
وام هاى بانكى ، دام هايى در مسير توليد
زنگ خطر ورشكستگى صنايع در استان به صدا درآمد  

معاون حقوقى و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از برگزارى آزمون استخدامى آموزش و پرورش در روز 27 
شهريورماه خبر داد و گفت: اطالعيه مربوط نيز طى يك تا دو روز آينده منتشر مى شود. به گزارش ايسنا، ناصرى 
زنجانى، گفت: هنوز ريزه كارى هايى باقى مانده است چرا كه شرايط سنى و.. بايد از سوى سازمان مديريت به ما 

اعالم شود. وى تاكيد كرد: با نهايى شدن جزئيات، اطالعيه را طى يك تا دو روز آينده منتشر مى كنيم.

برگزارى آزمون استخدامى آموزش و پرورش در 27 شهريور
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نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف : 

 بنياد بركت در پروژه راه آهن 
خراسان جنوبى مشاركت كند 

نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در نشست مديرعامل بنياد 
بركت كشور گفت: خراسان جنوبى با پتانسيل هايى كه دارد ...

طى حضور در شهرستان طبس عنوان شد :

فرماندار كربالى معلى : ايران
 تنها حامى شيعيان جهان است

حسن جواد المنكوشى در ديدار با مسئوالن طبس به قدرت ايران در 
منطقه اشاره كرد و گفت: امروز ملت عراق به خوبى مى داند ...

دودى كه چشم غروب را هم سوزاند

*هرم پور

از  نفر  هزاران  مثل  هم  من  وقتى  دوشنبه  غروب 
شهروندان دود سياه و غليظى كه قسمتى از شهر را 
فرا گرفته بود ديدم، يادم آمد كه در يادداشت صبح  
و  نويسم  مى  خشكسالى  آتش  از  بودم  گفته  شنبه 
حاال آخر هفته از يك آتش سوزى بزرگ و اصال در 
اگر به دنبال مقصر اصلى  اين مصاحبه ها،  البالى 
اند!!  كرده  فراموشم  كه  باشم  خودم  شايد  باشند، 
همانجا هم نوشتم كه خوب نيست اول هفته مذاق 
خواننده خوبمان را با جمالتى تلخ كنيم كه حداقل 
شيرين نيستند. هر چند آن جمله ها عطش به دل ها 

مى زدند و اين جمله ها، دود به چشم.
اتفاقى  خود  نوع  در  هم  اتكا  فروشگاه  سوزى  آتش 
بود عجيب و بزرگ با همان حاشيه هايى كه هميشه 
گفته ايم از متن پررنگ ترند و نكاتى درس آموز. چند 
جمله كوتاه و دوستانه با همه كسانى كه به نوعى از 

اين آتش سوزى چيزى ديدند و شنيدند:
شهردارى؛  دوستان  و  نشانان  آتش  با  اول  سخن 
 تالش هاى شما به عنوان مأمورين خدوم آتش نشانى 
كه  هايى  لحظه  آورترين  دلهره  و  ترين  سخت  در 
از  بر ما و هيچكدم  تواند تجربه كند  هر كسى مى 
شهروندان پوشيده نيست. همه ما ديديم كه در آن 
به  فقط  همه خطرات  عليرغم  التهاب،  هاى  ساعت 
خاموش كردن آتشى فكر مى كرديد كه مى توانست 
خسارت هاى بسيار بيشترى هم به دنبال داشته باشد 
و چه بسا تعدادى از شما يا دوستانتان در اين مأموريت 
دچار جراحت و آسيب تنفسى شديد، شديد و راهى 
بيمارستان. اين روزها اگر در شبكه هاى اجتماعى، 
مجالس  و  محافل  بعضى  در  و  ها  سايت  برخى  در 
هايتان  تالش  نافى  هست،  شما  به  هم   انتقادى 
نيست كه اگر  تند باشد و توهين آميز، مديون اشك 
هاى  لحظه  در  كودكانتان  و  همسران  تابى  بى  و 

سخت اين حادثه خواهيم بود. (ادامه در صفحه2) 

يادداشت
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صفحه 3

صفحه 7

استاندار در ديدار با رئيس سازمان بازرسى كشور : در مركز، فكرى به حال سپرده گذاران ميزان برداريد

"ماندگار است فقط رّب جليل"

            غم هجران تو را هركه شنيد 
                                          آتشى در دلش افتاد و بسوخت

مى خواستم بنويسم در جوانى، هجران ابدى تو را باور نداشتم

شرمسار خدا شدم كه فرموده است:

" هر نفسى(انسان) در دنيا رنج و سختى مرگ را مى چشد"
آشنايان ارجمند در تشييع معلم و هنرمند شهير برادر گرانقدر شهيد

 شادروان سيد مهدى حسينى
 تا جايگاه هميشه ماندنش همراهمان باشيد.

امروز پنجشنبه 94/5/8 ساعت 15 الى 16 از محل غسالخانه

خانواده هاى: حسنى ، حسينى ، ساجد

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان مرحومه مغفوره

شادروان ليال زينلى (همسر حسين شكروى)
جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/5/8 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل مسجد امام جعفر صادق (ع)" فلكه اول سجادشهر"  برگزار مى شود

حضور سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر 
بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: شكروى ، زينلى

به مناسبت چهلمين روز درگذشت پدرى مهربان ، بزرگ خاندان 

مرحوم رضا چرم پيشه
جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/5/8  از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل حسينيه آيت ا... آيتى "واقع در خيابان مطهرى"

 برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: چرم پيشه ، اطلسى و ساير فاميل وابسته

"هوالباقى"

با نهايت تاسف و تالم درگذشت همسرى دلسوز و پدرى مهربان بزرگ خاندان 

شادروان كرباليى جمشيد جهانگير
 را به اطالع مى رساند: 

مراسم تشييع و تدفين آن مرحوم امروز پنجشنبه 94/5/8 
ساعت 14 الى 15 از محل غسالخانه برگزار مى شود

 ضمنا: جلسه سومين روز درگذشت آن عزيز شنبه 94/5/10 
از ساعت 16 الى 17 در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) منعقد مى شود 

تشريف فرمايى سروران معزز موجب امتنان است.
خانواده مرحوم

"هوالباقى"

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان مرحومه مغفوره 

شادروان طلعت سرو بيرجندى (همسر مرحوم محمد جعفر جدائيان)
جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/5/8 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود

حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى و امتنان بازماندگان

 خواهد بود.
خانواده هاى: جدائيان ، سعادت نسب و فاميل وابسته

پدرم رفت، ولى يادش هست
در پس روز و شب و ماه رسيديم به سال

و به فرداى خيال 
همه اميد كه او هست

و او خواهد بود...
و اينك در اولين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان بزرگ خاندان 

حاج محمد فرودى 
گرد هم مى آييم. زمان: امروز پنجشنبه 94/5/8 از ساعت 4/30 الى 5/30 بعدازظهر 

مكان: حسينيه صاحب الزمانى (عج) واقع در خيابان حكيم نزارى
خانواده فرودى    مهران عزيز

اينكه  از  غافل  كشيد،  مى  را  ديدنت  دوباره  انتظار  هايمان  چشم 

ثانيه شمار زندگى ات به لحظات آخر رسيده است

نبودنت را اين روزها تسليت مى گويند و ما بهت زده به پيام هاى 

غمبار و پارچه نوشته هاى سياه خيره مى شويم

 هنوز اشك، باورش نشده تو ديگر نيستى. از همراهى و همدردى 

دوستان و آشنايانى كه براى تحمل فراق عزيزمان تسكين بودند 

سپاسگزاريم

حضورتان در جلسه يادبود امروز پنجشنبه 8 مرداد تسلى خاطر ماست

ساعت 3 الى 4 بعدازظهر  مكان: حسينيه جديدالتاسيس آيت ا... آيتى

خانواده عباس نيا طهرانى و فاميل وابسته

جناب آقاى محمد ساجد 
با نهايت تاسف درگذشت ناگهانى شادروان سيد مهدى حسينى 

را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، خود را در غم شما شريك مى دانم.

سعيد طهماسبى

داماد عزيزمان

 جناب آقاى دكتر ايمان صفائى
 موفقيت شما را در اتمام دوره تحصيلى و اخذ درجه 

 دكتراى مديريت و برنامه ريزى ورزش صميمانه تبريك 

عرض نموده، از خداوند منان توفيقات روزافزون شما را خواستاريم.

محمود سعادت و بانو- احمد سعادت

جناب آقاى مهندس سارانى
رئيس محترم اداره راه و شهرسازى شهرستان سربيشه

بدينوسيله مراتب تقدير و تشكر خود را از همت و تالش

 جناب عالى و همكاران محترم تان 
در احداث و اتمام آسفالت جاده روستاى خاواز

 خدمت شما بزرگواران ابراز مى داريم.

جمعى از اهالى و خاوازى هاى مقيم بيرجند
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قائم مقام وزير تعاون، با اشاره به اينكه تاكنون بيش از يك ميليون نفر از دريافت يارانه حذف شده اند، گفت: دريافت يارانه اموات صحت 
ندارد. به گزارش تسنيم، فيروزآبادى در پاسخ به اين سوال كه طبق قانون دولت موظف است تا پايان سال جارى، يارانه 6ميليون ثروتمند را 
حذف كند،  آيا اين رقم محقق مى شود يا خير؟ گفت: وزارت كار با همكارى سازمان هدفمندى مشغول شناسايى افراد غير مشمول است.

يارانه 1 ميليون ثروتمند حذف شد 
دودى كه چشم غروب را هم سوزاند

شود،  مى  گفته  و  آنچه هست  از صفحه 1)  (ادامه   
عمدتًا توصيه و درخواستى است براى سريع تر عمل 
براى  توان  افزايش  و  بودن  مسلط  بيشتر  كردن، 
در  آموخته شده  هاى  مهارت  و  امكانات  از  استفاده 
تدبيرى  و  تر  مناسب  مديريتى  شايد  و  ها  آموزش 

كاربردى تر از صدر تا ذيل. 
سخن دوم با مديران محترم استان؛ حادثه اى مثل 
آتش سوزى روز دوشنبه به شما مسئول محترم در هر 
 كجاى استان، در هر پست و مقامى كه نشسته اى، 
باز نهيبى زد و هوشيار باشى كه هنوز براى مقابله و 
آمادگى در برابر حوادث غير مترقبه احتمالى، هم در 
 حوزه هماهنگى ها و هم در حوزه اقدام هاى صحنه اى، 
و  تر  عالى  تمركز  بيشتر،  هاى  تمرين  نيازمند 
حداقل  روزها  اين  هستيم.  تر  مطلوب  عملكردهاى 
و  باشد  توانست  مى  آنچه  از  گزارشى  نيست  بد 
كه  روزى  فردا  براى  و  كنيم  تهيه  شد  انجام  آنچه 
بيشتر  آمادگى  با  دهد،  رخ  مشابه  اى  حادثه  دوباره 
امكانات  از  شده  ياد  فروشگاه  كاش  برداريم.   قدم 
يا  و  بود  برخوردار  اطفاى حريق  براى  ترى  مناسب 
امكانات استان و شهرستان آنقدر بود كه مهار چنين 

آتشى به ساعت ها كشيده نمى شد. 
بيرجندى؛  شريف  و  عزيز  شهروندان  با  سوم  سخن 
كنجكاوى و شوق تماشاى يك آتش سوزى بزرگ، 
هزاران نفر از شما عزيزان را به پاى صحنه اى كشاند 
كه هر لحظه اش مى توانست تكرار دوباره حادثه اى 
ناگوار باشد. يادم مى آيد بعد از زلزله ژاپن، از جمله 
نكات مهم و درس آموزى كه همه جا آمد و گفته شد،  
نوع اقدام مردم براى تسهيل امور امداد رسانى و نقش 
داشتن در كمك به كاهش آسيب هاى حاشيه اى آن 
بود. شامگاه دوشنبه، ازدحام جمعيت، حضور متهورانه 
خيل جمعيت در اطراف صحنه حادثه، ترافيك قفل 
شده و سر و صداى جمعيت كه گاهى همراه با «هو» 
كردن ها و انتقادهاى دسته جمعى هم مى شد، آنقدر 
فضا را براى حضور نيروهاى امدادى تنگ و مشكل 
كرده بود كه لحظه هاى طاليى و نقره اى اقدام را 
تلف مى كرد و چه بسا، زمان مهار و پايان اين آتش 
 سوزى بزرگ را بيشتر. همه ما در چنين لحظه هاى 
موثرتر  نقش  توانستيم  مى  و  توانيم  مى  مهمى 
از  پرهيز  و  امدادگران  به  كمك  با  ترى  مناسب  و 
حضور غير ضرورى در اطراف صحنه هاى حادثه و 
اجازه دادن به مديران صحنه براى امداد مطلوب تر 
 داشته باشيم. شايد اگر اين نقش بيشتر مد نظر قرار 

مى گرفت، بخشى از خسارت ها كمتر بود. 
يك  عنوان  به  ذيربط؛  مسئولين  با  چهارم  سخن 
خصوص  در  شايعه  آنقدر  روزها  اين   شهروند 
آتش سوزى اتكا شنيده ام كه گاهى فقط سرى به 
تأسف تكان مى دهم و خنده اى تلخ بر لبم مى آيد. 

(ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

امروز 8 مرداد 1394 مصادف با
 13 شوال 1436 و 30 جوالى 2015

شهاب الدين  «شيخ  شهيد  عارف  بزرگداشت  روز 
سهروردي» معروف به «شيخ اشراق».

رحلت آيت  ا... «شهاب الدين اشراقي» داماد مكرم 
حضرت امام خميني(ره) (1360 ش).

ادامه عمليات رمضان (1361ش).
رحلت عالم بزرگوار آيت ا... شيخ علي اكبر مشكيني 

(1386ش).
به  معروف  شامي»  علي  بن  «زين الدين  والدت 

«شهيد ثاني» «صاحب شرح لمعه» (911 ق).
رحلت عالم بزرگ مسلمان آيت ا... شيخ «محمد طه 

نجف» (1323 ق).
قيام اسالمي ملت عراق عليه استعمار انگليس به 

رهبري آيت ا... شيرازي (1338 ق).
رحلت مرجع بزرگ تقليد حضرت آيت  ا... العظمي 

«سيدحسين بروجردي» (1380ق).
معروف  اديب  و  شاعر  ايِشْنْدروف»  «ژوزف  تولد 

آلماني (1788م).
مرگ «هربرت ماركوزه» متفكر و فيلسوف برجسته 

آلماني (1979م).
كشور  در  هلند  استعماري  و  سياسي  نفوذ  آغاز 

اندونزي (1602م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

از سرگيرى پرداخت يارانه حذف شدگان

قائم مقام وزير تعاون، درباره نحوه برقرارى مجدد يارانه 
حذف شدگان و معوقات چند ماه گذشته شفاف سازى 
كرد و گفت: افراد معترض با ثبت در سامانه مورد بررسى 
مجدد قرار مى گيرند.به گزارش فارس، فيروزآبادى، در 
پاسخ به اين سؤال كه برخى از افراد حذف شده، كارمند، 
كارگر و نيازمند جامعه بوده اند كه بر همين اساس، اعتراضاتى را در سامانه 
اعالمى وزارت تعاون، مطرح كرده اند. آيا برنامه اى براى ساماندهى وضعيت به 
وجود آمده داريد يا خير، اظهار كرد: تاكنون 17 هزار نفر مورد بررسى مجدد قرار 
گرفته اند كه يارانه آنان مجدداً برقرار شد. وى افزود: اين اقدام كه يارانه افراد 
غيرنيازمند حذف شود، ادامه خواهد داشت و اعتراض افرادى كه نيازمند هستند 

به طور روزانه مورد بررسى قرار گرفته و يارانه آنها مجدداً برقرار خواهد شد.

تدوين برنامه جامع 10 سال آينده مسكن 

معاون وزير راه و شهرسازى گفت: در طرح جامعى كه 
تا سال 1405 تدوين شده برنامه 10 سال آينده مسكن 
در اين طرح ديده شده كه در اين طرح تعداد واحدهاى 
مسكونى موجود و نيازهاى حاد و نيازهايى كه در جريان 
و  برنامه ريزى  دارد  جديد  وجود  خانواده هاى  تشكيل 
تدوين شده است. به گزارش ايسنا، سيدمحمد پژمان اظهار كرد: توزيع و نقطه 
اثر اين نيازها مشخص است كه از تمام نقاط كشور جمع آورى شده است و 
براى تحقق طرح جامع مسكن مقدمات الزم بايد فراهم شود. وى افزود: تمام 
ظرفيت ها در طرح جامع ديده مى شود، زيرا اگر بستر الزم مسكن وجود نداشته 
باشد ساخت و ساز و تامين نياز مسكن با مشكل مواجه مى شود؛ به همين منظور 
مطالعات الزم در قالب طرح جامع مسكن براى 10 سال آينده انجام شده است.

اضافه كار كاركنان دولت مشمول 
كسر بيمه تأمين اجتماعى شد

كاركنان  اضافه كار  نمايندگان مجلس مصوب كردند 
به  شود.  اجتماعى  تأمين  بيمه  كسر  مشمول  دولت 
گزارش فارس، نمايندگان مجلس، كليات و جزئيات طرح 
استفساريه ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 
جمهورى اسالمى ايران را مورد بحث و بررسى قرار داده و به تصويب رساندند.به 
موجب مصوبه مجلس، صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15 دى 
1389، ماده 106 قانون مديريت خدمات كشورى مصوب 8 مهر 1386 و تبصره 
الحاقى آن را در خصوص عدم كسر كسور بازنشستگى از فوق العاده اضافه كارى 
كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشورى تابع صندوق تأمين اجتماعى، در 

دوران اجراى برنامه پنجساله پنجم توسعه، موقوف االجرا نموده است. 

معاون توسعه روستايى و مناطق محروم رياست جمهورى 
از پرداخت وام مشاركتى تا سقف 90 درصد و كارمزد صفر 
در  گفت:  و  داد  خبر  مرزى  مناطق  روستائيان  به  درصد 
افراد به صورت مشاركتى 10 درصد  اگر  روستاهاى مرزى 
آورده داشته باشند به آنها وام 90 درصدى تعلق مى گيرد.

به گزارش ايسنا، سيدابوالفضل رضوى، با اشاره به اينكه به 
قشر روستايى و كشاورز كمتر توجه شده است، افزود: دولت 
نيز تمام پتانسيل خود را در اين بخش براى ارايه خدمات 
از بخش  افزوده اى كه  ارزش  بى ترديد  بهتر گذاشته است، 
اميدواريم  و  است  كشاورزى كسب مى شود حداقل ممكن 
در برنامه ششم توسعه كه معاونت توسعه روستايى و مناطق 
محروم رياست جمهورى مسئوليت شوراى برنامه ريزى توسعه 
روستا، عشاير و بخش هاى كم درآمد را برعهده دارد به اين 

نكته توجه ويژه اى داشته باشد چرا كه مقام معظم رهبرى 
نيز در سياست هاى راهبردى برنامه ششم تعبير زيباى كانون 

توليد و ارزش آفرينى را براى روستا به كار بردند. 

بايد به كشاورزان يارانه پرداخت شود

ادامه داد:  به روستائيان  يارانه  بر پرداخت  تاكيد  با  رضوى 
كشاورزى  توليد  تا  شود  پرداخت  يارانه  كشاورزان  به  بايد 
روستاها  در  دانش بنيان  شركت هاى  بايد  شود.  روزافزون 
مستقر شوند تا بتوانيم درآمد از اين بخش را افزايش دهيم. 
وى افزود: براى روستاهايى كه جمع مشاركتى داشته باشند 
درصد   3 كارمزد  با  و  تومان  ميليارد   4 ارزش  به  وام هايى 
ارايه مى شود كه وثيقه اين وام نيز كارت يارانه آنهاست كه 
البته تا 3 سال نيازى به برداشت از كارت يارانه نيست و 

اگر در سال چهارم اقساط آن پرداخت شد باز هم از كارت 
يارانه آنها استفاده اى نمى شود. در روستاهايى كه مشاركتى 
ارائه مى شود كه  با كارمزد 10 درصد  نباشند نيز وام هايى 
به  بيشتر  توجه  و  توليد  افزايش  راستاى  در  اقدامات  اين 

بخش كشاورزى است. 

واردات گندم در سال جارى 
تنها يك ميليون تن خواهد بود

رضوى با اشاره به ميزان واردات گندم در سال 92 به ميزان 
دليل سياست هاى  به  ميليون تن گفت: در سال 92  شش 
غلطى كه در سال 91 اعمال شد، 6 ميليون تن واردات گندم 
داشته ايم كه امسال با خريد تضمينى كه دولت انجام داد تنها 

يك ميليون تن واردات گندم خواهيم داشت. 

پرداخت وام با كارمزد صفر درصد به روستائيان مناطق مرزى 

 وزير بهداشت در گفتگو با ايرنا، به تشريح دخل 
و خرج طرح تحول سالمت و پاسخ به شبهات 
برخى رسانه ها پرداخت و گفت: تمام دخل و 
خرج، درآمدها و هزينه كرد اعتبارات طرح تحول 
سالمت روشن است.هاشمى گفت: كل اعتبارات 
طرح تحول سالمت در سال گذشته 6700 ميليارد 
تومان بود كه البته همه آن تخصيص پيدا نكرد و 
امسال هم كه با توجه به بودجه انقباضى حدود 

2 هزار ميليارد تومان از اعتبارات طرح تحول 
سالمت كم شده است. وى اضافه كرد: تمام 
جزئيات اعتبارات طرح تحول سالمت مشخص 
است و معلوم است كه مثًال سال گذشته 450 
هزار زايمان طبيعى در كشور به صورت رايگان 
در بخش دولتى انجام شده و معلوم است كه 
چقدر اعتبار براى اين كار پرداخت كرده ايم. وى 
گفت: فرانشيز يا سهم پرداختى از جيب مردم 

براى هزينه هاى درمانى در بيمارستانهاى دولتى 
با اجراى طرح تحول سالمت از 37 درصد به 
حدود 4,5 درصد كاهش پيدا كرد كه فقط براى 
ميليارد  هزار  به 3  نزديك  بخش  اين  اجراى 
تومان پرداخت شد. وزير بهداشت گفت: ساالنه 
بيمارستانهاى  در  بسترى  ميليون   6 از  بيش 
دولتى انجام مى شود و كاهش هزينه هتلينگ 
و خدمات بسترى به اين بيماران يك دستاورد 

كم نظير در نظام سالمت كشور است.وى اضافه 
كرد: عالوه بر آن حدود 2 هزار خانه بهداشت 
در كشور ساخته شد، حدود چهار هزار و 500 
و  مستقر  كشور  محروم  مناطق  در  پزشك 
 ماندگار شدند، تعداد اقالم دارويى و مكمل ها 
در شبكه بهداشتى كشور افزايش يافت و بيش از 
4 هزار خودرو براى بهبود كيفيت خدمات شبكه 

بهداشتى كشور به صورت اجاره اى اضافه شد.

 پاسخ وزير بهداشت به شبهات هزينه هاى طرح تحول نظام سالمت

و  رسانى  اطالع  مديريت  مقابل)  ستون  از  (ادامه 
باز  ارائه اخبار به رسانه ها و مردم،  وحدت رويه در 
به  آن  اتصال  بود كه شايد  اى  فراموش شده  حلقه 
هاى  سازى  فضا  اين  از  توانست  مى  جامعه  متن 
مخرب جلوگيرى كند. عادتى شده براى ما كه در هر 
حادثه اى، همديگر را مقصر جلوه بدهيم و به جاى 
برداشتن بارى، سنگينى بار خودمان را هم به دوش 
ما  مديران  بين  در  هم  اين  كاش  بيندازيم.  ديگران 

پيش تر از اينها فرهنگ شده بود. 
آنچه  و  بود  آنچه  دل؛  از جنس  حرفى  آخر  و سخن 
هست، اتفاقى بود كه گذشت ...و نگذشت.گذشت از آن 
جهت كه صدها ميليون كاال و امكان در آتش آن روز 
سوخت و خدا را شكر كه جان هيچ شهروندى از عزيزان 
ما به لطف خدا ستانده نشد... و نگذشت، از آن جهت 
كه چنين حادثه هايى هر روز در كمين ماست، يعنى كه  
بايد آماده بود، بايد از سوختن همت ها و هوشيارى ها و 
مديريت امكانات در اين حادثه ها جلوگيرى كرد. يعنى 

كه  نبايد مچ گرفت، بايد درس گرفت. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 
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 2559 كامپيوتر 1957 مكانيك خودرو
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 2079 نقشه كشي صنعتي 1116 برق صنعتي –برق 
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 محترم شاغل انيدانشجو و كارمندان رفاه جهت) 20 تيلغا 14( عصر نوبت در كالس ليتشكمزايا :   
   پرداخت وام تحصيلي -معافيت تحصيلي  -بدون محدوديت نوع ديپلم 

 دانشجويان برتر هر ترم تخفيف شهريه براي  -  تقسيط شهريه 
 برخورداري از وام ازدواج دانشجويي و عمره دانشجويي در طول زمان تحصيل

  ها و مراكز آموزش عاليادامه تحصيل در سطوح باالتر در ساير دانشگاه امكان
همزمان امكان اخذ مدارك مهارتي  _ با همكاري اساتيد و مربيان مجرب فني و تخصصي كامالً محيطي در تحصيل

 ايوحرفهفني
 هاي صنعتي دانشجويان در طول تحصيلحمايت از پروژه -اي حرفهوهاي مجهز مراكز فنياستفاده از كارگاه

 .شودانجام مي نيز نام اينترنتي در محل دانشگاهضمناً ثبت
 056-32328711_12تلفن: -روبروي مسجد حضرت ابوالفضل(ع) –بلوار مهر  -نشاني: بلوار صنعت و معدن

 كد رشته كد رشته

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

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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

 تعمير انواع لوازم گازسوز 
 خانگى و صنعتى  در اسرع وقت

09158624439 - جانى

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه
صنعـت و معـدن 5

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

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

لبنيـات سنتى قائـم (عج)

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

در خراسان جنوبى)

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

كشك - عسل- خرما 
نان محلى و …

كيفيت حاصل تالش و تجربه است

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

نبش چهارراه شهيد نوربخش
32421000-09151613591  مديريت: رستمى

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

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

ظرفيت
300  
نفر

 انتهاى پارك توحيد    32425002-09128460511 - رمضانى  

رستوران  رونيكا
آماده برگزارى مجالس با تخفيف 15% مى باشد

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



* رحيم زاده
اصالحى   -34 ماده  موضوع  منقول  اموال  مزايده  آگهى 
قانون ثبت: اموال منقول مشتمل بر تأسيسات و ماشين 
آالت صنايع شير و لبنى... به شماره ثبت .... به شرح زير: 
ماشين   ،... توليد  تجهيزات خط  و  دريافت  آالت  ماشين 
آالت دريافت و ذخيره شير خام شامل (سيستم دريافت، 

لوله كشى، پمپ استيل و ...) 
بيرجند-خوسف- شهرك صنعتى كارخانه توليدى ...  .... به 
مشخصات ثبتى ملك.... بيرجند-خوسف-شهرك صنعتى 

كارخانه لوله و پروفايل ......با مشخصات ثبتى ملك .....
بيرجند-خوسف-شهرك صنعتى، كارخانه ... با مشخصات 
اين  از  ديگر  مختلف  هاى  نمونه  و  اينها  ملك....  ثبتى 
دسته آگهى ها از تعطيلى پى در پى كارخانه هايى در چند 

ساله اخير خبر مى دهند.
در سال هاى اخير، وابستگي مردم به شبكه بانكي كشور 
براي دريافت تسهيالت اعتباري، با عناوين مختلف نظير: 
ساخت و تعمير مسكن، راه اندازي يا تكميل طرح هاي 
اقتصادي انجام عمل هاي جراحي، ازدواج و دهها مسئله 
ريز و درشت ديگر رواج يافته است. قطع يكباره پرداخت 
وام توسط بانك ها از ابتداي سال جاري و اظهارات به 
به  اقتصادي،  و  بانكي  مختلف  مسئولين  متناقض  شدت 
اين  تكذيب،  را  وام  پرداخت  قطع  مقام  آن  كه  صورتي 
وخامت  بر  كند،  مي  اعالم  مشروط  ديگر  و  تاييد  مقام 

اوضاع افزوده است!    

طعم گزنده پرداخت قسط وام و معوقات بانكى 

بى شك بسيارى از ايرانى ها طعم گزنده پرداخت قسط 
براى  شمارى  لحظه  همراه  به  را  بانكى  معوقات  و  وام 
پايان اقساط آن را چشيده اند. اين كه چرا زندگى هايمان 
اين همه به وام وابسته شده، چند پاسخ واضح و مشخص 
دارد. وابستگى اقتصاد ايران به نفت و توليد محور نبودن 
وجود  معدنى،  و  نفتى  منابع  فروشى  خام  واسطه  به  آن 
و  مديريت  سوء  كارها،  و  كسب  مسير  در  متعدد  موانع 
اقتصاد دولتى ، به عنوان بخشى از داليل وابسته كردن 

اقتصاد خانوارها به وام هاى بانكى است.
به راستى «چرا وام هاى بانكى نه تنها باعث بهتر شدن 
روند زندگى وام گيرندگان نمى شود بلكه باعث متضرر 
شدن آنان مى شود.وام مى گيريم كه مشكلى از مشكالت 

زندگى را حل كند اما خود مى شود مشكل ساز. 
در اوضاعى  كه خشكسالى هاى چندين ساله به شدت 
انداخته  بخش  سايه  استان  فعاليت هاى كشاورزى   بر 
صنعت به عنوان تنها قطب ثمر بخش اين منطقه مورد 
توجه مسئولين و سرمايه گذاران است  و بيشتر  فعاليتهاى 
درامد زا ى  استان بر محور صنعت اين استان مى چرخد

كم نيستند  سرمايه گذارانى كه با اعتماد برشعار مسئوالن  
مبنى بر پهن كردن فرش قرمز پيش پاى  سرمايه گذار  
پا در عرصه رقابتهاى اقتصادى گذارده، در گذر پيج هاى 

اقتصادى دچار بحران شده اند.  

بانك ها و مؤسسات مالى 
در نقش پشتوانه يا صيادان فرصت؟!

مسئله قابل ذكر اينكه با توجه به به شرايط خاص استان  و 
ضرورت سرمايه گذارى در بخش صنعت و جذب سرمايه 
در  ها  بانك  ى،  گذار  سرمايه  براى  بومى  غير  گذاران 
كجاى اين قضيه قرار دارند آيا به عنوان حامى و پشتوانه 
در اعطاى تسهيالت براى صاحبان سرمايه  پشتوانه اى 
قابل اطمينان هستند يا به عنوان صيادان فرصت به دنبال  
وقفه اى براى تصاحب اموال اند  كه نتيجه آن براندازى 

سرمايه گذار ى و سرمايه گذار است؟!
واقعيت اينكه بانك ها و مؤسسات استان خراسان جنوبى 
مانند بسيارى از بانك هاى كشور در گام اول با اعطاى 
وام سرمايه گذار را براى ورود به اين عرصه تر غيب كرده 
و در مراحل بعد گاها مشاهده مى شود با بروز كوچكترين 
توليدى صنعتى مته  يا واحد  براى سرمايه گذار  مشكلى 
 به خشاش گذاشته و  با اعمال فشارهاى مختلف مالى و 
بى هيچ اغماضى سرمايه گذار را مجبور مى كنند چوب 
و   ها  دارايى  موارد  بعضى  در  و  اوليه  سرمايه  بر  حراج 

حداقل امكانات زندگى خود بزند.

 مرسسات مالى ساير استان ها 
عصايى براى تكيه سرمايه گذاران

 اين در حالى است كه ساير استان هاى كشور كه در مقايسه 
با خراسان جنوبى از بلوغ صنعتى و اقتصادى برخوردارند، 
موسسات مالى و بانك ها در اين استان ها نه به عنوان 
پتكى بر  سر سرمايه گذار كه در نقش عصايى براى تكيه 
در مواقع بحران ايفاى نقش كرده و با ترغيب و دلگرمى 
بخشند. مى  افزون  روز  رونقى  را  گذارى  سرمايه   آنان 
يوسفى، يكى از سرمايه گذاران استان، مى گويد: براى كارم 
به استان هاى زيادى سفر كرده ام اما در استان ما حداقل 
همراهى بين مؤسسات بانكى و سرمايه گذار وجود دارد. 
وى ادامه مى دهد: كمك هاى ويژه اقتصادى مسئوالن در 
جهت رونق سرمايه گذارى  و جذب سرمايه گذاران بومى و 

غير بومى  در استان ضروررى و اجتناب ناپذير است.

شعار حمايت از سرمايه گذار از حرف تا عمل!

على آبادى يكى ديگر از سرمايه گذاران استان است كه 
پس از سال ها فعاليت صنعتى با مشكل ورشكستگى روبرو 
شده و از جامعه سرمايه گذاران به حاشيه رانده شده است. 
نالد و مى گويد: مسئوالن  نامرد روزگار مى  از چرخ  وى 
استان همواره شعار حمايت و همراهى با سرمايه گذاران را 
بر زبان مى رانند در حاليكه در بسيارى از مواقع سرمايه گذار 
مجبور است براى كوچكترين مالقات  هفته ها و ساعت ها  

پشت در اتاق رؤسا و مديران به انتظار بنشيند.
 

گرفتن وام، اولين قدم به سوى ورشكستگى ! 

وى در ادامه از وام هاى بانكى به عنوان دام هايى بزرگ 
بر سر راه  سرمايه گذاران  ياد كرده و مى گويد: وقتى 
براى حل قسمتى از مشكالت كارخانه وام گرفتم در واقع 
براى حل   برداشتم   را  به سوى ورشكستگى  قدم  اولين 
مشكل 5 ميليارد تومان وام دريافت كردم و همين مبلغ  
مانند يك گياه سمى تمام زندگى ام را بر باد داد.  وى 
ادامه مى دهد: اين مبلغ بعد از مدتى با احتساب بهره، سود 
و دير كرد، طبق حساب كتاب بانك ها به مبلغ 17ميليارد 
تومان رسيد!!!  آن وقت براى رهايى از فشارهاى مالى از 
سوى بانك ها و حفظ آبرو به پيشنهاد رئيس بانك مزبور  
اقدام به دريافت مبلغ 500 ميليون تومان وام از يكى از 
ماه   4 گذشت  از  بعد  كه  كردم  استان  بانكى  مؤسسات 
مجبور به پرداخت 200ميليون تومان به عنوان سود شدم 

و جمعا مبلغ 700ميليون تومان باز پرداخت نمودم!
فكر مى كردم اين پيشنهاد براى كمك به شرايط مالى ام 
است اما تنها راهى براى رسيدن بانك به طلب خود بود و تله 
اى فرا روى من! به نحويكه در طوالنى مدت نه تنها مجبور 
به فروش تمام سرمايه زندگى شدم بلكه امروز بعد از 40 سال 

كار و زحمت به عنوان يك سرمايه گذار، مستأجرم.

بهره ها و سودهاى باالى بانكى
 در صنعت و سرمايه گذارى توجيه ندارد 

يادآورى  با  فرزاد  سراميك  و  كاشى  عامل  مدير  فالحى 
 پتانسيل ها و استعدادهاى بالقوه استان مى گويد: بهره هاى

باالى 30 و20 درصد از سوى بانك ها، در صنعت استان 
توجيه نداشته  واين ارقام  با احتساب بسيارى از عوامل تا 
40 درصد نيز مى رسد كه به نظر من دريافت وام هايى 

اينچنينى اولين گام به سوى ورشكستگى اند. 

كمرم در زير اقساط 
پايان ناپذير وام ها شكسته است 

اين گفته تنها از زبان سرمايه داران استان نبوده و بسيارى 
از عوام مردم نيز از وام هاى بانكى به عنوان دام ياد مى 
كنند... محسن فروشنده  لوازم يدكى كه  7 سال پيش از 
 يكى از مؤسسات بانكى مبلغ  6ميليون تومان وام گرفته 
مى گويد: االن يعد از گذشت 7 سال از پرداخت اقساط آن  
با بهره 25 درصد هنوز به اصل پول نرسيده  و كمرم در 

زير اقساط پايان ناپذير وام ها شكسته است.
يكى از رانندگان تاكسى نيز در حالى كه از به زبان آوردن 
كلمه وام وحشت دارد، مى گويد: چند سال پيش با كمك 
مبلغى وام شغلى را براى خود دست و پا كرده و سرمايه 
باز  شرايط  اما  نمودم  خريدارى  وام  كمك  با  را  ام  اوليه 
پرداخت وام ها و بهره و دير كرد آن به گونه اى بود كه 
اوليه  تنها سرمايه  نه  از گذشت 2 سال  بعد  مجبور شدم 
كه همه دارايى ام را بفروشم و االن با تنها دارايى كه به 
كمك خانواده در دست دارم مشغول به كار مسافر كشى 
هستم.  محمد هم كه اسير وام هاى بانكى شده و به گفته 
خودش زندگى اش رو به نابودى است، در گفتگو با آوا مى 
از مواقع در حهت منفعت  بسارى  فعلى در  گويد: شرايط 
 طلبى بانكها و بدبختى صاحبان وام است و افزايش سقف 
وام هاى بانكى نه تنها وعده اى شيرين نيست بلكه باعث 
گرفتارتر ماندن خانواده ها چه بسا تا آخر عمرشان در دام 

وام هاى بانكى است.

خانه ام براى پرداخت بدهى بانك
 به مزايده گذاشته شد 

وى ادامه مى دهد: خانه پدرى را فروختم و با وام 20ميليون 
تومانى كه از بانك مسكن گرفتم خريد خانه اى بزرگتر 
هاى شانسى  بد  و  زمان  گذر  در  اما  خريدم   بهترى   و 
به گونه اى   بپردازم و شرايط  را  اقساط  نتوانستم  روزگار 
شد كه خانه اى را كه خريدارى كرده بودم براى پرداخت 
بدهى بانك به مزايده گذاشته  و امروز بعد از 30 سال 

زحمت شرمنده خانواده خود و پدرم هستم. 
بانك كه نمى خواهد نامش درج شود، در  يك كارمند  
پاسخ به اين پرسش كه سهم سود مردم از دريافت وام 
بيشتر است يا سهم بانك ها، مى گويد: مسلمًا بانك ها و 
بيشتر از آنها مؤسساتى كه بانك مركزى قانونى بودن آنها 
را تأييد نمى كند. هر چند بعضى از بانك ها هم هستند 
كه با بازى با اعداد و ارقام، سود وامى كه قراردادش بر 
تنظيم  اى  گونه  به  را  شود  مى  بسته  درصد   24  مبناى 

مى كنند كه در كنار 4 درصد كارمزد ساليانه اش به 28 
درصد مى رسد. اين ميزان دريافتى، اضافه برجريمه هايى 

است كه براى معوقات احتمالى دريافت مى كنند.

براى كاهش سود بانكى 
شعار كافى نيست، عمل كنيم

پيش از اين احمد حاتمى يزد، كارشناس امور بانكى دو 
دليل عمده را موجب عدم تناسب نرخ سود بانكى عنوان 
كرده  و با اشاره به نرخ تورم به عنوان موضوع اوليه گفته 
بود: اگرچه نرخ تورم در يكى دو سال گذشته به طور قابل 
توجهى كاهش يافته و كنترل شده است، اما همچنان نرخ 
15 تا 16 درصدى هم باال محسوب مى شود؛ بنابراين نرخ 
سود سپرده و تسهيالت نمى تواند با اين نرخ تورم برابرى 
كرده و يا كمتر از آن قرار گيرد. از اين  رو تا هنگامى كه 
نرخ تورم بيشتر كاهش نيافته نبايد توقع كاهش نرخ سود 

بانكى را نيز داشت.
اين كارشناس امور بانكى با تأكيد بر وابستگى نرخ بهره 
بانكى به نرخ تورم يادآور شد: تا زمانى كه درك درستى 
از منطق اقتصادى در رابطه با اين موضوع وجود نداشته 
باشد، انتقاد درباره باال بودن نرخ سود بانكى هرچند كه به 

نفع اقتصاد نيست منطقى نخواهد بود.
عنوان  به  تقاضا  و  عرضه  تناسب  عدم  به  يزد  حاتمى 
افزود:  و  اشاره  بانكى  نرخ سود  باال بودن  در  عامل ديگر 
كاهش نرخ سود زمانى اتفاق مى افتد كه در كنار كنترل 
تورم، عرضه پول از تقاضاى آن كمتر نباشد اين درحالى 
است كه با وجود اين كه حجم نقدينگى در دولت گذشته 
هشت برابر و تاكنون 10 برابر افزايش يافته، هنوز به طور 
هدفمند در اقتصاد توزيع نشده و پاسخگوى نياز متقاضيان 
تسهيالت نبوده است. وى ادامه داد: در سال هاى گذشته 
عده زيادى از جمله دولت بنگاه هاى اقتصادى كوچك و 
بزرگ و افراد خاص حجم زيادى از منابع بانك ها را در 
قالب تسهيالت دريافت كرده و آن را برنگرداندند كه اين 
موضوع خود موجب كاهش عرضه نقدينگى در بانك ها 
شده و آنها ناچارند تا براى جبران كمبود منابع سپرده هاى 
مردم را در رقابت با يكديگر با سود باالترى جذب كنند 
كه اين مساله خود موجب افزايش بهاى تمام شده پول 
آنها شده و در نهايت به گرانترشدن تسهيالت بانكى و 

همچنين باال بردن نرخ سود آن منجر شده است.
مديرعامل سابق بانك صادرات با بيان اين كه بهتر است 
چاره اى  آن  براى  بانكى  سود  نرخ  باال بودن  به  منتقدان 
كنند،  برطرف  را  نرخ ها  اين  كاهش  موانع  و  انديشيده 
خاطرنشان كرد: اين در حالى است كه بايد مطالبات معوق 
بانكى با اتخاذ تدابير كارشناسى به سيستم بانكى بازگشته 
و از سويى ديگر دولت نيز فكرى براى برگرداندن بدهى 
100 هزار ميلياردى خود به شبكه بانكى داشته باشد، از 
سويى ديگر در صورت كاهش بيشتر تورم مى توان گفت 

شرايط براى كاهش نرخ سود بانكى فراهم مى شود.
وى ادامه داد: اگر واقعا دلمان براى مردم مى سوزد كه چرا 
بايد تسهيالت بانكى را با نرخ هاى سود باال دريافت كنند 
و در توجيه آن تمام انتقادات را به سوى بانك ها ببريم، 
اعتبارى  فعاليت موسسات  از  پيشگيرى  براى  بهتر است 
كه با سوء  استفاده از نام ائمه و مقدسات بيش از 20 درصد 

نقدينگى كشور را در خود جاى داده و سودهاى باالى 30 
درصد براى تسهيالت دريافت مى كنند چاره اى بينديشيم. 
وى افزود: با وجود آن كه سود سپرده ها بر اساس مصوبه 
اخير شوراى پول و اعتبار كم شده، اما برخى بانك ها و 
مؤسسات با انعقاد قراردادهاى يكساله به ظاهر 20 درصد 
اما سودهاى 30 تا 32 درصد به سپرده گذاران پرداخت 
تنظيم  مشترى  با  قرارداد  دو  آنها  واقع  در  كنند.   مى 
مى كنند كه در اسناد رسمى سود سپرده 20 درصد قيد 
مركزى  بانك  كه  آن  به شرط  ماجرا  اصل  اما  مى شود 
متوجه نشود، چيز ديگرى است و اين يعنى مشتريان نبايد 

تخلفات بانك مربوطه را به مراجع رسمى گزارش كنند.

تنظيم قوانين بانكى به نفع بانك ها نه مردم 

اين كارشناس بانك در پاسخ به اين پرسش كه چرا سود 
بر  است:  گفته  است،  ها  سپرده  سود  از  بيش  تسهيالت 
تا  بايد 4  بانك دارى نرخ سود تسهيالت  اساس قوانين 
6 درصد بيشتر از سود سپرده باشد تا به اصطالح براى 
بانك زيان آور نباشد به همين دليل اگر موسسه اى 32 
درصد سود سپرده پرداخت مى كند بدون شك بازپرداخت 

تسهيالت را 38 درصد تعيين مى كند.
از  بيش  باال،  سودهاى  دريافت  و  پرداخت  وى  گفته  به 
قانون مصوب توسط چند بانك انجام مى شد اما باقوانين 
 4 تقريبًا  كرده  وضع  مركزى  بانك  كه  اى  سختگيرانه 
سالى است كه ميزان تخلفات در بانك ها محدود شده و 
االن بيشترين يكه تازى ها در پرداخت و دريافت سودها 
از سوى موسسات و يكى دو بانك انجام مى شود و آن 

هم به دليل عملكرد جزيره اى اين موسسات است.

عقود مشاركتى بيشترين عامل ضرر مشتريان 

به گفته اين كارشناس بانك االن همه بانك ها غير از بانك 
مسكن، اغلب تسهيالتشان را در قالب عقود مشاركتى كه 
شده  تصويب  تازه  هاى  نرخ  بين  در  و  دارد  بااليى  سود 
هم، سود 24 درصدى عقود مشاركتى از باالترين درصد 
سود برخوردار است پرداخت مى كنند.نكته قابل توجه ديگر 
آن كه ، هرچه مشتريان به خاطر كم شدن اقساط ماهانه 
بايد سود  اتفاقاً  كنند،  اضافه  بازپرداخت  سالهاى  تعداد  بر 
بيشترى به بانك پرداخت كنند.در واقع بانك پول خود را 

فرسايشى اما با سود بيشتر دريافت مى كند.

چه مقدار از وقت مسئولين براى پاسخگويى 
با خبرنگاران اختصاص داده مى شود؟!

براى تكميل گزارشمان و دريافت پاسخ به سراغ مسئوالن 
مربوطه مى رويم ... درحاليكه استاندار خراسان جنوبى در 
سالروز روز خبرنگار در 17 مرداد ماه سال گذشته در جهت 
تكريم خبرنگاران بر لزوم همكارى به موقع مسئوالن استان 
در پاسخ و اطالع رسانى به اين قشر تأكيد نمود اما تالش 
هاى ما در جهت مصاحبه با مدير كل امور اقتصادى استاندارى  
و.... پس از  قريب  يك ماه پيگيرى بى نتيجه ماند و به نظر 
مى رسد اين مهر تأييدى باشد بر گاليه سرمايه داران  درباره  

عدم امكان ارتباط با مديران  اقتصادى در زمان نياز.

وام هاى بانكى، دام هايى در مسير سرمايه گذاران استان

وام يا دام
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سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 8 مرداد 1394 * شماره 3280

مهر- طوفان هاى اخير در استان به بيش از 80 درصد باغ هاى پسته خراسان جنوبى خسارت وارد كرده است. مديرصندوق بيمه محصوالت كشاورزى استان با بيان اين 
مطلب گفت: پيش بينى درصد خسارت محصول پسته در آرين شهر 30 درصد و شهرستان هاى بيرجند، خوسف، سربيشه و مود نيز هركدام 25 درصد است. غنچه افزود: 

كردن 3در طى طوفان هاى اخير به محصوالت باغى عناب، زردآلو، پنبه، انار، گردو، سيب، انگورآبى، خرما، گندم و جو در نقاط مختلف استان نيز خسارت وارد شده است. زنده  اند  گفته  وزير  آقاى  محترم   آواى 
خون هاى آلوده از سرنوع دوستى نيست! بايد 
مردم  به  كه  ناپذيرى  جبران  خسارت  پس  پرسيد 

بيگناه رسيده چگونه بايد جبران شود!
915...267

خيابان  مهر  هاى  مسكن  حال  به  فكرى  لطفًا 
مردم  ندارد  زباله  سطل  بكنيد  كاوه   شهيد 
زباله هاشونو تو كوچه مى گذارن بوى زباله باعث آزار 

و اذيت مردم ميشه لطفًا پيگيرى كنيد.
935...731

باسالم. متأسفانه در خراسان جنوبى حتى يك 
آزمايشگاه  و  ژنتيك  متخصص  پزشك  نفر 
براى  بايد  ژنتيكى  بيماران  و  ندارد  وجود  ژنتيك 
درمان به مشهد مراجعه كنند. لطفًا رياست دانشگاه 

علوم پزشكى بيرجندچاره انديشى كنند. باتشكر
915...247
اينكه  از  قبل  استان:  مسئولين  توجه  قابل  سالم. 
بلوار  براى روشنايى  چندين خانواده عزادار شوند 

شهرك چهكند اقدام فرماييد.
915...933

سالم. ساكن بيست مترى سوم كوچه شهيد 
نوربخش هستم مدت يك سال است كه فشار 
آب شرب به طبقات بااليى ساختمان كم شده 
ولى 3 ماه شده كه آب طبقه اول هم قطع مى شود 

لطفًا پيگيرى نماييد.
915...109
نمى  چاپ  كامل  رو  ها  پيام  چرا  جان.  آوا  سالم 
نيست  حيف  باشى.  طرف  بى  بايد  كه  كنى.شما 
شهرمون با اين سرسبزى با كم كارى بعضى 

مسئولين فضاى سبز به كوير تبديل بشه. 
915...101
باسالم خدمت شهردار بيرجند. بنده ساكن مهر شهر 
داراى  محل  اين  متأسفانه  باشم.  مى  كاوه  خيابان 
و  كشى  جدول  و  باشد  نمى  پارك  و  سبز  فضاى 
درخت كارى درست و حسابى ندارد. باتوجه به اينكه 
اينجا  در  استخر  ريزى  پى  و  فوتسال  سالن  اسكلت 
چند سال است بناشده است ولى هنوز هيچ پيشرفتى 
روشن  احمدى  بلوار  طرف  از  نكرده  تغييرى   و 
زمينى  قطعه  مى شويم  كاوه  خيابان  وارد  كه 
ميده  جون  كه  است  شهردارى  به   متعلق 

براى فضاى سبز. باتشكر
936...767
براى جلوگيرى  اداره محيط زيست خواهشمنديم  از 
ازآلودگى محيط، توسط اتوبوس هاى درون شهرى، 
 نظارت و اقدام به عمل آوريد. اينقدر كه اتوبوس هاى

شهرى آلودگى ايجاد مى كنند 50 تا ماشين 
شخصى و موتور آلودگى ندارند. باتشكر

935...064
و  ادارات  همه  به  نباشيد  خسته  و  ممنون 
و  كردند  همكارى  و  تالش  كه  مسئولينى 
مشكل اراضى موسوى بعد از چندين سال حل 

شده و آماده ثبت شد. اجرتان با خداوند
915...587

آيا آخر بلوار ميالد، ميالد 6 ، شهردارى مجوز 
 ريختن نخاله هاى ساختمانى را به وانت نيسان ها

آنجا  و  آورند  مى  را  ها  نخاله  كه  است،  داده 
خالى مى كنند؟ اگر ريختن نخاله ساختمانى در اين 

محل ممنوع است تابلو بزنند و برخورد كنند.
915...899

خيابان امام خمينى 13 را نصفه نيمه آسفالت 
محترم.  بازرسان  نباشيد  خسته  رفتند.  و  كردند 

سرى هم به اين خيابان بزنيد. 
915...391
باسالم. مسئولين آب و فاضالب روستاى شهرستان 
بيرجند: آب حومه بيرجند هر روز قطع است ولى آب 
ما  انصاف است  اين  بعضى روستاها قطع نمى شود 
در  موقع  آن  باشيم  آب  بى  روز  از  ساعاتى  روز  هر 
با اين وضعيت بحران آب،  روستاى گلبرگان 
باغ هاى خود را با آب لوله كشى آبيارى كنند.
915...832
سالم. با توجه به جوابيه هاى شهردارى از شهروندان 
به  مربوط  نواقص  و  مشكالت  تقاضامنديم  عزيز 
شهردارى  به  يا  چون  نكنيد  منعكس  را  شهردارى 

واگذار نشده و يا وظيفه شهردارى نيست.
915...083
داريم  تقاضا  اتوبوسرانى  سازمان  از  سالم  با 
مسير آوينى به 15 خرداد را اتوبوس بگذارند 
اقدامى  هيچ  ولى  زدم  پيامك  دفعه  چند  ضمن  در 

انجام نشده است.
915...376

كالسه 2240 و 93/2239 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "

چون مقرر گرديده: تعداد 399 جفت كفش به مبلغ 134/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى سيد حسين 
احمدى جمعا به مبلغ 101/803/927 ريال متضامنا در حق بانك قوامين و مبلغ 4/000/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق 
مزايده روز يكشنبه مورخ 94/6/1 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه 
قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى 
فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير 
اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد 
مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد 

به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 2 شهرستان بيرجند  
 پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير: ششدانگ يك قطعه باغ پالك 15 فرعى از 86- اصلى بخش 2 بيرجند واقع در مزرعه داود مورد تقاضاى خانم زهرا پديد احدى از وراث خانم فاطمه صبور  در روز 94/6/3 
ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه 

هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.

تاريخ انتشار:94/5/8           رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

اصالحيه آگهى انتخابات
قابل توجه اعضاى محترم اتحاديه صنف فروشندگان 
مصالح ساختمانى در اجراى ماده 23 قانون نظام صنفى  
اتحاديه  از كليه اعضاى داراى پروانه كسب آن  بدينوسيله 
دعوت مى گردد با در دست داشتن اصل يا تصوير پروانه كسب 
و يا كارت عضويت عكس دار اتحاديه دوشنبه 94/5/12 راس 
ساعت 8 الى 10 صبح براى شركت در انتخابات هيئت مديره 
و بازرس شخصا به نشانى مسجد توحيد واقع در خيابان نبوت 
مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 
5 نفر عضو اصلى هيئت مديره و 2 نفر بازرس اصلى و على 
البدل انتخاب نمايند. الزم به ذكر است بر اساس تبصره ماده 
13 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى اعطاى 

وكالت و يا اعزام نماينده براى دادن راى ممنوع مى باشد.
رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره:
نام و نام خانوادگىرديف

جواد اميرآباديزاده1

جليل چاجى2

حسين چوپانى3
غالمرضا حاجى رضايى4
فهيمه حسنى5
غالمعلى حسين زاده6
محمد رضا شريفى7
سيد امير حسين علوى8
حسين على پور 9
سيد محمد وسيله10

  اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس:
نام و نام خانوادگىرديف

مجيد جوان1
سيد حسين خراشاديزاده 2

(نيك سيما)
مهدى دستى گردى3
مهدى زنگوئى4

آگهى تغييرات شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان خوسف (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 4726 و شناسه ملى 10360062150 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه 

مورخ 93/9/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- ترازنامه و صورت هاى مالى شركت براى سال مالى منتهى به 93/6/31 مورد تصويب قرار گرفت.

2- آقاى على رومنجانى به شماره ملى 0652114008 و موسسه حسابرسى آرشين حساب به شناسه ملى 10103255283 به 
عنوان بازرسين اصلى و آقاى محمدرضا ابوالقاسمى به 0652188311 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب 
 گرديدند. 3- روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس ،

انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت 
حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان قابل دسترس مى باشد.

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



ديدار بسيجيان با معلولين على اكبر (ع) 

باغ و عمارت شوكت آباد، شاهكارى 
براى نمايش شوكت بيرجند

باغ بزرگ و ميوه  دار شوكت  آباد و عمارت زيباى وسط 
نشان  را  قاجاريه  دوره  معماران  هنرمندى  كه  آن 

مى دهد در 5 كيلومترى شرق بيرجند قرار دارد. 
از نظر معمارى فضاهاى احداث شده در باغ و عمارت 
ديگر  در  كه  دارند  خاصى  ويژگى هاى  شوكت  آباد 
طورى كه  يافت  مى توان  كمتر  آن  مشابه  نمونه هاى 
فضاسازى در اين باغ با هماهنگى خاصى انجام شده 
كه بيانگر وجود طرح و نقشه از پيش تعيين شده براى 

ساخت بنا است.

شامل  مجموعه ها  ديگر  همانند  نيز  مجموعه  اين 
تزئينات  بخش  هر  كه  است  متعددى  بخش هاى 
بيشترين  از جمله حوضخانه كه  را دارد،  خاص خود 

ويژگى هاى معمارى و تزئينى را دارد.
بزرگ است كه در مركز  داراى گنبدى  اين قسمت 
طريق  از  كه  پنجره هايى  با  فرنگى  كاله  يك  آن 
تعبيه شده  تأمين شده  نور حوضخانه  از  بخشى  آن 

است.
از ديگر فضاهاى مهم تشكيل دهنده ى اين مجموعه 
مى توان به اندرونى يا محل خصوصى خانواده حاكم 
قسمت  جنوبى ترين  در  كه  بخش  اين  كرد.  اشاره 
طرح  و  معمارى  لحاظ  از  گرفته  قرار  مجموعه 
شباهت فراوانى به خانه هاى مسكونى واقع در بافت 
قديم بيرجند دارد. از مهم ترين تزئينات اين عمارت 
مى توان به قاب هاى گچى ايوان اندرونى، رخبام هاى 

تزئينى و طاق نماهاى اطراف حوضخانه اشاره كرد.
در مجموع بناهاى احداث شده به صورت متراكم بوده 
او  خانواده  و  حاكم  جنوبى مخصوص  جبهه ى  در  و 
بوده است كه برخى فضاهاى داخلى براى تشريفات 
و پذيرايى از ميهمانان مورد استفاده قرار مى گرفت. 
بخش گسترده اى از باغ داراى درختان مختلف ميوه 
و تزئينى است. همچنين روش معمارى به كار رفته 
در احداث اين عمارت به صورت طاق و تويزه بوده 
و گهواره اى بودن سقف برخى اتاق ها حاكى از روش 

معمارى ناحيه گرم و خشك است.

«كارآفرينى» در زبان فارسى واژه اى نو، است و در اين  سالها 
به عنوان چاره و درمان درد بيكارى در جامعه از آن ياد شده .

اما اينكه و اقعا مفهوم كارافرينى چيست و كار افرينان چه 
كسانى هستند كمتر به آن توجه شده است. در اين نوشتار 
تالش شده است تا به مفهوم واقعى كار افرينى از جنبه هاى 

مختلف خصوصا بعد فرهنگى به آن توجه شود . 
واژه كارآفرينى اغلب در اذهان، مفهوم  « اشتغال زائى» و 
ارتباط مستقيم و ذاتى با كار ( آنهم از نوع فيزيكى آن ) را 
تداعى مى كند، در حالى كه كارآفرينى به معنى حقيقى خود 
تعاريف مختلف و متنوعى دارد . بطور كلى مى توان گفت كه 
جوهره  بيشتر تعاريف ارائه شده در فرهنگ غرب به مفهوم 
«فرايند خلق ثروت» يا « تخريب خالق» است كه فرآيند و  

تخريب توام و همراه  با ريسك است .
در كشور  ما  گاه  كارآفرين را  در كنار  كارگرى، مديريت، 

مهندسى، پزشكى، خلبانى، وكالت، و غيره قرار مى دهند. 
بتواند  دانند كه فقط  را كسى مى  عده اى ديگر كارآفرين 
كارخانه،  يا شركتى را  راه اندازى و مديريت نمايد و ريسك آن 
را متقبل شود . گروهى نيز فقط صاحبان كسب و كارهاى نو 
را كارآفرين مى دانند و عده اى شالوده كار را در عصر صنعت 
« استخدام»  معرفى مى كنند، عده اى ديگر كارآفرينى را 
مترادف با شغل آزاد و كارآفرين را به معنى كارفرما و سرمايه 
دار تلقى مى كنند. عالوه بر برداشت هاى غلط فوق كه در 
ايران رايج شده است در جهان نيز وجه مشترك و بستر تمام 
تعاريف، تفاسير و ابعاد مختلف كارافرينى منحصر به كار و 
اقتصاد مى شود. به عبارت ديگر تا كنون كار آفرينى در جهان 
فقط در حوزه كسب و كار مطرح و آن هم در بعد اقتصادى 

مطرح بوده است.
 اما امروزه صبحت از كار افرينى اجتماعى، سياسى  و فرهنگى 
نيز صحبت مى شود.  صحبت از كار افرينى هاى مختلف به 
معنى  كشف،  جذب و بهر ه بردارى از فرصت هاى  اجتماعى، 

سياسى يا فرهنگى درآمد زا و سود آور است. 
درفرهنگ غرب منظور  كارآفرينى فرهنگى  اين است كه 
كسب وكار تازه اى  در عرصه فرهنگ ايجاد كنند و يا براى 
افزايش فروش محصوالت فرهنگى، استراتژى كارآفرينانه 
از  هدف  فرهنگ،  آن  در  حال  هر  به  گيرند  كار  به  را  اى 
كارآفرينى فرهنگى و اجتماعى يا سياسى، تخريب خالق در 
اصالت، رسالت، روش ها، مولفه ها و ساختار فرهنگ، اجتماع 
يا سياست نيست وتقريباً هر آن چه كه به اين نام مطرح 

 

مى شود نهايتاً منظور تقويت كار آفرينى اقتصادى است. 

يعنى  رويكرد  اين  با  فرهنگى  افرينى  كار  مثال  عنوان  به 
خالقيت و نوآورى با تخريب خالق در فرهنگ جامعه نه در 
محصوالت فرهنگى يا به عبارت ديگر ايجادچيزى ارزشمند 
در فرهنگ جامعه وكار افرينى اجتماعى يعنى تخريب خالق 
در ساز و كارها، قوانين، عرف و عادات ورسوم يا مناسبات 
و روابط اجتماعى و بدين ترتيب رفتار كار افرينان فرهنگى، 
سياسى ، اجتماعى و اقتصادى بطور جداگانه شناسائى ، تعريف 

و با يكديگر تطبيق داده خواهند شد.

كار آفرين اجتماعى 

  بنابراين كار آفرينان اجتماعى كسانى هستند كه درصدد 

راه  اين  در  و  اند  اجتماعى جامعه  نيازهاى  رفع  و  شناسائى 
از اعتبار اجتماعى خود مايه مى گذارند و براى رسيد ن به 
هدف و  ماموريت خود دست به ايثار و از خود گذشتگى مى 
زنند، همچنانكه كار آفرينان سياسى درصدد شناسائى نيازها و 
خالهاى سياسى جامعه و جهان هستند و مى كوشند تا موانع 
سياسى موجود را جهت رشد و توسعه جامعه و استقرار عدالت و 
دموكراسى شناسائى و از سر را ه بردارند، البته از طريقى نووكار 
افرينانه  و باالخره كارآفرينان فرهنگى افرادى هستند كه 

ارزشهاى فرهنگى را در جامعه خلق، كشف و يا اجرا نمايند. 
و  سياسى  اجتماعى،  كارآفرينان  از  يك  هر  هر صورت  در 
فرهنگى همچون كارآفرينان اقتصادى دائماً در جستجوى 
نيازها و فرصت ها هستند تا از طريق خالقيت، ريسك پذيرى 

و رهبرى، ارزشى را در جامعه ايجاد و خالء يا نقصى را دفع و 
اصالح نمايند. بنابراين مى توان گفت: « كارآفرينى يك شغل 
نيست كه فقط در بعد اقتصادى و آن هم در حوزه كسب و 
كار مطرح باشد بلكه فراتر از آن يعنى يك سبك زندگى يا 
يك فرهنگ است كه همواره همراه يك كارآفرين است و بر 
تمام شئونات زندگى او از جهان بينى و ايدئولوژى و انتخاب 
دين وى گرفته تا انتخاب همسر، شغل و حرفه و روش انجام 

كارهايش تاثير مى گذارد.»
لذا كسى كه داراى ويژگى هاى كارآفرينانه است الزاماً نبايد 

وارد حوزه كسب و كار و بعد اقتصادى كارآفرينى شود. 
همانطور كه افراد زيادى در حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى 
و سياسى فعاليت مى كنند و داراى ويژگى هاى كارآفرينانه 

هستند ولى صاحب كسب و كارى نيستند و يا برعكس افراد 
دارند  قرار  كارآفرينانه  هاى  موقعيت  در  كه  هستند  زيادى 
كارآفرينانه  رفتار  اما  هستند  كارى  و  كسب  صاحب  يعنى 
ندارند لذا يك خانم خانه دار، يك محصل، يك نويسنده، 
 يك خبرنگار، يك استاد دانشگاه ، يك سياست مدار، يك 
كارخانه دار، يك روحانى، يك تاجر يا يك كارگر مى تواند 

رفتار كارآفرينانه داشته باشد يا نداشته باشد. 
بطور كلى مى توان گفت كارآفرينان به سبك خاصى زندگى 
مى كنند، با عينك خاصى به جهان نگاه مى كنند و به روش 
خاصى با مسائل و مشكالت و پديده هاى برخورد مى كنند 
آنها يك زندگى كارآفرينانه دارند كه ممكن  است در اين 
زندگى كسب و كار كارآفريننه داشته باشند يا نداشته باشند . 

مشخصات چنين زندگى اى ذيًال توضيح داده مى شود . 

زندگى كارآفرينانه

زندگى كارآفرينانه زندگى اى است كه جستجوگرى ، تكاپو  و 
تالش مستمر و بدون وقفه براى رسيدن به كمال، اساس آن 
است. زندگى اى كه بايد دائماً در جستجوى ميانبرها باشى و 

خالقيت جوهرا آن است.
 زندگى اى كه هيچ گاه به وضع موجود اكتفا نمى شود و در 
حاليكه بايد با يك چشم به آينده بنگرى با چشم ديگرت بايد 
به دنبال شكار ايده ها و فرصت ها از گذشته و حال باشى. 
زندگى اى كه در آن شوق و صراحت و نشاط و صداقت و 

مثبت انديشى آذوقه راه و سفر است. 
سفرى سخت و خطرناك و مهيج و پايان ناپذير. زندگى اى 
كه در آن ارزش فرصت ها بيشتر از طالست. زندگى اى كه 
در آن شكست مفهومى ديگر دارد و گاهى بايد عمداً راه اشتباه 

را طى كنى تا به جواب درست برسى..
 زندگى اى كه در آن بايد تا آنجا احساساتى شوى كه منطقت 

اجازه مى دهد منطقى كه دائماً بازبينى مى شود. 
 زندگى اى كه در آن عشق رسيدن به مقصد خواب را از چشمانت

بايد اول طعم شكست را   مى گيرد و براى موفقيت حتماً 
بچشى. زندگى اى كه اگر براى آينده ات برنامه اى نداشته 
باشى ، ديگران برايت برنامه ريزى مى كنند. زندگى اى كه 
براى پول درآوردن اول بايد از پول چشم پوشى كنى تا بتوانى 

نانى به كف آرى و به غفلت نخورى.
افرينى  كار  فرهنگ  در  زندگى  از  شده  تعريف  مفاهيم  با 
مالحظه مى شود كه آشنائى با مفاهيم كارآفرينى پنجره اى 
رو به دنياى جديدى باز مى كند كه در آن فرد كارآفرين در 
يك دنيائى پر از اميد و نشاط و سرزندگى وسر شار از بيم واميد 

زندگى مى كند .

 مهندس سيد عليرضا محمدزاده 
عضو هيئت علمى دانشگاه پيام نور

 و مدير مركز مشاوره كارآفرينى ايده پردازان شرق

پنجشنبه *8 مرداد 1394 * شماره 3280 

جمعى از بسيجيان و كاركنان گردان يكم پياده بسيج امام حسين(ع) از معلولين و مددجويان 
مركز توانبخشى على اكبر (ع) بيرجند عيادت كردند.  4

مناسبت ها

به بهانه 9 مرداد روز اهداى خون 

شعار  اين  مى دهى!»  نجات  را  جانم  كه  «ممنون 
كمپين روز جهانى اهداكنندگان خون در سال 2015 
است. شعارى ساده و صميمى از طرف آنهايى كه 
و  شواهد  اساس  بر  مى گيرند.  را  اهدايى  خون هاى 
كشور  در  خون  تزريق  اولين  سابقه  موجود،  قرائن 
شمسى  هجرى   20 دهه  ابتدايى  سال هاى  به  ما 
برمى گردد. در واقع در اين سال ها به دليل نوپا بودن 
طب انتقال خون و ناآشنا بودن مردم با اين مقوله، 
راضى كردن افراد براى خون دادن بسختى و به ابتكار 

عمل پزشك بستگى داشت.
و  «شير  جمعيت  مراكز  و  ارتش  بيمارستان هاى 
خورشيد سرخ ايران» از اولين مراكزى بودند كه به 
ميان  از  خون  جمع آورى  به  اقدام  نظام مند  صورت 
اعضا و داوطلبان مى كردند. با شناخته شدن ارزش 
حياتى تزريق خون در نجات بيماران و افزايش تجويز 
داوطلبان  خون  جمع آورى  درمانى،  مراكز  در  خون 
جوابگوى نياز بيماران نبود، در نتيجه تنها راه چاره، 

پرداخت مبالغى در برابر دريافت خون بود.
انتقال  سازمان  تاسيس  سالروز  مرداد،   9
نامگذارى  خون  اهداى  روز  ايران،  خون 

شده است.
همه  است.  زندگى  دهنده  نجات  سالم،  خون 
خون  به  افراد  از  بسيارى  جهان  سراسر  در   روزه، 
و فرآورده هاى خونى نياز پيدا مى كنند، به طورى 
كه از هر سه نفر، يك نفر در طول زندگى احتياج به 

تزريق خون و فرآورده هاى خونى دارد. 
نياز  آن  در  كه  هايى  موقعيت  براى  مثال  بارزترين 
مبرم به خون پيدا مى شود عبارت است از زمان بروز 
حوادث و سوانح گوناگون نظير تصادفات رانندگى، 
سوختگى ها و اعمال جراحى. همچنين خانم هاى 
باردار در حين زايمان و نوزادان، به خصوص نوزادان 
نارسى كه به زردى دچار مى شوند، از ديگر نيازمندان 
به خون مى باشند. بيماران سرطانى كه تحت شيمى 
مصرف  از  هم  دارند  قرار  درمانى  اشعه  يا  درمانى 
كنندگان خون و فرآورده هاى آن هستند و بسيارى 
از بيماران ديگر مانند بيماران تاالسمى و هموفيلى 
نيز ناگزيرند براى بهره مندى از يك زندگى نسبتا 
طبيعى، براى تمامى عمر خون يا فرآورده هاى خونى 
به طور منظم دريافت نمايند.در حال حاضر، با وجود 
پيشرفت هاى چشمگير در زمينه علم پزشكى، هنوز 
هيچ گونه جايگزين مصنوعى براى خون ساخته نشده 
انسان هاى نيكوكار  است و فقط خونى كه توسط 
را  انسان هاى ديگر  تواند جان  اهدا مى شود، مى 
از مرگ نجات بخشد. عدم وجود جايگزين مناسب 
براى خون، محدود بودن مدت زمان نگهدارى خون 
خون به  هميشگى  نياز  و  خونى،  هاى  فرآورده   و 

از  خون  اهداى  تا  شده  سبب  آن  هاى  فرآورده  و 
اهميت و جايگاه ويژه اى برخوردار شود.

كار آفرينى فرهنگى و فرهنگ كار آفرينى                     
جاذبه گردشگرىبه بهانه هفته ملى كارآفرينى وآموزشهاى فنى و حرفه اى :      

فهرست امــالك مازاد بانك كشاورزى براى مزايده شماره ( ع/94/3)

ف
كاربرىمشخصات ثبتي  ملكآدرس ملكردي

متراژنوع مالكيتوضعيت تصرف
توضيحاتقيمت پايه به (ريال )
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1
  بيرجند - خوسف - شهرك صنعتى  

مزايده به صورت نقدى و ساير 90922146/287,692,000,000*  *كارخانه پنبه پاك كنىششدانگ از پالك ثبتى شماره  18 فرعي از 3 فرعي از 928 اصلي بخش 3 ثبتى بيرجندكارخانه توليدى پنبه پاك كنى سپيد وش
پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

  نهبندان- كوى بسيج - ميالن اول 2
سمت چپ -پالك 7

 ششدانگ از پالك ثبتي شماره 937 فرعي از 778 فرعي از 646 و 645 فرعي از يك اصلي
مزايده به صورت نقدى و ساير 348200749,600,000*  *منزل  مسكونى بخش 5 نهبندان 

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

   بيرجند - سجادشهر- بلوار امامت 3
 خيابان سلمان فارسى 12 - پالك 11

 873/6 سهم مشاع از 2016 سهم ششدانگ  از پالك ثبتي  2664 فرعي از 245 اصلى بخش 2 
مزايده به صورت نقدى و ساير 201/60210769,600,000 ** منزل  مسكونىبيرجند

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

 طبس گلشن - شهرك صنعتى 4
شركت تعاونى توليدى مژان طبس

5000 سهم از 8000سهم مشاع عرصه و 616/11  سهم از 985/40 سهم مشاع اعيان از كل ششدانگ 
پالك ثبتي شماره  2 فرعى از 1 فرعى از 387 اصلى واقع در فيروزآباد بخش 2 طبس گلشن

كارخانه توليدى ترشى 
مزايده به صورت نقدى و ساير 8000985,42,664,000,000** و مربا

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

358/80800,000,000*  *زمين  مسكونىششدانگ از پالك ثبتي  شماره  487 فرعي از  1891  اصلي بخش 11 ثبتى قاين به آدرس قاين  شهرك سيمان 5
مزايده به صورت نقدى و ساير 

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

40 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از كل 1440 سهم مزرعه و قناتين اره فورگ و عباس آباد  از پالك  شهرستان درميان - روستاى اره فورگ6
مزايده به صورت نقدى و ساير 40260908,000,000 * *باغى و زراعىثبتي شماره  66  اصلى بخش 7 بيرجند

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

    بيرجند - شهرك شهيد مفتح - حاشيه 7
بيست مترى شهيد گازارى - پالك 79

سه و يك چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتي شماره  175 فرعى از 247 اصلى بخش 2 
مزايده به صورت نقدى و ساير 3603471,830,833,333 **  مسكونى و تجارىبيرجند

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

بيرجند - بلوار توحيد - بين توحيد 13و 815
10 سهم مشاع از سى و شش سهم عرصه و اعيان ششدانگ يك باب ساختمان پالك ثبتي شماره 

مزايده به صورت نقدى و ساير 1003171,987,500,000 ** تجارى و مسكونى7444 فرعي از 2070 فرعي از 249 اصلي بخش 2 ثبتى بيرجند 
پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

9
آدرس بيرجند - كليومتر 15 جاده (بيرجند 
-خوسف) - حاشيه جاده  - مقابل كارخانه 

كوير تاير 
مزايده به صورت نقدى و ساير 116180975,912,000*  *مزروعىششدانگ پالك ثبتي شماره 5 فرعي از 1592 اصلي بخش 2 ثبتى بيرجند ، دهستان شهاباد  

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

10
 آدرس بيرجند - خيابان 17 شهريور 

  17 شهريور27- كوچه  چاپخانه زرين 
 بن بست خورشيدى - پالك 28

مزايده به صورت نقدى و ساير 184/22185/40440,000,000*  *مسكونىششدانگ از پالك ثبتي شماره 76 فرعي از 4337 اصلي بخش 1 بيرجند 
پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده 
عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به فروش برساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي ، همه روزه به 
استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 7 صبح لغايت 14/30 جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به 
نشاني بيرجند ، ميدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ،  طبقه دوم ، واحد پشتيباني مراجعه 

نمايند. حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي تا پايان وقت ادارى 1394/5/25 مي باشد. 
تلفن جهت پاسخگويى : 32210060 -   32213312  -  32213000  -  056

توضيحات و شرايط : 
1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود . 

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 94/5/8 ( انتشار در روزنامه هاي آواي خراسان جنوبي ـ  خراسان- خراسان جنوبى امروز) 
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم 94/5/15 ( انتشار در روزنامه هاي آواي خراسان جنوبي ـ  خراسان- خراسان جنوبى امروز) 

2- كليه هزينه هاى درج آگهي مزايده در روزنامه ها و هزينه كارشناسى ملك بر مبناى دستمزد كارشناسى به عهده  برنده 
مزايده مي باشد. 

3-  بانك در رد و يا قبول هر يك يا تمامي پيشنهادها مختار است. 

4- اوراق شركت در مزايده در واحد پشتيباني به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را 
دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و به انضمام فيش واريزي مربوط  به 5 درصد قيمت پايه 
كارشناسى و يا چك تضمينى به عنوان سپرده شركت در مزايده  ، بايد در پاكت الك و مهر شده ( با قيد مربوط به ملك 

رديف ((       ) )  آگهي) تسليم و رسيد دريافت نمايند . 
5-  به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب 

اثر داده نمي شود . 
6- در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلى ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعيين تكليف نهايي برنده 

مزايده مسترد نخواهد شد . 
7- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول امتيازات و تكاليف دستگاه مزايده گذار موضوع ماده 10 آيين نامه 

معامالت دولتي مي باشد . 
8- مزايده امالك به صورت نقد و اقساط و با اولويت پيشنهادات نقدى (پيشنهادات نقد و اقساط قابل بررسى مى باشد) 

درصد پرداخت نقدى و مدت بازپرداخت الباقى ثمن بايستى در برگه پيشنهادات به صورت شفاف اعالم گردد . 
9- كليه امالك با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد اجرايي صادر شده واگذار مي گردد و در صورت وجود متصرف ، تخليه 

بر عهده خريدار مي باشد .

10- اخذ كليه مجوز ها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرايط از ادارات ذيربط 
به عهده خريدار خواهد بود . 

11- كل هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده خواهد 
بود . 

12- براي شركت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان 5 درصد قيمت پايه كارشناسى 
هر ملك به صورت نقدي نزد بانك كشاورزي ( كليه شعب حكم واحد دارد )  به حساب 
دايره مالي مديريت استان خراسان جنوبي با كد (4962 )  بابت مزايده و يا چك تضمينى 
در وجه مديريت بانك كشاورزى استان خراسان جنوبى ،  الزامي است . هر گاه نفرات 

اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند، سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
13- پاكت هاي دريافتي از متقاضيان مربوط به امالك ذيل رأس ساعت 10 صبح مورخ 

94/5/26  در محل مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ، ميدان شهدا 
ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، سالن ويدئو كنفرانس بازگشايي خواهد شد . 

شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده 
در جلسه شركت نمايند . 

بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از 
انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد شد . 

مديريت شعب بانك در استان خراسان جنوبي  

آگهي مزايده عمومي اموال غير منقول  مازاد بانك كشاورزى  شماره  ع/94/3    (نوبت  اول)

مديريت استان خراسان جنوبى



پنجشنبه *8 مرداد 1394 * شماره 3280 

 ضرورت استعالم وضعيت ثبتى 
ملك قبل از انجام معامله

افراد زمانيكه مى خواهند ملك يا زمينى را معامله 
كنند، الزم است در مورد ملك و مستغالت از اداره 
ثبت اسناد استعالم كرده و پس از آن اقدام به امضا 
قولنامه و تبادل وجه معامله كنند. در موارد بسيارى 
اتفاق مى افتد كه ملك به علل قانونى در توقيف و 
يا رهن بوده و گاهى نيز فرد فروشنده اجازه معامله 
مانع  و تخصيص كد رهگيرى  استعالم  لذا  ندارد؛ 

مراجعات قضايى خواهد شد.

 دانستنى هاى مهريه

مهريه باالى 110 سكه با معرفى و توقيف اموال، 
نظير ملك، دارايى، حساب بانكى، حقوق دريافتى 
ماهانه و ... قابل وصول است. همچنين مهريه پس 
شوهر،  فوت  از  پس  و  ورثه  توسط  زن،  فوت  از 
توسط زن از اموال باقى مانده شوهر قابل وصول 
است. به ياد داشته باشيم بذل و بخشش مهريه با 
نيست،  اثبات  قابل  راحتى  به  عادى  نوشته  دست 

اين كار بايد در دفاتر اسناد رسمى انجام شود.

تالش براى تربيت بچه ها بى فايده است 
آنها در نهايت شبيه ما خواهند شد 

خودمان را تربيت كنيم آنها هم تربيت خواهند شد

كاله قرمزى: زندگى به من اموخت تنها چيزى كه 
با گذشت زمان درست ميشه ترشيه بقيه چيزا

با پول همون لحظه درست ميشه.

از بس كه عكس روى تو زيبا كشيده اند
ما را به چشم دل به تماشا كشيده اند

ناقوس

ادم ها وقتى معنى حرفهايشان را ميفهمند و 
متوجه رفتار هايشان ميشوند كه با كسى

 از جنس خودشان مواجه شوند.

فاصله تان را با آدم ها رعايت كنيد؛
 آدم ها يكدفه مى زنند

 روى ترمز؛ و آن وقت شما مقصرى …!

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و [ياد كن] زمانى را كه [در جنگ احد] بامدادان از پيش كسانت بيرون آمدى [تا] مؤمنان را براى 
جنگيدن در مواضع خود جاى دهى و خداوند شنواى داناست. سوره آل عمران، آيه 121

حديث روز  

جرأت نيز  بزرگ  دروغ  بر  گفت  كوچك  دروغ  كسى  چون  زيرا  بپرهيزيد،  شوخى  و  جّدى  هر  در  بزرگ  و  كوچك  دروغ  از 

 

پيدا مى كند. امام سجاد (ع)

پيام حقوقى و قضايى

                        

147

28

943

1936

65

9281

749

86

341

753864912
684291573
219753846
571326498
328479651
496185237
145632789
967518324
832947165

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

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

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

جدول 3280طراح: نسرين كارى

صبح  روز  يك  كه  نداريد  دوست  هم  شما  حتما 
هاى فرصت  كه  ببينيد  و  شويد  بيدار  خواب   از 
به  پشيمانى  و  ايد  داده  دست  از  را  تان   زندگى 

سراغ تان آمده است.
بگيرد  شما  از  را  نفس  به  اعتماد  تواند  مى  پشيمانى 
از زندگى خود احساس  اگر دوست داريد كه  بنابراين 
غرور كنيد، فرصت هايى را كه در اينجا نام برده ايم 

از دست ندهيد. 

آرزوهايتان را دنبال كنيد

پدرش  كه  گفت  اى  مصاحبه  در  كرى  جيم  بار  يك 
كار مورد عالقه خود را فداى كارى كه امنيت و درآمد 
بيشترى داشته كرد، اگر چه در آن كار هم موفق نشد. 
باره به جيم كرى گفت: «احتمال شكست  اين  او در 
در هر كارى وجود دارد بنابراين شكست در كارى كه 
به آن عالقه دارى بهتر از شكست در زمينه اى است 
از دست  را  اين شانس  ندارى، پس  به آن عالقه  كه 

نده و به دنبال كار مورد عالقه ات باش.»
 مهم نيست چه اتفاقى در زندگى ات خواهد افتاد، اگر 
به دنبال آرزوهايت باشى حداقل از انتخابى كه كردى 

پشيمان نخواهى شد.

به دنبال عشق زندگى تان برويد

به جاى  داريد،  تمايل  به فردى خاص  زندگى  اگر در 
را  او  احساسات  ابراز  تا  باشيد  منتظر  سالها  كه  اين 

ببينيد، خود قدم جلو بگذاريد.
دارد  وجود  نيز  منفى  جواب  شنيدن  احتمال  بله، 
آينده  در  و  دانيد  مى  را  خودتان  تكليف  حداقل  ولى 
 احساس پشيمانى از كارى كه نكرده ايد، به سراغ تان

 نخواهد آمد.

به دعوت ديگران پاسخ مثبت دهيد

بااليى  عمومى  روابط  با  و  اجتماعى  فردى  اگر  حتى 
از دعوت هاى ديگران پاسخ مثبت  نيستيد، به برخى 
خود  لحظات  از  بايد  ديگران  مانند  هم  شما  دهيد، 

خاطره بسازيد. 
از  بيشتر  ديگران،  دعوت  به  دادن  مثبت  پاسخ  با 
گذشت،  خواهد  شما خوش  به  بكنيد  را  فكرش  آنچه 
نيز موضوعى  و دوستان خود  خانواده  براى  به عالوه 
براى تعريف كردن داريد. تجربه هاى شيرين زندگى 

تان را با گفتن «نه» از دست ندهيد.

ورزش كنيد

شايد اكنون از روزى يك ساعت دويدن روى تردميل 
خوشحال نباشيد اما در آينده اى نزديك از اين كه به 

بدن خود تحرك داده ايد، راضى خواهى بود. 
پشيمان  بعد  سالها  نكنيد،  ورزش  امروز  اگر  بنابراين 
از  را  بيمارى ها  تنها  نه  با ورزش كردن  خواهيد شد. 
و  فعاليت  براى  كافى  انرژى  بلكه  كنيد  مى  دور  خود 
انجام كارهايتان را نيز به دست خواهيد آورد. بنابراين 
تا هنگام  باشيد  حال كه جوان هستيد، تحرك داشته 

پيرى پشيمانى به سراغ تان نيايد.

پول تان را جمع كنيد

لباس  براى  تان  پول  تمام  كردن  خرج  جاى  به 
مبادا  روز  براى  را  آن  از  مقدارى  مدل،  آخرين   هاى 

كنار بگذاريد. 

ديگران را ببخشيد

بعضى ها شايستگى بخشش را ندارند اما اگر شما سر 
موضوعى كوچك از دست دوست، خواهر يا برادرتان 

بهتر است هر چه زودتر كدورت ها  عصبانى هستيد، 
را كنار بگذاريد و طرف مقابل تان را ببخشيد، در غير 
داد،  خواهيد  دست  از  سادگى  به  را  آنها  صورت  اين 

چيزى كه در آينده حسرت اش را مى خوريد.
براى  را  آنها  و  بگذاريد  كنار  را  خود  غرور  بنابراين   

كارى كه انجام داده اند، ببخشيد.

به مسافرت برويد

تان محتاط  بايد در جمع كردن پول  اين كه  عليرغم 
باشيد، از خرج كردن آن نيز نبايد بترسيد. پول خود را 
خرج چيزهايى كه به آن عالقه داريد مانند مسافرت يا 
رفتن به كنسرت، كنيد. با اين كار نه تنها به خودتان 
بلكه خاطره اى مى سازيد كه سالها  هديه مى دهيد 

بعد از مرور آن خوشنود خواهيد شد.
 هنگام پيرى آنچه براى شما اهميت دارد، خاطره است 
خوشگذرانى  بنابراين  تان،  بانك  داخل  هاى  پول  نه 
براى  كنيم،  مى  تاكيد  هم  است.باز  واجب  برايتان 
خود  زندگى  هاى  نكرده  و  كرده  از  آينده  در  كه  اين 
باشيد كه  احساس پشيمانى نكنيد، به دنبال كارهايى 
به شما احساس شادى و غرور مى دهد. زندگى كوتاه 

تر از آنچه فكرش را بكنيد، است.

انجام ندادن اين كارها، پشيمانى مى آورد

پاى بزرگ، قلبى بزرگتر
 هوا نابهنگام گرم بود. به همين خاطر توقف جلوى مغازه 
رسيد.  مى  نظر  به  طبيعى  كامال  امرى  فروشى  بستنى 
دختر كوچولويى كه پولش را محكم در دست گرفته بود 
او  از آن كه   ،وارد بستنى فروشى شد.بستنى فروش قبل 
كلمه اى بر زبان جارى نمايد با اوقات تلخى به او گفت: 
از مغازه خارج شده و تابلوى روى در را بخواند و تا وقتى 
كفش پايش نكرده وارد مغازه نشود. دخترك به آرامى از مغازه 
بيرون رفت و مرد درشت هيكلى به دنبال او از مغازه خارج 
شد.دختر كوچولو مقابل مغازه ايستاد و تابلوى روى در را خواند: 
ورود پابرهنه ها ممنوع! دخترك در حالى كه اشك چشمانش 
بر روى گونه هايش مى غلتيد راهش را گرفت تا برود .در 
اين لحظه مرد درشت هيكل او را صدا زد . او كنار پياده 
رو نشست، كفش هاى بزرگ نمره 44 خود را در آورد و در 
مقابل ختركوچولو جفت كرد و گفت: بيا بكن تو پاهات درسته 
كه با اين كفش ها نمى تونى خوب راه بروى، امااگر بتونى يه 
جورى آنها را با پاهات بكشى، مى تونى بستنى ات را بخرى.

مرد دختر كوچولو را بلند كرد و پاهاى او را توى كفش ها 
ميزان نمود و گفت: عجله نكن، بس كه اين كفش رو با پاهام 
اين ور و اون ور كشيده ام خسته ام. تا برى و برگردى من 
اينجا راحت مى شينم و بستنى ام را مى خورم. چشمان براق 
دختر كوچولو هنگام هجوم او به سمت پيشخوان و خريدن 
بستنى صحنه اى نبود كه از ذهن زدوده شود. بله، او مرد 
درشت هيكلى بود، شكم گنده اى داشت، كفش هاى بزرگى 

داشت، اما مهم تر از همه ، قلب بزرگى داشت.

 * درقلبى كه شاد مى كنى درلبخندى كه به لب 
مى نشانى خدا با من است. خدا با توست

خدايمان را آشكار كنيم…
* رسيدن آداب دارد. وقتى رسيدى بايد بمانى، 

بايد بسازى بايد مدام يادت باشد
 كه چه قدر زجر كشيدى تا رسيدى

كه آرزويت بوده برسى …

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

09156694379 - موذن

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

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

09156217507

فروش رانا مدل 92، سفيد ، بدون 
رنگ ، بيمه تا پايان سال فى: توافقى

09153630413 - حسينى

فروش منزل قديمى خيرآباد نو ، قابل 
تفكيك ، دهنه 16/5 متر، 265 متر مفيد 

موقعيت عالى      09157228494

 راننده پايه يك ، مدارك تكميل
 آماده كار و شراكت با 7 سال سابقه كار

09362575689

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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

فروش 
 ساندويچى با تمامى امكانات

 و موقعيت عالى   09151604039

يك همكار خانم ترجيحا آشنا به مسايل 
حسابدارى به صورت دو شيفت 
نيازمنديم.    09360024459

يك نفر خانم و آقا با تجربه براى همكارى 
در پوشاك نيازمنديم.  

بازار نو ، پوشاك دادرس    32220655  

 پيك موتورى براى كار 
در پيتزافروشى نيازمنديم.

09128399395

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

09151636052 

فروش
دو قطعه زمين درختكارى شده ، 1500 
و 3000 متر واقع در دشت بجد با آب 

چاه عميق ، داراى استخر ، قطره اى 
 برق ، 30 متر خانه مسكونى
09365611604 - حسينى

 فروش پرايد سبز يشمى  دور رنگ 
مدل 79 ، بيمه يك سال و 11 سال 

 تخفيف  فى: 6/200/000 تومان
 يا معاوضه با پارس يا 405 در حد
 25 ميليون     09155007785

فروش
نيسان ديزل يخچالدار مدل 89 
فى: 26/500 يا معاوضه با سوارى

09158618908

خانم نسبتا مسن و تنها براى 
نگهدارى از يك خانم سالمند 

به صورت شبانه روزى و با حقوق 
مكفى نيازمنديم.

09156679156 - 32437446

يك نفر نيروى خانم آشنا به 
 كامپيوتر و حسابدارى براى كار
در كارگاه توليدى نيازمنديم.

32255221

 تعدادى نيروى ماهر در زمينه تعمير
  لوازم خانگى از قبيل هود ، گاز روميزى 
 ماشين ظرفشويى ،  ماشين لباسشويى 

فر توكار نيازمنديم.
نبش مدرس 31 - فروشگاه مركزى ِلتو

09369456285 - 32449013

نصب بازى و تعويض ويندوز 
پذيرفته مى شود. 
حتى در محل كار شما

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153613074 -09153634767 
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

آبكش شهرى حمل آب با تانكر نيسان 
به تمام نقاط با قيمت مناسب ظرفيت 
تانكر 2200 ليتر   09379316676

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

 با حمل رايگان ، تحويل درب منزل و زير 
قيمت بازار  تلفن سفارشات : 32441536

 فعال در حوزه دستگاه هاى كارتخوان فروشگاهى براى تكميل كادر پشتيبان فنى از آقايان جوان پرانگيزه 
و خالق داراى شرايط ذيل به صورت قرارداد پيمان جزء دعوت به همكارى مى نمايد:

1- ساكن فردوس ، سرايان  2- مسلط به نرم افزارهاى آفيس  3- دارابودن حداقل مدرك كاردانى 
  متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر از ساعت 14 الى 17 با  شماره 32434360 تماس 

يا به آدرس بيرجند - بين توحيد 15و 17- پالك 147 مراجعه نمايند. 

شركت كارت اعتبارى ايران كيش (سهامى عام) "آگهى استخـدام"

خريد  انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

09011864824

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

ديزل ژنراتور رادمان
اجاره و اجراى تخصصى جوش گل ميخ 

براى سقف هاى عرشه فوالدى

صياد شيرازى - ميرداماد - بلوك 84
09151655100
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اخبار ورزشى

شهرخبر: ساختار دانه برنج نشاسته اى است و تا وقتى دانه ها به چشم مى آيند حاوى نشاسته بوده و مصرف بيش از حد آن چاق كننده است. مهم تر آن كه 
شستن زياد و آبكش كردن برنج به ميزان زيادى از فيبر و ويتامين هاى گروه B آن مى كاهد و محصول را در مقايسه با برنج كته كم ارزش تر مى كند. 
خوب است بدانيد مقدار اين ويتامين ها در حين شستن دو درصد افت كرده و اگر آب پخت دور ريخته شود به حداكثر مقدار افت يعنى 10 درصد مى رسد.

 برنج را كته كنيد نه چلو! 

ضدآفتاب هاى خوراكى را بشناسيد 

و  «ليكوپن»  فرنگى:  گوجه   :  شهرخبر 
آنتى اكسيدان هاى موجود در گوجه فرنگى 
حتى  دارند.  نقش  پوست  از  محافظت  در 

غذاهاى  به  فرنگى  گوجه  رب  كردن  اضافه 
مختلف نيز مى تواند تا حدودى به محافظت 
آثار  و  سوختگى  آفتاب  برابر  در  پوست  از 
تخريبى نور خورشيد كمك كند. فلفل قرمز: 

به  منجر  قرمز  فلفل  در  موجود   C ويتامين 
چروك  و  چين  با  مبارزه  و  سازى  كالژن 
كاهش  را  پوست  التهاب  و  مى شود  صورت 
مقادير  حاوى  زردچوبه  زردچوبه:  دهد.  مى 
كه  هاست  اكسيدان  آنتى  انواع  از  بااليى 
هاى  راديكال  از  ناشى  هاى  آسيب  برابر   در 

بروز  از  توانند  مى  و  دارند  حفاظتى  اثر  آزاد 
سرطان  جمله  از  مختلف،  هاى  بيمارى 
نور خورشيد،  فرابنفش  اشعه  از  ناشى  پوست 

كنند. پيشگيرى 

مصرف گوشت قرمز با كاهو ممنوع

كاهو  به همراه  قرمز  سالمانه: مصرف گوشت 
به  را  روده  سرطان  به  ابتال  مدت  طوالنى  در 
همراه  به  كاهو  خوردن  داشت.  خواهد  همراه 
طوالنى  در  و  دارد  مصرف  منع  قرمز  گوشت 
مدت مى تواند باعث آزاد شدن موادى در گوشت 
قرمز شود و اين مواد مى تواند سرطان را تشديد 
و تحريك كنند. مطالعات نشان داده است كه 
خوردن كاهو با گوشت قرمز بايد بسيار محدود 

شده و با دقت انجام گيرد.

فوايد تغذيه كودك با شير مادر

سالمانه: تغذيه كودك با شير مادر نه تنها خطر 
را  بيمارى ها همچون سرطان سينه  انواع  بروز 
كاهش مى دهد بلكه باعث ايجاد رابطه عاطفى 

بين مادر و كودك مى شود. 
به  مادر  سالمتى  بر  مثبتى  اثرات  شيردهى 
به  مى توان  آن  جمله  از  كه  مى گذارد  جاى 
همچنين  كرد.  اشاره  سرطان  از  جلوگيرى 
خود  نوزادان  به  كه  شيردهى  مادران  در 
و  سينه  سرطان  بروز  احتمال  مى دهند  شير 
نوزاد  به  شيردهى  از  پس  است.  كمتر  رحم 

تامين  امنيت،  احساس  همچون  عاليمى 
روحيه  عاطفى و آرامش بيشتر در روحيه مادر 
كه  مادرانى  در  احساس  اين  مى شود.  پديدار 
نسبت  مى كنند  تغذيه  شير  با  را  خود  كودك 
خشك  شير  با  را  خود  نوزاد  كه  مادرانى  به 

است. پررنگ تر  مى كنند  تغذيه 

با اين چاشنى فوق العاده آشنا شويد 

بيشتر فصل هاى سال  نعنا در  نيوز: گياه  نامه 
از  استفاده  چگونگى  يادگيرى  است.  موجود 

سبزيجات تازه مانند نعنا در هنگام پخت و پز 
مى تواند به كاهش مصرف سديم كمك كند. 
نعنا عالوه بر اينكه چاشنى اى عالى در پخت 
و  خواص  داراى  بلكه  آيد،  مى  شمار  به  پز  و 
يكى  نعنا  است.  سالمتى  براى  بسيارى  فوايد 
از  مندى  بهره  در  غذايى  مواد  ترين  غنى   از 

آنتى اكسيدان هاست. «الكل پريليل»، موجود 
و  گيرى  شكل  از  جلوگيرى  به  نعنا،  برگ  در 
حاوى  نعنا  كند.  مى  كمك  سرطان  گسترش 
طبيعى  احتقان  ضد  يك  كه  است  «منتول» 

است و به از بين بردن  مخاط كمك مى كند. 
در تسكين  است كه  ثابت كرده  نعنا  همچنين 

گلودرد هم موثر است.

بهترين و بدترين نوشيدنى ها
 براى كودكان

 
بدن  دماى  تنظيم  موجب  آب،  نيوز:  سالمت 
اين  شود.  مى  بدن  هاى  سلول  به  آبرسانى  و 
كالرى  يا  قند  اينكه  بدون  خالص  نوشيدنى 
را  او  برساند  كودك  بدن  به  مضرى  و  اضافه 
از انواع عفونت هاى ادرارى و يبوست مصون 
مى دارد. شير گاو يكى از بهترين و كامل ترين 
 منابع كلسيم و ويتامين D است و پروتئين هاى 
مفيدى دارد. كودكانى كه روزانه نيم ليتر شير 
 D ويتامين  و  كلسيم  نظر  از  خورند  مى  گاو 
تأمين هستند. بيشتر آب ميوه هاى بسته بندى، 
آب قندهاى رنگى با اسانس هاى مضر هستند 
و هيچ نوع ارزش غذايى ندارند. تا حد امكان از 
خريدن اين نوع آب ميوه ها براى فرزندان خود 
ارزش  نيز هيچ  انرژى زا  نوشيدنى  كنيد.  پرهيز 
بيشتر  ندارند.  كودكان  براى  مفيدى  غذايى 
آنها حاوى كافئين، شكر و شيرين كننده هاى 

مصنوعى هستند. 

بهترين و بدترين نوشيدنى ها براى كودكان
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ايستگاه سالمت

حوادث

«خراسان جنوبى» ميزبان بيست و نهمين 
دوره مسابقات بدمينتون قهرمانى كشور 

بدمينتون  مسابقات  دوره  نهمين  و  بيست  فارس: 
قهرمانى رده نونهاالن پسر كشور از دهم تا سيزدهم 
مردادماه جارى در خراسان جنوبى برگزار مى شود. در 
اين مسابقات 240 بدمينتون باز از 24 استان كشور در 
قالب 10 تيم در سه بخش انفرادى، دوبل و تيمى در 
سالن ورزشى غدير شهر بيرجند با يكديگر به رقابت 
مى پردازند. در مراسم افتتاحيه بيست و نهمين دوره 
مسابقات بدمينتون قهرمانى نونهاالن پسر كشور كه 
اين  افتتاحيه  در  برگزار مى شود  مرداد  روز شنبه 10 
مسابقات مقامات بلندپايه كشورى و استانى از جمله 
درويش،  محمد  فدراسيون،  رئيس  پوريا،  محمدرضا 
مديركل دفتر آموزش و مشاركت هاى مردمى سازمان 
خدمتگزار  اله  وجه  و  كشور  زيست  محيط  حفاظت 

استاندار خراسان جنوبى حضور خواهند داشت.

«خدمتى» در اردوى هانوفر آلمان 
تجربه اندوزى مى كند

جنوبى  خراسان  تيراندازى  هيئت  رئيس   : فارس 
گفت: نجمه خدمتى در اردوى آمادگى هانوفر آلمان 
تجربه اندوزى  گاباال  جهانى  جام  در  شركت  براى 
مى كند. ناياب اظهار كرد: در اردوى آمادگى تيم ملى 
كشورمان نجمه خدمتى به همراه الهه احمدى، مه لقا 
جام بزرگ و محمد حسين كريمى و با سرمربيگرى 
الزلو سوچك و سرپرستى ابراهيم اينانلو حضور دارد.

  
نتايج نخستين روز مسابقات قهرمانى 

هندبال نزاجا اعالم شد

يوسفى  قوام  ستاد  دوم  سرتيپ  امير  فرد-  كاظمى 
فرماندهى ارشد آجا در استان خراسان جنوبى در مراسم 
افتتاحيه مسابقات هندبال نزاجا در بيرجند اظهار كرد: 
جمهورى  ارتش  زمينى  نيروى  هندبال  برترين هاى 
اسالمى ايران در سالن ورزشى شهيدان قاسمى بيرجند 
يكديگر  مصاف  به  جارى  مردادماه  دهم  تا  ششم  از 
قهرمانى  مسابقات  در  اينكه  بيان  با  وى  مى روند. 
برگزيده حضور دارند  تيم  نزاجاى كشور 16  هندبال 
افزود: در نخستين روز از مسابقات قهرمانى هندبال 
نزاجا تيم تيپ 264 سلماس با نتيجه 20 بر 16 از سد 
تيپ 3 آماد پشتيبانى غرب كشور گذشت و قرارگاه 
را  خرم آباد   284 تيپ  تيم  بر7   14 نزاجا  پشتيبانى 
اصفهان11  توپخانه  آموزش  مركز  تيم  داد.  شكست 
بر 4 تيپ 38 تربت جام را زمين گير كرد و هوانيروز 
نزاجا و تيپ 55 شيراز نيز به تساوى20 رضايت دادند. 
بر تيپ 3  تيم مركز آموزش 01 تهران پنج بر يك 
آماد پشتيبانى غرب غلبه كرد و مركز آموزش 04 امام 
رضا(ع) بيرجند 6 بر 3 مركز آموزش 05 كرمان را از 

دور مسابقات خارج كرد.

قاچاقچى بين المللى به دام 
مرزبانان خراسان جنوبى افتاد

باشگاه خبرنگاران : معاون اطالعات مرزبانى خراسان 
جنوبى از دستگيرى قاچاقچى بين المللى مواد مخدر 
توسط مرزبانان اين استان خبر داد. سرهنگ خزاعى 
اظهار كرد: در پي كشف بيش از نيم تن مواد مخدر 
و توقيف يك دستگاه خودروى زانتيا در منطقه عمومي 
گزيك و متواري شدن متهمين از صحنه، مراتب در 
دستور كار ماموران قرار گرفت. ماموران مرزبانى پس 
از هماهنگى الزم با مقام قضايى و دو هفته كار مداوم 
اطالعاتى و عملياتى موفق شدند در عملياتى منسجم و 

هماهنگ اين فرد را دستگير كنند.

خودرو 206 جان عابر پياده را گرفت

دستگاه  يك  برخورد  شنبه  سه  عصر  فرد:  كاظمى 
خودروى206 با عابر پياده، مرگ شهروند بيرجندى را رقم 
زد . رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان گفت: در ساعت 
 14 و 20 دقيقه سه شنبه گذشته با اعالم مركز فوريت هاى 
بيمارستان  راه  چهار  در  تصادف  بر  پليسى110مبنى 
وليعصر(عج) بيرجند كارشناسان راهور و نيروهاى امدادى 
به محل حادثه اعزام شدند.مأمواران مشاهده كردند يك 
دستگاه خودروى 206 با عابر پياده اى حدودا 45ساله 
برخورد كرده است. متاسفانه مصدوم هنگام انتقال به 
بيمارستان فوت مى كند. كارشناس پليس راهور علت 

حادثه را عدم توجه به جلو توسط راننده 206 اعالم كرد.

زمين لرزه شرق حاجى آباد 
خراسان جنوبى را لرزاند

 ايرنا: زلزله اى به بزرگى3,5 ريشتر (در مقياس امواج 
استان  در  آباد  حاجى  شرق  شنبه شب  سه   ( درونى 
خراسان جنوبى به وقوع پيوست. به گزارش مركز لرزه 
نگارى بيرجند وابسته به مركز لرزه نگارى كشورى 
لرزه  زمين  اين  تهران  دانشگاه  ژئوفيزيك  موسسه 
آباد  و 1ثانيه در شرق حاجى  دقيقه  ساعت 0 و 21 
(يزدان) رخ داده است. بنابر اين گزارش اين زمين لرزه 
در عرض شمالى 33,60و طول شرقى 60,78 در اين 
منطقه به وقوع پيوسته است.گفتنى است از خسارات 
احتمالى اين زمين لرزه گزارشى دريافت نشده است. 

دستگيرى سارق در جعبه تلويزيون 
 

ايسنا: رئيس كالنترى 124 قلهك گفت: در پى تماس 
شهروندان با مركز فوريت هاى پليسى 110 تهران بزرگ 
آپارتمانى در آدرس خيابان شريعتى  از  اينكه  بر  مبنى 
 صداهاى نامتعارف و شكسته شدن شيشه به گوش مى رسد 
و اين احتمال وجود دارد كه سارق و يا سارقانى در حال 
سرقت اموال باشند، موضوع در دستور كار ماموران قرار 
گرفت. سرهنگ حميدوند با بيان اينكه پس از جستجو 
مشخص شد يكى از سارقان در جعبه تلويزيونى كه در 
بالكن طبقه اول قرار داشت پنهان شده بود، گفت: سارق 
بالفاصله خود را از طبقه اول به پايين پرت كرد كه در 

نهايت ماموران موفق شدند وى را دستگير كنند. 

برخورد با تير چراغ برق، 
فوت موتورسوار را رقم زد

فارس: عدم توجه به جلو از سوى راكب موتورسوار به 
برخورد موتورسيكلت به تير چراغ برق به فوت راكب 
منجر شد. رئيس مركز اطالع رسانى پليس راهور فاتب 
اظهار كرد: دو روز گذشته در محور شمال به جنوب بلوار 
آجودانيه يك دستگاه موتورسيكلت دچار حادثه مى شود. 
سرهنگ مرادى تصريح كرد: در اين حادثه موتورسيكلت 
با تير چراغ برق برخورد كرده و راكب موتور سوار در دم 
فوت مى كند. اين مقام ارشد راهبر فاتب علت اصلى 
راكب  توانايى  عدم  و  جلو  به  توجه  عدم  را  تصادف 

موتورسوار در كنترل موتور سيكلت عنوان كرد.

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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

32293143- 09153624820  چاجى       بجد - امالك كوروش 

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

براى خانواده هاى محترم 

گـــينساكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها
18:00  16:15   14:3020

32222636056تلفن

تلفن ما را ذخيره نماييد

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
32313600  -  09151615069 جليلى

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان لوازم خانگى
ابا عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند 

دعوت مى شود ظرف مدت 15 روز از تاريخ 94/5/10 با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان صنعت 

معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط  داوطلبان:

 تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران- نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى 

و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف

عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه 

حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال-  داشتن پروانه كسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز:

فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى)- فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد )

عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى (2 برگ) - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى- گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر

داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 
رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند 

دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم)  شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص)
 به شماره ثبت2971 و شناسه ملى 10980181476

با توجه به آگهى دعوت قبلى و به حد نصاب نرسيدن سهامداران و عدم برگزارى جلسه نوبت اول در تاريخ 94/4/20 از كليه سهامداران شركت خدماتى شهرك 
صنعتى بيرجند (سهامى خاص) دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) كه يكشنبه 94/5/25 راس ساعت 11 صبح در محل 

سالن اجتماعات آرد گلبرگ واقع در شهرك صنعتى بيرجند تشكيل مى گردد، حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه تقاضاى عضويت در هيئت مديره و بازرس را دارند 
تقاضاى خود را كتبا 48 ساعت قبل به شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص) واقع در ورودى شهرك صنعتى بيرجند ارائه نمايند.

دستور جلسه: 
انتخاب دو نفر عضو اصلى براى تكميل اعضاى هيئت مديره - انتخاب دو نفر عضو على البدل هيئت مديره - انتخاب بازرس شركت

هيئت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند
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فرماندار كربالى معلى؛ ايران
 تنها حامى شيعيان جهان است

حقانى- حسن جواد المنكوشى 
در ديدار با مسئوالن شهرستان 
در  ايران  قدرت  به  طبس 
گفت:  و  كرد  اشاره  منطقه 
امروز ملت عراق به خوبى مى 
داند كه بهترين حامى شيعان در دنيا جمهورى اسالمى 
انقالب اسالمى  فرماندار كربالى معلى،  ايران است. 
را نشانه اى از آيات الهى برشمرد و افزود: بسيارى از 
دشمنان مشترك مردم عراق و ايران خواهان براندازى 
و  ارديبهشت   5 اما  بودند  ايران  اسالمى  حكومت 
شكست مفتضحانه آمريكا در صحراى طبس، مصداق 
وعده الهى در حمايت از دين اسالم است. وى به جنگ 
8 ساله بعثى ها عليه ايران اشاره كرد و گفت: نه تنها 
جنگ، بلكه تحريم هاى سخت هر روز ملت ايران را 
استوار و پايدار تر از قبل وارد ميدان مبارزه با استكبار 
جهانى كرد و همين مهم باعث شد تا امروز دشمنان 
با اين كشور مقتدر دنيا، پاى ميز  ايران براى گفتگو 
مذاكره بنشينند. وى همچنين بر وحدت ميان شيعه و 
سنى تأكيد كرد و افزود: اتحاد و همبستگى ايجاد شده 
در بين عراق و ايران باعث شده تا آمريكا زودتر از آنچه 
پيش بينى مى شد، خاك عراق را ترك كند و اميدواريم 
زايده  اين  داعش  سنى  و  شيعه  وحدت  با   بتوانيم 

دولت هاى استعمارگر را از پاى درآوريم.

پرداخت  10 ميليارد ريالى تسهيالت 
به معلوالن بيرجند

ايسنا- در 4 ماه نخست امسال مراكز غير دولتى معلوالن 
بيش از 10 ميليارد ريال يارانه دريافت كرده اند. مدير 
تعداد 22  اين مطلب گفت:  بيان  با  بيرجند  بهزيستى 
مركز در راستاى توانبخشى، حرفه آموزى، كارگاه هاى 
توليدى حمايتى و مراكز شبانه روزى معلوالن فعاليت 
مى كنند كه اين يارانه صرف امورات معلوالن مى شود. 
شرفى همچنين از آمادگى 4 مركز مشاوره حضورى و 
مركز مشاوره تلفنى 1480 در زمينه مشاوره تحصيلى به 

داوطلبان كنكور سراسرى خبر داد.

خسارت يك ميلياردى به گندم كاران خوسف

اشاره  با  استان  كشاورزى  بيمه  مديرصندوق  مهر- 
مزارع  به  طوفان  شده  وارد  خسارت  بينى  پيش  به 
 گندم بيان كرد: پيش بينى مى شود كه يك ميليارد 
و 92 ميليون و 420 هزار ريال مبلغ خسارت وارده 
به گندم در شهرستان خوسف است. غنچه خسارت 
وارده در اين شهرستان را 40 درصد دانست و گفت: 
به گندم  وارده طوفان  بينى خسارت  همچنين پيش 
و جو در سربيشه 20 درصد و به گندم و جو آبى در 

قهستان نيز 10 درصد است.

پيشرفت 87 درصدي سد سياهوي سربيشه

 87 سربيشه  سياهوى  سد  ملى  طرح  خبر-  گروه 
 درصد پيشرفت دارد. مديرعامل شركت آب منطقه اى

با بيان اين مطلب گفت: تاكنون براى اجراى اين طرح 
ملى، 220 ميليارد ريال هزينه شده است. امامى افزود: 
150ميليارد  سد  اين  تجهيزات  و  بدنه  تكميل  براى 
ريال ديگر نياز است كه در صورت اختصاص به موقع 
آن، سد سياهوى سربيشه در كمتر از يك سال آينده 
به بهره بردارى مى رسد. اين سد با هدف جلوگيرى از 
خروج آب از كشور در مرز افغانستان، كنترل سيالب 
هاى فصلى و ذخيره سازى و تنظيم حدود 4,6 ميليون 
متر مكعب روان آب براى آبيارى حدود 500 هكتار از 
اراضى كشاورزى، بر روى رودخانه سياهوى سربيشه 
از سال 85 در دست اجرا است. امامى با بيان اينكه 
آورد ساالنه سد سياهو، حدود 10,2 ميليون متر مكعب 
با  با هسته رسى  از نوع خاكى  است، گفت: اين سد 
ارتفاع 32 متر از بستر رودخانه، طول 352 و عرض 
متر  ميليون  برابر 17,4  است كه حجمى  متر  تاج 9 
مكعب آب را در خود جاى مى دهد. وى ضمن تأكيد 
در  آب  تأمين  مشكالت  و  اخير  هاى  خشكسالى  بر 
نظر  جلب  با  تا  شود  مى  تالش  گفت:  بيرجند  شهر 
آب  از  سد،  اين  بردارى  بهره  از  پس  نيرو،  وزارت 
كشاورزى  بخش  در  استفاده  بر  عالوه  آن  ذخيره 
 سربيشه، براى تأمين بخشى از آب شهر بيرجند نيز در 

ميان مدت بهره بردارى شود.

استاندار در ديدار با رئيس سازمان بازرسى كشور: 
در مركز فكرى به حال سپرده گذاران 

ميزان برداريد

گروه خبر- رئيس سازمان بازرسي كل كشور با استاندار 
خراسان جنوبي ديدار كرد. استاندار در اين ديدار گفت: 
نيز  و  نظارتي  هاي  دستگاه  دقيق  نظارت  بركت  به 
تالش مديران سخت كوش شاهد كمترين آسيب در 
زمينه تخلفات اداري در استان هستيم. خدمتگزار با 
 بيان اينكه خراسان جنوبي جزو امن ترين استان هاي

كشور است، اظهار كرد: بخش اعظمي از اين امنيت 
در  عزيز  مرزنشينان  هوشمندانه  حضور  مرهون 
مشكالتي  به  ادامه  در  وى  است.  مرزي  روستاهاي 
براي  ميزان  اعتباري  و  مالي  مؤسسه  سوي  از  كه 
مردم ايجاد شده است اشاره و ادامه داد: با توجه به 
سرمايه زيادي كه از سوي اين مؤسسه جذب شده، 
هاي درخواست  پاسخگوي  مربوطه  مسئولين   اما 

مسئوالن  رود  مي  انتظار  نيستند؛  كنندگان  مراجعه 
ذيربط در مركز نسبت به اتخاذ تدابير مناسب براي 

حل اين مشكل در استان اقدام نمايند.

سهيمه روستاييان از آبرسانى سيار 
افزايش مى يابد

از  جنوبى  خراسان  آبفار  شركت  عامل  مدير  مهر- 
مديريت  براى  اعتبار  ريال  ميليارد  اختصاص60 
در  گفت:  و  داد  خبر  استان  در  خشكسالى  بحران 
صورت تخصيص اين اعتبار سهميه هر روستايى از 
آبرسانى سيار افزايش مى يابد. بسكابادى اظهار كرد: 
در سال هاى گذشته اين اعتبار براى آبرسانى سيار 
و كف شكنى و اليه روبى چاه ها هزينه مى شد كه 
امسال پيشنهاد داديم تمام اين اعتبار براى آبرسانى 
سيار هزينه شود. وى با بيان اينكه از اين ميزان 20 
ميليارد ريال براى پرداخت ديون سال هاى گذشته 
آبرسانى سيار هزينه خواهد شد، بيان كرد: مبلغ 12 
ميليار ريال نيز به عنوان اعتبارات هزينه ها و  28 

ميليارد ريال به آبرسانى سيار  اختصاص مى يابد. 

يگان حفاظت محيط زيست تجهيز شد

گروه خبر- فرمانده يگان حفاظت اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان از تجهير اين حوزه به امكانات 
الزم خبر داد. مستقيم گفت: امسال اقدامات مؤثرى 
در زمينه تجهيز يگان انجام گرفته است كه پيگيرى 
تخصيص اعتبار بابت راه اندازى مجدد شبكه بيسيم 
استان و رفع نواقص موجود در شبكه بيسيم، تأمين 
سالح، مهمات و تجهيزات انفرادى شامل اخذ تعداد 
و  كالشينكف  سازمانى  سالح  براى  فشنگ   3000
وى  باشد.  مى  آنها  جمله  از  قبضه سالح   20 تعداد 
كوله  جمله  از  انفرادى  تجهيزات  توزيع  كرد:  اظهار 
لباس  تهيه  براى  پيگيرى  و...،  كمرى  كيف  پشتى، 
براى محيط بانان، رايزنى جهت برگزارى دوره هاى 
خريد  استان،  حفاظت  يگان  ماموران  ويژه  آموزشى 
توزيع  و  بانى  محيط  هاى  پاسگاه  براى  تجهيزات 
در  كه  است  اقدماتى  جمله  از  غذايى  جيره  مرتب 
حوزه يگان حفاظت استان به آن پرداخته شده است. 

نخستين كمپ تابستانى كارآفرينان 
فنى و حرفه اى افتتاح شد

گروه خبر- در پنجمين روز از هفته مهارت نخستين 
كمپ تابستانى كارآفرينان فردا در اداره سنجش فنى 
و حرفه اى خراسان جنوبى افتتاح شد. مديركل فنى 
تابستانى در  اين كمپ  افتتاح  و حرفه اى در حاشيه 
اداره سنجش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى اظهار 
كرد: توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى در شرايط 
كنونى براى توسعه اقتصاد كشور امرى حياتى و مهم 
محسوب مى شود.خوش آيند يكى از ضرورت هاى 
و  دانست  انسانى  سرمايه  آموزش  را  اقتصادى  رشد 
افزود: آموزش هاى فنى و حرفه اى و كارآفرينى نقش 

مهمى در تأمين نيروى انسانى كارآمد ايفا مى كند.

بيش از 27 هزار بازديد از طرح هاى 
اشتغال صورت گرفت

برناى تنها- معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد 
امام گفت: از ابتداي سالجاري 27 هزار و 282 بازديد 
نظارتى از طرح هاى اشتغال،  توسط كارشناسان اين 
نهاد صورت گرفت. خزاعي عرب يكي از مهمترين 
عوامل موفقيت طرح هاي اشتغال مددجويان تحت 
حمايت اين نهاد نسبت به ديگر دستگاه هاي اجرايي 
را نظارت مستمر كارشناسان اين نهاد بر روند اجراي 
طرح ها عنوان و خاطر نشان كرد: در سال گذشته 37 
كارشناس و ناظر فني به صورت مستقيم بر اجراي 

طرح هاي اشتغال در استان نظارت داشته اند.

در  آمريكا  مفتضحانه  شكست  اينكه  براي  خبر-  گروه 
صحراي طبس درس عبرتي براي دشمنان و بدخواهان 
ملت بزرگ ايران باشد ضرورت دارد كه موزه دائمي عبرت 

در اين منطقه ايجاد شود.

ضرورت احداث موزه عبرت در طبس

وزرا،  حضور  با  كه  نشستي  در  جنوبى  خراسان  استاندار 
استانداران سراسر كشور و مسئولين و نمايندگان دستگاه هاي 
اجرايي و دكتر بانك به نمايندگي از دولت و سردار قرباني به 
نمايندگي از ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران 
برگزار شد، گفت:  خداوند متعال همواره به عنوان بزرگترين 
بود.  خواهد  و  بوده  اسالمي  ايران  بزرگوار  ملت  پشتيبان 
خدمتگزار افزود: براي اينكه شكست مفتضحانه آمريكا در 
صحراي طبس درس عبرتي براي دشمنان و بدخواهان 
ملت بزرگ ايران باشد ضرورت دارد كه موزه اي دائمي و 

با شكوه فراوان در اين منطقه ايجاد و داير شود. 
وى ادامه داد: قطعًا با اسناد، مدارك و مستنداتي كه در آن 

منطقه وجود دارد و به نمايش گذاشته خواهد شد، حقانيت 
ملت عزيز ايران بيش از پيش به دنيا ثابت خواهد شد.

در اين جلسه مقرر شد بعد از انجام هماهنگي هاي الزم 
مسئوالن  حضور  با  و  استان  در  بعدي  جلسات  مركز  در 
استاني براي انجام اقدامات آتي و مورد نياز در استان به 
انجام برسد و تصميمات الزم اتخاذ شود تا به زودي شاهد 

افتتاح اين موزه در استان باشيم.

افزايش اختيارات موجب افزايش سطح رضايتمندي 
و رسيدگي سريعتر به درخواست ها خواهد شد

استاندار همچنين با حضور در كميسيون اجتماعي دولت 
افزايش  موضوع  جمهوري،  رياست  نهاد  در  الكترونيك 
يكي  عنوان  به  را  استانداران  و  استاني  مديران  اختيارات 
از دستور كارهاي اين كميسيون مورد پيگيري جدي قرار 
داد. خدمتگزار در اين زمينه گفت: قطعًا  افزايش اختيارات 
مديران استاني و استانداران در سطح استان ها مي تواند 
موجب تسهيل امور و تسريع در تصميم گيري و نيز تحقق 

اجرايي  و  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر  منويات  سريعتر 
شدن سياست هاي دولت شود. 

انقالب  نعمتان و صاحبان اصلي  را ولي  خدمتگزار مردم 
افزايش  قطعًا  كرد:  نشان  خاطر  و  برشمرد  اسالمي 
اختيارات موجب افزايش سطح رضايتمندي و نيز رسيدگي 
سريعتر به درخواست ها و نيازمندي هاي آنان در سطوح 
مختلف خواهد شد. وي يادآورشد: اختياراتي كه در حال 
حاضر وجود دارد خصوصًا در سطح دستگاه هاي اجرايي 
منطبق بر نيازها نبوده و نمي تواند آنگونه كه بايد موجبات 
خدمت رساني مطلوب را فراهم نمايد كه افزايش اختيارات 

مديران قطعًا اين نقيصه را مرتفع خواهد ساخت.
بر اساس اين گزارش، در اين كميسيون افزايش بخشي 
از اختيارات استانداران مورد تصويب اعضاء قرار گرفت و 
مقرر شد بخش ديگري از اين اختيارات به هيئت دولت و 
همچنين مجلس شوراي اسالمي ارائه تا در قالب قانون و 

آيين نامه ابالغ شود.
گفتني است، همچنين استاندار خراسان جنوبي در ديدار 

ريزي  برنامه  و  مديريت  سازمان  رئيس  نوبخت  دكتر  با 
كشور و وزير جهاد كشاورزي، مباحث مربوط به بودجه، 
مصوبات سفر كاروان تدبير و اميد به استان و نيز مصوبات 
سفر ايشان به استان و ساير مشكالت موجود در استان 
را مورد پيگيري جدي قرار داد. دكتر نوبخت و وزير جهاد 
خراسان  استاندار  سخنان  استماع  از  بعد  نيز  كشاورزي 
جنوبي نسبت به اجرايي شدن مصوبات سفر هيئت دولت 
به استان و نيز پيگيري درخواست هاي استان تا حصول 

نتيجه نهايي قول مساعد دادند.

 افزايش بخشي از اختيارات استانداران تصويب شد

قطع 10 ساعتي گاز تعدادى از مشتركين شهرستان قاين 

 گروه خبر- به منظور تعميرات، مقاوم سازي شبكه و وصل گرم خط تغذيه شهرك صنعتي خضري دشت بياض گاز تمامى مشتركين شهرخضري دشت بياض 
و روستاهاي فيض آباد، بسكاباد،كارشك، بيناباج و مزدآباد در روز يكشنبه 94/05/11 از ساعت 8:00 صبح لغايت 18:00 همانروز قطع خواهد شد. شركت گاز استان 

از مشتركين اين مناطق تقاضا دارد تا تمهيدات الزم در اين باره اتخاذ و براى جلوگيري از بروز خطرات و حوادث احتمالي شير اصلي گاز را قطع نمايند.

مصرف  از  استان  خون  انتقال  مديركل  فرد-   كاظمى 
روزانه 60 واحد خونى در مراكز درمانى استان خبر داد و 
گفت: مردم استان در چهارماهه نخست سال جارى بيش 

از 6 هزار واحد خون اهدا كردند.
دكتر عاملى در نشست خبرى به مناسبت هفته انتقال خون، با 
بيان اينكه اهداكنندگان خون، بزرگترين سرمايه هاى انتقال 
خون مى باشند، اظهار كرد: خون به عنوان يك دارو قلمداد 
مى شود و عالوه بر تزريق در خونريزى ها، جراحى ها و 
بيمار هاى مختلف، فرآورده هاى متعدد سلولى و پالسمايى 
از آن تهيه مى شود كه هر كدام كاربرد ويژه اى براى درمان 
بيماران دارد. وى با اشاره به نامگذارى هفته اهداى خون 
عنوان كرد: پنجم مرداد روز مديريت مصرف خون، ششم 
مرداد روز سالمت خون، هفتم مرداد تقدير از تالش گران 
خون، هشتم مرداد روز تكريم و مراقبت از اهداكنندگان، 
نهم مرداد روز انتقال خون و مشاركت اجتماعى، 10 مرداد 
روز رسانه ها و فرهنگ اهداى خون و 11 مرداد روز انتقال 
خون و خدمات نوين نام گذارى شده است. عاملى با بيان 
اينكه پنج مركز خون گيرى ثابت در استان فعال مى باشد، 
افزود: اين مراكز در شهرستان هاى قاين، طبس، فردوس و 
دو مركز در بيرجند فعال است و در ديگر شهرستان هاى 

استان اهداى خون به صورت سيار انجام مى شود.

بيش از 19 هزار نفر در سال گذشته 
در خراسان جنوبى خون اهداكردند

 مديركل انتقال خون استان با بيان اينكه طى سال گذشته 
 19 هزار و 107 نفر موفق به اهداى خون در استان شده اند،

پايگاه  هاى  به  مربوط  درصد   72 ميزان  اين  از  گفت: 
اينكه تعداد 4 هزار و  بيان  با  بيرجند بوده است. عاملى  

999 نفر براى نخستين بار خون اهدا كردند، عنوان كرد: از 
اين تعداد يك هزار و 379 نفر خانم و مابقى آقا بودند.

عاملى با تأكيد بر اينكه روند اهداى خون در بانوان رو به 
كاهش است درخواست كرد بانوان در اين زمينه مساعدت 

بيشترى داشته باشند.
وى افزود زنان نيمى از جامعه  انسانى هستند و شرايط 
اهداى خون در بانوان همانند آقايان مى باشد و مى توانند 

هر چهار ماه يك بار خون اهدا كنند.
 

به گفته عاملى بيشترين نياز خونى استان o مثبت است 
اما گاهى اوقات ذخاير خونى گروه هاى منفى كم مى شود 

كه از طريق رسانه و پيامك اطالع رسانى مى شود.

در چهار ماهه نخست امسال، 8 هزار و 70 نفر 
به مراكز اهداى خون مراجعه كردند  

چهار  در  اينكه  به  اشاره  با  استان  انتقال خون  مديركل   
اهداى  مراكز  به  نفر   70 و  هزار   8 امسال  نخست  ماهه 
خون استان مراجعه كردند، ادامه داد: از اين تعداد 6 هزار 
و 819 نفر موفق شدند خون اهدا كنند كه نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 7 درصد افزايش يافته است.
در  واحد خون  روزانه 60  ميانگين  اينكه  بيان  با  عاملى   
استان مصرف مى شود، افزود: همچنين در مدت ياد شده 

4 هزار و 95 نفر اهداكننده مستمر بوده  اند.

100 درصد نياز خون  بيمارستان هاى استان 
در مراكز انتقال خون استان تأمين مى شود

عاملى با اشاره به اينكه در سال گذشته 100 درصد نياز 

درصد   80 گفت:  است،  شده  تأمين  بيمارستان ها  خون 
پالكت خون بيمارستان ها تأمين شده است.

مستمر  اهداى  توضيح  در  استان  خون  انتقال  مديرعامل 
در  مستمر  خون  كننده  اهدا  آقايان  گفت:  سال  در  خون 
فاصله زمانى يك سال، چهار بار و بانوان اهداكننده نيز در 
فاصله زمانى يك سال، سه بار مى توانند خون اهدا كنند. 
عاملى درباره آزمايش هايى كه بر روى خون اهداكنندگان 
تمامى  خون،  اهداى  از  بعد  كرد:  تصريح  مى شود،  انجام 
و  ايدز  هپاتيت،  انواع  بيمارى هاى  مورد  در  آزمايش ها 
اين  و  گيرد  مى  انجام  شده  اهدا  خون  روى  بر  سفليس 

آزمايشات در هر دفعه اهدا نيز تكرار مى شوند.
به گفته وى اگر نتيجه هر كدام از اين آزمايش ها مثبت 
خصوصي  طور  به  خون  انتقال  سازمان  طرف  از  باشد، 
انجام  براى  تا  داده مى شود  اطالع  كننده خون  اهدا  به 
آزمايش هاى تأييدي و تكميلي به سازمان مراجعه كند در 
صورتي كه پزشكان سازمان انتقال خون تشخيص دهند 
است  اين  نشان دهنده  تكميلي،  آزمايش هاي  نتايج  كه 
كه اهدا كننده به بيماري خاصي مبتال است، وي را براي 
درمان به متخصصين ارجاع خواهند كرد و همچنين خون 

دريافتي از وي به طور صحيح معدوم مي شود.

ارسال پالسماى خون از استان به كره جنوبى

مدير عامل انتقال خون اظهار كرد: در سال گذشته يك 
ايران  به  به  بازديد  براى  جنوبى  كره  كشور  از  شركت 
به  زنجان  بوشهر،  استان هاى  بازديد  از  بعد  كه  سفركرد 
پايگاه، خراسان  اين  از  بازديد  در  و  خراسان جنوبى سفر 

جنوبى توانست مجوز ارسال پالسما را دريافت كند.
هيچ گونه  اخير  سال  دو  طى  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مشكل  مهم ترين  كرد:  خاطرنشان  نداشتيم،  استخدامى 
به  است  انسانى  نيروى  كمبود  خون،  انتقال  سازمان  در 
همين دليل اين مركز عصرها فعال نيست. وى با اشاره به 
وضعيت حقوقى كاركنان سازمان انتقال خون استان گفت: 

حقوق كاركنان اين سازمان بسيار پايين است.
ناتنى  برادر  خون  انتقال  سازمان  اينكه  بيان  با  عاملى   
باشد،  مى  پزشكى  و  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
از يك كارگر  انتقال خون  گفت: حقوق و مزايا كاركنان 
ساده نيز كمتر است كه اميدواريم در طرح جديد وزارت 

بهداشت فكر اساسى براى اين موضوع برداشته شود.

طى چهار ماهه نخست امسال صورت گرفت:

اهداى بيش از 6 هزار واحد خون در استان

گروه خبر- بنياد بركت با نگاه ويژه اى در خراسان جنوبى 
وارد عمل شود شود تا سرمايه گذارى در اين استان گسترش 
نشست  در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده  يابد. 
معاونت  دفتر  محل  در  كه  كشور  بركت  بنياد  مديرعامل 
عمرانى استاندارى خراسان جنوبى برگزار شد، با بيان اين 
مطلب گفت: خراسان جنوبى با پتانسيل هايى كه دارد بايد از 

سوى مسئوالن نگاه ويژه اى به آن صورت گيرد. 
حجت االسالم عبادى اظهار كرد: در حال حاضر مناطق 
و  بيكارى  اشتغال،  شامل  مشكالتى  دچار  كشور  محروم 
صنايع  حوزه  در  بركت  بنياد  مى طلبد  كه  هستند  صنايع 

استان به طور ويژه سرمايه گذارى كند. 
ديگر  و  بركت  بنياد  كه  است  انتظار  كرد:  بيان  وى 

اشتغال و شكوفايى اين منطقه را فراهم كنند. راه ها و ديگر زيرساخت هاى اصلى استان زمينه ساز ايجاد مسئوالن با سرمايه گذارى در بخش هاى صنعت، معدن، 
عضو مجمع نمايندگان خراسان جنوبى در مجلس گفت: 
پروژه احداث راه آهن شرق در استان در سال گذشته رديف 
اجرايى قرار گرفته است و در حال حاضر نيازمند است كه 
مؤسسه اى مثل بنياد بركت حداقل در اين زمينه 15 درصد 
مشاركت كنند و مابقى اعتبارات از محل صندوق توسعه 

ملى سرمايه گذارى خواهد شد. 
شرق  راه آهن  پروژه  كه  داريم  انتظار  كرد:  تأكيد  عبادى 
در خراسان جنوبى به طور ويژه پيگيرى شود تا بيرجند به 
عنوان قلب استان (مركز خراسان جنوبى) به شبكه ريلى 
سراسرى كشور متصل شود و اين سبب خواهد شد تا كل 

استان نيز به حركت درآيد.  

بنياد بركت در پروژه  راه آهن خراسان جنوبى مشاركت كند 
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بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

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

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

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

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

مهندسى توان تهويهتلفن: 09158651005-32436814

خدمات پس از فروش لوازم خانگى 

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

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

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

و متخصص در خدمت همشهريان گرامى مى باشد

خسروى كد 25479

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

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

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

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

چكاپ رايگان



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسين (ع) : جز به يكى از سه نفر حاجت مبر: به ديندار، 
يا صاحب مروت، يا كسى كه اصالت خانوادگى داشته باشد.

(تحف العقول ، ص 251)

12 : 40
19 : 55
23 : 53
4 : 11
5 : 46

 سيل در حيدر آباد پاكستان عكس روز 

مغز جان كرى آسيب ديده، نه پاى او 

واشنگتن تايمز نوشت: زمانى كه جان كرى وزير امور 
خارجه آمريكا در سوئيس از روى دوچرخه اش افتاد 
بيش از آنچه كه پزشكان فكر مى كردند، مغزش آسيب 
ديد. اين روزنامه آورده است : جان كرى وزير امور 
خارجه آمريكا هفته گذشته در شوراى روابط خارجى 
نامه  توافق  به  كنگره  اگر  كرد  اعالم  نيويورك   در 
به  تقصيرها  همه  دهد  منفى  رأى  ايران  اى  هسته 

گردن اسرائيل و آمريكا خواهد افتاد.

نتانياهو: ايران و حزب ا... در بيش 
از 30 كشور فعاليت مى كنند    

 اسپاتنيك نوشت: بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم 
صهيونيستى روز سه شنبه در سفر به قبرس در سخنانى 
ادعا كرد كه ايران و حزب ا... يك شبكه تروريستى در 
سطح جهان ايجاد كرده اند كه در ده ها كشور از جمله 
عليه  خود  ادعاهاى  ادامه  در  وى  دارد.  فعاليت  اروپا 
ا... يك شبكه تروريستى  ايران و حزب  ايران، افزود: 
را سازماندهى كرده اند كه بيش از 30 كشور را پوشش 

داده و در 5 قاره از جمله اروپا فعاليت مى كند.

« مال عمر» بر اثر بيمارى سل  كشته شد     
مقامات  گفت:  ملى  وحدت  دولت  در  آگاه  منبع  يك 
پاكستانى رسماً خبر مرگ مالعمر را تأييد كرده و به 
مسئوالن دولت افغانستان اطالع داده اند. گفته مى شود 

كه مال عمر دو سال قبل مرده است.

كرى : توافق رد شود ما تنها مى مانيم و 
مجبور به رويارويى نظامى خواهيم بود 

  وزير خارجه آمريكا گفت: واقعيت اين است كه تحريم ها 
نتوانست برنامه هسته اى ايران را متوقف كند. جان 
كرى افزود: آنها در صورت رد توافق در كنگره عوض 
به  را)  (ما  احتماال  و  داد  خواهند  ادامه  را  خود  برنامه 
رويارويى نظامى مجبور خواهند كرد و ما به اين ترتيب 
بهترين فرصت را كه براى حل اين مشكل از طرق 

صلح آميز داشته ايم، از دست خواهيم داد.

دستور اوباما درباره ساخت سالحى براى 
حمله به تاسيسات هسته اى  ايران!

جان كرى ، وزير خارجه آمريكا با بيان اينكه اوباما تنها 
رئيس جمهورى بود كه دستور به ساخت جنگ افزارى 
داد كه بتواند تاسيسات هسته اى ايران را هدف قرار 
دهد، مدعى شد كه با بودن توافق، آمريكا در طول 
نيز گزينه هايى را كه هم  10، 15 يا 25 سال ديگر 

اكنون بر روى ميز دارد نيز خواهد داشت.

عراق بحران زده گرفت اما ما نتوانستيم! 

كارگردان مستند «چند قطره خون» گفت: اين فيلم 
نگاه  فرانسه  از  آلوده  بُعد خارجى ورود خون هاى  به 
ويژه اى داشته و يكى از سوال هاى مطرح شده در فيلم 
با  بايد 9 كشور ديگر كه همزمان  اين است كه چرا 
ايران توسط اين شركت فرانسوى آلوده شده  اند غرامت 

بيماران خود را دريافت كنند اما ايران نتوانسته.

اميدواريم نتيجه مذاكرات را در معيشت مردم هم ببينيم

اين  طلبان  اصالح  كرد:  تاكيد  ايرانيان  اميد  بنياد  رئيس 
پتانسيل و ظرفيت را دارند كه اكثريت كرسى هاى مجلس را 
كسب كنند. عضو مجمع تشخيص مصلحت در ادامه با اشاره 
به بحث مذاكرات افزود: اين مذاكرات سخت و نفس گير بود، 
ولى در عين حال دستاوردهاى ارزشمندى داشت. عارف ابراز 
اميدوارى كرد: نتيجه مذاكرات در حوزه هاى مختلف داخل كشور به ويژه در بحث 

اقتصاد، معيشت مردم، اشتغال و جوانان را در آينده شاهد باشيم.

ظريف: اميدوارم سوءتفاهم ها رفع شود

وزير خارجه ايران با اظهار اميدوارى به ارتقاى روابط ايران- 
فرانسه درباره انرژى هسته  اى، گفت: اميدواريم سوءتفاهم هاى 
گذشته رفع شده و در آينده شاهد توسعه روابط در جهت منافع 
با  كرد:  خاطرنشان  باشيم. ظريف  امنيت  و  و صلح  مشترك 
در  اقتصادى  براى همكارى هاى  زمينه  برجام،  توافق  اجراى 
حوزه هاى انرژى، حمل و نقل و صنايع خودروسازى فراهم شده است كه البته اين 

همكارى ها به طور سنتى بين ايران و فرانسه وجود داشته است.

ابقاى دبير آيت ا... جنتى در شوراى نگهبان

شد  برگزار  نگهبان  شوراى  رئيسه  هيئت  انتخابات 
اين  بر  جنتى  احمد  ا...  آيت  دبيرى  آن،  طى  كه 
عليزاده  محمدرضا  جلسه  اين  در  شد.  تمديد  شورا 
ا... ابراهيميان به  به عنوان قائم مقام دبير و نجات 

عنوان سخنگوى شوراى نگهبان انتخاب شدند.

تشديد نظارت دولت بر بودجه انتخابات 

اليحه اى  كرد:  اظهار  كشور  وزير  سياسى  معاون 
براى شفافيت نظارت ها بر بودجه انتخابات و تامين 

منابع مالى تنظيم و به دولت تقديم شده است.

شكايت كميسيون توليد ملى از احمدى نژاد   

از  حمايت  ويژه  كميسيون  عضو  قاضى پور  نادر 
از  كميسيون  اين  شكايت  از  مجلس،  ملى  توليد 
اساس  اين  بر  و گفت:  داد  خبر  رئيس جمهور سابق 
از  را  ملى شكايتى  توليد  از  ويژه حمايت  كميسيون 
جلسات شوراى  نكردن  برگزار  بر  مبنى  احمدى نژاد 

گفت وگو در دولت قبل تنظيم كرده است.

واكنش مطهرى به توهين به الريجانى 

نماينده تهران گفت: بداخالقى و به كاربردن ادبيات 
جمله  از  ديگران  به  نسبت  آميز  توهين  و  نامناسب 
درباره  مطهري  علي  نيست.  جايز  مجلس  رئيس 
رئيسه مجلس  به هيئت  گرفته  توهين هاي صورت 
از سوي برخي نمايندگان و حواشي به وجود آمده در 
اين جلسه گفت: به قول معروف نيش عقرب نه از ره 

كينه است؛ اقتضاي طبيعتش اين است.

انتقاد بذرپاش ازآخرين ترجمه برجام 

بذرپاش عضو هيئت رئيسه مجلس اعالم كرد: آخرين 
كه  (برجام)  هسته اى  نهايى  توافق  ترجمه شده  متن 
ملت شد هم  خانه  تقديم  خارجه  امور  وزارت  توسط 

مانند متن قبلى ارائه شده غيررسمى است.

شكايت جديد تركان از حميد بقايى 

 تركان ، مشاور ارشد رئيس جمهور از شكايت شوراى 
هماهنگى امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى از حميد 
دليل  به  دهم  دولت  رئيس  اجرايى  معاون  بقايى 
برخى ساخت و سازها در مناطق آزاد و خودروهايى 

كه گرفته اند و هنوز پس نداده اند، خبر داد. 

رسايى: مگه ميشه؟ مگه داريم؟

حذف  دنبال  به  جريانى  است  معتقد  تهران  نماينده   
مجلس از رسيدگى به توافق هسته اى است و مى گويد: 
در  نوبخت  افزود:  رسايى  داريم؟.  مگر  مى شود؟  مگر 
در  توافقنامه  نيست  قرار  مى گويد  نامناسبى  ادبيات 
مجلس بررسى شود و شوراى امنيت ملى آن را بررسى 

مى كند و به اين شورا سپرده شده است.

ظريف  با  خبرى  نشست  در  فابيوس 
اوالند،  فرانسوا  دعوت  پيام  حامل  گفت: 
روحانى،  حسن  از  كشورم  رئيس جمهور 
فرانسه  به  براى سفر  ايران  رئيس جمهور 
در ماه نوامبر هستم. وزير خارجه فرانسه 
گفت: ايران كشورى با نفوذ در منطقه است 
 و ما در مبارزه با تروريسم و افراط گرى 

داراى عاليق مشترك هستيم.
فابيوس افزود: ما بسيار عالقمنديم صلح 
برقرار  ثباتى كه در منطقه الزم است،  و 
را  اى  هسته  توافق  همچنين  وى  شود. 
توافقى براى صلح و ثبات منطقه دانست و 
ادامه داد: اين توافق فقط يك توافق فنى 
نيست بلكه توافقى براى صلح و ثبات در 

منطقه و جهان است.

فرانسه آماده است اگر ايران 
موافقت كند، همكارى هاى 

گسترده اى داشته باشد

وزير خارجه فرانسه تاكيد كرد: من بعد از 
احترامى  با  تا  آمدم  ايران  به  وين  توافق 
خود  تعهدات  به  كشورهاست،  ميان  كه 
در قبال يكديگر عمل كنيم. از سرگيرى 
نهايى  توافق  امضاى  و  دوجانبه  روابط 
هسته اى اين اجازه را به ما مى دهد كه در 
ساير حوزه ها نيز روابط گسترده اى داشته 

باشيم. وى در بخش ديگرى از سخنانش 
به از سرگيرى روابط سياسى و اقتصادى 
دو كشور اشاره و اظهار كرد: فرانسه آماده 
است اگر ايران موافقت كند، درباره صنايع 
زيست،  محيط  هواپيمايى،  خودروسازى، 
ايران  با  بهداشت و كشاورزى  و  سالمت 
همكارى هاى گسترده اى داشته باشد. در 

همين راستا در ماه سپتامبر نيز يك هيئت 
بلندپايه فرانسوى به ايران خواهد آمد. 

مبنى  خبرنگارى  سوال  به  پاسخ  در  وى 
بر ذهنيت منفى ايرانيان نسبت به فرانسه 
تاكيد كرد: من خوشحال مى شوم به اين 
سوال پاسخ دهم. در جايگاهى نيستم كه 
اين روابط و ذهنيت مردم ايران را بررسى 
دارم.  زمينه  اين  در  اطالعاتى  اما  كنم، 
اولين احساسم اين است كه ايرانى ها براى 

هستند.  قائل  ارزش  آن  تاريخ  و  فرانسه 
و  است  داده  رخ  فرانسه  در  كبير  انقالب 
استقالل فرانسه نيز موضوع مهمى است. 
فرانسه كشور آزادى ها و برابرى هاست. ما 
و  امنيت  شوراى  دائم  عضو  پنج  از  يكى 
فرانسه  بنابراين  هستيم،  تاريخ  ميراث دار 

سهم مهمى در تاريخ جهان داشته است.

وى بيان كرد: اگر منظور شما از ذهنيت 
در  فرانسه  سرسختى  درباره  ايرانيان  بد 
بگويم  بايد  است،  هسته اى  رايزنى هاى 
ما ساعت ها و روزها و شب ها را در هتل 
به  فرانسه  كرديم.  سپرى  وين  كوبورگ 
سرسختى از مواضع خود دفاع مى كرد، اما 
اين سرسختى به معناى استمرار فرانسه در 
مواضعش است تا توافق محكم و سازنده 
به ثمر برسد. وى درباره چرايى سرسختى 

فرانسه در مذاكرات گفت: نخست آنكه اين 
مذاكرات در رابطه با مسئله هسته اى بود. 
مذاكره  بى اهميت  درباره يك موضوع  ما 
و  معتقدم  من  كه  چيزى  آن  نمى كرديم. 
تمام كشورهاى حاضر در وين نيز معتقدند 
غيرنظامى  هسته اى  فعاليت  كه  بود  اين 
نبايد  اتمى  و  نظامى  بمب  اما  باشد،  بايد 
فنى  مسائل  هسته اى  مذاكرات  در  باشد. 
بسيار پيچيده مطرح شد و الزم است در 
اينجا از آقاى صالحى كه نقش مهمى در 
به  فرانسه  كنم.  تشكر  داشت  مذاكرات 
دليل اين موضوعات پيچيده در مذاكرات 
سرسختى مى كرد و تنها دليلش حساسيت 

موضوع بود. 

ما توافقى را مى خواستيم كه مانع 
اشاعه سالح هسته اى شود

هدف  كرد:  اظهار  فرانسه  خارجه  وزير 
ما  بلكه  نبود.  توافق  به  دستيابى  تنها  ما 
مانع  كه  مى خواستيم  را  مفيدى  توافق 
فابيوس  شود.  هسته اى  سالح  اشاعه 
درباره ذهنيت مردم ايران در قبال فرانسه 
گفت: ما 13 سال است كه با ايران مذاكره 
ايران  مردم  اميدوارم  بنابراين  مى كنيم. 
كرده  درك  را  فرانسه  سرسختى  علت 

باشند. 

فابيوس: حامل پيام دعوت اوالند از روحانى هستم

اميدوارم ايرانى ها علت سرسختى فرانسه را درك كنند !

ساخـت سوله
 و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين 

كيفيت و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       

09157234706

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

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

شله مشهـدى يـاس (عدل)
« صبح جمعه هر هفته»

در ضمن  سفارشات شله براى تمامى مراسم (ختم ، زيارت عاشورا ، تعزيه و...) پذيرفته مى شود.
نبش عدل 18     32204431  - 09155610366 - رمضانى

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 - پالك 29

تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

قابل توجه پذيرفته شدگان كنكور 
مركز نيكوكارى محله غفارى وابسته به مجتمع مذهبى - فرهنگى 

مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص) برگزار مى كند:

        مشاوره و راهنمايى و انتخاب رشته

                     با همكارى استاد حسين حاجى آبادى

زمان: جمعه 94/5/9 - بعد از نماز مغرب و عشا
مكان: خيابان غفارى- بيست مترى جرجانى- مركز نيكوكارى محله غفارى

مجتمع مذهبى - فرهنگى مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)
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امالك و مستغالت

فروش آپارتمان ، سايت ادارى، با 
تمامى امكانات فى: توافقى

09153637085

فروش منزل وياليى شمس آباد
130متر85مترزيربنا،نوساز

فى توافقى.   09014075953

باغ فروشى در15كيلومترى 
بيرجند بامتراژ5000و5سهم 

آب09365463871

فروش يا معاوضه مغازه حاشيه
 امامت نبش امامت 26 

فى:كارشناسى  09155613291

مغازه تجارى فروشى خ سعدى 
سندشش دانگ31 متر

09373831253

يك واحد مسكونى طبقه اول
 شوكت آباد تحويلى خاك گچ
فى مناسب 09157407900

فروش 3000متركارگاهى 
تجارى  - بعد از دانشگاه بيرجند 

09154030029

آپارتمان زير 150 م مدرس 
،معلم،غفارى خريداريم .نقد

09156665012

90m فورى آپارتمان دوخوابه
سجادشهر 20م وام 110م نقد 

09151650454

فروش آپارتمان 83 مترى  
 خ پونه   118 نقد + 12 وام   

 09364651710

فروش آپارتمان 110 مترى طبقه 4 
از مجتمع انوشه - خ نارنج . 115 
نقد + 30 وام   09364651710 

 فروش منزل حاجى آباد
دوخوابه صد مترى.فى54م نقد،يا 
معاوضه با خودرو 09157566375

منزلى وياليى160متر،حدود100متر 
زيربنا،نوساز،واقع در حسين آباد 

09395995650

فروش يامعاوضه آپارتمان 
بلوارميالدفول امكانات فى 60 

09156653708

زمين فروشى يامعاوضه دراميرآباد 
250متر شمالى 

زيرفى  09155614099 

فروشى 3قطعه زمين مزروعى
500مترى واقع درحاجى آباد

فى: 5ميليون 09157926879

160 متر زمين فروشى اميرآباد 
فى15م 

09362358096

امتياز آپارتمان كوير تاير 
موسى بن جعفر واريزى 25 ميليون 

فى 40ميليون 09155620665

مسكن مهر2خواب85مترى داراى 
امكانات.معاوضه با ماشين يانقد 
اقساط خ الهيه. 09391646003

فروش1000متر زمين مزروعى با1 
ساعت آب قنات در روستاى ميرعلى   

09157213731

فروش يا معاوضه منزل وياليى 
فلكه اول سجادشهر ، فى 200 

ميليون  09307254046

زمين فروشى
 نرجس 11 

09151630283

فروش 500 مترزمين ورودى 
روستاى مرك قيمت كارشناسى

09157201840

امتياز آپارتمان فروشى خيابان شهيد 
ناصرى فاز2ارتش واريزى مبلغ30م 

فى توافقى  09353242617

آپارتمان فروشى :78متر سنددار 
امامت 47فى100ميليون+7ميليون 

وام 09158671542

فروش آپارتمان مهرشهر با 
امتيازات وكابينت34 ميليون 

09155618396

فروش 120مترزمين تجارى
سه طبقه پروانه - صيادشيرازى
 فى توافقى09155615043

آپارتمان فروشى 78 مترى
فى 45 نقد 22 وام .تقاطع ميالد و 

الهيه.09155610354

منزل وياليى 
زمين211مترزمين150متربنا
 فى:100م 09156662696

فروش آپارتمان 90متر،3نبش، 
فى: 110م نقد+ 20م وام 

09151605482

زمين فروشى واقع در ظفر 4 
 244متر نقد و 

اقساط09155211030

فروش 3000متركارگاهى-تجارى 
بعد از دانشگاه بيرجند. 

 09154030029

فروش واحدمسكونى شمس آباد 
متراژ140متر بنامفيد85مترتكميل 

فى : 63   09338107289

خريدارواقعى مسكن ارتش 
بلوارناصرى هستم بدون واستطه

09158632953

فروش واحد 75مترى پيلوت.
پونه 12. قيمت110.  

09358531890 

پيش فروش آپارتمان ظفر 
نصف نقد .نصف موعد تحويل

09358531890

آپارتمان فروشى چهكند 75متر 
تكميل دوخوابه 40م نقد+20م 

وام09156667648

منزل فروشى اميرآباد 120متر. 
شمالى قيمت:كارشناسى 

09156667648

زمين 250مترى 2كله حاشيه نرجس 
معاوضه با دو واحدى هاى كويرتاير 

معصوميه  09370416005

سجادشهر160متر
بنا100مترفى20م
09331481641

فروشى آپارتمان با كليه امكانات 
طبقه دوم مهرشهر فى 55

09158645610

فروش يا م دوطبقه وپيلوت مهرشهر 
چهاراه وليعصر و دكترحسابى
 فى200 09158619837

فروش امتياز تعاونى مسكن واريزى 
32ميليون تومان معاوضه با ماشين
 يا مسكن مهر. 09379493789

فروش آپارتمان140مترمفيد
ازمجموعه 3واحدى 3خ شهيد ناصرى 

پروژه ارتش 09153634929

فروش زمين مسكونى ورودى 
مهرشهر24متر باپروانه ساخت   

09157556797

فروش يك واحد آپارتمان واقع در 
خيابان پونه در طبقه دوم 84 متر با 

تمامى امكانات 09353905069

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

فى توافقى 09151641433

فروشى امتياز تعاونى فرهنگيان 
صياد شيرازى باواريزى 30 م يا 

معاوضه با ماشين09151611714

فروش واحد در حال ساخت
 در خيابان سپيده 
09215849516

فروش واحد 85 مترى مفتح 23 
بدون آسانسور فى 80م+15م وام معاوضه 

باوياليى تا 200م  09153614183

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

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183

منزل وياليى- حاجى آباد به 
متراژ 150متر قيمت 55 م 

 09157927702

آپارتمان بلوك 1 فاز3شهردارى 
حاشيه بلوار ميالد85متر 

فى:كارشناسى 09151632577

فروش منزل وياليى
2طبقه واقع درامامت فى220م 

09157926879

فروش واحد85مترى سايت ادارى 
تمام امكانات فى 88م+20م وام 

09105160431

 آپارتمان فروشى 85متر.فول 
امكانات.قابل معاوضه باويالى 
تا300ميليون09159620994

آپارتمان فروشى85مترى.سايت 
ادارى.فول امكانات.فى كارشناسى

09153635526

فروشى مغازه تجارى دردوطبقه 
بامتراژ55باقيمت كارشناسى 

معصوميه باال 09155626513 

فروش قطعات 1700و1500مترى 
وياليى مشجر،تقاب- سيوجان
يك ربع آب09191044920

 20 مترمغازه تجارى درخيابان 
غفارى معاوضه ميشود باملك 

مسكونى 09136436505

آپارتمان مسكن مهرالهيه75مترى 
فول امكانات55ميليون

09158604640

فروش يا معاوضه مغازه 
حاشيه امامت فى كارشناسى 

09155613291

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

اجاره طبقه 3خوابه 
مدرس10 

09155622477

جوياى مغازه اجاره اى تميزباتمام 
امكانات نهايت 20مترجهت آرايشگاه 

09105463787

اجاره يك دربند مغازه نيروى هواى 
5 تمام كاشى و سراميك دودهنه 

55متر 09151632141

اجاره آپارتمان 70 مترى 2 خواب 
با تمام امكانات شيك 2 م با 450 

مدرس 09156044960

اجاره انبار 100مترى 
حاشيه جاده شمس آباد نيازمنديم.

09156041846 

زيرزمين وسوييت يامغازه 
جهت دفتر كاروانبار
09158000494 

 مغازه تجارى 20متر- خ غفارى 
اميركبيرباتمام امكانات اجاره داده 

ميشود 09157210080

منزلى واقع در اكبريه به رهن و 
اجاره داده ميشود باكليه امكانات 

09158600217

 اجاره ورهن مغازه 35 مترى 
مهرشهر نبش ولى عصر23 (180) 

تومن 09153636787

رهن واجاره
 دوواحدآپارتمان درنهبندان 

09153631326

رايانه و همراه

خريدار نقدى 
سامسونگ اس ترى
09366392850

فروشى گوشى نوكيا6303باتمام 
امكانات درنوقيمت فقط140تومان

09305584421

خريدار 5s Apple مشكى
 16 گيگ بسيار تميز

09365570206

يك گوشى نوكيا 6300 اصل و 
گوشى نوكيا1200....

فى: 110تومان 09159625148

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

فى 600ت 09011637166

فروش بلوتوث كامپيوتر كالس 
1باكابل وسى دى  نو 

10هزارتومان  09157412767

جوياى كار

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم 

09157217084

جهت دريافت گريد به مدارك تحصيلى 
عمران ، مكانيك سياالت،اب و فاضالب با 3 
سال سابقه بيمه نيازمنديم09155613291

جوانى 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى 

09158671899

خدمات نظافتى شامل نظافت 
پله،پاركينگ و... بدون واسطه

09157711024

به شاگرد درآرايشگاه زنانه 
نيازمنديم

 09153412086 

جوانى 25ساله جوياى كارنگهبانى 
وفروشندگى و... درشيفت 

بعدازظهروشب 09158616008

جوانى 18 ساله آشنا با سخت 
افزار و نرم افزار هاى كامپيوتر 

09382064096

به يك نفر جهت نگهدارى 
ازكودك در منزل با حقوق مكفى 
نيازمنديم09016820066   

حسابدارجوياى كار باقانون كار (مرد. 
متاهل- با2سال سابقه كار- ليسانس) 

09380858400

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

09362560350

به يك نفر جهت نگهدارى كودك 
باتجربه نيازمنديم ساعت تماس 
18-20شماره 09158671187

جوان18ساله داراى گواهينامه
 جوياى كار

 09372446046 

راننده پايه يك،فنى
 جوياى كار

09155611860 

به چندين نيروى كارى ماهر جهت 
كار در كارواش نيازمنديم

 09358994585

نيازمنديم؛به يك منشى جهت كار
 در يك دفترشركت معدنى معتبر 
حداقل ديپلم09384087258 

به يك شاگرد سنگ كار
 نيازمنديم

 09192173899 

راننده پايه يك با مدارك كامل 
جوياى كار 

09159632959

راننده پايه يك باكليه مدارك
 آماده همكارى

 09156669748 

نيرو خانم جهت كار 
در پيتزافروشى نيازمنديم

09156692283

جوانى 22ساله 
جوياى كار

09157230642

جوياى كار
 22ساله مجرد

09156648806

لوازم منزل

فروش تلويزيون 21 الجى سالم 
تميز 240هزار ت
09105469391

فروش يك عدد فريز صندوقى چهار 
درب 450 ليترىM2 الكترواستيل 

در حد نو 09155623812 

فروش هواپز برقى 180تومان وزودپز 
150،قابلمه مسى10نفره 150 قابلمه سنگى 

متوسط 50 تومان  09392048423

تلويزيون29اينچ سامسونگ مشكى 
وميزشيشه اى 2كشوئى

 فى: 300تومان 09159624728

يخچال فروشى 10فوت آزمايش 
نسبتا نو قيمت700هزارتومان

09151613869

تلوزيون ال جى 48 اينچ سه بعدى 
تمام فول باعينك هاى مخصوص ويك 

ميز طرح چوب  09158605286

متفرقه

فروش يامعاوضه كليه وسايل
 مغازه خرازى همراه باقفسه وويترين

09158625935

كولر آبى 7500 موتور نو دوسال 
گارانتى .600 تومان فورى 

09157864814

فروش يك عدديخچال 2 مترى 
الكترواستيل شيشه كاس مخصوص 
شيرينى فروشى 09156669526

 
سوپر ماركت واقع در حاجى آباد 
موقعيت عالى .به فروش ميرسد .

09158610477

فروش اتو مو بزرگ 
درحد نو 50 تومان
09392048423 

فروش كليه لوازم آرايشگاه به 
همراه جوازكار2500000تومان  

09352376866

فروش كارواش باكليه امكانات 
باموقعيت فوق العاده عالى.فى21م 

09355576499.

كارواش فروشى
برق 3فاز .باكليه وسايل وموقعيت 

عالى 09360482068

 CNG سيستم گاز
براى پرايد خريدارم
 09155624881 

فروش سهام سيمان باقران
 با قيمت مناسب 
 09359542242

فروشى دوشاخه تير آهن نمره 
18نو 12مترى قيمت توافقى 

09305536977

يك عدديخچال 6درب دوطرفه
كم كاردرحدنو فى توافقى 

09156661997

فروش يك پمپ نيم اسب ايتاليايى 
نو و كليد اتومات نو به قيمت
400تومان 09159646434

حدود بيست متر پاركت 
پشت فوم دار فروشى 
 09157231825

فروشى مرغ وماهى خ نارنج 
باموقعيت عالى به علت 

تغييرمكان09396777168

فروشى كلى
 لوازم ساندويچى
09370595194 

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايد نقره اى مدل86 تمام 
رنگ فنى سالم دوگانه دستى      

09358685242

پرايد 88سفيد سه تيكه رنگ بسيار 
سالم 11200تومان روكش دزدكير 

الستيك نو 09373591368

پرايد مدل 78سفيد دور رنگ بيمه 
تابرج هشت تخفيف دوسال 
فى:7/500   0910181112

فروش پرايد 132سفيد ،مدل88 
بيمه كامل ،بدون رنگ ،دوگانه

09105031336

پرايد 132 مدل 90 خانگى بدون 
رنگ بيمه يكسال -كاركرد67000
فى 16/200  09159610825

پرايد 111مدل 89نقره اى بيمه 6ماه 
يك گلگير رنگ فنى عالى

فى:توافقى 09382101811

پرايد نقره اى مدل85بدون 
رنگ،10ماه بيمه،ازاول تخفيف بيمه
فى 11/200   09158636174

فروش پرايدسفيدرنگ مدل 85
دوتيكه رنگ موتوروشاسى تخفيف 

كامل بيمه 09159616993

پرايد سفيد89دوگانه
قيمت14/800ميليون   

09364440375

فروش با معاوضه پرايد 131فول 
مدل 93.بيمه يكسال

 بدون رنگ 09351102373

فروش پرايد 86
نقره اى هيدروليك
09395995828 

پرايددوگانه كارخانه سفيدكم كار
بسيارتميزمدل89
09152653146

پرايد مدل 76خانگى كم كار 
الستيك نو قيمت 6500  

09153624494

پرايد سفيد دوگانه،انژكتورمدل 
83 بيمه تا آخر بهمن فى نه ونيم، 

09159624680

فروش پرايد 131مدل 93فول كم 
كار بيمه كامل فى: 18/300

09391646003

فروش پرايد 131مدل 93فول
 كم كار بيمه كامل فى 18/300

09391646003

پرايدمدل89دوگانه دستى بيمه 
آخرسال فى:13/200

09159621855

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

09151636030

132sx- مدل 91نوكمدادى
 بدون رنگ فى 16900م

09151636030

پرايدمدل 90رنك نقره اى
 بدون رنگ تميزخانكى كم كار
15,500م.09374194942

فروشى پرايدنوك مدادى،دوگانه 
كارخانه مدل 87 بى رنگ

فى700/ 13   09379408909 

فروش يامعاوضه پژو روأ مدل 
88يكسال بيمه .الستيكهانو 

رنگ نقره اى 09384013217

خريدارپرايدمدل85به باال
معمولى وهاچ بك و141

09158626462

خودرو پژو

فروش آردى مدل 82 سفيد، دور 
رنگ بيمه يكسال. فى: 6/500

0915964588

فروش پژو پارس نقره اى مدل 84 
دوگانه،فى : 17/500
09159645880

پارس سال داشبورد جديد 93 
نقدا خريداريم.سفيد.بى رنگ. تميز

09116463595

پارس سال دوگانه خشك كارتكس 
داشبورد جديد فقط 35

09153635766

206نقره اى 83 با 10 سال تخفيف 
بيمه فروشى 15ميليون

09301884247

فروش پژو 405مدل 85 نقره اى 
تميز و كم كار. 
09361796387

آردى85دوررنگ سفيددوگانه
بيمه كامل فى8م فورى

09156662696

پژو206سفيد94بدون رنگ
قيمت توافقى 

09105037566

 e2حواله پارس تندر يورو4جديد
فى 25ميليون

09156208857

خودرو متفرقه

موتور پيشتاز مدل 87 بيمه 
تا 12/29 فوق العاده تميز 1200

09305617304

هندا 125مدل 88 بيمه تابرج 8 
مدارك كامل4دنده الستيك نو 

فى 950   09395618105

فروشى :دوچرخه 26طرح ويوا
حرفه اى فى 400تومان

09159373422

وانت87دوگانه كارخونه الستيك نو 
بيمه كامل تازه تعمير 

فى: 8/700      09303935644

فروش فورى، pkمدل82 
تميزخانگى-12سال تخفيف بيمه

فى: توافقى 09158604640

نيسان وانت مدل 86 دوگانه 
فى: 16م

09159645880

سمند دوگانه كارخانه 86تا88
كاركرد زير100هزاربيرنگ خريدارم.

09301884247

پى كى 84 دور رنگ موتور عالى 
كولر سالم فى 6م
09158611759

پيكان سوارى مدل 81يكسال كامل 
بيمه چهار حلقه الستيك نو 

فى 5,500    09151634147

فروشى ال نود فول پارس 
خودرو سفيد صفر فى:  توافقى 

09155045346

فروش يا معاوضه سمند ال ايكس 
مدل 94 با پرايد111 تميز مدل90 

به باال 09152611573

فروشى سمند مدل86نقره اى،بدون 
رنگ ،بيمه تا پايان سال،الستيك 
كامل،خيلى تميز 09389132142

وانت 87 بيمه آخرسال الستيك نو 
فى:  7500

09395995828

خريدار موتور بى كالج 
حداقل مدل 88تميز
09178024601

فروش هندا ليفان 125مدل 88 
مدارك كامل الستيك نو فى 980

09395618105

فروش يا معاوضه سمند ال ايكس 
مدل 94 با پرايد111 تميز مدل90 

به باال 09152611573

وانت فروشى مدل 85 بدون رنگ 
بيمه تابرج 7 تخفيف بيمه 6سال

09159611537

خريدار موتور هندا 
تامدل92خريداريم
 09158641513

فروش تيبا 2 صفر 
         27200000.

 09153610025

فروش موتورهنداپيشتازپنج دنده 
مدل 89چهارسال تخفيف بيمه.

09158605281

موتور هندا مدل91تحويل92
 تميز كمكار فى توافقى

09152672619

ام وى ام110چهار سيلندر
 مدل 90 رنگ سفيد 16 م

09151642553 

پيكان سفيدمدل 83دوگانه مايع
فى 5700   

09392103850 

 فروشى وانت مدل85دوگانه يك 
سال بيمه الستيك نو فى: 8 م

09157211983

پيكان مدل 81 بيمه هشت ماه 
فى:  4ميليون 

 09384915732

فروش پيكان سوارى 
دوگانه سى ان جى. فى: 4/800

09335114125 

به يك موتور70سى سى باطنى سالم 
حدود 600به صورت قسطى از دم 

نيازمندم 09388266437

وانت 86 دوگانه كارخانه
 فروشى 

 09157203136 

وانت 84 بيمه يكسال الستيك نو 
8سال تخفيف فى 7500

09336348732


