
دولت پاسخگوى مردم باشد
عبادى در پاسخ به انتقادات شهروندان درباره تبعيض 300  ميلياردى اعتبارات سفر در دو استان هم طراز :

وزير آموزش و پرورش گفت: نام نويسى از متقاضيان آزمون استخدامى آموزش و پرورش از 11 تا 17 مرداد 
و از طريق پايگاه اطالع رسانى سازمان سنجش آموزش كشور انجام خواهد شد. على اصغر فانى در مصاحبه 
با خبرگزارى صدا و سيما افزود: شرايط و منابع اين آزمون شنبه 10 مرداد از طريق پايگاه اطالع رسانى 

آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموزش كشور به اطالع متقاضيان خواهد رسيد. 

زمان ثبت نام آزمون استخدامى آموزش و پرورش

7

7

نماينده مردم  طبس، بشرويه، سرايان و فردوس : 

 پيگير بررسى نحوه توزيع 
اعتبارات سفرهاى استانى هستيم

اين روزها موضوع سهم استان از اعتبارات تملك دارايى و 
سرمايه اى و نيز اعتبارات هزينه اى خيلى مطرح مى شود و ...

رئيس ستاد انتخابات خراسان جنوبى : 

امكانات عمومى در انتخابات 
نبايد فقط براى عده اى خاص باشد

رئيس ستاد انتخابات استان با تأكيد بر اينكه نبايد اجازه داد تا عده اى 
خاص از امكانات عمومى براى انتخابات استفاده كنند، گفت: ...

فقط از باب يادآورى

*هرم پور

همه  نتيجه  تازه  رسى،  مى  كه  كوه  باالى   به 
زحمت ها به كامت مى نشيند. شيرين يا تلخ، فرق 
كه  هستى  راضى  كه  است  اين  مهم  اما  كند.  نمى 
كه  هم  آزمون  بخش.  نتيجه  و  بوده  پرثمر  تالشت 
مى دهى، به اين اميد روزشمار تقويم ها را يكى پس 
از ديگرى برگ به برگ ورق مى زنى كه خبر خوبى 
برايت بيايد و همه نگرانى هايت را از ميان بردارد. 
تند  ها،  محبت  شيرين  مرباى  يا  ها  رنج   شورباى 
يا شيرين آن  تند مى روند و نشئه شور  آيند و  مى 
است كه مذاقت را پر مى كند از هر طعمى و عطرى. 

چه خوب، چه بد.
تصميم ها هم تلخ و شيرين دارند. تصميمى كه بر 
اساس منطق باشد و تدبير و دورانديشى، هم امروز 
به مذاق ها شيرين مى افتد و هم فردا و تصميمى 
كه عجوالنه باشد و منفعت محورانه و بدون تدبير، 

هميشه به كام تلخ است. 
بيرجند، شهر چشيدن مزه هاى تلخ و شيرين سياسى 
و اجتماعيست. از همان قديم تا حاال. چه وقتى كه 
«داشگرى»  تا  بو»  «پى  محله  از  بيرجند  محدوده 
كه  حاال  چه  ده».  «ته  تا  كالغو»  از«تپه  و   بود 
از  و  تا «مهرشهر»  است  از «سراب»  اش  محدوده 

«معصوميه» تا حوالى «شوكت آباد».
ديگر براى خيلى هايمان عادت شده است كه از تغيير 
و  بگذاريم  هم  به  چشمى  بعد  و  بشنويم  تحولها  و 
سرى به افسوس تكان دهيم. چه دستى بر اين آتش 
هم  كشيدن  انتظار  روزها  اين  نه،  چه  باشيم  داشته 
برايمان عادتى شده كه باز چه كسى آمد و چه كسى 
رفت و يا چه كسى مى آيد و چه كسى خواهد رفت. 
امروز،  كه  شده  عادت  هم  رجوع  ارباب  براى  اصال 
امضاى پاى نامه اش را آقاى الف بكشد و فردا كس 
ديگرى. اما، براى ما تحمل كردن عادت نمى شود. 

(ادامه در صفحه 2)

يادداشت
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صفحه 7

نهبندان جزو نقاط هدف اوليه بنياد بركت است
صفحه 4

سي و ششمين مرحله قرعه كشي 
 حساب هاي 

قرض الحسنه پس انداز بانك ملي ايران 
بانك ملي ايران از محل سپرده هاى قرض الحسنه مشتريان 
عزيز عالوه بر پرداخت تسهيالت ارزان قيمت قرض الحسنه 
، دانشجويي   ، درمان   ، جهيزيه  تهيه   ، ازدواج   نظير 

كارگشايي   ، ضروري  احتياجات  رفع   ، مسكن  وديعه 
پس انداز  سپرده هاي  جذب  محل  از  متقاضيان  به   ... و 
به  و  قانون  اساس  بر  نيز  را  منابع  اين  از  مردم، درصدى 
خير  و  عام المنفعه  امور  براي  گذاران  سپرده  از  نيابت 
 ، بيمارستان  ساخت  به  كمك   ، مدرسه سازي  نظير 
، درمانگاه   ، متبركه  بقاع   ، نمازخانه   ، مصلي   ،  مساجد 
مركز نگهداري ايتام و كودكان بي سرپرست ، حمايت مالي 
از دانش آموزان نخبه يتيم ، تجهيز كتابخانه ، خريداري و 
جرايم  زندانيان  آزادي  و  آمبوالنس  دستگاه  چند  اهداي 

مالي غير عمد ناشي از ديه تخصيص مي دهد.
قرض  هاي  حساب  صاحبان  كه  آنجايي  از    "
عام  امور  در  مشاركت  قصد  به  انداز  پس  الحسنه 
راه  اين  در  معنوي  اجر  از  برخورداري  و  المنفعه 
هديه  حكم  در  آنها  به  بانك  جوايز    ، گذارند  مي   قدم 
و به قصد تجليل و تقدير از حسن نظرشان اعطا  مي شود 
". تركيب سبد جوايز سي و ششمين مرحله قرعه كشي 
ملي  بانك  انداز  پس  الحسنه  قرض  سپرده  هاي  حساب 

ايران به شرح جدول ذيل تعيين شده است:

شايان ذكر است، حسب مجوز بانك مركزي جمهورى 
اسالمى ايران دوره قرعه كشي مرحله سي و ششم حساب 

هاي قرض الحسنه از 12ماه به 14ماه (1393/4/1 
 لغايت1394/5/31) تغيير يافته و بر اين اساس 

آخرين مهلت براي افتتاح حساب و يا تكميل موجودي 
اين گونه حساب ها پايان مرداد 1394 مي باشد و 
حداقل موجودي براي شركت در قرعه كشي اين 

مرحله 500،000 ريال مي باشد. 
روابط عمومى بانك ملى ايران 

اداره امور شعب استان خراسان جنوبى

مبلغتعدادشرح
500ميليون ريالى87جايزه ويژه( نقدي)

350ميليون ريالى387كمك هزينه خريد خودرو
 كمك هزينه سفر زيارتي

(عتبات عاليات)
30ميليون ريالى1087

 كارت خريد صنايع دستي
وفرش دستباف

10ميليون ريالى2187

 11ميليون ريالى5087سكه يك بهار آزادي
5/5ميليون ريالى10/887سكه نيم بهار آزادي
3ميليون ريالى34/887سكه ربع بهار آزادي

836/887جايزه نقدي 500،000ريالي

سومين سالگرد درگذشت

 مرحومه آذر خدايى
 را با ذكر فاتحه و صلواتى به روح پاكش 

گرامى مى داريم.

يادش تا هميشه جاودان 

همسر و فرزندان

به زودى 

افتتاح خواهد شد!!

جناب آقاى مهندس رضا زارع
 موفقيت غرورآفرين فرزندتان در كنكور سراسرى 

 و تالش تحسين برانگيز كيارش عزيز را تبريك عرض نموده 
و خواستار بهترين ها هستيم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان

 استان خراسان جنوبى
آگهى مزايده خودرو

اداره كل فرودگاه هاى استان خراسان جنوبى
شرح در صفحه 3

دو  و  اشجار  با  متر   4000 متراژ  به  باغ  فروش 
نوفرست  روستاى  قنوات  سهم  از  آب  فنجان 
قيمت  به  روستا  مكانى  موقعيت  بهترين  در 

كارشناسى به فروش مى رسد.
شماره تماس: 09153024138
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در حالى كه طبق مصوبه هيئت دولت قيمت سى.ان.جى در تابستان با 100 تومان كاهش عرضه مى شود به دليل استقبال از اين 
سوخت احتمال ادامه عرضه گاز طبيعى با اين نرخ تا پايان امسال وجود دارد. به گزارش تسنيم، اواخر خردادماه هيئت دولت طى 
مصوبه اى تصميم گرفت در فصل تابستان قيمت سى.ان.جى براى هر متر مكعب از 600 تومان به 500 تومان كاهش دهد.

ادامه عرضه سى.ان.جى 500 تومانى تا پايان امسال
فقط از باب يادآورى

كردن  تجربه  كه  همانطور   (1 صفحه  از  (ادامه    
پى  در  پى  و  مختلف  خطاهاى  و  ها  آزمون 
هم  روزها  اين  شد.  نخواهند  و  اند  نشده  عادت 
گوش  به  بيرجند  فرماندار  انتخاب  زمزمه   كه 
تر  دقيق  ها  چشم  آيد  مى  نظر  به  رسد،   مى 
شود.  انجام  است  قرار  كه  انتخابى  به  اند  شده 
مجلس  در  مردم  محترم  نماينده  محترم،  استاندار 
شوراى اسالمى، حتى شوراى شهر و همه كسانى 
كه به نوعى در سرنوشت شهر مؤثرند، در آستانه 

دارند.  قرار  بزرگ  آزمونى 
مردم منتظرند تا شاهد انتخابى باشند كه قرار است 
عنوان  به  استان  شهر  ترين  مهم  مديريت  سكان 
همه  با  بگيرد.  بدست  را  جنوبى  خراسان  مركز 
مشكالتى كه براى انتخاب چنين فرماندارى وجود 
دلسوز،  كاردان،  فردى  كه  است  اين  انتظار  دارد، 
از  شناخت  داراى  متعهد،  فراجناحى،  تجربه،  با 
مشكالت شهرستان و مسلط و آشنا به امور اجرايى 
اين  غير  در  كه  شود  منصوب  شهرى  مديريت  و 
صورت، نه مردم خواهند بخشيد و نه رسانه ها قلم 

در قلمدان خواهند كشيد.  
هاى  قول  اينكه  باب  از  بود  يادآورى  همه  ها  اين 
مسئولين استانى از يادمان نخواهد رفت كه همواره 
بر انتخاب و انتصاب نيروهاى كارآمد و داراى توان 
و به دور از جناح بازى و گروه گرايى و قوم محورى  

براى اداره امور تأكيد داشته اند.
اين  كه  دانند  مى  عزيزان  اين  همه  تعارف  بدون 
است،  حساس  و  خطير  و  مهم  بسيار  انتخاب، 
همچون  مهمى  هاى  مسئوليت  آنكه  ويژه  به 
سياسى  پايتخت  مديريت  و  انتخابات  برگزارى 
دار  عهده  را  جنوبى  خراسان  استان  اجرايى  و 

شد.  خواهد 
كه  كوه  باالى  كه  فهمى  مى  تازه  حاال   راستى 
دلت  به  يكجا  ها  زحمت  همه  شيرينى  رسى،   مى 
مى نشيند. چه تنها باشى، چه با جمعى كه همراهت 
ها  خواسته  به  توجه  جمعى،  مديريت  اند.   آمده 
زمان  مقتضيات  به  توجه  شهروندان،  نظرات  و 
از  پرهيز  و  دورانديشى  مهم،  هاى  انتخاب   براى 

سياست بازى هم همين لذت پر ارزش را دارد. 
هم  آمدنى  پايين  كوه،  از  رفتن  باال  نرود  يادمان 
به  و  كوه  از  رفتن  پايين  و  باال  هنر  به  اگر  دارد. 
افتد،  نمى  اتفاقى  هيچ  باشيم،  آشنا  آن  الزامات 
خوش  برايمان  كوه  از  رفتن  باال  چند  هر  اگرنه، 
و  دشوار  و  سخت  آمدنش  پايين  بود،   خواهد 
كه  برويم  باال  جورى  كاش  است.  مشقت  پر 
باقى  برايمان  هم  بهتر  بازگشت  براى  راهى 

باشد.  مانده 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

امروز 10 مرداد 1394 مصادف با
 15 شوال 1436 و 1 آگوست 2015

تجاوز نظامي امپراتوري عثماني به مرزهاي غربي 
ايران (1286 ش).

عمليات نصر 6 در ميمك توسط ارتش (1366 ش).
آغاز به كار اولين خط كشتيراني ايران در درياي 

خزر (1368 ش).
رّد شمس براي حضرت اميرالمومنين(ع).

شهر  در  حسني»  عبدالعظيم  «حضرت  وفات 
ري(252 ق).

مشاهير  از  سجستاني  داوود  «ابو  درگذشت 
خراسان(272 ق).

كشته شدن سلطان «جالل  الدين خوارزمشاه» و 
انقراض سلسله  خوارزمشاهي(628 ق).

رازي  محمدتقي  «شيخ  رباني  عالم  رحلت 
اصفهاني» (1248 ق).

تولد «ژان الماْرْك» زيست شناس و طبيعي دان 
معروف فرانسوي (1744م).

شاعر  و  داستان نويس  ِملْويل»  «هرمان  تولد 
برجسته آمريكايي (1819م).

فرانسوي  اديب  و  شاعر  بودلر»  «شارل  مرگ 
(1867م).

اعالن جنگ آلمان به روسيه در آغاز جنگ جهاني 
اول (1914م).

از  «بنين»  آفريقايي  كشور  استقالل  ملي  روز 
استعمار فرانسه (1960م).

روز جهاني شير مادر

استفاده گسترده از شير خشك و غذاهاي كودك 
در  به خصوص  دوم  از جنگ جهاني  ايام پس  در 
كشورهاي توسعه يافته رشد چشم گيري يافت كه 
گرديد.  جهاني  جوامع  نگراني  باعث  امر،  همين 
ترويج تغذيه با شير مادر و افزايش آگاهي عموم 
سالمتي  در  شير  اين  فرد  به  منحصر  خواص  از 
كودك و حفظ و تداوم شيردهي مادران، نيازمند 
در  اساس،  همين  بر  بود.  اساسي  و  بزرگ  گامي 
با  جهاني  بهداشت  سازمان  1990م  اوت  اول 
همكاري يونيسف طي اجالسي در شهر فلورانس 
از  حمايت  و  ترويج  تداوم،  در  را  بيانيه اي  ايتاليا، 
بيانيه  اين  در  رساند.  امضا  به  مادر  شير  با  تغذيه 
ماه  در شش  مادر  شير  با  نوزاد  تغذيه  اهميت  بر 
اول زندگي و تأثير آن بر تندرستي كودك و مادر 

تأكيد شده است.

تقويم مناسبت هاى  روز

احتمال اعزام مجدد زائران به سوريه

رئيس سازمان حج و زيارت از احتمال آغاز مجدد اعزام 
زائران به سوريه خبر داد و گفت: در صورت مناسب بودن 
شرايط دمشق و بررسى اوضاع در مورد آغاز اعزام ها 
تصميم گيرى مى شود. اوحدى در گفتگو با مهر، افزود: 
در پايان مردادماه براى بررسى جامع وضعيت سوريه به 
اين كشور سفر خواهيم كرد. وى با اشاره به اينكه آغاز مجدد اعزام زائران به سوريه 
منوط به شرايط دمشق است، گفت: چنانچه شرايط اعزام زائران ايرانى فراهم بود، 
در اين صورت تصميم گيرى مى كنيم كه اعزام ها از چه زمانى آغاز شود. وى 
تاكيد كرد: در صورت مثبت بودن وضعيت اين كشور، شرايط موجود را با مصوبه 
شوراى امنيت كشورمان مبنى بر توقف اعزام ها كه همزمان با جنگ داخلى سوريه 

ايجاد شده بود، بررسى مى كنيم و سپس تصميم نهايى اتخاد مى شود. 

آغاز طرح جديد برچسب گذارى انرژى لوازم برقى

آغاز  از  ايران  انرژى  بهره ورى  سازمان  مديرعامل 
برچسب  جديد  طرح  آغاز  منظور  به  برنامه ريزى 
لوازم  انرژى  و  برق  مصرف  بندى  رتبه  و  گذارى 
خانگى در كشور خبر داد. به گزارش مهر، سجادى 
با اعالم اينكه تجربه نشان داده است كه استفاده 
براي  وارد كردن شوك،  با  تواند  تعرفه ها مي  بردن  باال  ابزار قيمت و  از 
كوتاه مدت وضعيت مصرف را تقليل دهد ولي پس از مدتي همه چيز به 
جايگاه اول خود باز مي گردد، بيان كرد: بهترين شيوه براي كنترل مصرف، 
تا  كنيم  تالش  بايد  و  است  استاندارد  برچسب  داراي  لوازم  از   استفاده 
توليد كنندگان لوازم استاندارد با مصرف كم انرژي توليد كنند و خريداران 

نيز به سمت لوازم استاندارد سوق پيدا كنند. 

احتمال تعيين شرط سنى براى عضويت در 
صندوق بيمه روستايى 

  
كشاورزان،  اجتماعى  بيمه  صندوق  بيمه اى  معاون 
روستائيان و عشاير شرايط عضويت در اين صندوق 
را اعالم كرد. عباس اورنگ در گفتگو با ايسنا، اظهار 
كرد: فعال براى ورود به صندوق سقف سنى نداريم. 
وى افزود: احتمال تعيين سقف سنى وجود دارد. وى با اشاره به وضعيت بيمه 
زنان سرپرست خانوار و انتقال آن از تامين اجتماعى به صندوق بيمه اجتماعى 
كشاورزان گفت: براى بيمه زنان سرپرست خانوار هيچ مشكلى نداريم و هر 
فردى چه سرپرست خانوار باشد و چه غير مى تواند نزد صندوق بيمه شود. تنها 
مسئله اين است كه 5 درصد حق بيمه را چه كسى بپردازد. گاهى اعالم مى شود 

دولت مى پردازد و برخى اعالم مى كنند خودشان بايد بپردازند. 

موضوع  از  غير  به  گفت:  شهرسازى  و  راه  وزير  معاون 
تسهيالت، بسته هاى ديگرى در حال تدوين است كه با 
عملياتى شدن و اجراى تدريجى آنها اقشار مختلف مردم 

مى توانند از امكان خانه دار شدن بهره مند شوند.
طرح  در  گفت:  پژمان  سيدمحمد   ، فارس  گزارش  به   
جامعى كه تا سال 1405 تهيه شده برنامه كشور از نظر 
تعداد واحدهاى مسكونى موجود، نياز امروز و نيازى كه 
به طور كامل  داريم  اساس تشكيل خانوارهاى جديد  بر 
است.  شده  معلوم  نيز  آن  توزيع  و  اثر  نقطه  و  روشن 
مقدماتى  بايد  برنامه  اين  براى تحقق  اينكه  بيان  با  وى 
الزم  هاى  عرصه  كه  اين  نخست  گفت:  شود،  فراهم 
اين  در  كه  شود  ايجاد  بايد  واحد  تعداد  اين  توليد  براى 
ارتباط حوزه شهرسازى موظف شده تا طرح هاى جامع 

و تفصيلى را كنترل و مطالعه كنند تا ظرفيت اين ميزان 
بيان  با  پژمان  شود.  مشخص  ها  طرح  در  مسكن  توليد 
بخش خصوصى  اختيار  در  ها  عرصه  اين  قالب  كه  اين 
بوده و تنها بخشى در اختيار دولت قرار دارد، اظهار كرد: 
در  مسكن  توليد  در  دولت  سهم  گذشته  ادوار  طول  در 
آن بخش هايى كه به طور مستقيم دخالت مى كرده از 
از سوى بخش  نبوده و مابقى  تا پنج درصد بيشتر  چهار 

انجام مى شد.  خصوصى 
هايى  مكانيزم  و  ابزارها  بايد  امروز  كرد:  تأكيد  پژمان 
هستند  زمين  صاحب  كسانى  اگر  تا  شود  ديده  تدارك 
كنند  فعاليت  خواهند  مى  مسكن  توليد  عرصه  در  يا  و 
فعاليت در بخش مسكن  و  بيايد  به كارشان  ابزارها  اين 
تشويق  براى  گفت:  وى  كند.  اقتصادى  آنها  براى  را 

شد  مصوب  وام  ميزان  افزايش  مسكن  توليد  به  مردم 
قيمت  50 درصد  آن در شهرهاى مختلف  اساس  بر  كه 
پرداخت  مردم  به  تسهيالت  صورت  به  واحد  شده  تمام 
نرخ، تسهيالت  بودن  باال  دليل  به  افزود:  مى شود. وى 
براى مردم مقرون به صرفه نبوده كه دولت كمك سود 
منظور  فرسوده  هاى  بافت  براى  ديگرى  تسهيالت  و 
به  اشاره  با  شهرسازى  و  راه  وزير  معاون  است.  كرده 
تورم  كه  نيست  منطقى  كرد:  بيان  ساالنه  تورم  نرخ 
ساختمانى  مصالح  كاهش  انتظار  ما  و  باشد  داشته  وجود 
كه  اين  اما  كرد:  تأكيد  ادامه  در  باشيم.وى  داشته  را 
براى خريد  مردم  تا  باشد  منطقى  و  معقول  رشد مسكن 
از سوى  با مشكل مواجه نشوند هدفى است كه  مسكن 

اين وزارتخانه دنبال مى شود.

امكان خريد مسكن براى اقشار مختلف مردم فراهم مى شود

 جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومى ناجا از 
عدم موافقت با 5000 درخواست جريمه ريالى 
خبر داد و زمان پايان رسيدگى به درخواست ها 
و تعيين تكليف جريمه ريالى مشموالن را اعالم 
كرد. سردار ابراهيم كريمى در گفتگو با ايسنا، 
گفت: در طرح جريمه ريالى مشموالن غايب 
288 هزار نفر ثبت نام كردند كه در حال حاضر 
تنها 50 هزار نفر از آنان درخواست شان بررسى 

نشده و مابقى تعيين تكليف شده اند. وى با اشاره 
به اينكه براى بيش از 120 هزار نفر از متقاضيان 
پيامك تعيين تكليف صادر شده، گفت: بيش از 
70 هزار تن از متقاضيان نيز وجوه جريمه را 
پرداخت كرده و كارشان به پايان رسيده است. 
ناجا  عمومى  وظيفه  سازمان  رئيس  جانشين 
درخواست كنندگان  از  تعداد  چه  اينكه  درباره 
ميان  از  گفت:  نشده اند،  طرح  اين  مشمول 

درخواست هايى كه مورد رسيدگى قرار گرفته، 
تنها درخواست 5000 تن رد شده است كه البته 
اين افراد نيز با مراجعه به پليس 10+ مى توانند 
هم از علت رد درخواست شان مطلع شده و هم 
براى يك بار اعتراضشان را به ثبت برسانند. 
كريمى درباره اينكه چه زمانى پروسه رسيدگى 
پايان مى رسد، خاطرنشان  به  به درخواست ها 
كرد: طى 10 تا 15 روز آينده به وضعيت تمامى 

ثبت نام كنندگان رسيدگى خواهد شد و تا پايان 
مرداد نيز اين پروسه به پايان خواهد رسيد. وى 
همچنين درباره زمان صدور كارت معافيت براى 
واجدين شرايط بهره مندى از جريمه ريالى، اظهار 
كرد: تمام تالش ما اين است كه طى مدت 
كمتر از 15 روز كارت به دست اين افراد برسد اما 
ممكن است براى كمتر از 10 درصد از متقاضيان 

نيز كمى بيشتر از اين زمان صرف شود.

آخرين اخبار از جريمه ريالى سربازى 

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

 09153637507
 09156217507- حسينى
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 : پذيردشجو ميدانبدون كنكور دانشگاهي از بين دارندگان مدارك ديپلم و پيشدر رشته هاي ذيل  94مهر براي ترم تحصيلي 

 

 2559 كامپيوتر 1957 مكانيك خودرو
 1255  تأسيسات الكتريكي ساختمان –برق  3052 عمران

 2079 نقشه كشي صنعتي 1116 برق صنعتي –برق 

 1433 جوشكاري 1658 تأسيسات مكانيكي ساختمان –مكانيك 

 1520 آسانسور و پله برقي 1392 بازرسي جوش
 

 
تماس و يا به  09153621404و يا  056-32328711_12سب اطالعات بيشتر با شماره تلفن:جهت ك

 مراجعه نماييد.  www.sanjesh.org به نشانيسايت سازمان سنجش آموزش كشور 

 محترم شاغل انيدانشجو و كارمندان رفاه جهت) 20 تيلغا 14ساعت ( 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
 ايوحرفههمزمان امكان اخذ مدارك مهارتي فني _ با همكاري اساتيد و مربيان مجرب فني و تخصصي كامالً محيطي در تحصيل

 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

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

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979

ارتش جمهورى اسالمى ايران
مركز آموزش 04 امام رضا (ع) بيرجند

آگهى تجديد مزايده عمومى   نوبت سوم: 94/5/10

مركز آموزش 04 بيرجند در نظر دارد: اقالم مشروحه ذيل به كار رفته در ساختمان هاى اين مركز را 
از طريق مزايده عمومى به فروش برساند.

مشخصات اجناسرديف

1
آهن آالت مستعمل حدود 21 تن                                         

هر كيلو 11/000 ريال

2
آجر كار كرده حدود 500 هزار عدد                                   

هر عدد 600 ريال

3
درب و پنجره مستعمل 10 تن                                           

هر كيلو 12/000 ريال

۴
لوله فلزى ناودونى و لوله آب چاه (ضمنا هر مقدار 

كه خارج از اتاقك چاه مى باشد) حدودا 800 كيلو                  
هر كيلو 12/000 ريال

- پيشنهاد دهندگان مى توانند با مراجعه به پادگان مركز آموزش 04 بيرجند و مشاهده محل مذكور و 
 دريافت برگ شرايط و مشخصات معامله پيشنهاد خود را طبق مفاد مندرج در شرايط معامله تنظيم 

و تا ساعت 9 صبح 94/5/22  به انتظامات پادگان مرآ 04 بيرجند تحويل نمايند.
- سپرده شركت در مزايده مبلغ 50/000/000 ريال وجه نقد خواهد بود كه بايستى به حساب وجوه 
سپرده 5151572006010 نزد بانك سپه واريز و رسيد آن ضميمه پاكت اول گردد و يا همان مقدار 
تضمين نامه بانكى طبق نمونه ضمانت نامه از بانك هاى ايران دريافت و ضميمه پيشنهاد خود نماييد.

- برنده مزايده ملزم است براى تضمين حسن انجام معامله مبلغ 10 درصد كل معامله را نقدا پرداخت 
و يا تضمين نامه بانكى از يكى از بانك هاى ايران دريافت و تسليم نمايد.

- آخرين مهلت براى دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى مورخ 94/5/22 مى باشد.
- كميسيون راس ساعت 10 صبح مورخ 94/5/24 در محل دفتر فرماندهى مركز آموزش 04 امام رضا (ع) 

واقع در پادگان بيرجند برگزار مى شود و شركت كنندگان مجاز به حضور در كميسيون مزايده مى 
باشند.

- 9% ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزايده مى باشد.
يگان مزايده گذار: مركز آموزش 04 امام رضا (ع) بيرجند

 تلفن تماس: 09155632633 سرهنگ مهندس مظفرالدين حيدرى 
و 09158649258 سروان كاهنى

ضمنا هزينه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مزايده مى باشد.
آدرس: مرآ 04 امام رضا (ع) نزاجا پادگان بيرجند



خانواده اى كه سه ماه است خواب ندارد و مسئوالنى 
باز هم مثل  كه در خواب عميق فرو رفته اند، امروز 
كودك  دو  اين  فرزانه  و  زهرا  نازنين  خيران،  هميشه 

منتظر را يارى خواهند كرد. 
خانواده اى كه سه ماه است خواب ندارند و مسئوالنى كه 
در خواب عميق فرو رفته اند و اميدواريم با تالش خبرنگار  

طبس از خواب بيدار شوند.
به گزارش فارس، شرح حال حادثه از اين قرار است كه 
زهراى  نازنين  بى خوابى  خبر  كه  بود  گذشته  روزهاى  در 
هشت ساله و فرزانه چهار ساله در شهرستان طبس پيچيد، 

كودكانى كه سه ماه است از درد سوختگى رنج مى برند.

ناله هاى سوزناك فرزندانم جايگزين 
الاليى هاى سه ماه قبل آنها شده است

كودكان طبسى مظلوم و تنها در خانه زندگى را به سختى 
سپرى مى كنند، تصاوير و رنج دل خانواده مددى بى شك 
هر شنونده و بيننده اى را به تأمل وا خواهد داشت، آرى 
بايد تأمل كرد و نخست شكر نعمت سالمتى را به جاى 
اين  خود  سهم  به  و  گذاشت  جلو  قدم  بايد  امروز  آورد. 
خانواده را همراهى كرد، همانند اين خانواده ها در ادارات 

حمايتى ديده مى شود و دست گرم خيران را بايد فشرد.
به  كه  بى احتياطى،  مى گفت:  فرزانه  و  زهرا  نازنين  مادر 
جان همدم و مونس تنهايى هايم افتاده براى هميشه روح 
و جانم را به آتش كشيده است، ساعت هاست كه در زندان 
روحم اسير شده ام و ناله هاى سوزناك فرزندانم جايگزين 

الاليى هاى سه ماه قبل آنها شده است.
نازنين زهرا كه تنها دو ماه هست با چهره جديدش چهار 
تازگى  به  كه  فرزانه  و  مى كند  تجربه  را  بودنش  ساله 
هشت ساله شد روزهاى سختى را تجربه مى كنند. پدر با 
صداى لرزان مى گويد: غروب روز يازدهم ارديبهشت بود 
كه براى كارى شخصى به عشق آباد رفتم، 20 دقيقه اى 
نگذشته بود كه از بچه ها جداشده بودم در تماسى گفتند 
به بيمارستان بيا... وقتى رسيدم دو كودك را كه ديدم فكر 
كردم بچه هاى كسى ديگرى هستند كه ناگهان صداى 
آشنايى به گوشم خورد، فرزند كوچكم مرا صدا مى زند...ب 
ا با...بابا و ديگر هيچ متوجه نشدم، و فقط مى توانم بگويم 
نمى توانستم  سياه  دقيقه   20 آن  بعد  را  زيبايم  دختر  دو 
شناسايى كنم... در اين هنگام نازنين زهراى كوچولو به 
صدا درآمد مصاحبه ام با پدر قطع شد او با صداى خفيفى 

مى دهد:  ادامه  پدر  گرفت.   گرفت...آتش  آتش  گفت... 
و  نيامد  عزيزانم  به چشمان  خواب  ابتدايى  روز   24 طى 
از آن روز شايد بتوانيم دو ساعت بخوابيم، چرا كه حريف 
جوابگويى بهانه هايشان هم نيستيم، بدنشان مى سوزد و 

خارش دارد كه نمى توان حتى دست به بدنشان هم زد!
دليل  به  ابتدا  در  را  زهرا  نازنين  مى گويد: دست چپ  او 
سوختگى شديد قرار بود از شانه قطع كنند كه به شكر خدا 

بهبودى پيدا كرده ولى باقى اجزاى بدن شامل چشم ها، 
بينى، گوش، دست و پا سوختگى شديد دارد.

آنها ُرخ قديم را ندارند...
 

هاى  دم  دم  بود  نيم  و   6 ساعت  حدود  مى گويد:  مادر 
مادرم  پيش  مى خواهم  گفت:  بزرگم  دختر  كه  غروب 
و  بود  كوچكى  آتش  بوديم،  كوچه  داخل  بروم،  بزرگم 
دبّه اى از نفت و بنزين آن طرف تر گذاشته شده بود، براى 

لحظه اى داخل آغل گوسفندان رفتم، نازنين زهرا دبّه را 
بر مى دارد و به سمت آتش حركت مى كند كه به گمان 
خودش آب روى آتش بريزد... او همچنين گفت: فرزانه 
در همين حال متوجه او مى شود و به سمت او مى رود كه 
دبّه را از او بگيرد كه در دبّه را كه باز مى كند انفجارى 
صورت مى گيرد كه ناشى از گاز جمع شده در داخل چهار 
ليترى بوده است. صداى انفجار مهيبى را شنيدم و آتشى 

كه جلوى چشمانم فرزندانم را در برگرفته بود...

براى درمان هر كدام بالغ بر 200 ميليون 
تومان بايد  هزينه شود 

مادر فرزانه و نازنين زهرا گفت: با كمك همسايه ها آتش 
را خاموش كرديم و بالفاصله به بيمارستان رسانديم، كه 
مى گفتند:  پزشكان  شدند،  اعزام  يزد  به  بعد  و  به طبس 
اين  از  بيشتر  درجه سوختگى درجه سه عميق است كه 

قرار  درمان  تحت  يزد  در  روز   24 طى  نيست،  ممكن 
وضعيت  درمان ها  اين  از  بعد  نهايتًا  امروز  كه  گرفتند 
اينگونه است كه پزشكان مى گويند: براى درمان هر كدام 
بالغ بر 200 ميليون تومان بايد  هزينه شود تا به حدى 
مى گويد:  مادر  كنند.  سپرى  را  زندگى  بتوانند  كه  برسند 
تومان  نيز تجويز كرده اند كه مبلغش 100 هزار  دارويى 
است و روزانه بايد خريدارى شود، يعنى روزى يك مرتبه 

به بدن كودكان ماليده مى شود و باندها تعويض مى شود، 
اوايل روزى سه مرتبه از اين دارو خريد مى كرديم...

گريه كنان  و  بسته  شكسته  را  حرف هايش  تمامى  مادر 
مى گويد: اين فرزندان، دختران همين سرزمين هستند و 
تا  كنند  مى خواهم كمك  مسئوالن  و  خيران  و  مردم  از 

بتوانيم كارى انجام دهيم...

دوست دارم در آينده پرستار شوم 
تا مراقب مريض ها باشم..

آرام  خيلى  بوده  هم  كالسش  اول  شاگرد  كه  فرزانه 
مى گويد: زخم دست راستم زياد است و دست چپم هم 

مى سوزد، چشمم اذيتم مى كند و نمى گذارد بخوابم...
آينده  در  دارم  دوست  مى گويد:  دارد  سال  هشت  كه  او 
پرستار شوم تا مراقب مريض ها باشم... از مردم مى خواهم 

برايم دعا كنند تا هرچه زودتر خوب شوم...
فرزانه خيلى قشنگ صحبت مى كند، از او پرسيدم ميدانى 
از حادثه چقدر مى گذرد و در طى اين مدت چه كسانى به 
عيادتت آمده اند ؟ خيلى راحت مى گويد: حدود سه ماه از حادثه 
مى گذرد و در اين مدت تنها، دوستم محدثه آمد و ديگر نيامد 

و كسى ديگر نيامده است...! شايد دوست ندارند بيايند!
ديروز بود كه نماينده مردم طبس محمدعلى عبدا...  زاده به 
ديدار فرزندان آقاى مددى رفت، رستمى از شبكه بهداشت 
و درمان شهرستان طبس نيز كه دكتر عبدا... زاده را همراهى 
مى كرد كه دستوراتى مبنى بر درمان ويژه اين كودكان به 
پزشك مستقر در عشق آباد طبس داد تا روزانه اين دو كودك 

تحت درمان براى پانسمان و تعويض باند قرار گيرند.
نماينده مردم طبس در مجلس شوراى اسالمى در اين ديدار 
از  توجه به مقوله روحى و سرگرم نگه داشتن كودكان را 
مراحل اوليه سير درمان مهم دانست و در همين راستا قول 
تهيه دو عدد تبلت را نيز داد. همچنين قرار شد در مرحله بعد 
براى درمان مناسب، فيلم وضعيت اين كودكان تهيه و دكتر 
عبدا...  زاده به همراه توضيحات مورد نياز به سمع و بصر دكتر 

هاشمى وزير بهداشت و درمان برساند.

قطعاً لطف خيرين شامل حال 
اين فرزندان سرزمين هم خواهد شد

مردم طبس هم از گذشته آنان مشخص است افرادى خير 
بوده اند و كمك هاى زيادى به نهادهاى حمايتى داشته اند، 

قطعًا لطف آنان شامل حال اين فرزندان هم خواهد شد.
حال بايد ديد آيا اين دو كودك كه از وضعيت سوختگى 
وى  خانواده  براى  باال  درمان  هزينه هاى  و  مى برند  رنج 
همراهى  طبس  مسئوالن  را  است،  كرده  ايجاد  مشكل 

خواهند كرد يا باز هم تافته اى جدا باخته خواهند بود.
حساب   شماره  مددى  نيازمند  خانواده  به  كمك  براى 
-7011-9950-8331 كارت  شماره  و   713427342

امناى  اعضاى هيئت  نام  به  بانك كشاورزى  نزد   6037
مركز نيكوكارى دستگردان مورد تأييد است. 

بى خوابى 3 ماهه دو كودك دچار سوختگى در طبس

پيام شماذخاير مواد معدنى استان به 6 ميليون تن افزايش يافت
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 10 مرداد 1394 * شماره 3281

تسنيم- معاون امور معادن و صنايع معدنى سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى گفت: از ابتداى امسال با صدور 7 فقره گواهينامه كشف، ميزان ذخاير 
قطعى اين استان به 5 ميليون و 800 هزار تن افزايش يافت. ساالرى اظهار كرد: اين گواهينامه ها با سرمايه گذارى 14 ميليارد و460 ميليون ريال صادر شده است. 

سيستم نوبت دهى چشم پزشكى دانشگاه علوم 3وى گفت: گواهينامه هاى مزبور با تنوع مواد معدنى شامل مس، طال، كروميت، سرب، روى، بنتونيت، سيليس و گچ براى 6 شهرستان استان صادر شده است.
پزشكى براى آقاى دكتر يعقوبى كه از طريق اينترنت 
انجام مى شود هيچ وقت براى مردم عادى و 
اورژانسى  روستائيان  الخصوص  على  محروم 
مسئوالن  از  نيست  جوابگو  هم  كسى  نميده  جا 
دانشگاه تقاضا داريم رسيدگى كنند اين مشكل فوق 
العاده بزرگى براى دردمندان است لطفاً در نوبت دهى 

حداقل موارد اورژانسى را مدنظر قرار دهند.
915...552
زيست  محيط  و  رانندگى  و  راهنمايى  از  سالم.  با 
اسكانيا شركت  هاى  اتوبوس  درباره  داريم  خواهش 
باشند كه در حيطه وظيفه كدام  اتوبوسرانى جوابگو 
اداره هست واقعًا نفس ما رو گرفته از دود عجيبشان 

چرا اين اتوبوس ها را گازسوز نمى كنند...
915…684
بيرجند  نماينده  عبادى  آقاى  از  مىخواستم  باسالم. 
پيگيرى  براى  محترم  استاندار  آقاىخدمتگذار  و 
و  تشكر  ميزان  صندوق  از  مردم  مطالبات 

قدردانىكنم خدا يار و نگهدارتان باشد.
915…190
است!  استان  مركز  بيرجند  مثًال  متأسفم  واقعًا 

 

كى قراره يك مركز MRI در بيرجند احداث 
بشه؟ بيمارستان ولى عصر (عج) تنها مركزى است 
كه عكس زنده و مرده را آنجا مى گيرند، به من دو 
ماه ديگه نوبت دادند، براى اينكه بيمار زود به نتيجه 
و تشخيص برسه براش عكس مى نويسند، حاال شما 
فكر كنيد اگه مريض نتونه براى گرفتن عكسش بره 
نوبتش بشه چه  تا  ماه  اين چند  تو  شهرهاى بزرگ 
و  مشكل  اگه  و  كنه  تحمل  بايد  رو  زجرى  و  درد 
بيماريش حاد نباشه به لطف مسئولين چقدر حالش 
وخيم مى شه يا نياز به عمل و ... پيدا مى كنه و بايد 

متحمل هزينه هاى گزاف بشه...
915…308
فناورى  ساخت  زير  دفتر  محترم  مسئولين  سالم. 
بعد  از شما كه  خراسان جنوبى خدا قوت. متشكرم 
از گذشت 3 سال شارژ روستايى و سيم كارت 
شركت كوه نور در خراسان جنوبى فعال شده. 
با تشكر اهالى روستاى ماهميران شهرستان خوسف.
915…530
قديما وقت گندم درو اگه خانواده اى براى كمك مى 
كمكش  رفتيم  مى  ما  بازكنى  زرشك  وقت  باز  آمد 
پولى  بى  و  ركود  وقتى  يعنى  سازنده...  تعامل  يعنى 
اجرايى  كارهاى  بايد  ها  سازمان  اول  شده  حاكم 
در  پول  انباشت  بشه.  تزريق  پول  تا  كنن  رو شروع 
آقا  است.  انبارى  داخل  بذر  گذاشتن  مثل  ها  بانك 
اگه سرمايه داران فقط به بانك فكر نكنند به سرمايه 
گذارى و رونق به عاقبت بخيرى فكر كنند سرمايه 
گذارى شغل مياره، پول مياره، اعتبار و ترقى را سبب 
ميشه نه سود بانكى كه باعث تورم و بيچارگى 

و ورشكستگى ميشه...
937…132
عزيز  شهردار  دو  از  كه  عزيزى  همشهرى  سالم 
مرحوم  كه  كنم  يادآورى  بايد  بودند  كرده  تشكر 
درختان  رسيدن  ثمر  به  در  هم  ماليى  برات 

كاج بيرجند از جان مايه گذاشتند.
915…795

خواب عميق مسئوالن

تجديد  فراخوان مزايده عمومى به شماره  94/33/35 (نوبت اول)
دستگاه مزايده گذار : اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

موضوع مزايده: واگذارى، نگهدارى و بهره بردارى از پاركينگ پايانه بار بيرجند
مهلت دريافت اسناد: پايان وقت ادارى سه شنبه 94/5/13
مهلت ارسال اسناد: پنجشنبه 94/5/22 تا ساعت 9 صبح

زمان و محل قرائت پيشنهادات: پنجشنبه 94/5/22 ساعت 10 صبح – اتاق جلسات 
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

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

9-32342137 داخلى 219 تماس حاصل فرماييد.
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

مزايده عمومى 
اداره كل فرودگاه هاى استان خراسان جنوبى در نظر دارد: يك دستگاه خودروى 
فروش  به  مزايده عمومى  از طريق  را  بيرجند  كابين در شهرستان  دو  پيكاپ 
در  شركت  شرايط  فرم  دريافت  و  بازديد  براى  توانند  مى  متقاضيان  برساند. 
شماره  با  اطالعات  كسب  براى  يا  و  مراجعه  اعالمى  محل  و  زمان  در   مزايده 

32389205-056 تماس حاصل نمايند.
زمان بازديد و دريافت اسناد مزايده: از شنبه 94/5/10 لغايت پايان وقت ادارى 

94/5/19 به مدت 10 روز ادارى از ساعت (8:30 صبح الى 13)
محل بازديد: بيرجند - فرودگاه قديم (پاركينگ ماشين آالت)

محل دريافت و تحويل اسناد مزايده: بيرجند- فرودگاه بين المللى استان خراسان 
جنوبى – دبيرخانه

ادارى  وقت  پايان  فرودگاه:  به  شده  تكميل  مزايده  اسناد  تحويل   مهلت 
birjand.airport.ir :چهارشنبه 94/5/28    آدرس سايت

اداره كل فرودگاه هاى استان خراسان جنوبى
آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف

پارچه فروشان

با 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 94/5/12 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

آگهى نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
ارتباطات و محصوالت فرهنگى

با 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 10 روز از تاريخ 94/5/11 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

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
مشاورين امالك

با 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 94/5/11 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

آگهى انتخابات
قابل توجه  اعضاى محترم اتحاديه صنف باطرى ساز 
و برق كار اتومبيل شهرستان بيرجند در اجراى ماده 
23 قانون نظام صنفى ، بدينوسيله از كليه اعضاى داراى 
پروانه كسب آن اتحاديه دعوت مى گردد با در دست داشتن 
اصل يا تصوير پروانه كسب و يا كارت عضويت عكس دار 
اتحاديه يكشنبه 94/5/18 راس ساعت 8 الى 10 صبح براى 
شركت در انتخابات هيئت مديره و بازرس شخصا به نشانى 
اتاق اصناف واقع در خيابان طالقانى- طالقانى 3- كوچه 3/8 
مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را از بين افراد ذكر شده 
به تعداد 5 نفر عضو اصلى هيئت مديره و 2 نفر بازرس 
بر  به ذكر است  نمايند. الزم  انتخاب  البدل  اصلى و على 
اساس تبصره ماده 13 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه 
هاى صنفى اعطاى وكالت و يا اعزام نماينده براى دادن راى 

ممنوع مى باشد.

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره:

نام و نام خانوادگىرديف
احسان آشورى١
حسن افكشتى2
صادق حاجيان3
حسين حقيقى پور4
داود زنگوئى5
عليرضا على آبادى6
مسعود غازى زاده7
محمد گرمى8
حامد محمدى 9
محمد ابراهيم مختارى10

  اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرسى:
نام و نام خانوادگىرديف

جواد خاورى1
حسين يعقوبى2
مهدى يوسفى3

 رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند



دانستنى  هاى درباره ويندوز 10

از  بهره گيرى  با  كاربران  است  اميدوار  مايكروسافت 
باشند.  بى دغدغه  و  آرام  لحظاتى  شاهد   10 ويندوز 
نسخه  در  ابتدا  ويندوز  سيستم عامل  از  نسخه  اين 
پيش نمايش براى متخصصين عرضه شد و پس  از آن 
نسخه هاى مختلفى براى استفاده مشتاقان عرضه شد. 
با اين اوصاف پيش از آنكه اقدام به نصب و استفاده از 

اين نسخه از سيستم عامل ويندوز كنيد.
اين  دهم؟  انجام  را  به روزرسانى  زمانى  چه 

به روزرسانى چقدر هزينه خواهد داشت؟
هفتم  تاريخ  از  ويندوز  سيستم عامل  جديد  نسخه 
قرار  كاربران  دسترس  در  جارى  سال  مردادماه 
نسخه  از  در حال حاضر  كه  كاربرانى  براى  و  گرفت 
به طور  مى برند  بهره  ويندوز 8  يا  و  ويندوز 7  قانونى 
از  درصورتى كه  بود.  خواهد  دريافت  قابل  رايگان 
نسخه هاى قديمى تر ويندوز بهره مى بريد و يا در زمان 
مشخص شده سيستم عامل خود را به روزرسانى نكنيد 
مى توانيد نسخه كاربران خانگى ويندوز 10 را باقيمت 
119 دالر و نسخه پيشرفته ويندوز 10 را باقيمت 199 

دالر خريدارى كنيد.
 8.1 ويندوز  و   7 ويندوز  كاربران  از  نيز  مايكروسافت 
تقاضا كرده تا نسخه رايگان ويندوز 10 خود را رزرو 
كنند. درصورتى كه از اين روند پيروى كنيد هنگامى كه 
ويندوز 10 آماده نصب باشد هشدارى در مقابل شما 
زمان بندى  به منظور  گزينه اى  و  گرفت  خواهد  قرار 
ممكن  زمان  بهترين  مشخص كردن  به منظور  نصب 

ازنظر شما وجود خواهد داشت.
در صورت استفاده از رايانه روميزى، تبلت و 
ويندوزفون، تعامل اين ها چگونه خواهد بود؟

هدف نهايى مايكروسافت آن است كه ويندوز 10 را به 
سيستم عامل واحد بر روى همه دستگاه هاى شما تبديل 
كند و در اين راستا قابليت Continuum نيروى 
به طور هوشمندانه اى  ويندوز 10  بود.  خواهد  پيشران 
مى داند كه چه موقع شما در حال استفاده از صفحه كليد 
لمسى  صفحه نمايش  يك  از  موقع  چه  و  ماوس  و 
استفاده مى كنيد و بر مبناى اين شناخت، تجربه ويندوز 
استاندارد و يا برنامه هاى تمام صفحه و منوى استارت 
باقابليت لمس در مقابل شما ظاهر خواهد شد. بااتصال 
صفحه كليد به دستگاه هاى چندمنظوره مانند سرفيس 
3 نيز رابط كاربرى به طور خودكار به حالت موردنظر 

شما (البته در صورت تمايل) تبديل خواهد شد.
متفاوت  كمى  اوضاع  هوشمند  گوشى هاى  روى  بر 
اين دستگاه هاى هوشمند شاهد  روى  بر  بود.  خواهد 
اما  بود  خواهيم  موبايل   10 ويندوز  از  بهره گيرى 
مايكروسافت ويندوزفون هايى را به نمايش گذاشته كه 
رايانه هاى  به  ماوس  يا  اتصال صفحه كليد  هنگام  در 
مشخص  هنوز  بااين وجود  مى شوند.  تبديل  روميزى 
نيست چه زمانى شاهد اين قابليت و سازگارى بر روى 

گوشى هاى ويندوزى خواهيم بود.

فعاالن عرصه مطبوعات و خبرگزارى هاى استان تجليل مى شوند 

سيد غالمرضا دستگردى رئيس شوراى اسالمى روستاى 
كه  افرادى  به  روستا  اسالمى  شوراى  گفت:   ، دستگرد 
اما  مى دهد  را  الزم  اخطار  مى كنند  ساخت وساز  غيرمجاز 
كه  نمى كنند  توجه  اخطارها  اين  به  افراد  برخى  متأسفانه 
پس از مشخص شدن كاربرى (فضاى سبز و معابر و حريم 

رودخانه) دچار مشكل مى شوند.

بنيادمسكن جلوتر از مردم حركت كند

اسالمى،  انقالب  بنيادمسكن  و  دولت  كرد:  تأكيد  وى 
هميشه بايد جلوتر از مردم حركت كنند و قبل از گسترش 
ناهماهنگ ساخت وسازها، اقدامات الزم را درجهت تفكيك 
به  مردم  تا  شود  انجام  معابر،  مشخص كردن  و  قطعه ها 

مشكل بر نخورند.
رئيس شوراى اسالمى دستگرد اظهار كرد: در بافت قديم 
روستا اگر پس از اجراى طرح هادى 70 درصد زمين، در 
تعلق  معوض  زمين  مالك  به  گيرد،  قرار  معابر  محدوده 
مى گيرد كه موقعيت مكانى زمين اوليه را نداشته و بابت آن 
بايد هزينه اى به بنياد مسكن پرداخت شود كه اعتراضات 

مالك را در پى دارد.
زمين  قيمت  هم اكنون،  كرد:  خاطرنشان  دستگردى 

واگذارى بنياد مسكن با بازار آزاد برابر است كه الزم است 
به خصوص جوانان  مردم  تا  يابد  قيمت كاهش  اين   كه 

بتوانند مسكن روستايى تهيه كنند.

لزوم ايجاد تقاطع غيرهمسطح

همچنين نرگس صمدى دهيار روستاى دستگرد در گفتگو 
مساحت  با  روستا  اين  بابيان اينكه  خاورستان،  خبرنگار  با 
نفر و حدود  بر 3 هزار و 800  بالغ  100 هكتار، جمعيتى 
860 خانوار را دارد گفت: نياز است تقاطعى غيرهمسطح از 
سمت سه راهى اسديه ايجاد شود چراكه مردم بايد مسيرى 
طوالنى را تا  فلكه فرودگاه طى كرده تا وارد روستا شوند.

به  عزيمت  قصد  اسديه،  سمت  از  كه  افرادى  افزود:  وى 
بيرجند را دارند براى كوتاه كردن مسير، وارد روستا شده و از 

زيرگذر وارد جاده بيرجند مى شوند كه حادثه ساز مى باشد.

بيكارى هزار نفر به دليل قيمت
 باالى سوخت كوره هاى آجرپزى

دهيار روستاى دستگرد تصريح كرد: كوره هاى آجرپزى در 
اين روستا به دليل قيمت باالى سوخت تعطيل شده است 

و از 100 كوره ى موجود، فقط تعداد كمى از كوره ها فعال 
است كه اين معضل، باعث بيكارشدن هزار نفر شده است.
صمدى خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه زمينى با كاربرى 
ورزشى به ابعاد 96*45 متر بنام شهداى دستگرد كه در 
سال 1390 تحويل اداره ورزش و جوانان گرديده و ابعاد 
مى باشد  متر   30*48 سالن  يك  ساخت  براى  نياز  مورد 
به  نظر  و  دارد  همخوانى  موجود  زمين  مختصات  با  كه 
ساختن  دستگرد،  روستاى  نفرى  هزار   3 بر  بالغ  جمعيت 
ضروري  منظوره  چند  ورزشي  تمرينى  سالن  يك  حداقل 

به نظر مي رسد.
وى درصد آسفالت معابر روستا را پايين دانست و خواستار 

مشاركت بيشتر مردم جهت گسترش آسفالت معابر شد.
سيالب هاى  بدليل  همچنين  كرد:  اظهار  دستگرد  دهيار 
براى  اعتبارى  منطقه اى  آب  است  نياز  و مخرب  ناگهانى 
احداث ديوار ساحلى رودخانه اى كه از كنار روستا مى گذرد 

اختصاص دهد.

خواسته مردم درباره جداسازى
  آرامستان از بافت مسكونى 

آرامستان  گرفتن  قرار  بدليل  كرد:  خاطرنشان  صمدى 

از  آرامستان  جانمايى  مسكونى،  بافت  در  روستا  قديمى 
ديگر خواسته هاى مردم است.

وى با اشاره به وجوِد خانه بهداشت در اين روستا اظهار كرد: 
پزشك خانواده، هفته اى يكبار در روستا حضور پيدا مى كند 
كه با توجه به افزايش جمعيت نياز به حضور بيشتر پزشك 
است.دهيار دستگرد فقداِن كالنترى را از ديگر مشكالت 
روستا برشمرد و افزود: هم اكنون، روستاى دستگرد، زيرنظر 
پاسگاه مرك است كه باتوجه به دورى مسافت و جمعيت 

زياد احداث كالنترى ضرورى بنظر مى رسد.
صمدى در خصوص فضاى آموزشى بابيان اينكه دبيرستان 
در اين روستا وجود ندارد گفت: 1 دبستان دخترانه و پسرانه 
اين روستا به  و 1 مدرسه راهنمايى دخترانه و پسرانه در 

صورت دوشيفت وجود دارد كه سومين مدرسه خيرساز نيز، 
افتتاح شده است.

در   ATM استقرار پست بانك و نصب   بابيان اينكه  وى 
اين روستا سبب شده بسيارى از مشكالت مردم حل شود، 

خواستار سپرده گذارى و افتتاح حساب توسط مردم شد.
اشاره  اين روستا  دهيار دستگرد به حمل ونقل عمومى در 
كرد و گفت: با توجه به جمعيت روستا نياز به دو اتوبوس 
جهت تسهيل رفت وآمد مردم است چراكه بسيارى از افراد 
بدليل زمان طوالنى آمدن اتوبوس با وسايل نقليه شخصى 

به شهر عزيمت مى كنند.
و  است  كم  دهيارى  اعتبارات  كرد:  تصريح  صمدى 

پاسخگويى نيازهاى روستا نيست.

شنبه *10 مرداد 1394 * شماره 3281 

احمد محبى مدير كل فرهنگ و ارشاد استان  با بيان اين كه امسال مراسم روز خبرنگار  به دليل مشغله كمتر خبرنگاران در 
روز پنجشنبه به جاى 17مرداد، پنجشنبه 15مرداد برگزار مى شود افزود: از 155 فعال مطبوعات و خبرگزارى هاى استان در 
مراسم روز خبرنگار در سالن  اجالس دانشگاه پيام نور بيرجند تقدير خواهد شد. 4 فناورى اطالعات 

 بيكارى هزار نفر به دليل قيمت باالى سوخت كوره هاى آجرپزى

 قيمت مسكن واگذارى بنياد مسكن با بازار آزاد برابر است

هاى  طرح  در  گفت:  كشور  بركت  بنياد  مديرعامل 
چرا  شود  نمى  تعريف  محدويت  نهبندان  براى  اقتصادى 

كه نهبندان جزو نقاط هدف اوليه بنياد بركت است.
كشور  بركت  بنياد  مديرعامل  نوروزى  عارف  خاورستان: 
در جمع مسئوالن شهرستان نهبندان اظهار كرد: در حال 
حاضر رقمى نزديك به 10 ميليارد تومان اعتبار و پروژه 
در نهبندان توسط بنياد بركت تعريف شده است كه اين 
به  اميدواريم  كه  است  اجرا  و  احداث  حال  در  ها  پروژه 

موقع به بهره بردارى برسد.
به  آبرسانى  هاى  بخش  در  ها  پروژه  اين  افزود:  وى 
به  كتابخانه  و  مدرسه  ساخت  سازى،  راه  روستاها، 

شهرستان نهبندان اختصاص پيدا كرده است. مديرعامل 
شهرستان  مشكالت  حل  اينكه  بيان  با  بركت  بنياد 
گفت:  خواهد  مى  بركت  بنياد  از  فراتر  عزمى  نهبندان 
بعد از اين سفر قطعا جلساتى در مركز برگزار خواهد شد 
به  بيشترى  عمرانى  اعتبارات  كه  كرد  خواهيم  تالش  و 

نهبندان اختصاص يابد.
اينكه  و  نهبندان  شرايط  توجه  با  كرد:  تصريح  نوروزى 
شود  مى  محسوب  مرزى  نقاط  جزو  شهرستان  اين 
محسوب  مرزبان  عنوان  به  منطقه  اين  در  مردم  حضور 

مناطق  اين  به  را  مسئوالن  بيشتر  توجه  كه  شود  مى 
هاى  آسيب  ترين  بزرگ  داد:  ادامه  وى  طلبد.  مى 
است  بيكارى  در  آن  هاى  ريشه  جامعه  در  اجتماعى 
است. مهم  بسيار  اشتغال  موضوع  جهت  همين  به  و 
در بركت  بنياد  برنامه  افزود:  بركت  بنياد   مديرعامل 
پروژه هاى اقتصادى،مشاركتى است يعنى بنياد بركت در 
پروژه هايى كه توجيه اقتصادى داشته باشد تا 49 درصد 
به صورت نامحدود مشاركت خواهد كرد و در اين زمينه 

نياز است پروژه ها اولويت بندى شود

براى  اقتصادى  هاى  طرح  در  شد:  يادآور  نوروزى 
كه  چرا  شود  نمى  تعريف  محدويت  نهبندان 
است. بركت  بنياد  اوليه  هدف  نقاط  جزو  نهبندان 
به  نگاه  بايد  منطقه  يك  توسعه  در  اينكه  بيان  با  وى 
به بركت  بنياد  اول  اولويت  گفت:  باشد  جهات   تمام 
سازى  توانمند  سپس  و  عمرانى  و  زيربنايى  هاى  طرح 

اقتصادى است.  
گفتنى است پيش از اين جلسه مديرعامل بنياد بركت از 

پروژه هايى اين بنياد در شهرستان نهبندان بازديد كرد.

نهبندان جزو نقاط هدف اوليه بنياد بركت است/در توسعه يك منطقه بايد نگاه به تمام جهات باشد

مدير عامل بنياد بركت در جمع مسئوالن نهبندان

نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    
     رجايى 8 - پالك 20        32312714 -09159617909 - تنگلى

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

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

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

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

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

تلفن: 09158651005-32436814

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684 ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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انجمن هنرهاى نمايشى 
استان خراسان جنوبى برگزار مى كند:

كارگاه آموزش بازيگرى ، كارگردانى و نويسندگى (مقدماتى و پيشرفته)

طالقانى 9 - پالك 39     تلفن: 32229965   

آخرين مهلت ثبت نام: 10 مرداد    زمان: از ساعت 17  الى 20

انجمن هنرهاى نمايشى ايران
شعبه خراسان جنوبى

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه آريا چرم

ساخت نسل جديد استخرهاى ذخيره 
آب كشاورزى و پرورش ماهى

با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله
حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه 

مالى و اعتبارى ثامن الحجج (ع)
 ساختمان تجارى كارگر- طبقه سوم
شركت سبزكوشان مشرق زمين 

09157235800      056-32316358

بورس  ديزل ژنراتور بيرجند

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

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

ظرفيت
 300 

نفر

  انتهاى پارك توحيد    32425002-09128460511 - رمضانى 

رستوران  رونيكا
آماده برگزارى مجالس با تخفيف 15% مى باشد

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

نصب و خدمات پس از فروش درب هاى :
شيشه اى- كشويى- بازويى- كركره اى 

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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پخـش نگـار
عرضه انواع برنج هندى با كارت قرعه كشى، برنج (آوازه، هستى، آريا، 

رونق) و انواع روغن نارين ورامين و قند فرشاد كاشمر

ميدان آزادى - پالك 19     32319401 - 09151634663
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 معامله صورى به قصد فرار از دين، 
جرم و قابل پيگيرى است

خود  مالى  بدهى  اينكه  براى  افراد  اوقات  گاهى 
انتقال  ديگرى  فرد  نام  به  را  اموال  نپردازند،  را 
تلقى  صورى  قانون  نظر  از  معامله  اين  مى دهند. 
مى شود، با توجه به اينكه در بسيارى از موارد اموال 
به نام اعضاى درجه يك خانواده وى انتقال مى يابد 
در  وقوع دعوا  زمان  به  نزديك  معامله  تاريخ  يا  و 
دادگاه و مقدم بر نقطه نزاع بوده و يا مبلغ معامله 
مبادله نشده باشد، در اين صورت، دادگاه آن معامله 
فرد  ذينفع،  و در صورت شكايت  باطل مى كند  را 
به دليل فرار از دين به چهار ماه تا دو سال حبس 

محكوم مى شود.

 اموال مستثنى از دين

اجراى  هنگام  در  مالى  محكومين  اموال  از  برخى 
حكم، از شمول توقيف جهت پرداخت بدهى مالى 

به شرح زير مستثنى شده است:
- مسكن مورد نياز بدهكار و افراد تحت تكفل وى 

با رعايت شئون عرفى و به شرط سكونت در آن.
متناسب نياز  مورد  شخصى  نقليه  وسيله   - 

 با شان بدهكار.
- اثاثيه مورد نياز زندگى براى رفع حوايج ضرورى 

بدهكار و خانواده و افراد تحت تكفل وى.
و  كسبه  براى  جمله  از  كار  ابزار  و  وسايل   -
كشاورزان  براى  و  كسب  محل  و  سرمايه   تجار 

ادوات زراعى.

گاهى هدف خود، سد ديد آدمى است، 
بايد دور شد و آنگاه برگشت، 

چه درخشان هويداست

يه سوال به سواالى شب 
خواستگارى اضافه شد:

دختر شما روزى چند تا نون مى خوره!؟

به طوفان نگاهت مى دهم بيد قرارم را
َو بر هم مى زنم آرامش رؤيايى خود را

سعيد عندليب

اگر در جريان رودخانه صبرت
 ضعيف باشد، هر تكه چوبى، مانع عظيمى

 بر سر راهت خواهد شد

وقتى انسان آرامش را در خود نيابد،
 جستجوى آن در جايى ديگر، 

كار بيهوده اى است

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده ايم همان گونه كه پسران خود را مى شناسد او [پيامبر] 
را مى شناسد كسانى كه به خود زيان زده اند ايمان نمى آورند. سوره األنعام، آيه 20

حديث روز  

دنيا همانند بازارى است كه عّده اى در آن [براى آخرت] سود مى برند و عّده اى ديگر ضرر و خسارت متحّمل مى شوند.
امام هادى (ع)

پيام حقوقى و قضايى

                        

اثر  خالق   – صدا  بي   -1 افقي: 
ريخته-   فرو  سقف   -2 ساير  تام 
كربالي   - بودايي  دين  پيشواي 
كرواسي  كشور  نژاد   -3 قديم 
مايعات  واحد   - كپر  و  آلونك   -
ضرر-   ناتمام-   كار   - شيوا   -4
پوستين-   –5 نشده  تنومند  درخت 
ميرآب - برگزيده 6-  سلطان گور 
وارونه  شهر   - مرداب  گاز   - گير 
7- ترسناك - نامرد - زبان مردم 
در  شده  خرد  نان   -8 تايلند  كشور 
فريزر   - اعدام  -چوبه  آبگوشت  
اميدواري  شاليكوبي-  وسيله   -9
يازده    -10 آمريكا  ايالتهاي  از   -
استان  در  شهري   - مادر  برادر   -
جد   - درشت  و  زبر   -  11 فارس 
تولد  سليمان-  حضرت  مادري 
مايعات-   واحد   - حشرات  از   -12
خداي   -13 عربي  ضمير  طرف  
ياره  عقل و عدالت - مثل ماه  - 
14 - داليل - آشپزخانه - شتران 
15-  نقاشي مضحك -  بي مذهب

پزشك   - آشغال   -1 عمودي: 
دنيا  قله  بلندترين   -2 حيوانات 
اساطير  در  هنر  و  انديشه  الهه   –

 - پناهگاه    -3 رسا  يونان-  
قاب  روي   - زميني  سيب  صفت 
سر  پشت   -4 اندازند  مي  پنجره 
 5 سرو  - صفت  نفس    - رام    -
– غرور-  در آمدن-  راندن مزاحم 
ترين  سبك   - ويرانگر  سيل    -6
كاربرد  سازي  باتري  در  كه  فلزي 
انحنا     - آغوز    -7 دارد  وسيعي 
آيد  پرورش مى  افترا 8-  همرا   -
-  شكاف درون كوه – معلم اول 
9-  تيرانداز  - يكي از طوايف ترك 

- توده بخارآب متراكم 10- وسيله 
هزار    -11 فالني  برداري-   وزنه 
يار    -12 فاني  گياهي-    – كيلو 
رامين - لحظه كوتاه  -گوشه اي 
خروس  شهر   - شور  دستگاه  در 
زياد   - نيش  دندان   -13 جنگي 
 -14 هندي  ميوه   - گفتن  سخن 
عزيز مصر -تكنولوژي به كارگيري 
ابعاد  در  مواد  از  جديدي   خواص 
آهن  زنگ   - ميكرومتر  از  كمتر 
آسيا فالت   - كنيا  پايتخت   -  15
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هاى  قابليت  داراى  كه  خانه  هاى  بخش  از  يكى 
انواع با  توان  مى  را  ديوار  است.  ديوار  است،   زيادى 

مطمئنم  پوشاند.  ها  و طرح  ها  رنگ  و  ها  پوش  ديوار 
برخى از شما در منزل تان ديوارى داريد كه پوشيده از 
شاخ و برگ گياهان است يا حداقل چنين چيزى را در 
تصوير يا خانه ى دوست و آشنا ديده ايد، پس با آنچه در 

اينجا مى خواهيم بگوييم ناآشنا نيستيد.
ديوار سبز در واقع يك باغچه ى عمودى است. ديوار سبز 
اكسيژن توليد مى كند و يك نقطه كانونى ايجاد مى كند 
كه مسلما به اندازه ى يك اثر هنرى خيره كننده است و 

البته كم هزينه تر از آن است. 
اين باغچه ى عمودى در عين اينكه نسبت به ديوار پوش 
ديگر  دارد، همانند  نياز  بيشترى  مراقبت  به  ديگر  هاى 
دكوراسيون  به  زندگى  و  انرژى  بافت،  خانگى  گياهان 

منزل مى بخشد.
 تا زمانى كه شما گياهان را جايگزين و تر و تازه مى 
كنيد و از سيستم ديوار مراقبت مى كنيد، ديوار براى شما 

مشكل ساز نخواهد بود. 
با داشتن چنين ديوارى شما اين شانس را داريد كه در 
ما  مطلب  اين  در  باشيد.  زد  زبان  خود  بين همسايگان 
قصد داريم شما را بيشتر با ديوار هاى سبز آشنا كنيم. 

با ما همراه باشيد...

ديوار سبز تان را خودتان بسازيد يا برايتان بسازند؟!
اگر مى خواهيد اندازه ى ديوار سبز شما بزرگ تر از يك 
پوستر باشد و به چشم آيد، از يك طراح فضاى سبز حرفه 
اى يا كسى كه در اين كار ماهر است كمك بگيريد.يكى 
از گزينه هايى كه مى توانيد خودتان بسازيد، همانطور كه 
در تصوير مى بينيد سيستم كيسه اى پشمى است كه 
اجرا و نگهدارى آن سريع و آسان است. اين سيستم براى 
اندازه هاى مختلف كوچك و بزرگ جواب مى دهد (شما 
حتى مى توانيد آنها را به پشت در آويزان كنيد) و مى 

توانيد با آنها ديوارها يا فضاهاى ناخوشايند را بپوشانيد.
ضمنا مى توانيد از سيستم هاى صفحه اى نيز استفاده 
پشم شيشه ى طبيعت دوست ساخته مى  از  كه  كنيد 
از  يكى  اگر  و  است  آسان  و  سريع  سيستم  اين  شوند. 
گياهان آسيب ببيند به راحتى مى تواند جايگزين شود. 

ضمنا صفحه ها بسيار مقاوم و ماندگار هستند.

گياهان مورد عالقه تان را براى ديوار سبز 
انتخاب كنيد!

براى ديوار سبز تان گياهان كوتاهى را انتخاب كنيد كه 
دوست داريد و اثر و بافتى را كه مى خواهيد ايجاد مى 

كنند. ضمنا به تأمين نور آنها نيز توجه كنيد.
گياهان آبدار (ساكيولنت) صميمى ترين، نيازمند كمترين 

ديوار سبز هستند.  براى  گياهان  ترين  و جذاب  آبيارى 
انتخاب گياهان با مقادير مختلف نياز به آب اشكالى ندارد، 
چون آنها مقدار آبى را كه نياز دارند جذب مى كنند. اما 
نوع خاك و كود را براى گياهى كه انتخاب مى كنيد در 
انتخاب بهتر به صفحه ى اهالى فن  نظر بگيريد.براى 

گياهان خانگى، گلخانه و باغبانى سرى بزنيد.
استفاده از كاغذ ديوارى در حمام به دليل رطوبت زياد 
غيرممكن است. اما يك ديوار سبز و زنده آب، هوا و نور 
طبيعى را دوست دارد. مثال يكى از گزينه ها مى تواند 

خزه ى سبز باشد.

قسمتى از ديوار را برداريد!
ديوارتان  به  را  باغچه  يك  داريد  شما  باشد  يادتان 
آويزان مى كنيد نه يك اثر هنرى. پس شايد به تعداد 
زيادى ميخ و حتى كود نياز باشد، ضمن اينكه احتمال 
كثيفى نيز زياد است.گروه طراحى بام رويايى عالوه بر 
با  كه  دارند  مهارت  نيز  سبز  ديوار  اجراى  در  سبز،  بام 
 مراجعه به صفحه ى آنها در اهالى فن چيدانه مى توانيد 
گياه  هاى  سيستم  از  بسيارى  ببينيد.  را  هايشان  پروژه 
كارى نياز به داربست دارند. سعى كنيد از يك حرفه اى 
براى آويزان كردن دقيق سيستم ها كمك بگيريد كه 
وزن و اندازه ى آن را محاسبه كنند تا مطمئن شويد ديوار 

را در خود جا دهد. ضمنا  تواند سيستم معلق  شما مى 
فضايى را انتخاب كنيد كه دسترسى به آن براى آبيارى 
و تميز كردن خاك و برگ هاى ريخته آسان باشد ( به 

مبلمان يا مصالح زياد نزديك نباشد).

خود سبز  ديوار  نياز  مورد  نور  تأمين   به 
 توجه كنيد!

توجه كنيد كه ديوار سبز تان به پنجره يا منبع ديگر نور 
طبيعى نزديك باشد، بنابراين گياهان شما فرصت رشد 
پيدا خواهند كرد. نور طبيعى همواره بهترين است، پس 
مكانى پيدا كنيد كه از حداكثر نور طبيعى برخوردار باشد 
و ضمنا قضيه دسترسى براى نگهدارى را فراموش نكنيد. 
در اين تصوير ديوار سبز به آجرهاى نمايان زندگى مى 

بخشد و درون و بيرون را به هم متصل مى كند.
آبيارى گياهان در ديوار سبز

هاى  ديوار  براى  ها  سيستم  از  بسيارى  كه  وجودى  با 
داخلى طراحى شده اند، ايده ى ديوار سبز مى تواند در 
فضاهاى بيرونى نيز استفاده شود، در صورتى كه سوراخ 
هايى در بستر گياهان تعبيه شوند تا در هنگام بارندگى 
اجازه ى خروج آب را دهند. گياهان را متناسب با آب و 
هواى منطقه تان انتخاب كنيد و با يك كارشناس پرورش 

گياه درباره برنامه ى آبيارى گياهان مشورت كنيد.

با ديوار سبز طراوت را به منزل خود بياوريد!

مرد دباغ در بازار عطر فروشان

بر  ناگهان  بازار عطرفروشان مى گذشت،  از  روزى مردى 
زمين افتاد و بيهوش شد. مردم دور او جمع شدند و هر 
كسى چيزى مى گفت، همه براى درمان او تالش مى كردند. 
يكى نبض او را مى گرفت، يكى دستش را مى ماليد، يكى 
كاه ِگِل تر جلو بينى او مى گرفت.اما اين درمانها هيچ سودى 
نداشت. مردم همچنان جمع بودند. هركسى چيزى مى گفت.  
حال مرد بدتر و بدتر مى شد و تا ظهر او بيهوش افتاده بود. 
آن  شدند،  باخبر  خانواده اش  اينكه  بودند.تا  درمانده  همه 
مرد برادر دانا و زيركى داشت او فهميد كه چرا برادرش 
در بازار عطاران بيهوش شده است، با خود گفت: من درد 
او را مى دانم، برادرم دباغ است و كارش پاك كردن پوست 
حيوانات از مدفوع و كثافات است. او به بوى بد عادت كرده 
و اليه هاى مغزش پر از بوى سرگين و مدفوع است.كمى 
سرگين بدبوى سگ برداشت و در آستينش پنهان كرد و با 
عجله به بازار آمد. مردم را كنار زد، و كنار برادرش نشست و 
سرش را كنار گوش او آورد بگونه اى كه مى خواهد رازى با 
برادرش بگويد. و با زيركى طورى كه مردم نبينند آن مدفوع 
بد بوى را جلو بينى برادر گرفت. زيرا داروى مغز بدبوى او 
همين بود. چند لحظه گذشت و مرد دباغ بهوش آمد. مردم 
تعجب كردند وگفتند اين مرد جادوگر است. در گوش اين 

مريض افسونى خواند و او را درمان كرد

123456789101112131415
باختنانارىاو ىد1
ىلوككرامىكلام2
لباهدكشتارارس3
هوبناوىىرااى4
سمهوىدكسانما5
ونىىاكرىسهسه6
ادوهودناوران7
رانمهلاهاىبگر8
ىهاوارتىچارو9
امااروهاكادض10
لاىورىراهمه11
تالاگفاورملق12
اتكىونابدكنىا13
ىرماسرتساابكس14
ىكرفنىسحناىرام15

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

سمسارى ونك خريد و فروش
 كليه لوازم منزل و ادارى با باالترين قيمت 
نبش 17 شهريور 32   09365643596

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

09156217507

فروش پياز زعفران
09011251205

 فروش پژو 405 مدل 83 ، دو گانه 
سى ان جى  ، رنگ مشكى ، بيمه تا آخر 
سال ، تخفيف كامل 09159610871

 فروش دو قطعه زمين واقع در 
حاجى آباد و اميرآباد يا معاوضه با 
سپرده ميزان   09159610871

يك مغازه ساندويچى با كليه امكانات 
به فروش مى رسد.

09159641576-09361520314

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

تعدادى بازارياب تلفنى و حضورى 
براى امور تبليغات نيازمنديم.

09152651699- 32436477

 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
آرايشگاه زنانه با امكانات كامل 

واقع در سجادشهر با قيمت فقط 3 
ميليون تومان  09151635798

 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

 يك شركت توليدى 
 براى انجام امور حمل و نقل خود 

 دو دستگاه نيسان يخچال دار
 با راننده نياز دارد.

056-32238981-09376377198
تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153613074 -09153634767 

خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

ارزان ترين و با كيفيت ترين را از ما بخواهيد  
فروش و تعمير كامپيوتر و لوازم جانبى

Asbirjand.ir    15 حاشيه پاسداران  

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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

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

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

09158618908

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

فروش 
امتياز اتوبار مصلى با 9 سال 

 سابقه فعاليت ، 2 خط ثابت
 و يك همراه  فى: توافقى

32229950

يك شركت پخش معتبر تعدادى 
بازارياب با سابقه و حقوق عالى 
نيازمند است.      32220024

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

كارواش اجاره اى با موقعيت استثنايى
 و قيمت عالى      09153623473

تعمير انواع : لباسشويى ، جاروبرقى ، چاى ساز
 كولــر و بخــارى ، ماشيــن و موتــور شـارژى

 خدمات فنى تخصصى لوازم خانگى

مهرشهر- حافظ غربى 2
32300547 - 09159611769

محســن
خدمات فنى ارغوانى

 شارژ گاز كولر اتومبيل 
فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

سمســارى  قيمــت   شكــن
تمامى لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت 
خريداريم.  09156049468 - 09393618929

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 - 32338354

  09155611355 

سقف كاذب ، كناف ، پاركت 
PVC ، كف پوش

 09151630741- رحيمى
بيست مترى سوم، روبروى حج و زيارت

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش جمهورى 2 –  جنب باطرى فاروقى

آگهى استخدام
پخش فجر توزيع كننده انحصارى محصوالت گلرنگ - سافتلن - اوه  

پوشك مرسى و...
براى تكميل كادر فروش، ويزيتور با روابط عمومى باال استخدام مى نمايد 

مزايا : حقوق ثابت قانون كار - بيمه تامين اجتماعى - پورسانت - هزينه ماموريت 

32440191-2
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اخبار ورزشى

شهرخبر: فيبر موجود در خرما مى تواند از سالمت روده و عملكرد آن حمايت كند. اين ماده مغذى اين اطمينان را حاصل مى كند كه مواد غذايى به خوبى جذب بدن 
شده و در درمان يبوست نيز كاربرد دارد. فيبر يافت شده در خرما به كاهش كلسترول LDL بدن كمك مى كند كه مى تواند از طريق دستگاه گوارش جذب گردد.
مصرف خرما بخصوص عصاره دانه آن مى تواند از آسيب كبد پيشگيرى كند. براى تاثيرگذارى بيشتر مى توان خرما را به همراه قهوه مصرف كرد.

خواص شگفت انگيز «خرما» در درمان بيمارى ها

از كجا بفهميم به ديابت
 نوع 2 مبتال شده ايم؟

 
شهرخبر: تشنگى و ادرار زياد دو عالمت مشخص 
ديابت به شمار مى روند كه به دليل مقادير باالى 

قندخون ايجاد مى شوند. كليه ها تالش مى كنند 
قند اضافه را دفع كنند و همراه با آن مايعات بدن 
نيز دفع مى شوند. خستگى مزمن عالمت ديگرى 
تحت  شما  قندخون  دهد  مى  نشان  كه  است 

عالمت  است  ممكن  سرگيجه  نيست.  كنترل 
افت قندخون يا هيپوگليسمى باشد. از آنجايى كه 
منبع انرژى مغز گلوكز است، افت قندخون بسيار 
خطرناك بوده و گاهى كشنده است. يك ليوان 
آبميوه مى تواند قندخون شما را به سرعت افزايش 
دهد. اگر به طور مداوم دچار سرگيجه هستيد حتما 

ديابت  با  همراه  اگر  كنيد.  مشورت  پزشكتان  با 
هاى  كليه  باشيد  مبتال  هم  خون  پرفشارى   به 
شما آسيب ديده و قادر نيستد مواد دفعى و مايعات 
را دفع كنند. تجمع مايعات در بدن موجب تورم 

دست ها و پاها مى شود. براى مراقبت از كليه 
ها  بايد فشارخون و قندخون را تحت كنترل قرار 
دهيد. براى اين كار رعايت رژيم غذايى و مصرف 
وزن  كاهش  ضروريست.  شده  تجويز  داروهاى 
يكى از مهم ترين روش هاى كنترل ديابت نوع 
دو است اما اگر به سرعت و بى دليل دچار كاهش 

وزن شده ايد احتماال قندخونتان بسيار باالست.
 

چه غذايى در طول سفر بخوريم؟

سالمت نيوز: مطمئن ترين راه اين است كه غذاى 
ظرف  يك  در  و  كنيد  تهيه  منزل  در  اى  ساده 
راه  بين  براى  كه  غذايى  برداريد.  خود  با  خنك 
تهيه مى كنيد، نبايد آبكى باشد. غذاهاى آبكى 
 مانند انواع خورش ها، سريع تر فاسد مى شوند 
چون ميكروبها و باكتريها در فضاى مايع، محيط 
براى رشد و تكثير دارند. غذاهاى  مناسب ترى 
دلمه  انواع  كتلت،   كوكوها،  انواع  مانند  خشك 
و  كاهو  فرنگى،  گوجه  با  همراه  پلوها  انواع  ها، 
 خيار تازه و ليموترش كه خوب شسته شده اند، 
را  غذايى  هستند.  سفر  براى  مناسبى  غذاهاى 
كه براى سفر آماده مى كنيد، در طول راه كامال 
الويه،  ساالد  مانند  غذاهايى  نگهداريد.  خنك 
 كالباس و سوسيس كه سريع تر فاسد مى شوند، 

براى سفر مناسب نيستند. اگر مايل هستيد صبحانه 
را در طول راه ميل كنيد، مى توانيد از منزل، پنير، 
گوجه فرنگى، خيار و يا تخم مرغ آب پز و سفت 
و كمى مربا يا عسل به همراه يك فالسك آب 
جوش براى چاى با خودتان برداريد و با نان محلى 
داغ و تازه نوش جان كنيد. پنير، سرشير، خامه 

محلى اغلب از شير پاستوريزه نشده تهيه مى شود 
و مصرف آنها خطر ابتال به بيمارى تب مالت را به 
همراه دارد و يا ممكن است به دليل كهنگى، خطر 

مسموميت و اسهال را به دنبال داشته باشد. 

 زگيل را با «انجير» درمان كنيد

قدس آنالين: « زگيل» عفونت هاى بسيار رايج 
پوستى هستند كه در كودكان بيشتر از بزرگساالن 
در  كوچك  هاى  برآمدگى  اين  شود.  مى  ديده 
قسمت هاى مختلف بدن ايجاد مى شوند و بدون 

هيچ دليل خاصى پيشرفت مى كنند. در اكثر موارد 
زگيل ها عوارضى براى سالمتى ندارند اما بهتر 
است قبل از اينكه بزرگ شود يا به ديگر قسمت 
هاى بدن سرايت يابد از بين بروند. انجيرهاى سبز 

و تازه داراى مايع شيرى مانندى هستند كه بايد از 
آن خارج شده و چندين بار در روز روى زگيل ها 

گذاشت تا به تدريج زخم كامال از بين برود.

خواص مفيد «پياز» براى افرادى 
كه دچار بى  خوابى هستند 

شهرخبر: «پياز» مشابه سير است و داراى بسيارى 
از ريز مغذى هاست كه براى بدن بسيار ضرورى 
است.گوگرد موجود در پياز براى ضد عفونى كردن 
خون، شش ها و برطرف كردن آسم، ورم گلو و 
برونشيت موثر است. موجب تقويت غده اشكى 
و گوارشى مى شود. داراى آنتى بيوتيك است كه 
خون و مجارى تنفسى را ضدعفونى مى كند. پياز 
از بيمارى هاى قندى، كليوى، مثانه، ورم ساقها، 
پروستات و رماتيسم مفصلى جلوگيرى مى كند 
و  خون  فشار  آورنده  پايين  و  است  .آرامبخش 
كاهش دهنده چربى خون است و در پيشگيرى 
و درمان تصلب شرائين، پايين آوردن قند خون 
رفع سنگ هاى  در  و  است  اشتهاآور  دارد.  تاثير 
مجارى صفراوى، درمان اختالالت روده، درمان 
سرماخوردگى  درمان  و  ادرارى  مجارى  التهاب 
مفيد است. پياز براى افرادى كه دچار بى  خوابى 

هستند، مفيد است.

چه غذايى در طول سفر بخوريم؟

6
ايستگاه سالمت

حوادث

تيم واليبال اداره كل راه و شهرسازى استان 
تيم منتخب شهرستان ديهوك را مغلوب كرد

قلى پور: اردوى دو روزه تيم واليبال اداره كل راه و 
راستاى  در  ديهوك  شهرستان  به  استان  شهرسازى 
شادابى  و  نشاط  روحيه  ايجاد  و  جسمانى  تقويت 
و  راه  كل  اداره  واليبال  تيم  شد.  برگزار  كاركنان 
در  پنجشنبه شب گذشته  توانست  استان  شهرسازى 
اين  منتخب  تيم  ديهوك،  پرورش  و  آموزش  سالن 
به  تيم  اين  دهد.  شكست  صفر  بر   3 را  شهرستان 
سرپرستى حسين كدخدايى روز جمعه نيز تيم راه و 
شهرسازى ديهوك را با نتيجه 3 بر يك شكست داد. 
و  راه  اداره كل  تيم  اعضاى  روزه  دو  اردوى  اين  در 
ديهوك  ديدنى شهرستان  هاى  مكان  از  شهرسازى 

و مزار امامزاده على(ع) بازديد كردند.

مسابقات استانى ورزشى بسيج برگزار شد

مسابقات استانى ورزشى بسيج در 7 رشته در گروه هاى 
 سنى نوجوانان و جوانان برادران و خواهران و در رشته هاى 
مختلف برگزار شد. سميرا مددى پور، زهرا زرين چنگ، 
پريماه عميديان و فاطمه موسوى نفرات برتر مسابقات 
دو و ميدانى خواهران را تشكيل مى دهند. سعيد يونسى، 
محمد  آراسته،  احسان  آشورى،  مسلم  رمضانى،  وحيد 
اردونى، عرفان محمدى و حامد راز پنهان نفرات برتر در 
رشته هاى دو وميدانى در مواد مختلف بودند. مهدى بنى 
اسدى، امير حسام سياهى، شهاب اعظم نژاد، امير حسين 
واله، مرتضى بركى، رضا خسروى، على سلطانى، حسين 
برتر مسابقات در رشته  نفرات  ديانتى و مهدى عربى 
جودو رده سنى نونهاالن مى باشند.وحيدرضا كرمى نيز 
عنوان اول مسابقات در رشته پينگ پنگ را كسب كرد.

سجاد جنتيان طبسى مقدم و على عرفانيان نفرات برتر 
مسابقات در رشته تيراندازى در رده جوانان و نوجوانان 
چوپانى،  حسن  كار،  سبزه  دانيال  آوردند.  دست  به  را 
برتر  نفرات  ابراهيمى  محمد  و  كار  سبزه  حسين  امير 
مسابقات در رشته ووشو رده سنى نوجوانان را تشكيل 
مى دهند. مهران رازى، مصطفى كاووسى، اميد صمدى 
و  اميرحسين مزيدى نفرات برتر مسابقات در رشته ووشو 

رده سنى جوانان مى باشند.

مهدى كامرانى فصل بعد هم 
در ليگ چين بازى مى كند

بعد هم در ليگ چين  فارس: مهدى كامرانى فصل 
ملى  تيم  رأس  گارد  كامرانى  مهدى  مى كند.  بازى 
بسكتبال كه فصل گذشته در ليگ چين بازى مى كرد 
با عقد قراردادى فصل آينده نيز در ليگ اين كشور و 
تيم بيجينگ فالى دراگنوز بازى خواهد كرد. تيم ملى 
بستكبال در حال حاضر در تورنمنت چين حضور دارد 
و قرارداد كامرانى روز گذشته با اين تيم نهايى شد. 
كامرانى فصل گذشته بازى هاى خوبى را براى تيمش 

در ليگ چين انجام داد.

سه كشته و 8 مجروح در واژگونى 
پژو پارس و مزدا

ايسنا: فرمانده پليس راه خراسان جنوبى، گفت: با اعالم مركز 
فوريت هاى پليس 110 مبنى بر واژگونى سوارى پارس در 
جاده قاين به گناباد، نيروهاى امدادى به محل حادثه اعزام 
شدند.سرهنگ رضايى افزود: مأموران مشاهده كردند يك 
دستگاه پژو پارس حامل هفت سرنشين به داليل نامعلومى 
منحرف و واژگون شده است كه 4 نفر از سرنشينان خودرو 
مصدوم و به بيمارستان اعزام شدند و متأسفانه نوزاد 9 ماهه 
در دم جان باخت . در جاده طبس به كرمان نيز يك دستگاه 
وانت مزدا دوكابين به علت خستگى و خواب آلودگى واژگون 

شد كه در اين حادثه دو نفر كشته و 4 نفر مصدوم شدند .

سركرده باند اعمال مجرمانه در دام پليس/ خانم بزرگ دستگير شد

كاظمى فرد: رئيس پليس امنيت عمومى فرماندهى انتظامى استان  از دستگيرى سرباند اعمال مجرمانه در شهرستان بيرجند 
معروف به «خانم بزرگ» خبر داد.سرهنگ موسوى اظهار كرد: با دريافت اطالعات از منابع محلى مبنى بر فعاليت مجرمانه 
خانمى به هويت معلوم معروف به «خانم بزرگ» عمليات دستگيرى وى آغاز شد .به گفته وى اطالعات به دست آمده حاكى 
از اين بود متهم با تشكيل باندى اعمال مجرمانه خود را گسترش داده و باعث انحراف تعداد زيادى از جوانان در شهر بيرجند 
شده است .رئيس پليس امنيت عمومى استان با بيان اينكه با تكميل تحقيقات، دو نفر از اعضاى اصلى باند در عمليات ضربتى 
پليس شناسايى و دستگير شدند و متهم اصلى كه سرباند اين گروه از مجرمان بود تحت تعقيب قرار گرفت عنوان كرد: با 
اعتراف متهمان سرشاخه اين باند كه قصد متوارى شدن به استان هاى مجاور را داشت به همراه يكى از دوستانش دستگير و 
به مقام قضايى معرفى شد. موسوى افزود: اعضاى اين باند داراى سوابق مجرمانه فراوان در ايجاد تشكيل زمينه هاى فساد در 
جامعه و مواد مخدر بودند و از همين راه ثروت هنگفتى بدست آوردند .رئيس پليس امنيت عمومى اظهار كرد: اعضاى اين باند با 
هنجارشكنى در گسترش فرهنگ ضد دينى فعاليت مى كردند و با حجاب بد ، سوار بر خودروهاى گران قيمت با خودنمايى در 

شهر قصد فريب جوانان را داشتند كه با تالش شبانه روزى پليس امنيت خراسان جنوبى دستگير شدند.

دستگيرى ماموران قالبى 

ايسنا: رئيس كالنترى 169مشيريه از دستگيرى دو مامورنما 
با اسلحه شاه كش خبر داد. سرگرد لطيفى گفت: ماموران 
در حال گشت زنى بودند كه ناگهان مشاهده كردند راكب 
و ترك نشين يك دستگاه موتورسيكلت تريل به راكب 
يك دستگاه موتورسيكلت طرح هوندا نزديك شده و 
او را متوقف كردند. ماموران مشاهده كردند كه اين دو 
فرد در حال بازرسى بدنى از راكب موتورسيكلت هوندا 
بودند كه به محض مشاهده ماموران فرار كردند. ماموران 
موفق شدند دو متهمى كه براى بردن موتورسيكلت خود 
به صحنه جرم برگشته بودند را دستگير كرده و يك قبضه 

اسلحه شاه كش نيز از آنان كشف كردند.

اعتراف جوان معتاد به پدركشى 

 تابناك: كارآگاهان جنايى پليس آگاهى خراسان رضوى 
از طريق تماس هاى مردمى در جريان قتل مردى مسن 
شواهد  تمامى  رفتند.  حادثه  محل  به  و  گرفتند  قرار 
كشمكش  جريان  در  قتل  كه  داشت  آن  از  حكايت 
به وقوع پيوسته و قاتل يا قاتالن پيرمرد را از پيش 
مى شناختند. اهالى محل خبر دادند مقتول با پسرش 
اعتياد  داشت.  شديدى  اختالفات  دارد  نام  صمد  كه 
صمد به ماده مخدر شيشه، اختالفات او با پدرش و 
همچنين غيبت وى باعث شد اين جوان موردسوء ظن 
قرار بگيرد. در نهايت متهم خودش را به پليس معرفى 

و به ارتكاب قتل اقرار كرد.

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

قابل توجه پزشكان محترم
جوياى كار (منشى- خانم) ديپلم انسانى 09157253071 - 32238911

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
و ب

ت 
ان

ضم
ل 

سا
 10

ول
حص

ع  م
تنو

  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

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

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 نصب و تعمير كولر آبى

  و  لباسشويى  در منزل
  09151643778  - 32315776  شهريارى

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

يخـــــبنـــداناكران فيلم عصـــر 
ساعات  شروع 

سانس ها:
18:00  16:15   14:3020:00

32222636056تلفن:

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.
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اعتماد، سرمايه اصلى پليس است 

كاظمى فرد-يكى از سرمايه هاى اصلى پليس اعتماد 
مردم است و بايد اين مهم ايجاد شود تا مردم پشتوانه 
در  استان  انتظامى  فرماندهى  جانشين  باشند.  پليس 
توانمندسازى  و  تعامل  توسعه  تخصصى  نشست 
از  پيشگيرى  حوزه  در  نهاد  مردم  هاى   سازمان 
آسيب هاى اجتماعى با بيان اينكه رويكرد پليس در 
كشور جامعه محور است، اظهار كرد: در پليس جامعه 
افزايش  سويه  دو  ارتباط  و  افزايى  هم  نتيجه  محور 
اعتماد مردم است. سرهنگ امينى در ادامه با تأكيد بر 
اينكه سمن ها حلقه اتصال مردم و تشكيالت دولتى 
بسيار مهم است، خاطرنشان  آنها  به  توجه  هستند و 
به سمن ها كه  مردم  با  ارتباط  برقرارى  در  اگر  كرد: 
ارتباط  شود  پرداخته  خوب  هستند،  سرفصل   مانند 
سالم خواهد بود اما اگر در مشاركت عمومى به نقش 
سمن ها توجه نشود قافيه را باخته ايم. معاون مديركل 
بر  جلسه  اين  در  نيز  استاندارى  اجتماعى  امور  دفتر 
لزوم بهره گيري از ظرفيت سمن ها و تشكل هاي 
مردمي در حل مسايل اجتماعى، تأكيد كرد و افزود: 
الزمه حل مسايل اجتماعى در كنارهم بودن مردم و 
با بيان اينكه دولت به تنهايى  دولت است. محمدى 
قادر نيست مسيل اجتماعى را كنترل كند، افزود: در 
استان سمن هاي زيادي در حوزه هاي مختلف فعاليت 
دارند كه دستگاه هاي اجرايي مي توانند از ظرفيت و 
بهتر  اجراي  و  ريزي  برنامه  جهت  در  آنها  پتانسيل 
فرماندهى  اجتماعى  معاون  كنند.  استفاده  ها  برنامه 
نيروى  نخست  اولويت  گفت:  هم  استان  انتظامى 
با مواد مخدر است.  انتظامى خراسان جنوبى، مبارزه 
با  مقابله  را  انتظامى  نيروى  دوم  اولويت  سرفرازى 
و  جرايم  را  نهاد  اين  سوم  اولويت  و  صنعتى  اعتياد 
نهاد  مردم  سازمان هاى  از  و  دانست  راهور  تخلفات 
خواست كه در موضوع آموزش مردم ورود پيدا كنند.

گستردن فرش قرمز 
زير پاى افراد خائن، غلط است

فارس- مسئوالن نبايد زير پاى افراد خائنى همچون 
لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه فرش قرمز پهن كنند. 
امام جمعه فردوس در خطبه هاى اين هفته با بيان اين 
مطلب به سفر لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه به 
ايران اشاره كرد و افزود: اين فرد خائن در سال 1360 
و در دوران دفاع مقدس، فرآورده هاى خونى آلوده به 
ويروس ايدز را وارد كشور ما كرد و در اين حال ضرورتى 
نداشت كه هنوز توافق هسته اى قطعى نشده و چند ماه 
ديگر باقى مانده، مسئوالن براى ورود چنين افراد خائنى 

به كشور فرش قرمز پهن كنند. 

امكانات عمومى در انتخابات  نبايد 
فقط براى عده اى خاص باشد

با  انتخابات خراسان جنوبى  گروه خبر- رئيس ستاد 
تأكيد بر اينكه نبايد اجازه داد تا فقط عده اى خاص از 
امكانات عمومى براى انتخابات استفاده كنند، گفت: 
همه بايد بتوانند از اين امكانات عمومى استفاده كنند. 
حسينى در كميته اطالع رسانى ستاد انتخابات استان 
اظهار كرد: عده اى مى خواهند تا اتفاقاتى كه ارتباطى 
به انتخابات ندارد را به آن گره بزنند. وى افزود: اين افراد 
مى خواهند مسائل را به سمتى ببرند تا فضا را ملتهب 
كرده و حتى انتخابات را غير عادى جلو دهند تا بتوانند 
از آن به نفع خود بهره بردارى كنند. وى تأكيد كرد: 
بايد مراقب بود تا در مسايل و ايفاى نقش هاى خود، 
فضايى را كه آنها دنبالش هستند را فراهم نكنيم. وى 
بيان كرد: بايد در چارچوب قانون حركت كرد و تالش 
كنيم بخش هايى كه قانون گريز هستند به سمت قانون 
مدارى پيش بروند. ابراهيم زاده، رئيس شوراى هماهنگى 
تبليغات اسالمى نيز با تأكيد بر اينكه در زمان انتخابات 
حفظ وحدت از واجبات است، گفت: اگر قرار است چيزى 

براى نظام باقى بماند همين وحدت است.

ايستگاه آتش نشانى مهرشهر احداث مى شود

گروه خبر- شهردار بيرجند با اشاره به افزايش جمعيت 
مهرشهر، ساخت و سازهاى متعدد و احداث ساختمان 
هاى بسيار، ضرورت احداث ايستگاه آتش نشانى را در 
مهرشهر متذكر شد. مديح گفت: در حال حاضر زمين 
مورد نظر ايستگاه آتش نشانى مهرشهر جانمايى شده 
و در مرحله تهيه نقشه قرار دارد كه اميدواريم تا پايان 
سال يك ايستگاه آتش نشانى با همه استانداردهاى 

الزم احداث و به بهره بردارى برسد.

كسب رتبه سوم توسط هنرجوى سربيشه

گروه خبر- فاطمه مرادى بيژائم، هنرجوى هنرستان 
آمنه مود با درخشش بسيار خوب خود در سيزدهمين 
دوره مسابقات علمى كاربردى هنرستان ها موفق به 
كسب رتبه سوم كشورى شد. مرحله استانى تئورى  و 
عملى اين دوره از مسابقات در اسفند ماه سال گذشته 
اجرا شد و تعداد 11 نفر از هنرجويان  هنرستان هاى 
كاربردى  علمى  مسابقات  نهايى  مرحله  به  استان  

هنرستان ها  معرفى شدند.

آزمايشگاه هاى دانشگاه بيرجند به شبكه 
آزمايشگاهى فناورى هاى راهبردى پيوست

عضويت  گفت:  بيرجند  دانشگاه  رئيس  فارس- 
آزمايشگاه هاى دانشگاه بيرجند در شبكه آزمايشگاهى 
از  خليلى  شد.  قطعى  كشور  راهبردى  هاى  فناورى 
اضافه شدن دو آزمايشگاه مركزى و آزمايشگاه اندازه 
آزمايشگاه  مجموعه  در  معكوس  مهندسى  و  گيرى 
هاى عضو شبكه فناورى هاى راهبردى خبر داد و  
از 200  بيش  بيرجند  دانشگاه  در حال حاضر  افزود: 

آزمايشگاه در گروه هاى مختلف علمى دارد.

حسين زاده- اين روزها موضوع سهم استان از اعتبارات 
تملك دارايى و سرمايه اى و نيز اعتبارات هزينه اى خيلى 
مطرح مى شود و در فصل توزيع استانى اين اعتبارات قرار 
داريم. اخيراً هم در جلسه شوراى برنامه ريزى و توسعه 
استان جداول توزيع استانى اعتبارات مذكور با وجود اذعان 

به محدوديت اصل اين اعتبارات به تصويب رسيد.

در اعتبارات هزينه اى مشكلى به وجود نمى آيد

 درباره علت محدوديت اعتبارات تملك دارايى و سرمايه اى
 و نيز اعتبارات هزينه اى تخصيص يافته با وجود محروميت ها

و نيازهاى شديد بخش هاى مختلف در استان با نمايده مردم 
شهرستان هاى طبس، فردوس، سرايان و بشرويه در مجلس و 
 عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفتگويى انجام داديم.

عبدا... زاده با بيان اينكه در بحث اعتبارات هزينه اى تمام 
نقاط كشور وضعيت مشابهى دارند، گفت: توزيع اين اعتبارات 
توسط وزارت اقتصاد و دارايى و بر اساس هزينه هاى كل 
دولت صورت مى گيرد. وى در پاسخ به سؤال خبرنگار ما 
مبنى بر اينكه آيا حقوق و مزاياى نيروهاى جديد االستخدام 
بخش هاى مختلف در شهرستان هاى تازه تأسيس خراسان 
جنوبى نيز در تخصيص اين اعتبارات به استان مدنظر قرار 
گرفته است؟ اظهار كرد: در اين زمينه مشكلى به وجود نمى 
آيد زيرا دولت از تعداد كارمندان و نيروهاى انسانى به كار 
گرفته شده خود و ميزان حق و حقوق آنان در سراسر كشور  
مطلع است و اين استخدام ها بدون اراده و مجوز مركز نشينان 

در استان ها انجام نمى شود.

سهم استان از اعتبارات تملك دارايى 
كاهش كمترى داشته است

عبدا... زاده درباره سهم استان از اعتبارات تملك دارايى 
كمبود  به  توجه  با  جارى  سال  گفت:  نيز  اى  سرمايه  و 
منابع به خصوص در بخش عمران سال سختى است به 
 نحوى كه با وجود تخصيص اعتبار، خزانه امتناع مى كند

چون پول ندارد. به گفته وى سهم تمامى استان ها از اعتبارات 
هاى اساس شاخص  بر  كه  اى  سرمايه  و  دارايى   تمكل 
سازمان مديريت و برنامه ريزى توزيع مى شود با توجه به 
محدوديت منابع كاهش داشته، افزود: خراسان جنوبى از 
جمله استان هايى است كه سهم آنها از اعتبارات تملك 

دارايى و سرمايه اى، كاهش كمترى داشته است. 

اميدواريم پيگيرى ها براى انجام سفر 
مقام معظم رهبرى به استان به نتيجه برسد

وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا سهم خراسان جنوبى از 
اعتبارات در مقايسه با استان هاى هم طراز به مراتب كمتر 
است؟ مى گويد: اين روزها اعتبارات خراسان جنوبى به ويژه 
با خراسان شمالى زياد مقايسه مى شود كه با توجه به سفر 
اين مقايسه درستى  استان مذكور  به  مقام معظم رهبرى 
معظم  مقام  سفرهاى  اعتبارات  حال  هر  به  بود.  نخواهد 
رهبرى در فصول مختلف به صورت 100 درصد تخصيص 
مى يابد و شايد بخشى از اعتبارات خراسان شمالى مربوط 
به سفر مقام معظم رهبرى باشد كه البته ما نيز در استان 
با جديت پيگير تحقق سفر مقام معظم رهبرى به خراسان 

جنوبى هستيم كه اميدواريم اين پيگيرى ها به نتيجه برسد 
و اين توفيق حاصل شود تا بار ديگر پذيراى قدوم پر خير و 

بركت مقام عظماى واليت باشيم.

شاخص ها و نحوه توزيع اعتبارات 
سفرهاى استانى هيئت دولت قابل بررسى است

عبدا... زاده در مورد اعتبارات تخصيص يافته به استان در 
نيز گفت: شاخص ها  سفر رئيس جمهور و هيئت دولت 
و نحوه توزيع اعتبارات سفرهاى استانى قابل بررسى و ما 
از آقاى نوبخت هم  نيز پيگير اين موضوع هستيم. اخيراً 
درخواست كرده ايم تا اين شاخص ها را در اختيار ما قرار 
استانى  سفرهاى  اعتبارات  كه  بدانيم  خواهيم  مى  دهند. 
 هيئت دولت بر چه اساسى توزيع مى شود و آيا فقط البى ها

در تخصيص اين اعتبارات نقش دارند يا اينكه اعتبارات 
 سفرهاى استانى دولت بر اساس واقعيت ها در بين استان هاى

كشور توزيع مى شود. البته شايد واقعا اعتبارات سفرهاى 
با  توزيع مى شود  موجود  واقعيت  بر طبق  دولت  استانى 
با جديت  در مجلس  استان  نمايندگان  عنوان  به  اينحال 

پيگير بررسى اين موضوع هستيم.

پيگير بررسى نحوه توزيع اعتبارات سفرهاى استانى هيئت دولت هستيم

سينماى ديجيتال در طبس و نهبندان راه اندازى مى شود 

گروه خبر- با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، سينماى ديجيتال در شهرستان طبس و نهبندان راه اندازى مى شود. محبى مدير كل فرهنگ وارشاد 
اسالمى استان با اعالم اين خبر افزود: با پيگيرى و هماهنگى  به عمل آمده از سوى اين اداره كل با سازمان سينمايى و مدير عامل مؤسسه سينما شهر مقرر شد 

آمفى تئاتر هاى متعلق به ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمى شهرستان هاى طبس و نهبندان به سيستم پخش ديجيتال تجهيز شوند. 

گروه خبر- نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس 
در جمع اهالى منطقه شهيد آوينى بيرجند در بوستان الهام با 
اشاره به اينكه برگزارى نمازهاى جماعت در بوستان و اماكن 
عمومى اقدام پسنديده اى است، اظهار كرد: با توجه به جمعيت 
در  مسجد  احداث  دارند،  حضور  منطقه  اين  در  كه  زيادى 

خيابان هاى نيلوفر و صدف الزم و ضرورى است. 

در همان زمان سفر تفاوت ميلياردى اعتبارات 
را به دولت متذكر شده ايم

حجت االسالم عبادى همچنين در پاسخ به سؤال يكى از 
اهالى منطقه درباره وضعيت اعتبارات خراسان جنوبى گفت: 
چندى قبل مطلبى در رسانه هاى منتشر شد كه نسبت به 
تفاوت 300 ميلياردى اعتبارات سفر رئيس جمهور در خراسان 
جنوبى و شمالى گاليه و انتقاداتى مطرح شد كه ما هم در 
همان زمان سفر اين موضوع را به دولت متذكر شده ايم. وى 
يادآور شد: بعد از چاپ اين مطلب با دكتر نوبخت و انصارى 
معاون پارلمانى دولت به همراه يكى از نمايندگان استان ديدار 

و گفتگوهايى داشتيم و مطرح كرديم كه در زمان سفر استانى 
دولت به خراسان جنوبى براى اعتبارات سفر رئيس جمهور 
بايد  حاال  و  نگرفت  صورت  مشورتى  استان  نمايندگان  با 

پاسخگوى مردم در اين خصوص باشيد. 

از پاسخ هاى دولت قانع نشديم

عبادى با بيان اينكه «ما نماينده مردم هستيم و نماينده 
قانع  دولت  پاسخ هاى  از  كرد:  اضافه  نيستيم»،  دولت 
نشديم و اعتراض كرديم كه چرا براى مردم شفاف و با 
صراحت بيان نمى كنيد. اميدواريم دولت به تعهداتى كه در 

سفر استانى به مردم داده وفا كند.

احداث 100 كيلومتر بزرگراه براى استان كم است

عبادى در پاسخ به سؤال يكى ديگر از شهروندان درباره روند 
ُكند اجراى پروژه دو بانده شدن راه هاى ورودى شهرستان 
بيرجند (قاين و سربيشه) اظهار كرد: عالوه بر پيگيرى هاى 
متعدد در سطح وزارت راه و شهرسازى، طى نطق در صحن 

علنى مجلس اين موضوع را متذكر شده ام. وى افزود: در سفر 
استانى رئيس جمهور، تأكيد كرديم كه 100 كيلومتر بزرگراه 
براى اين استان كم است و بايد توجه ويژه اى صورت بگيرد، 

اما اميدواريم همين مصوبات نيز هرچه سريعتر اجرايى شود.

بايد از نيروهاى توانمند و شايسته بومى 
براى مسئوليت هاى استان استفاده كرد

امام جمعه موقت بيرجند در پاسخ به سؤال ديگرى مبنى بر 
اينكه چرا از نيروهاى بومى و متخصص استان در پست هاى 
مديريتى استفاده نمى شود، گفت: نكته اى كه بايد در ابتدا 
نماينده  نظر  انتصابات  اصل  در  كه  اين است  كرد  اعالم 
شرط نيست. وى در ادامه با تأكيد بر اينكه از نيروى بومى 
گاهى  داشت:  اظهار  مى كنيم،  حمايت  توانمند  و  شايسته 
معرفى  در  تهاجمى مى توان  نه  تعاملى،  به صورت  اوقات 
افراد به دولت پيشنهادات و دفاعى صورت بگيرد و اين اقدام 
تاكنون زياد انجام شده و از نيروهاى بومى حمايت كرده ايم. 
توانمند  نيروهاى  از  بايد  اعتقاد دارم  اينكه  بيان  با  عبادى 

گرفت،  بهره  استان  مسئوليت هاى  براى  بومى  شايسته  و 
گزينه هاى  بيشترين  استاندار،  معرفى  براى  كرد:  اذغان 
بومى از طرف اينجانب در مجمع نمايندگان خراسان جنوبى 
در مجلس مطرح شد. وى افزود: در مسأله انتصابات بايد 
حساسيت هاى شهرستانى و منطقه اى كاهش يابد و نگاه ها 
به سمت شايسته ساالرى باشد چرا كه اگر غير اين صورت 
مشكالت  درباره  وى  مى شود.  مشكل  دچار  استان  باشيد 
رفاهى و معيشتى معلمان اظهار كرد: جلسات مكررى در 
كميسيون براى رفع مشكالت آموزش و پرورش گذاشته ايم 
و درخواست حضور دكتر نوبخت در جلسات را داشته ايم 
كه معاون وى به جلسات آمده است. وى به برقرارى حق 
نوار مرزى معلمان شهرستان هاى مرزى استان اشاره كرد و 
گفت: در اين باره پيگيرى هايى انجام شد و از ماه گذشته نيز 

اين سرفصل به حقوق معلمان اضافه شده است.

عبادى در پاسخ به انتقادات شهروندان درباره تبعيض 300  ميلياردى اعتبارات سفر در دو استان هم طراز:

دولت پاسخگوى مردم باشد

كالسه 94/29 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول  " نوبت اول"

چون مقرر گرديده: مقدار 150 كيلو گرم برنج طارم ايرانى موسوم به فجر به مبلغ 7/530/000 ريال كارشناسى شده در قبال 
باقيمانده بدهى آقاى ميرزاعلى محمدى به مبلغ 7/530/000 ريال در حق خانم طلعت عباسى و مبلغ 500/000 ريال حق االجرا در حق دولت 
از طريق مزايده روز يكشنبه مورخ 94/5/25 از 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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

گروه موسيقى دلنوازان 
صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در 
مهدكودك ها  دانشگاه ، مجالس عروسى و... 
 09151601862 - مهدى هريوندى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى  
بيرجند  (نوبت سوم) شماره ثبت: 179

جلسه مجمع عمومى عادى شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند "نوبت سوم" 
چهارشنبه 94/6/4  ساعت 4/30 بعدازظهر در محل مسجد دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار مى شود 
از كليه اعضا دعوت مى شود شخصا براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور 
به هم رسانند. با توجه به ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع عمومى آراى وكالتى هر عضو حداكثر 
سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود. ضمنا افراد داوطلب هيئت مديره و بازرسى مى 
توانند حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ انتشار آگهى تقاضاى كتبى خود و مدارك مربوطه را به دفتر 

تعاونى تحويل نمايند.
دستور جلسه:

گزارش كتبى هيئت مديره و بازرس شركت- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 89- 91-90-
92-93 - تغييرات اعضاى عضو تعاونى و سرمايه- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94- تصويب 
نحوه قرعه كشى 45 واحد احداثى واقع در سايت ادارى- تصميم گيرى در خصوص تصفيه حساب اعضاى 
45 واحدى با توجه به اتمام پروژه - طرح و تصويب و پرداخت مبلغى به عنوان استرداد حق سهام اعضاى 
مستعفى شركت تعاونى- طرح و تصويب و تعيين پاداش هيئت مديره و بازرس و مديرعامل با توجه به 

اتمام پروژه 45 واحدى تعاونى- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى سه سال شمسى
انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى يك سال شمسى- تعيين خط مشى آتى شركت و اتخاذ تصميم 

در مورد اراضى (15 هكتارى) كالته بابا

مديرعامل و هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

مزايده (مرحله اول)
شهردارى بيرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش- 94/3/7 شوراى 
اسالمى شهر بيرجند و با رعايت آيين نامه معامالت شهردارى تهران مصوب 
1355 و قانون اصالح و تسرى آن بر مراكز استان ها نسبت به واگذارى 
غرفه شماره 2 واقع در پايانه مسافربرى به صورت اجاره براى مدت دو سال 
مزايده دعوت  واجد شرايط شركت در  از كليه متقاضيان  لذا  نمايد.  اقدام 
مى شود حداكثر تا پايان وقت ادارى دوشنبه 94/5/26 براى دريافت فرم 
و اسناد شركت در مزايده به واحد امالك شهردارى مركزى واقع در ميدان 

ابوذر مراجعه فرمايند. 
زمان برگزارى جلسه مزايده: سه شنبه 94/5/27 مى باشد. ضمنا شهردارى 
در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. ارائه مجوزات الزم 

براى شغل مورد نظر الزامى است.1- مبلغ پايه مزايده: 5/300/000 ريال
شهردارى بيرجند

دعوت مجمع عمومى عادى ساالنه " نوبت اول "   شركت تعاونى پروفيل بيرجند
به اطالع اعضاى محترم مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه " نوبت اول " شركت تعاونى پروفيل 

بيرجند سه شنبه 94/6/10 راس ساعت 20 در محل دفتر شركت واقع در ميدان شهدا برگزار مى شود.
لذا از عموم اعضا دعوت مى شود در ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانده يا نماينده تام االختيار 

خود را از ميان اعضا معرفى نمايند.
ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت 7 روز از انتشار آگهى يا 

صدور دعوت نامه مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه : 
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس

طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93
تصميم گيرى در خصوص نحوه تقسيم سود

طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94
اتخاذ تصميم نسبت به اخذ دريافت اعتبار و تسهيالت از بانك ها

تعيين خط مشى آتى شركت
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى سه سال مالى

انتخاب اعضاى اصلى و على البدل بازرسى شركت براى يك سال مالى

هيئت  مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى 
بيرجند  (نوبت سوم)     شماره ثبت: 179

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند " نوبت سوم " چهارشنبه 
94/6/4 ساعت 5/30 بعدازظهر در محل مسجد دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى 
شود شخصا براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. با توجه به ماده 10 آيين نامه 

نحوه تشكيل مجمع عمومى آراى وكالتى هر عضو حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود.

دستور جلسه: 
طرح و تصويب اساسنامه جديد ارسالى از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى- تمديد مدت فعاليت شركت

مديرعامل و هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم"
چون در پرونده 1509/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى مهدى خاموشان به پرداخت مبلغ 112/227/391 ريال در حق 

 محكوم له اتحاديه شركت هاى سهامى زراعى و تعاونى توليد با مديريت عليرضا نيكوكار و پرداخت مبلغ 4/620/000 ريال بابت حق االجرا 
در حق دولت و با توجه به اين كه از ناحيه محكوم عليه اموالى معرفى و توقيف گرديده به شرح جدول ذيل كه كارشناسى شده است شامل

برآورد قيمت (ريال)نوع و مشخصات دستگاهرديف
يك دستگاه موتور برق ديزلى gold spring مستعمل و آماده به كار با لوازم كامل و توان خروجى 1

2,5 kva   
14/000/000

 يك دستگاه چرخ كفاشى مدل power با شماره سريال 9404143 با ميز و متعلقات كامل 2
(الكتروموتور ADLEE MOTOR مدلAs -2502 ساخت 1991 تايوان)

6/500/000

3 AC50B مدل AIRTECH يك دستگاه كمپرسور باد با مخزن 50 ليترى و توان 2 اسب بخار 
به شماره سريال 9111005005 و سال ساخت 2010

3/500/000

3/800/000يك دستگاه دريل شارژى ماكيتا مدل 8391D به شماره سريال 40325361
مجموعه جوشكارى برنج شامل كپسول 10 كيلويى اكسيژن ، مانومتر مربوطه (zinser) ، دسته پيك 5

(CLOUR) ،  يك عدد كپسول اميد گاز و رگوالتور فشار قوى مربوطه و شش متر شيلنگ دوقلو
3/500/000

14/000/000كولرآبى 7500 جهان افروز 2 عدد قيمت هر عدد 7/000/000 ريال6
50/000/000كولرآبى 5500 جهان افروز 10 عدد قيمت هر عدد 5/000/000 ريال7
20/000/000كولرآبى 3500 جهان افروز 5 عدد قيمت هر عدد 4/000/000 ريال8

كه جمعا به مبلغ 115/300/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/5/27 از ساعت  10 الى 11 صبح در 
دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده 
ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند 

پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

تاسيس شركت بهين كار باقران "سهامى خاص" در تاريخ 94/4/7 به شماره ثبت 5078 و شناسه ملى 
14005043833 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع 

عموم آگهى مى شود
موضوع شركت: نصب و ساخت انواع تابلوهاى هشدار دهنده و هدايت كننده اعم از الكترونيكى و غيره در مسير جاده هاى بين 
شهرى و درون شهرى و پارك ها و اماكن عمومى، خيابان ها و معابر عمومى و طراحى و انجام انواع سيستم هاى روشنايى ونورپردازى 
و دوربين هاى مداربسته مسير جاده ها و داخل شهرها، نصب سرعتگير، نصب كاناليزور، نصب بازتاب در مسير جاده ها و خيابان ها، 
نصب چراغ چشمك زن در مسير جاده و خيابان و ساير امور مرتبط با موضوع فعاليت. (پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح)  ضمنا 

ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى، بيرجند ، شهرك شهيد مفتح ، بلوار صنعت و معدن 7، پالك 9- كدپستى 9819865998
سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى 

بانكى شماره 31/4508/20 مورخ 94/3/10 نزد بانك صادرات شعبه بيرجند پرداخت گرديده است.
اولين مديران شركت: آقاى ايمان پوراندخت به شماره ملى 0640135110 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى مرتضى اسداللهى 
عيلكى به شماره ملى 0640256007 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى محمد على اسداللهى عيلكى به شماره ملى 

0652055397 به سمت منشى هيئت مديره و مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و ضمانت نامه هاى بانكى با امضاى آقاى محمد على 
اسداللهى عيلكى (مديرعامل) و آقاى ايمان پوراندخت (رئيس هيئت مديره) به همراه مهر شركت معتبر است و كليه اوراق عادى و 

قراردادها با امضاى آقاى محمد على اسداللهى عيلكى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر خواهد بود.
بازرس اصلى و على البدل: آقاى سيد حامد هاشمى به شماره ملى 0651979455 به عنوان بازرس اصلى و آقاى مجتبى 

بيرجندى به شماره ملى 0640119530 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند
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سردبير : على جعفرپور مقدم

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام سجاد (ع) :همنشينى با صالحان انسان را به سوى 
صالح و خير مى كشاند و معاشرت و هم صحبت شدن با علما،

  سبب افزايش عقل است. 

12 : 40
19 : 53
23 : 53
4 : 13
5 : 47

 قوى ترين پرايد دنيا عكس روز 

ظريف : ايران توافق هسته اى را امضا كرد 
اكنون نوبت اسرائيل است 

طى  كشورمان  خارجه  وزير  ظريف  محمدجواد 
را امضا  با عنوان «ايران توافق هسته اى  يادداشتى 
كرد، اكنون نوبت اسرائيل است» در روزنامه گاردين، 
موضوع  به  المللى  بين  جامعه  كه  شد  آن  خواستار 

تسليحات اتمى رژيم صهيونيستى توجه كند.

احمدى نژاد: پيروزى انتظار ما را مى كشد 
 

احمدى نژاد با بيان اينكه قرار نيست پاسخ هجمه هاى 
گسترده به دولت هاى نهم و دهم را بدهيم، گفت: امروز 
اى  بهانه  دارد،  نادرستى  انگيزه  وجودش  در   هركس 
توهين، هر كس هرچه  و  براى هجمه  پيدا مى كند 
 در دست دارد مى زند، يك نفر سنگ و ديگرى لگد 
مى زند، يكى با شمشير و ديگرى با نيزه مى زند، در 
واقع از 6 جهت هجوم آورده اند. رئيس جمهور سابق 
با بيان اينكه ما موجوديتى نداريم اال به همان ميزانى 
كه در مسير امام عصر (عج) قدم بر مى داريم، تاكيد 
در  اما  گفتند  عدالت سخن  از  ها  خيلى  دنيا  در  كرد: 
عمل پوست مردم را كندند و مى بينيم چه خفقانى در 
جهان وجود دارد. با اين وجود، آينده بسيار روشن است 
و پيروزى انتظار ما را مى كشد. هر روز كه در مسير 
ارزش ها و آرمان هاى امام (ره) حركت مى كنيم، پيروز 
هستيم و پيروزى چيزى جز اين نيست، بايد دست به 
دست هم بدهيم و كمى حوصله كنيم، خواهيم ديد اگر 

مقدارى دل بدهيم چه ثمراتى خواهد داشت.

 رد توافق ، آمريكا را منزوى مى كند  

آمريكا  كنگره  اگر  كرد:  تاكيد  كاخ سفيد   سخنگوى 
برهم  بر  كند، عالوه  رد  را  ايران  با  اى  توافق هسته 
زدن ائتالف بين المللى، واشنگتن را نيز منزوى مى كند.  
كنگره  نمايندگان  شد،  مدعى  سفيد  كاخ  سخنگوى 
زمانى كه توافق هسته اى ايران را بررسى كنند متوجه 
مى شوند كه اين توافق بهترين راه براى جلوگيرى از 

دستيابى تهران به سالح هسته اى است.

درخواست اوباما از مردم براى حمايت
 از توافق ايران در تصميم گيرى كنگره

فراوانى  حمايت  كرد  تالش  آمريكا  جمهور  رئيس 
از مردم  او  ايران كسب كند.  از توافق هسته اى  را 
خواست كه كنگره اين كشور را ترغيب به تصويب 
توافق نامه هسته اى ايران كنند. اوباما  گفت: «شما 
روند  اين  در  و  دهيد  افزايش  را  خود  فعاليت  بايد 
مشاركت داشته و حرفى براى گفتن داشته باشيد.»

لوموند: انتقاد نتانياهو از توافق هسته اى 
باعث انزواى اسرائيل شده است 

 روزنامه «لوموند» روز پنجشنبه در گزارشى با بيان 
وين،  توافق  عليه  نتانياهو  مداوم  انتقادهاى  اينكه 
رژيم صهيونيستى را منزوى كرده است، نوشت: در 
ديدگاه  و  تكرارى  اظهارات  گذشته  سال   20 طول 
دليل  به  ايران  كردن  محكوم  بر  مبنى  «نتانياهو» 

احساس خطر، هيچ تغييرى نكرده است. 

رضايى : تيم مذاكره كننده خط قرمزها را رعايت كرد

تيم  گفت:  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع   دبير 
علمى،  باالى  مهارت  با  ايران  اى  هسته  كننده  مذاكره 
مصالح  از  نظام  قرمزهاى  خط  رعايت  با  اقتدار  و  تجربى 
ملى و حقوق ملت ايران در بهره مندى از دانش هسته اى، 
دفاع كردند. محسن رضايى تصريح كرد: در ايران بند بند 
و كلمه به كلمه اين توافق در حال بررسى است و اين مقام معظم رهبرى است 

كه حرف اول و آخر را در خصوص توافق هسته اى مى زند.

اروپايى ها بيايند اما به اسرائيل دل و قلوه ندهند 

 خطيب نماز جمعه تهران با بيان اين كه ما دروازه كشور را 
به روى دنيا نبسته و نمى بنديم، گفت: اگر وزراى كشورهاى 
اروپايى مى خواهند به ايران بيايند، بيايند اما بايد از مواضع 
خصمانه خود دست بردارند. آيت ا... خاتمى افزود: وزير امور 
اين ملت بزرگ را نگه  بداند كه حريم  بايد  خارجه فرانسه 
دارد. حريم اين ملت اين است كه با دشمنان اين ملت دوست نباشيد و اينچنين 

به رژيم صهيونيستى دل و قلوه ندهيد.

توكلى: مجلس به توافق ورود كند مگر  
رهبرى آن را به جاى ديگر ارجاع دهند 

اظهارات  به  اشاره  با  تهران  نماينده  توكلى،  احمد 
 برخى مقامات دولتى، مبنى بر اينكه توافق هسته اى 
تاكنون  من  گفت:  ندارد،  تصويب مجلس  به  نيازى 
كه  ام  نديده  دولتمردان  سوى  از  مشخصى  دليل 
فرآيند تصويب  در  نقشى  توضيح دهند چرا مجلس 
تنها  البته  ندارد. وى تصريح كرد:  اى  توافق هسته 
اين  ؛ به  يك راه وجود دارد كه مجلس ورود نكند 
ديگرى  جاى  به  را  پرونده  اين  رهبرى  كه  ترتيب 
ارجاع دهد. وى افزود: تنها در اين صورت مجلس از 

بررسى توافق صرف نظر خواهد كرد.

هاشمى : روحانى مرا به آرزويم رساند 

اين  بر  تأكيد  با  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
در  نويسى  نام  براى  برنامه هايم  از  يكى  كه  نكته 
هسته اى  مسئله  حل  جمهورى،  رياست  انتخابات 
بود، گفت: خدا را شكر كه آن آرزوى من و اكثريت 
مردم ايران محقق شد. هاشمى درباره رفتار و گفتار 
با تريبون و  مانع تراشان، گفت: يك اقليت محدود 
زبان حرف  مى زنند كه اگر انتقاد باشد، خوب است، 

اما مى بينيد كه رويكرد آنها تخريبى است.

صادق خرازى: درباره واليت فقيه 
نه اهل مذاكره ايم و نه معامله   

اصالح طلبى  گفت:  ايرانيان  نداى  حزب  دبيركل 
و  نيست  هيچكس  تاييد  مورد  اجانب  به  وابسته 
را  است  كشور  خارج  در  آن  ريشه  كه  اصالح طلبى 
نداى  براى حزب  دارد:  ادامه  نفى مى كنيم. خرازى 
بزرگان  به  و  نوشتيم  اساسنامه  و  مرامنامه  ايرانيان 
نشان داديم و اصلى را به نام اربعه داريم كه چهار 
عنصر اصلى را به عنوان يقين محكمات و مسلمات، 
اربعه  كرد:  عنوان  وى  داديم.  قرار  خودمان  معيار 
يعنى وجود مقدس امام خمينى (ره)، رهبرى، قانون 
فقيه و هر كسى هر چيز ديگرى  اساسى و واليت 
نه  اين چهار اصل  درباره  اما  است،  نقد  قابل  باشد، 
با  را  اين  و  هستيم  معامله  اهل  نه  و  مذاكره  اهل 

صداى بلند مى گوييم و اين تابلوى ماست.

«سپاه خود را براى كسى هزينه نمى كند» 

نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران با تاكيد بر اينكه 
سپاه و بسيج فراتر از احزاب و سازمان ها بوده و خود 
يا فرد خاصى هزينه نمى كند، گفت:  براى حزب  را 
با  سعيدى  مى كند.  مطرح  را  معيارها  بسيج  و  سپاه 
به صورت مصداقى  اينكه سپاه و بسيج هرگز  بيان 
تنها  سپاه  كرد:  تاكيد  نمى شود،  وارد  انتخابات  در 
به  اين  و  مى كند  تبيين  را  معيارها  و  چارچوب ها 
افزود:  وى  نيست.  انتخابات  در  دخالت  معناى 
و  است  الهى  امتياز  و  تكليف  ارزش،  پاسدارى يك 

بايد از آن صيانت شود.

عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى در 
كميسيون  اعضاى  با  خود  اخير  نشست 
امور  وزيران  گفت:  مجلس  ملى  امنيت 
صف  ايران  به  سفر  براى  اروپا  خارجه 
كشيده و به ترتيب ايستاده اند، اما اين به 
بخواهند  آنها  چه  هر  كه  نيست  معنا  آن 
ما  انتخاب كننده  مى كنيم،  بلكه  تقديم 
كه  هستيم  ما  افزود:  عراقچى  هستيم. 
براساس منافع ملى تصميم مى گيريم كه 

با كدام يك چگونه برخورد كنيم.
هسته اى  مذاكره كننده  تيم  ارشد  عضو 
قطعا گذشته  اين تصميم گيرى  در  گفت: 
با  كدام  هر  اينكه  و  را  آنها  از  يك  هيچ 
ملت ايران چگونه رفتار كرده اند، فراموش 
قطعا  افزود:  عراقچى  كرد.  نخواهيم 
از  مذاكرات  در  را  رفتارهايشان  از  برخى 
اجازه  در عين حال  برد،  اما  نخواهيم  ياد 
بعد  اما  بزنند  را  خواهيم داد كه حرفشان 

خودمان انتخاب مى كنيم. 

اسناد محرمانه بين ايران و آژانس

اى  هسته  كننده  مذاكره  تيم  ارشد  عضو 
كشورمان با اشاره به انعقاد قراردادى بين 
صالحى و آمانو با عنوان نقشه راه همكارى 
گفت: اين تفاهم و اسناد مربوط به آن بين 
ايران و آژانس محرمانه است و براساس 

قوانين بين المللى، آژانس وظيفه حفاظت 
در  گفت:  عراقچى  دارد.  را  اسناد  اين  از 
برجام و ضمايم آن هيچ سند محرمانه اى 

وجود ندارد.
سيد عباس عراقچى گفت: قطعا در بررسى 
توافق وين ( برجام ) و تبعات آن بايد به 
و  كنيم  نگاه  كالن  تصوير  يك  صورت 

سپس مسائل و جزئيات بررسى شود . 
هسته  كننده  مذاكره  تيم  ارشد  عضو 
درباره  سوالى  به  پاسخ  در  كشورمان  اى 
انجام  از  بعد  آمريكا  عهد  نقض  احتمال 
اقدامات اوليه ايران براساس برجام مبنى 
خود  هسته اى  فعاليت  كردن  محدود  بر 
ايران  كنونى  شرايط  در  كرد:  تصريح 
قدرتى نيست كه كسى بتواند با آن شوخى 
به  آمريكا  اگر  كرد:  تاكيد  عراقچى  كند. 

تعهدات خود پايبند نباشد ايران ظرف چند 
سال به حالت قبل خود برمى گردد. در آن 
زمان شاهد خواهيم بود كه ديگر ساختار 
تحريم ها شكست خورده و ديگر به حالت 
به  پاسخ  در  عراقچى  نمى گردد.  بر  قبل 
بازرسان  بازرسى  نحوه  درباره  سوالى 
مراكز  از  اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس 

هسته اى و موضوعات مطرح شده درباره 
بازرسى از مراكز نظامى گفت: به نظر من 
اين دغدغه ها و نگرانى ها در توافق برجام 
برطرف شده و ما خوشبختانه توانستيم كه 
مانع از زياده خواهى طرف غربى شويم و 
فراتر از قوانين بين المللى را نپذيرفتيم و 
اطمينان داريم در مسير بازرسى ها به هيچ 
وجه بازرسان به اسناد نظامى و حساس ما 

دسترسى نخواهند داشت.

عراقچى در پاسخ به سوالى درباره برنامه 
جهت  بازرس   150 تعيين  براى  آژانس 
بازرسى از مراكز هسته اى كشورمان گفت: 
اين معنا نيست كه 150  به  اين موضوع 
بلكه  مى آيند  تهران  به  جا  يك  بازرس 
آژانس در فرآيند قانونى آنها را معرفى و ما 
بعد از بررسى در صورت لزوم اين بازرسان 
را تاييد كرده و آژانس براى بازرسى از بين 

آنها تعدادى را به ايران اعزام مى كند.

بازرسان آمريكايى و كانادايى 
نمى توانند به ايران اعزام شوند

توافق ذكر شده كه  در  البته   : وى گفت 
كه  باشند  كشورهايى  از  بايد  بازرسان 
به  و  داشته  ديپلماتيك  روابط  ايران  با 
كانادايى  و  آمريكايى  بازرسان  مثال  طور 
در  وى  شوند.  اعزام  ايران  به  نمى توانند 
بازگشت  موضوع  درباره  سوالى  به  پاسخ 
و  قطعنامه   12 ماده  در  تحريم ها  پذيرى 
لغو وتو گفت: يكى از داليل صرفنظر چين 
و روسيه از حق وتو در اين مقوله اين بود 
كه فرآيند و روال ماده 12 بسيار پيچيده 
و سنگين است و در صورتى كه بهانه اى 
واهى در اين حوزه مطرح شود آن كشور 
ضمن پرداخت هزينه سياسى آن قطعا با 

عكس العمل ايران مواجه خواهد شد.

برجام سند محرمانه  ندارد / حضور150 بازرس آژانس  با تأييد ايران

عراقچى : نگرانى بازرسى از مراكز نظامى  برطرف  شد

خانواده هاى محترم حسينى
با نهايت تاسف درگذشت ناگهانى هنرمند ارزنده، فيلمساز با اخالق

 شادروان سيد مهدى حسينى
 را تسليت عرض نموده و خود را در غم شما شريك مى دانيم.

كانون هنرمندان استان خراسان جنوبى

با نهايت تاسف درگذشت

 شادروان شعبان نادى مقدم
را به اطالع مى رساند :

مراسم تشييع آن مرحوم امروز شنبه 94/5/10 ساعت 4 الى 5 
بعد ازظهر از محل سالن غسالخانه برگزار مى شود 

حضور سروران موجب امتنان است
خانواده هاى نادى مقدم و ساير بستگان

آگهي مزايده (نوبت اول) 
تربيت بدني كارگران خراسان جنوبي در نظر دارد: 

حق بهره برداري از استخر سرپوشيده مجموعه فرهنگي ورزشي كارگران 

بيرجند (واقع در انتهاي بلوار صنعت و معدن ، جنب كارخانه بهكف) را 

واجد شرايط  افراد  به  مزايده عمومي  از طريق  اجاره ساليانه  به صورت 

اخذ  و  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  توانند  مي  متقاضيان  نمايد.  واگذار 

اسناد و مدارك و به منظور شركت در مزايده از تاريخ انتشار آگهي تا 

تعاون،  اداره كل  اداري  امور  به  اداري پنجشنبه 94/5/15  پايان ساعت 

كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي واقع در انتهاي بلوار صنعت و معدن  

مناقصات  ملي  پايگاه  از طريق  را  فوق  اسناد  يا  و  مراجعه  اداري   سايت 

به نشاني  http://iets.mporg.ir  دريافت نمايند.
تربيت بدني كارگران خراسان جنوبي

                       موسسه خيريه دانش آموزي امام علـي (ع)
                                                                                                  «ارائه دهنده خدمات به دانش آموزان مستعد و نيازمند» 

كه از سال 1378 به شماره ثبت 36 با هيئت امنايي از معتمدين و خيرين شهرستان فعاليت مي نمايد براى خدمت رساني بيشتر به جامعه هدف و توسعه فعاليت هاي خود با توجه به محدوديت فضاي 

فعلي براي احداث ساختمان شماره «2» با وجود تامين هزينه ساخت از سوي خيرين با مشكل تهيه زمين مواجه مي باشد.

  لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه امكان مشاركت در ساخت با اهداي زمين يا واگذاري زميني با تخفيف را دارند و مايلند نام خود را در رديف نيكوكاران ثبت و باقيات و صالحاتى داشته باشند 

در صورت تمايل و آشنايي بيشتر با دست اندركاران موسسه و نوع خدماتي كه  عرضه مي نمايند ، مي توانند به آدرس بيرجند - ميدان ابوذر -  خيابان شهيد اسدزاده - نبش اسدزاده 3 مراجعه و يا با 

شماره 32232940 مدير عامل موسسه تماس و اطالعات الزم را كسب نمايند. 

قدوم خود را بر ديده هاي مان نهيد منتظر ديدار شما خيرخواهان در موسسه مي باشيم. 
هيئت مديره موسسه خيريه دانش آموزي امام علي (ع)

فروش آرايشگاه زنانه 
حراج كليه لوازم

 و تجهيزات آرايشگاه 
همراه با سرقفلى و پروانه

09330298570


