
12 و شيفت عصر از ساعت 18 تا 20 براى بازديد 

عالقمندان داير خواهد بود.

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

ساخـت سوله
 و تيـر ورق  

در اسرع وقت با بهترين كيفيت 
و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       
09157234706

جناب آقاى سيد هادى حسينى ، سركار خانم حسينى

والدين گرامى سيد محمد امين حسينى 
قبولى چشمگير و غرورآفرين فرزند عزيزتان را در كنكور سراسرى گروه علوم انسانى

  با رتبه 7 منطقه كه مويد تالش و زحمات بى شائبه آن فرزند عزيز

 و حمايت هاى بى دريغ شما بزرگواران مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نماييم.

پدربزرگ ، مادربزرگ ، عموها و عمه هايت

همكاران گرامى

آقايان: دكتر زردست ، دكتر مردانى
ارتقاى كيفيت آزمايشگاه و اخذ لوح ايزو از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشكى را خدمت شما و همكاران تان تبريك عرض مى نمايم.

آزمايشگاه پاستور - دكتر ولى ا... قائمى

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 
دفتر نهبندان: 09152509960  -  فرشيد فيروز ى

ديگر نگران رسوب شيرآالت خود نباشيد
تصفيه ورودى ساختمان  فقط 395000 تومان
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امالك و مستغالت

منزل وياليى - حاجى آباد زيركوه  
متراژ450 متر  - ترجيحا معاوضه با 
آپارتمان در بيرجند 09337227751

فروش يك قطعه زمين درشهرك 
چهكند132مترزير فى كارشناسى 

توافقى 09156685160

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

فروش كالته دربست با سند 
800زرشك 200بادام وميوه فى 80م 

09155617558

فروش يامعاوضه منزل وياليى
 خوسف 200متر زمين 130متر بنا 
با تمام امكانات   09151613299

يك باب مغازه به متراژ 96مترمربع 
تجارى، واقع در آرين شهر به فروش 
ميرسد.. فى 95م09151648471

فروش 2قطعه زمين تجارى
 كنارهم از مغازه هاى صياد 

09159611657

فروش ومعاوضه منزل وياليى 
درمعصوميه باالبا40مترتجارى 

فى 450ميليون . 09155625452 

1000متر زمين كشاورزى روبروى 
شهرك صنعتى، معاوضه با مسكن 

مهر. 09159645880

منزل فروشى مهرشهرحاشيه خيابان 
امير كبير متراژ 107 متر زمين و 
وزيربناى 90متر09158625935

3700 زمين كشاورزى با سند شش 
دانگ - حاجى آباد مترى 20000 

تومان 09155612985

آپارتمان حاشيه بلوار ميالد85متر 
با امكانات كامل تخليه

 فى:كارشناسى  09151632577

زمين مسكونى 230متر-  مهرشهر
امتياز 120 مترى بلوارشعبانيه واريزى 

15م فى توافقى 09159626184

فروش آپارتمان چهار راه فايده
 عبادى فاز فرهنگيان

09366287519

فروش زمين موقعيت عالى 
حاشيه 20 مترى مهر شهر 

09155612171

فروش يك باب منزل دربست 
در حاشيه بازارمعاوضه با خودرو 

09355748045

فروش باغ متراژ 600 متر با 
3فنجان آب معاوضه با خودرو 

09355748045

فروش منزل- معصوميه پايين 
105متر زمين140 متربنا ،امكانات 
كامل فى 140م 09158641723 

فروش و معاوضه امتياز آپارتمان 
چهارراه انقالب با ماشين و مغازه 

فى: 38   م    09334984500

فروش آپارتمان ارتش بلوارناصرى 
113مترمفيدفى كارشناسى

09151633202

فروش 1000متر زمين مزروعى 
با1ساعت آب قنات در روستاى 

ميرعلى 09159645585

منزل فروشى 2طبقه با كليه امكانات 
وتازه سازشيك در اميرآباد 

يامعاوضه با شهر 09157407660

منزل فروشى اميراباد 120متر
 شمالى قيمت:كارشناسى 

09156667648

فروش يا معاوضه منزل 
وياليى240مترمدرس12با ملك 

بزرگتر09155623107

آپارتمان بلوك 1 فاز3شهردارى 
حاشيه بلوار ميالد85متر

 فى: كارشناسى   09151632577

ساختمان باموقعيت تجارى ومسكونى 
درنهبندان فروش يامعاوضه باملك 

دربيرجند09153631326

فروش امتياز مسكن مهر 
 مهر شهر ،واريزى000 ،19،320ت

09151633109

فروش زمين حسين آباد سادات 
225متر40م

09151637461

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

فى كارشناسى 09195605878

فروش يك قطعه زمين درشهرك 
چهكند132مترزير فى كارشناسى 

توافقى 09156685160

منزلى فروشى در خيابان غفارى
 300 متر زمين 640 متر زيربنا 

درسه طبقه09365984036

امتياز آپارتمان فروشى- خيابان 
شهيد ناصرى فاز2 ارتش واريزى 
30م فى توافقى 09353242617

فروش امتيازآپارتمان 90مترى
 صياد شيرازى 
09151642874

 فروش يامعاوضه اپارتمان ازفاز5 
شهردارى 85 مترى فول امكانات 

فى 60م 09156653708

فروش اپارتمان مسكن مهر 
مهرشهر 85مترى فول امكانات 

فى45م09011215833

فروش 3000متركارگاهى
تجارى بعد از دانشگاه بيرجند. 

09154030029

زمين مسكونى220 مترى بادهنه 
11فروشى بلوار پيامبراعظم فى: 70
+ مقدارى پول 09392048423

فروش دوطبقه خونه سفت كارى شده 
درشكراب 200زمين240مترزيربنا 
يامعاوضه باخودرو09158624164 

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

زمين فروشى يامعاوضه
 دراميرآباد 250متر زير

 فى : 09155614099 

منزل فروشى يامعاوضه دربلوار 
شعبانيه 200 مترزمين 270 بنا 

زيرفى 09155614099

فروشى: واحد 85 مترى 
شوكت آباد. قيمت عالى

09153619624

فروش منزل حاجى آباد 100مترى 
فول امكانات.فى54م نقد،يا معاوضه 

با خودرو 09158671894

زمين فروشى سراب جنوبى متراژ 
240 متر سند دار وجواز سه طبقه 
معاوضه با ملك 09155611734

فروشى معصوميه پايين اپارتمان 
بسيجيان 85مترمفيدفى80ميليون

09153634699

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

خاك گچ09157407900

منزل وياليى زمين 75متربنا140متر 
تجارى 14متر دردوطبق معصوميه 

فى130م 09151600337

باغ درسورگ حاشيه جاده 1200متر 
بدون اب ابيارى قطراى فى38م

09151600337

منزل مسكونى.سراب.حاشيه بيست 
مترى.250متر.سنددار.فى مقطوع 

250تومان. 09360731449

منزل فروشى خاك گچ در شكراب 
120 متر زير بنا 200متر زمين
 تمام اسكلت 09158633502

زمين مزروعى-كالته بجدى به متراژ 
430 متر و860متر فى كارشناسى 

 09158625935

فروش يك قعطه زمين به مساحت 
300متردرروستاى شمس آباد 

09158345832

 مسكن مهر (اوقاف)17م واريزى 
زيرفى 26م

09368696271

فروش يا م دوطبقه وپيلوت مهرشهر 
چهاراه وليعصر و دكترحسابى ف200

09158619837

فروش منزل نواب صفوى 16 با 
500متر كارگاهى حاشيه معصوميه 
يامعاوضه با مشهد09155619708

فروش واحد مسكونى بلوار جماران 
220متربنا و270متركل زمين 
فى توافقى 09338107289

آپارتمان فروشى غفارى  
كف سراميك پكيج پرده  

 09198209569

فروش واحدمسكونى قديمى 
متراژ220متر- مطهرى - وياليى
 فى : 65 م  09338107289

فروش300سهم - حاجى آباد
فى15م

09151631949 

 خريدار مغازه تجارى واقع دركارگران 
يارجايى يا برگى بشرط معاوضه 
بامنزل وياليى 09158625935

 منزلى 100 مترى جنوبى75 
متر زيربنا زير فى امير آباد 

 09153616845

فروش آپارتمان فاز 2 نظام پرستارى 
بلوار شهيد فايده 110 مترى

09151641339

فروش امتياز آپارتمان كويرتايرفاز3 
زيربنا104 متر- با واريزى35ميليون 

فى توافقى 09390406673

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

يك باب مغازه 100 مترى حاشيه 
خيابان امامت به رهن و اجاره داده 

ميشود  09155613291

يك انبارى بامتراژ700مترباتمام 
امكانات نزديك شهراجاره داده 

ميشود09157569245 

اجاره ورهن بين رجايى 
3و5واحدمستقل75مترى(حاشيه 

خيابان) 09304832546

واحد تمام رهن 
دو خواب تازه ساز سپيده 25 م 

09155610354

آپارتمان سه خواب - خ پونه-  فول 
امكانات. بدون اسانسور.طبقه دوم.30م 

رهن كامل 09158641080 

آپارتمان 75 مترى در مجتمع 
فرهنگيان شمال شهر به رهن و اجاره 

داده ميشود 09159189910 

اجاره .يك واحد آپارتمان .170متر 
خ ارديبهشت .رهن كامل به 
كارشناسيا09155638083 

رهن و اجاره يك واحدآپارتمان 
65مترى طبقه دوم خيابان عدل 

0915755660

آپارتمان واقع در مدرس.يك خواب
8 م پيش 150 اجاره

09156632370

مرغدارى گوشتى 20،000تايى 
نزديكى آرين شهر،سالنهاسوله وداراى 

آب لوله كشى! 09157262441

رايانه و همراه

فروش سيستم كامپيوتر خانگى با 
كليه لوازم280000 تومان

09151609353

پلى ا ستيشن ولب تاب
 بفروش ميرسد

09158630456 
 

رم 64 گيگ نو نو به همراه 
گارانتى وخشاب قيمت توافقى 

پيام بديد 09150610724

گوشى هوآوى جى 630دوربين8
حافظه 4باگارد,حدنو.كم كار.

500هزارتومان 09365611588

 Gt گوشى سامسونگ،مدل
s5360 اندرويد، لمسى فروشى. 

 09159626404

كامپيوتر باميز، ويندوز7،
سيپيو3,06دوهسته اى.رم2
فى: توافقى 09395995650

فروش گوشى هاوايى y300فوق 
العاده تميز فى 210هزارتومان 

09372464860

جوياى كار

تعدادى راننده با ماشين جهت كار 
در آژانس به صورت تمام و نيمه وقت 

نيازمنديم 09155619072 

راننده پايه يك مدارك كامل
 جوياى كار

 09159622081 

به تعداد راننده باخودروى
 بصورت تمام وقت نيازمنديم

 09151614217

جوان مجرد 22ساله
 جوياى كار

09156648806

راننده پايه يك مدارك كامل 
جهت كارباوسايل سنگين

 09362634514 

به تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
دوگانه بصورت تمام و نيمه وقت 

نيازمنديم 09365613536

جوان متاهل 23ساله داراى كارت پايان 
خدمت وگواهينامه ماشين وموتور اماده 

همكارى 09395625960

جوياى كار؛نيروى ماهر 
ساندويچى جهت شيفت شب 
دربيرجند;09194087258

جوانى 29ساله متاهل داراى 
گواهينامه ،كارت هوشمند و سالمت 

آماده همكارى 09157231378

جوان باروابط عمومى باال؛ليسانس 
آمادگى همكارى باتمامى نهادهاى 
دولتى وخصوصى09194087258

جوانى جوياى كار 25 ساله 
داراى خودرو سوارى و ليسانس 

09359949048

لوازم منزل

يك عددكولرآبى 4000
 استفاده نشده قيمت 400

09383994434

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

09153626412

فروش بوفه وكمدلباس
 رنگ چوب

 09128995241 

خريدار بخارى
 بدون دودكش هستيم

 09159611610

پشتى تركمنى وفرش 
درحدنوبفروش ميرسد 

 09158630456

فروش ميز نهارخورى 4 نفره 
شيشه اى سالم و خيلى شيك 
300 تومان 09151609353

سرويس مبل سلطنتى به 
فروش ميرسدفى:  يك ميليون 

09158630456

تلوزيونlcd وال اى دى دست دوم 
خريدارم قيمت مناسب باال نباشد 

09158384238

يخچال فروشى 10فوت آزمايش 
نسبتا نو قيمت800هزارتومان 

09151613869

سرويس كامل لترون شامل بوفه.
ميزتلوزيون و ...تلوزيون -گيرنده 

ديجيتال فى: 1 م 09157557036 

متفرقه

فروش يك عدد صندلى كودك 
براى ماشين در حد نو
 09151605601 

ميز ادارى به همراه باكس
 تميز 250 فروشى 
09151642874

كارواش فروشى. برق 3فاز .باكليه 
وسايل وموقعيت عالى- خ عدل 

09360482068

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

فى 600ت 09011637166

فروش كارواش باموقعيت عالى 
ومعاوضه ماشين

 09354804742  

راديوضبط3ديسك تصويرى،امپلى 
فايرسامسونگ-جاروشارژى 
مولينكس09153638963 

واگذارى آژانس با موقعيت عالى 
فى 8000000ميليون تومان 

0915963819

آژانس با موقعيت مناسب
 واگذار ميشود

 09155628196 

فروش سوپر ماركت
 با كليه امكانات

 09362888492 

خريدار سيستم
 ال پى جى

09151638018

رينگ الستيك
 اسپرت فروشى

09380181009

يك دارقالى بانخ وسى سانت بافت 
فروش فورى قيمت شصدتومان 

09158630456

تعداد100 عدد شلوار لى وكتان 
تك سايز بفروش يا معاوضه ميشود 

 09158384238

تمامى لوازم كارواش بخار
به فروش ميرسد

 09151603188 

مرغ ماهى باموقعيت عالى به 
علت تغييرشغل به فروش ميرسد 

 09396777168

فروش سوپر ماركت به علت تغيير 
شغل دربهترين نقطه شهر معاوضه 

باخودرو09352123062

 فروش پخش جافندكى خودرو..
قبول فرمت باالى آهنگ.رمخورو

فلش خور  09365611588

فرم تابلو يك و بيست 
در پنج متر فروشى
09151642874 

 
فروش سرسره بادى طرح دلغك 

بزرگ بادوموتورويك نورافكن
 فى: 5/500  09158670851

پروانه كسب نمايشگاه اتومبيل 
واگذار ميشود 15 ميليون 

09306703037

كليه قطعات كارواش بخار اعم از
 ديگ بخار،اب شيرين كن صنعتى،

كف پاش و... 09358994585

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايددر حد صفر كاركرد13هزار
 بيمه تا آخر مرداد دوگانه سوز 

فى: 19م 09157566606

پرايد88رنگ بژ روشن.بيمه 
تابرج9,تخفيف كامل
09157403290

پرايد سبز يشمى دور رنگ مدل 79 
فى 6/200م  معاوظه با پرايد يا پژو 
405 در حد 20 م 09155007785

فروشى پرايدمدل 81
رنگ سفيد

09156693515 

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

09151636030

فروش يامعاوضه هاچ بك 87
مشكى هيدروليك
09301611257

هاچ بك مدل85مشكى.4تيكه رنگ
بيمه يكسال كامل.شاسى و موتورى 

 09360564484

فروشى پرايدهاچ بك مدل 78 سفيد 
دوررنگ .بيمه يكسال 9 سال تخفيف 

فى: 9 م09155614910

111 سفيد مدل 91 بيمه تابرج10
 الستيك 90 درصد قابل معاوضه

 با خودرو تا 20 م 09153624517 

111خشك سفيد نقدا 
19500000خريدارم. 

09301884247

 معاوضه پرايد 89 
با رواى سال 

09156669516

پرايد,132اس ال مدل 90تميزبيمه 
كامل نوك مدادى,الستيك 70 درصد   

09159638682

فروش پرايد 132 مدل 90
 بدون رنگ 

09156632370

پرايد مدل 88سفيد سه تيكه 
رنگ بيمه 6ماه بسيار سالم فى: 
12500تومان 09373591368

پرايدنقره اى85تميزفرمان هيدروليك 
تك گانه ال ستيك نوبيمه يكسال 

،11,تومان 09365619067

پرايد مدل87 رنگ نقراى تمام رنگ 
دوگانه سوز كارخانه بيمه تا آخر سال 

فى:96000    9159373100

خودرو پژو

پژو ĝli405 مدل84 بيمه تا اخر 
بهمن نوك مدادى دوگانه فنى سالم 

فى: توافقى 09157403642

پژو 206تيپ 2مدل 83 يك گلگير 
عقب رنگ فنى سالم فى 300/ 14

09153625090

پژو Gli 405 بيمه يكسال
 دو گانه تميز

 09155611734

فروش پژو 85 تاكسى برون شهرى 
بيمه يكسال رنگ دو گلگير 

فى: توافقى 09151636843 

پژوپارس
 tu5خشك تحويلى 
تيرماه09153634699

 فروشى حواله پارس تندر تحويلى 
تيرماه94واريزى18ميليون 

تومان0915363469

پژو73نوك مدادى،فنى 
سالم،بيمه6ماه كمى رنگ دوگانه 

ال پى جى 09157410810

خريداريم 405 نقره اى دوگانه 
كارخانه تميزمدل89تا 91 
تا20م نقد 09156690662

پژو 405،مدل 85، تمام رنگ،شاسى 
سالم،فنى سالم،بيمه تا 10/94 به

 فى بنگاه 09363351211

فروش فورى پژو پارس مدل 
89سفيد بدون رنگ بيمه يك سال 

الستيك كامل 09151636005

پژوآردى85دوررنگ سفيددوگانه 
بيمه كامل فى8م
09156662696  

 فروش پارس دوگانه جديد بهمن 
93 خاكسترى درحدصفر.فقط37   

09153635766

 تاكسى پژومدل90
دوگانه كارخانه فروش ومعاوضه 

09014786103

405 فروشى مدل 89 مشكى بدون 
رنگ و تميز فنى سالم فى 23 م يا 
معاوضه با خودرو 09155623167

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

09159645880

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

09151608039

فروشى تاكسى پژو روا
مدل87بدون رنگ
09351444005 

خودرو متفرقه

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

 فى: 23م 09155623539

فروش موسو اتومات 6سيلندر
 نوك مدادى فنى عالى

09151607030

فروش هندا ليفان 125مدل 88 
تميز4دنده مدارك كامل بيمه تابرج8 

فى: 1م   09395618105

پيكان مدل 79 بيمه از اول تخفيف
 و تازه بيمه شده فنى كامال سالم

 فى توافقى 09151635764

فروش موتورسيكلت125 نامى 
(پالستيكى) مدل 90الستيك نو
فى 1/800 09159658433

فروش تيبا 93فى25ميليون
(معاوضه با پژو تك گانه بدون رنگ)

09153632761

فروش موتور بى كالج مدل 89 
مدارك كامل بيمه ندارد.فى 1800 

09019117418

فروشى پى كى نوك مدادى مدل 
82بيمه 11ماه تخفيف 12ماه 
فى:  4/300 09159611578

موتورپيشروپارس 200 رنگ نارنجى 
طرح كيپس تميرمدل88 معاوضه 

بابدون كالچ 09196062070

سوناتا مدل 2006 رنگ سفيد 
دوربين دنده عقب و 3 مانيتور 
صندلى چرم 09355640457

يك عدد دوچرخه دنده اى 
جديد يك هفته كاركرد قيمت 
520000ش09357508462

فروش فورى پيكان وانت دوگانه 
مدل75فنى وظاهرى عالى5.500   

09156665652

تيبا2مدل93سفيددرحدصفر
فروش فورى زيرفى بنگاه.

09014786103

نيسان يخچالدار دوگانه
 مدل 88 فروشى 
09159629327  

ماشين پى كى نقره اى مدل84 
يكسال بيمه الستيك نو خانگى تميز
 فى 7200   09157579145

پيكان مدل 79با8سال تخفيف 
بيمه قيمت توافقى
09159658264

پيكان فروشى مدل 79 دور رنگ. 
تميز. بيمه تا اول برج هشت. دوگانه 

فى: 5 م 09335114125

موتورشهباز مدل 85رنگ مشكى
 فى 800 

09386412121 

فروش متور سيكلت نامى 
125(پالستيكى) مدل 90

 فى1/850    09159658433

فروش پى كى مدل82 تميز 
خانگى12سال تخفيف بيمه

فى: توافقى  09158604640

پيكان وانت 84 سالم تميز الستيك 
بيمه تخفيف كامل فى توافقى 

09336348732

 سمندفروشى مدل 86دوگانه
 نقره اى فى 15ميليون

09359786951 

فروشى
تاكسى متر و تابلو آژانسى

09151606296

سمند دوگانه85,بيمه6ماه 
فى:14م    نقد و اقساط 

 09154071025 

فروش هندا ليفان 125مدل 88 
تميز4دنده مدارك كامل بيمه تابرج8 

09105457864

فروشى ال نود سفيد صفر تحويل 
درب نمايندگى سايپا بيرجند
فى توافقى 09155045346

پيكان مدل81انژكتور گازمايع 
الستيك80درصد دوره رنگ 

09362634514

سمند اس اى 91سفيد بدون رنگ 
بيمه تااخر 11 تميزفى: 24ت

09157921778


