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و  آموزش  پيماني  استخدامي  آزمون  نام  ثبت  مهلت  آغاز  از  آموزش کشور  و  سازمان سنجش  سخنگوي 
با فارس، اظهار کرد: ثبت نام براي شرکت در آزمون  از امروز خبر داد. حسين توکلي در گفتگو  پرورش 
استخدامي پيماني در مشاغل آموزشي سال ٩٤ وزارت آموزش و پرورش از پنجشنبه ١٥ مردادماه از طريق 
سايت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز و در روز چهارشنبه ٢١ مرداد پايان مي پذيرد. وي تصريح کرد: 

اين آزمون در روز جمعه ٢٧ شهريورماه ٩٤ در حوزه هاي امتحاني مربوط برگزار مي شود.

ثبت نام آزمون استخدام پيمانى آموزش و پرورش از امروز آغاز مى شود

صفحه ٧

در دنياى فرا صنعتى امروز، با 
ارتباطى  وجود تكنولوژى هاى 
دستيابى  متعدد،  و  پيشرفته 
و  موثق  اطالعات  به  سريع 
قابل اطمينان در مورد وضعيت 
سياسى، اجتماعى، امنيتى و ... 

جامعه، انتشار آنها و تنوير افكار عمومى امرى ضرورى 
و حياتى است و خبرنگاران به عنوان نمايندگان رسانه ها 

اين وظيفه خطير را در جامعه بر عهده دارند.
و تصويرگر  بيدار جامعه  راستى وجدان  به  خبرنگاران 
زمان خويش هستند، زيرا همواره در عمق جامعه زندگى 
مى كنند  و در سالمت فرهنگى و فكرى هر جامعه 
نقش بسزايى دارند و در بصيرت بخشى به جامعه و 

توسعه اجتماعى مى توانند منشا خدمات بزرگى باشند.
17 مرداد ماه، سالروز شهادت خبرنگار شجاع و آزاده 
شهيد محمود صارمى است كه طى بيش از دو سال 
مردم  مظلوميت  فرياد  بارها  افغانستان،  در  حضورش 
در  سرانجام  و  رساند  جهانيان  گوش  به  را  ستمديده 
اثبات  ديار غربت در راه اطالع رسانى ، روشنگرى و 
مظلوميت اين مردم شهيد شد تا آرمانش راهى باشد 
براى خبرنگاران كه همواره بدانند وظيفه سنگينى بر 

دوش مى كشند و بر آن حرمت نهند.
اينجانب ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيد واال مقام 
محمود صارمى و ساير شهداى عرصه اطالع رسانى 
فعالين حوزه  به همه  روز خبرنگار  تبريك  و  و رسانه 
براى همه عزيزان  ايزد متعال  از درگاه  رسانه و خبر، 
به ويژه خبرنگاران عزيزى كه با وجدان بيدار، تعهد و 
دلسوزى ، با در نظرگرفتن مصلحت جامعه به روشنگرى 
توفيقات روزافزون در  پرداخته،  افكار عمومى  تنوير  و 
جهت تحقق آرمان هاى واالى نظام مقدس جمهورى 
اسالمى و منويات رهبر حكيم و فرزانه انقالب و اهداف 

دولت تدبير و اميد مسئلت مى نمايم.
وجه ا... خدمتگزار - استاندار خراسان جنوبى

پيام استاندار خراسان جنوبى 
به مناسبت روز خبرنگار

هفدهم مرداد ماه، يادمان شهادت مظلومانه شهيد محمود صارمى خبرنگار 
خبرگزارى جمهورى اسالمى و يادآور مجاهدت هاى زنان و مردانى است 
كه با هدف روايت حقيقت بيرق بزرگ آگاهى بخشى را بر دوش كشيده اند و 
خاضعانه و بى ادعا وجود خويش را چراغ راه جامعه كرده اند. طاليه داران 
اين سلسله راهيان وادى آگاهى و نيك انديشى مجاهدانى هستند كه در 
نگارش خبر از جوهر جان خويش مركب ساختند و در سپهر شهادت و 
ايثار ستارگانى جاويد شدند. فرصت مغتنمى است اين روز شكوهمند، روز حق گويى و حق جويى 
و روز پاسداشت قلم را به همه خبرنگاران عرصه اطالع رسانى استان واليتمدار خراسان جنوبى 

تبريك و تهنيت عرض نمايم. 

روزتان مبارك و تالش تان در راه حقيقت و رسالت خطير و سترگ آگاهى بخشى 
به مردم مستدام باد

احمد محبى - مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى

پيام مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان به مناسبت روز خبرنگار 

زندگى صحنه يكتاى هنرمندى ماست 

هركسى نغمه خود خواند و از صحنه رود

صحنه پيوسته بجاست

خّرم آن نغمه كه مردم بسپارند به ياد

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت همسر و پدرى مهربان

 شادروان حاج على سعيدى
  امروز پنجشنبه 94/5/15 بر سر مزارش (بلوك 4 قطعه 3) گرد هم مى آييم 

و با قرائت فاتحه موجبات شادى روحش را فراهم مى آوريم

 ضمنا كليه هزينه هاى مربوط به سالگرد آن مرحوم به مركز راديوتراپى 

و شيمى درمانى خراسان جنوبى اهدا مى شود.

خانواده هاى: سعيدى ، سپاهى ، محمدى ، هرمزى

«هوالباقى»

به مناسبت چهلمين روز درگذشت جانباز و آزاده سرافراز

 شادروان غالمرضا خاتون ختم
جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/5/15 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل مسجد الغدير «معصوميه باال» برگزار مى شود

 حضور سروران معزز موجب امتنان مى باشد.

خانواده هاى خاتون ختم

مراسم سومين روز درگذشت 

حاج محمد على زمينى 
فردا جمعه 94/5/16  از ساعت 9 الى 10 صبح 

در محل هيئت حسينى (خيابان انقالب) برگزار مى شود.

خانواده هاى زمينى و ساير بستگان

ضمن تشكر از تمامى سروران ارجمند ، اقوام و دوستان كه 
در مراسم تشييع و تدفين و مجالس ترحيم مرحوم مغفور

 شادروان سيد احمد دستيگردى
 شركت نموده و ما را مورد لطف خويش قرار دادند 

به اطالع مى رساند:

 به مناسبت چهلمين روز درگذشت آن مرحوم جلسه 

يادبودى امروز پنجشنبه 94/5/15 از ساعت 17 الى 18 

در محل مسجد صاحب الزمانى (عج) خيرآباد نو «واقع در خيابان قائم» برگزار مى شود

حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

فرزندان آن مرحوم

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

در ضمن  سفارشات شله براى تمامى مراسم (ختم ،  

زيارت عاشورا ، تعزيه و...) پذيرفته مى شود.

نبش عدل 18        32204431   
09155610366 - رمضانى

  تعدادى پيمانكار اجراى نما 
 آجر سه سانت براى پروژه 

انبوه سازى واقع در شهرك چهكند 
نيازمنديــم.

شركت عمران و مسكن سازان 
خراسان جنوبى

تلفن تماس: 32448067- 32448087

فروش مرغدارى
منطقه  بهترين  در  اى  قطعه  هزار   10  

جغرافيايى مركز استان واقع 
در كيلومتر 13 جاده بيرجند - مشهد 
با سند مالكيت به  قيمت كارشناسى 

براى اطالعات بيشتر 
با شماره 09157553743 

تماس حاصل فرماييد.
مناسب براى تاالر ،  انبار و ...   

فاصله با جاده اصلى 700 متر

مزايده عمومى اموال غير منقول 
مازاد بانك كشاورزى 

شرح در صفحه 4

در سفر استاندار به فردوس مطرح شد: 

تفاهم  نامه بين اتاق بازرگانى استان و واليت پكتيا امضا شد
صفحه 8

ثبت نــام كربال 
فورى هوايــى 

پرواز 94/5/24 
بيرجند - نجف     تعداد محدود 

تلفن : 32234532
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معاون توسعه مديريت پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه مبلغ 48 هزار تومان از متقاضيان شركت در آزمون دريافت 
مى شود، گفت: اين رقم به منظور برگزارى آزمون توسط سازمان سنجش و مصاحبه و گزينش توسط آموزش و پرورش دريافت مى شود. به 
گزارش جهان، بطحايى افزود: سازمان سنجش جداول هزينه اى دارد كه متناسب با تعداد شركت كنندگان هزينه ها را تعيين مى كند.

چرايى دريافت هزينه براى آزمون استخدامى

امروز 15 مرداد 1394 مصادف با
 20 شوال 1436 و 6 آگوست 2015

برگزاري اولين دوره كنكور سراسري 
در كشور توسط وزارت علوم(1348 ش)

تا قبل از سال 1348، دانش آموزاني كه دوره شش 
ساله تحصيالت متوسطه را پشت سر مي گذاشتند 
دانشگاه ها،  به  ورود  آزمون  در  موفقيت  از  پس 
مي توانستند به تحصيل در دانشگاه اشتغال ورزند. 
با افزايش تعداد متقاضيان ورود به دوره هاي آموزش 
عالي، وزارت علوم تصميم گرفت طي آزموني كه 
اين  در  كه  را  داوطلباني  شد،  موسوم  كنكور  به 
آزمون موفقيت الزم را به دست آورند، براي ورود 
به دانشگاه، پذيرش نمايد. از اين رو اولين كنكور 
سراسري ورود به دانشگاه ها در پانزدهم مرداد 1348 

با شركت حدود پنجاه هزار داوطلب انجام گرفت.
عمليات كوچك ثارا... در قصر شيرين توسط سپاه 

(1361 ش).
پذيرش آتش بس پس از 15 روز كارشكني توسط 

عراق (1367 ش).
آغاز عمليات قدس 5 (1364ش).

شيرازى»  فيروزآبادى   يعقوب  «محمدبن  وفات 
عالم بزرگ اهل سّنت(817 ق).

درگذشت فقيه امامي آيت  ا... «ميرزاجواد نوري» 
(1323 ق).

شهير  نحوى  و  محدث  مقرى؛  ابوطاهر  وفات 
بغدادى.

هارون  دستور  به  (ع)  كاظم  امام  دستگيرى 
(179ق).

معروف  شيمي دان  ِشل»  ويلِْهلْْم  «كاْرْل  تولد 
گليسيرين  و  منگنز  كلر،  كاشف  و  سوئدي 

(1742م).
مرگ «بنجامين جانْسون» شاعر و نويسنده شهير 

انگليسي (1637م).
و  دان  رياضي  فاِرنْهاْيْت»  «دانْيِل  درگذشت 

 

فيزيك دان آلماني و مخترع دماسنج (1736م).
اعالم وجود آثار حيات در كره مريخ (1877م).

برجسته  طبيب  فلمينگ»  «الكساندر  تولد 
اسكاتلندي و كاشف پني سيلين (1881م).

مرگ «فرديناند شيلِّر» فيلسوف برجسته انگليسي 
(1937م).

توسط  ژاپن  هيروشيماي  شهر  هسته اي  بمباران 
آمريكا در جريان جنگ جهاني دوم (1945م).

تقويم مناسبت هاى  روز

1800 استادكار جذب آموزش و پرورش مى شوند

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، از 
خبر  پرورش  و  آموزش  در  استادكار  استخدام 1800 
داد. زرافشان در گفتگو با مهر، درباره جذب استادكار با 
مدرك فوق ديپلم در استخدام وزارت آموزش و پرورش 
آموزش هاى  از بخش هاى مهم در  اظهار كرد: يكى 
هنرستانى، وجود استادكار و سرپرست بخش است. وى با بيان اينكه نقش 
استادكار در هنرستان ها جدى است، بيان كرد: ظرف چند سال گذشته هيچ 
استخدام استادكارى نداشته ايم، اما اكنون تعداد هزار و 800 سهميه براى 
جذب استادكار از 5 هزار استخدامى وزارت آموزش و پرورش به اين معاونت 
 داده شده است. وى عنوان كرد: ما تاكيد بر استخدام نيروى فوق ديپلم كه از 

فارغ التحصيالن هنرستان ها و آموزشكده هاى ما هستند، تاكيد داريم.

قيمت  شيرخام ابالغ شد
 

تيرماه سال گذشته بود كه ستاد هدفمندى يارانه ها 
براساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزى در راستاى 
حمايت از دامداران نرخ جديدى را براى خريد شير 
و  تصويب  لبنى  صنايع  سوى  از  دامداران  از  خام 
لبنى  كارخانه هاى  اساس  اين  بر  كه  كرد  ابالغ 
موظف بودند هر كيلوگرم شير خام با بار ميكروبى زير 100 هزار و چربى 
3,2 درصد را 1440 تومان خريدارى كنند كه البته از آن زمان تاكنون از 
سوى صنايع لبنى اجرا نشده است.به گزارش ايسنا، در پايان اولين هفته 
يارانه ها مصوبه سال گذشته خود را كه  مرداد ماه مجددا ستاد هدفمندى 
اجرايى نشده بود با اضافه كردن جزئيات و تبصره  ابالغ كرد تا بتواند اين 

قيمت را براى شير خام اعمال كند. 

دستور گرانى روغن نباتى صادر شد

با موافقت سازمان حمايت، قيمت انواع روغن نباتى 5 
درصد گران شد. به گزارش مهر، سازمان حمايت مصرف 
كنندگان و توليدكنندگان با افزايش 5 درصدى قيمت 
انواع روغن نباتى موافقت كرد، اين در حالى است كه 
توليدكنندگان روغن نباتى خواستار افزايش اين كاالى 
 مصرفى به ميزان 10 درصد بودند. شريعتمدارى معاون اجراى رئيس جمهور 
چندى پيش با ابالغ مصوبه اى، تصميم گيرى در خصوص تمامى افزايش 
قيمت هاى كمتر از 6 درصد را به سازمان حمايت واگذار كرده بود. پيش از اين 
يك بار افزايش قيمت روغن نباتى در ستاد تنظيم بازار مصوب شد كه البته 
اجرايى شدن آن به بعد از ماه رمضان موكول شد و اكنون بار ديگر سازمان 

حمايت با اين افزايش قيمت موافقت كرده است.

بعد از برگرداندن چند هزار نفر از معترضان به قطع يارانه 
نقدى شان به ليست سازمان هدفمندى يارانه ها، اكنون اين 
ابهام براى آنها ايجاد شده است كه يارانه پرداخت نشده در 

دوران حذف، به آنها پرداخت خواهد شد؟. 
ميليون   76 غربالگرى  اينكه  از  بعد  ايسنا،  گزارش  به 
يارانه بگير در چند ماه گذشته رنگ واقعيت به خود گرفته 
و سرانجام بعد از مدت ها انتقاد به روند پرداخت همگانى 
به  نسبت  دولت  آن،  از  ناشى  كسرى هاى  و  نقدى  يارانه 
حذف افراد پردرآمد اقدام كرد، اين موضوع چندان به مذاق 
حذف شدگان خوش نيامد و نسبت به آن معترض شدند.
البته بخشى از اين اعتراضات كه از سوى گروه هاى كم 
درآمد يا متوسطى كه قابل طبقه بندى بين اقشار پردرآمد 

نبودند مطرح شد كامال طبيعى بود؛ از اين رو وزارت تعاون، 
براى  راه اندازى سامانه اى  به  اجتماعى تصميم  رفاه  و  كار 
در  گرفت.  شدگان  حذف  اعتراضات  و  شكايات  دريافت 

ســـامانه   خردادماه حالى  پنجم  از 
امسال دريافت اعتراض حذف شدگان را آغاز و اعالم كرد 
هر خانوارى مى تواند به فاصله دو ماه از قطع يارانه به آن 
مراجعه و درخواست خود را ثبت كند كه وزارت تعاون، كار 
دليل  به  حذف  كه  صورتى  در  داد  قول  اجتماعى  رفاه  و 
خطاى احتمالى اتفاق افتاده باشد بعد از بررسى ها، خانوارى 
كه محق دريافت يارانه تشخيص داده شود، مجدد به ليست 
يارانه بگيران باز خواهد گشت. اما در شرايطى كه تاكنون 
تعداد مشخصى براى حذف شدگان از دريافت يارانه اعالم 

نشده و تعداد بين 50 هزار تا يك ميليون نفر متفاوت است، 
از اظهارات قائم مقام وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعى اين 
گونه به نظر مى رسد كه از اين بين، يارانه حدود 17 هزار 
اينكه  به  با توجه  افرادى كه  برقرار شده است.  نفر مجدد 
يارانه برخى از آنها حدود چهار ماه يعنى از ابتداى امسال 
پرداخت نشده و برخى هم معوقه كمترى دارند، درخواست 
واريز يارانه قطع شده خود در اين چند ماه گذشته را مطرح 
آنها  نقدى  يارانه  درآمدى كه  افراد كم  از  برخى  مى كنند. 
بروز خطا  دليل  به  اما  بود،  قطع شده  ماه گذشته  در چند 
گونه  اين  بودند  شده  حذف  هدفمندى  سازمان  ليست  از 
دريافت  مجدد،  برقرارى  صورت  در  كه  مى كنند  عنوان 
معوقات آنها توقع زيادى نيست چرا كه اين اشتباه از جانب 

حذف كنندگان بوده است!. با اين وجود پيگيرى موضوع از 
سازمان هاى مربوطه به نتيجه مثبتى در اين رابطه نرسيد 
و در نهايت اين گونه اعالم شد كه هنوز تصميمى در اين 
رابطه گرفته نشده است، ولى احتمال واريز معوقات بسيار 

پايين و حتى بعيد به نظر مى رسد. 

معوقه 17000 يارانه بگير حذف شده واريز مى شود؟ 

قائم مقام وزير راه و شهرسازى در طرح مسكن 
مهر اعالم كرد كه وزير راه و شهرسازى بر بسته 
شدن پرونده مسكن مهر تا پايان سال 95 تاكيد 
خبرآنالين؛  گزارش  به  دارد.  جدى  اهتمام  و 
احمد اصغرى مهرآبادى با بيان اينكه بر اساس 
برنامه ريزى هاى به عمل آمده و هماهنگى ها با 
دستگاه هاى ذيربط وزارت راه و شهرسازى و 

همچنين تاكيد دولت بر تكميل پرونده مسكن 
سال  پايان  تا  پرونده  اين  قطع  طور  به  مهر، 
95 بسته خواهد شد، افزود: به منظور سرعت 
بخشيدن به اين روند تاكيد داريم متقاضيان 
مسكن مهر به موقع نسبت به تكميل آورده 
با  اينكه  بيان  با  وى  كنند.  اقدام  نقدى شان 
پيش برد همين روند در ساخت و ساز پروژه هاى 

مسكن مهر قطعا اين وعده عملى خواهد شد، 
گفت: انتظار مى رود اين هدف مهم با همكارى 
در  آورده ها  پرداخت  با  و  عملياتى شود  مردم 
تكميل و تحويل واحدهاى شان مشاركت داشته 
باشند. قائم مقام وزير راه و شهرسازى در طرح 
مسكن مهر بر همكارى وزارت راه و شهرسازى 
با دستگاه هاى خدمات رسان تاكيد كرد و افزود: 

اگر اين دستگاه ها همكارى مضاعفى در تكميل 
خدمات زيربنايى متناسب با پيشرفت پروژه هاى 
مسكن مهر داشته باشند، همزمان با تكميل 
ساخت و سازها، تحويل واحدها هم عملياتى 
خواهد شد. به گفته وى وزير راه و شهرسازى بر 
بسته شدن پرونده مسكن مهر تا پايان سال 95 

اهتمام جدى دارد.

پرونده مسكن مهر بسته مى شود

مخالفان توافق هسته اى 4 درصد هستند، 
پس در حد همان 4 درصد حرف بزنند 

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه بيش از 80 درصد 
مردم در نظرسنجى ها از موفقيت هسته اى اظهار رضايت 
كردند، گفت: براساس نظر سنجى كه توسط سازمان هاى 
معتبر كشور درخصوص جمع بندى هسته اى انجام شده 
است، 80 تا 88 درصد مردم از دستيابى به اين نتيجه ابراز 
خوشحالى كرده و تنها 4 درصد با آن مخالفت كردند. 
جهانگيرى گفت: اين مخالفان بايد تنها در حد همان 4 
درصد حرف بزنند و نبايد با لحن طلبكارانه صحبت كنند.

واكنش صالحى به اظهارات زاكانى:
 چرا بايد حرف نامربوط را پاسخ دهيم؟ 

على اكبر صالحى در پاسخى مبنى بر اينكه واكنش شما 
به اظهارات آقاى زاكانى نماينده مجلس كه به نقل از 
شما گفته است «دعا كنيد برجام توافق نشود»، گفت: 
اگر كسى مى خواهد نقد كند، نقد بايد صحيح، عادالنه و 
خداپسند باشد. چرا بايد حرف نامربوط بزنند و آن وقت از 

ما مى خواهند اين حرف ها را تاييد يا تكذيب كنيم.

پاى قوه قضائيه به پرونده بورسيه ها باز شد

حسينى يكى از دانشجويان بورسيه با اشاره به پيگيرى هاى 
پرونده اين دانشجويان، از ورود قوه قضائيه در رسيدگى 
به اين پرونده خبر داد و گفت: در پى مراجعات مختلف 
دانشجويان بورسيه، روند رسيدگى به اين پرونده از سوى 

دستگاه  قضايى آغاز شد.

محل مشكوك براى آمريكا، طويله بود  
على الريجانى رئيس مجلس گفت: در ديدارى از آقاى 
اين  پرسيدم  عراق  سابق  رئيس جمهور  طالبانى  جالل 
آدرس هايى كه آقاى كالين پاول وزير خارجه اسبق آمريكا 
درباره محل توليد سالح اتمى در عراق پيش از حمله به 
اين كشور مى داد را بررسى كرديد؟ كه وى پاسخ گفت، 
بررسى كرديم و يك مورد آن طويله اى در منطقه  ما 

كردستان عراق بود كه به آن بهانه به آن حمله كردند.

 پوتين به اردوغان: با داعشى ها به جهنم برو
اظهارات رئيس جمهور تركيه در مورد اينكه «پوتين» 
ديدگاه خود را در مورد سوريه تغيير داده و ديگر از «بشار 
اسد» حمايت نمى كند با واكنش تند «مرد يخى» مواجه 
شد. به نوشته وترنز تودى پوتين در ديدار با سفير تركيه، 
رئيس  و  است  كرده  خطاب  ديكتاتور  يك  را  اردوغان 
جمهور روسيه به نماينده آنكارا گفته است: به اردوغان 

بگوئيد همراه با تروريست هاى داعش به جهنم برود. 

به كشورهاى عربى سالح پيشرفته نفروشيد 

 روزنامه هاآرتص فاش كرد كه تل آويو به شدت مخالف 
فروش سالح هاى پيشرفته و سنگين به كشورهاى عربى 
حوزه خليج فارس است و از واشنگتن خواسته است كه 

قراردادهاى سالح را با آن كشورها تكميل نكند.

yaraneh10.ir

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

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

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

1- منزل وياليى در انقالب 1 ، 180 زمين 85 بنا ، جديدساز ،  100 ميليون
2- امتياز آپارتمان نگين ارتش معصوميه 11/200 واريزى ، 15 ميليون/ معاوضه با ماشين 
3- آپارتمان 90 مترى در خوسف ، طبقه دوم ، سفت كارى ، 20 ميليون / معاوضه با ماشين و ...
 4- 302 متر زمين در آخر پونه ، موقعيت عالى و آينده درخشان ، 45 ميليون نقد 

و قسط يا معاوضه با ماشين  
5-  امتياز آپارتمان در سپيده كاشانى ، 100 مترى 36 ميليون  

6- زمين 300 مترى با 6 واحد پروانه در سپيده كاشانى ، 300 ميليون
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فروش فـورى

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

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 در اسرع وقت 

  09158624439   
جانى

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

لبنيـات و بستنى سنتى قائـم 

توليد كننده  انواع فرآورده هاى لبنى
(داراى مجموعه مكانيزه و كامال بهداشتى در خراسان جنوبى)

عرضه شير خام در دستگاه هاى تمام اتوماتيك
 و مجهز به دانش روز

عرضه: بستنى- دوغ- پنير- ماست 
تازه- انواع ماست چكيده- كره 

 خامه - كشك - عسل طبيعى- خرما 
نان محلى و …

ساعت كارى 7:30  الى 15 - 17 الى 23:30 جمعه ها 17 الى 24
32421000-09151613591   مديريت: رستمى 
فلكه سوم مدرس- باهنر غربى (بيست مترى سوم به سمت پاسداران) نبش چهارراه شهيد نوربخش

كيفيت حاصل تالش و تجربه است

آگهى تغييرات شركت پرسو توان قهستان "سهامى خاص"
 به شماره ثبت 3418 و شناسه ملى 10360048328

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 94/3/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقايان محمد فيروزنيا با شماره ملى 0889672083 و حسن حيدرى بركوك با شماره ملى 0888594518 و خانم سارا قديرى با شماره ملى 
0880069600 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- خانم كلثوم كدخدا به شماره ملى 0889696111 
به عنوان بازرس اصلى و آقاى حسين فيروزنيا به شماره ملى 0880030933 به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى 
انتخاب گرديدند. 3- روزنامه كثيراالنتشار آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب شد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب 
روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب مديران، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه 

آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان  خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى تغييرات شركت پرسو توان قهستان "سهامى خاص"
 به شماره ثبت 3418 و شناسه ملى 10360048328

با شماره ملى  فيروزنيا  آقاى محمد  اتخاذ شد: 1-  استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/3/24 تصميمات ذيل  به 
0889672083 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى حسن حيدرى بركوك با شماره ملى 0888594518 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و 
خانم سارا قديرى با شماره ملى 0880069600 به سمت عضو اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- آقاى محمد فيروزنيا 
با شماره ملى 0889672083 به عنوان مديرعامل شركت براى مدت دو سال انتخاب گرديد و كليه اسناد و اوراق بهادار و بانكى و نامه هاى 
عادى و ادارى با امضاى آقاى محمد فيروزنيا (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان 
حق امضا ، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان 

ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند "نوبت اول" دوشنبه 
94/5/26 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 غيرعضو تنها يك 

راى خواهد بود.

دستور جلسه:
تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى مسكن

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

جناب آقايان ابوالفضل و محمد رضا زمينى
درگذشت تاسف بار پدر بزرگوارتان 

را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براى آن عزيز سفر كرده 
غفران الهى و براى بازماندگان صبر و شكيبايى آرزومنديم.

آموزشگاه امام على (ع) و موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع)

" بقا مختص ذات اوست "
به مناسبت اولين سالگرد درگذشت خادم الزهرا (س) 

مرحوم كرباليى محمد سبحانى
 جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/5/15 از ساعت 17 الى 18 در محل 

هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود، تشريف فرمايى شما سروران گرامى 
در اين جلسه و ذكر فاتحه موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى قلوب داغدار 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: سبحانى ، توكلى (مجمع دلسوختگان بقيع- سجادشهر)

بدانيد كه خداوند مومنان را به وسيله نماز جمعه گرامى داشته است. حضرت امام صادق (ع)

با آرزوى قبولى طاعات و عبادات و عرض تسليت شهادت حضرت امام صادق (ع) به اطالع
 مردم شهيد پرور و واليتمدار مى رساند: نماز عبادى-  سياسى و دشمن شكن جمعه اين هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقاى دكتر رضايى
 قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه شهرستان بيرجند اقامه مى شود

سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم جناب آقاى مهندس محبى

 مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى

 به مناسبت روز خبرنگار خواهند بود.
زمان: جمعه 94/5/16 ساعت 11/45

مكان: بلوار شهداى عبادى- بلوار صنعت و معدن – مصلى بزرگ المهدى (عج)

ستاد نماز جمعه شهرستان بيرجند  

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك



* عصمت برزجى

در سال هاى اخير مردم خراسان جنوبى شاهد ابرهايى در 
آسمان شهرهايشان بوده اند اما دريغ از باران! باران هايى 
كه كم و بيش زمين را تر مى كند اما هنوز نتوانسته نام 
خشكسالى را از لوح زندگى مردمان اين استان بركند. گر چه 
نمى توان از درگاه حضرت بارى تعالى مأيوس بود اما اخيراً 
اخبار دور و نزديك از طرح و مصوبه اى به گوش مى رسد 
تا با بارور كردن ابرها چشمان منتظر مردم اين ديار كوير به 
بارشى روشن كند. طرح بارور كردن ابرها براى بارش برف 
و باران در كشور ما طرحى است كه از مدت ها قبل درباره 
آن گفتگو شده است و سال ها قبل با سر و صداى زيادى 
در يزد اجرا شد. گر چه در برخى اظهار نظرها از اجراى آن 
ابراز رضايت شد ولى برخى ديگر از نتايج بارورى ابرها در 
ايران و بارش خوب آن در آن سوى مرزها در افغانستان و 

تركمنستان خبر دادند. 
در آذر 85 پروژه بارورى ابرها با استفاده از دو هواپيماى 
مجهز به تجهيزات مخصوص در محدوده اى به شعاع 400 
كيلومتر از مركز يزد شامل استان هاى فارس، يزد، كرمان، 
اصفهان، چهارمحال و بختيارى، كهگيلويه و بوير احمد، 
خراسان رضوى و جنوبى، قم و سمنان به اجرا در آمد و 
تا ارديبهشت سال 86 نيز ادامه داشت. در اين روش، گلوله 
هاى يدور نقره از طريق هواپيماهاى ويژه به داخل ابرهاى 
مستعد باران زايى شليك شده و با تسريع بارورى آنها، بارش 
رخ مى دهد. پس از انجام عمليات بارورى حدود 30 دقيقه 
بعد مى توان شاهد بارندگى بود؛ البته فواصل بارندگى ابرها 
مشخص است و هر مقدار كه دانش قوى تر باشد، امكان 
زمان بندى و مكان يابى ريزش باران دقيق تر خواهد بود. 

با وجود اين دست آوردها، در مواردى نيز بازده بارش ها 
بيش از حد انتظار بوده است و منابع غير رسمى خبر از بارش 
هاى بيش از حد برخى كشورهاى همسايه نظير افغانستان 
مى دهند و حتى توقف سه ساله اين طرح را نيز به دليل 

اعتراضات برخى كشورهاى همسايه مى دانند!
اين در حالى است كه جمع آب مازاد استحصال شده در 
پروژه هاى قبلى 4/5 ميليارد مترمكعب بوده كه با توجه 
به محدوديت هاى منابع آب در مناطق مركزى رقم قابل 
توجهى است. اما وزارت نيرو در دولت نهم نيز اهتمام ويژه 
اى به اجراى اين طرح در كشور داشته و بر اين اساس، 
هيئت دولت در جريان سفرهاى سال گذشته خود به سه 
استان كشور، اجراى پروژه بارور كردن ابرها را تصويب 
ريال  ميليارد  مبلغ يك  تنها  مورد  در يك  كه  بود  كرده 
براى آغاز عمليات بارورى ابرها در جنوب خراسان رضوى 

اختصاص داده شده است.

خراسان جنوبى در رده آخر 
يا بدون اولويت براى بارورسازى ابرها!

رئيس اداره تحقيقات هواشناسى كشاورزى خراسان رضوى 
چند سال پيش در گفتگويى با روزنامه خراسان گفته بود 
استان هاى مختلف  مناطق  در  ابرهاى  بارور سازى   كه 
مورد  در  احمديان  گيرد.  مى  انجام  اولويت  با  خراسان  
اولويت بندى مناطق مختلف استان هاى خراسان براى 
بارورسازى ابرها خاطر نشان كرده بود: بر اساس مطالعات 
است  تقسيم شده  به چهار قسمت  انجام شده، خراسان 
به طورى كه خراسان شمالى اولويت 1، شمال خراسان 
رضوى اولويت 3، مركز خراسان رضوى اولويت 3 و جنوب 
بدون  يا  آخر  رده  در  جنوبى  خراسان  و  خراسان رضوى 

اولويت براى بارورسازى ابرها تعيين شده اند. 

توضيحات درباره علت اجرا نشدن اين طرح در 
خراسان جنوبى قانع كننده نيست 

گرچه اين مسئول، خراسان جنوبى را بدون اولويت دانسته 
اما بارها مسئوالن استان خواستار اجراى طرح بارورى ابرها 
شده اند. استاندار خراسان جنوبى بهمن ماه سال گذشته 
در جمع مديران استانى بر پيگيرى هاى الزم در راستاى 
بارورسازى ابرها تأكيد كرده و گفته است: مسئوالن آب و 
فاضالب خراسان جنوبى بايد براى بارورسازى ابرها كه در 
10 استان در حال انجام است و در خراسان جنوبى انجام 

نمى شود پيگيرى هاى الزم را انجام دهند.
نماينده مردم بيرجند درميان و خوسف در مجلس نيز  از 
طرح  نشدن  اجرا  به  استان  نمايندگان  جمعى  اعتراض 
بارورسازى ابرها در خراسان جنوبى خبر داده و گفته است: 

طرح  نشدن  اجرا  علت  درباره  دولتى  مقامات  توضيحات 
بارورسازى ابرها در استان قانع كننده نيست. 

بارورى ابرها در ارتفاعات خراسان جنوبى 
موفق خواهد بود

شهريورماه سال گذشته نيز جواديان زاده مدير مركز ملى 
به خراسان  ابرها در سفرى  بارورى  تحقيقات و مطالعات 
جنوبى، اين استان را مستعد بارورى ابرها عنوان كرد و گفت: 
عمليات باروى ابرها از طريق ژنراتورهاى زمينى انجام شود. 
مدير مركز ملى تحقيقات و مطالعات بارورى ابرها يادآورشده 
بود: به دليل كمبود هواپيما و نبود رادار در استان عمليات 
باروى ابرها در خراسان جنوبى بايد از طريق ژنراتورهاى 

زمينى انجام شود. 
خراسان  در  ابرها  بارورى  علمى  نشست  در  زاده  جواديان 
جنوبى اظهاركرده بود كه باروى ابرها در ارتفاعات خراسان 
جنوبى كه از ميانگين بارش باالى 200 ميليمتر برخودار 
است موفق خواهد بود و تاكنون در استان مشابه خراسان 
نتيجه  به  ابرها  بارورى  زمينه  در  يزد  استان  مانند  جنوبى 
رسيده ايم. وى با اشاره به مشكالت مالى موجود در زمينه 
اجراى عمليات بارورى ابرها گفت: متأسفانه ميزان تخصيص 
از محل اعتبارات طرح بارورى ابرها در سال 91 تنها 10 
درصد بوده و پرداخت هاى مركز بارورى ابرها از محل مانده 

سنوات سال هاى قبل صورت گرفته است.

بررسى اثر عملكرد بارورى ابرها 
در خراسان جنوبى نيازمند زمان زياد 

مدير مركز ملى تحقيقات و مطالعات بارورى ابرها اظهار 
اميدوارى كرد: براى سال هاى آبى آينده منابع مالى مناسب 
ترى به اين طرح اختصاص يابد و همچنين اين منابع در 
تحقيقات  و  مطالعات  ملى  مركز  اختيار  در  زمان  بهترين 
تأثير  ارزيابى  ابرها قرار گيرد. جواديان زاده درباره  بارورى 
اجراى عمليات بارورى بر ميزان بارش ها  گفت: بر اساس 
اجراى عمليات  اعالم رسمى سازمان جهانى هواشناسى، 
بارورى در صورتى كه با رعايت تمام اصول صورت گيرد 
تأثيرى 10 تا 15 درصدى بر افزايش بارش دارد. وى با اشاره 
به ارائه گزارش و تحليل دقيق از اثر عملكرد بارورى ابرها 
در خراسان جنوبى تصريح كرد: اين اقدام به زمان زيادى نياز 
دارد و پس از انجام عمليات نتايج بارش از طريق هواشناسى 
كشور به گروه هاى مشاور اعالم مى شود و آنان نيز براى 

بررسى نياز به زمان خواهند داشت.

بارورى ابرها نسبت به ساير روش هاى 
استحصال آب مقرون به صرفه تر است

از  استحصالى  آب  شده  تمام  قيمت  متوسط  جواديان زاده 
بارورى ابرها در سال آبى 89ـ  88 در كشور را 175 ريال ذكر 
كرد و گفت: اين ارقام نشان مى دهد كه آب حاصل از اجراى 
بارورسازى ابرها در مقايسه با ساير روش هاى استحصال 
آب مقرون به صرفه تر است. وى بيان كرد: در صورت مهيا 

بودن شرايط ابر و منطقه گاهى اثر بارورسازى تا 40 درصد 
نيز افزايش مى يابد كه با بارورى ابر در استان يزد اين اقدام 

صورت گرفته و بارش باران 41 درصد رشد داشته است.
وى ادامه داد: متوسط استاندارد جهانى بارش هاى حاصل از 

بارورى ابرها در حدود 10 تا 15 درصد است.

امكان سنجى ابرها  در خراسان جنوبى 
در اختيار شركت آب منطقه اى قرار گرفت

بيان  با  ابرها  باروري  تحقيقات  و  مطالعات  مديرمركزملي 
اينكه خراسان جنوبى مستعد انجام عمليات باروري ابرها 
راستا  اين  در  افزود:  است،  زميني  ژنراتورهاي  طريق  از 
بازديد از سطح استان و جلسات توجيهي انجام شده است. 
خدمات  شرح  با  همراه  اوليه  راهنمايي هاي  افزود:  وي 
ملي  مركز  توسط  ابرها  باروري  امكان سنجي  مطالعات 
آب  اختيار شركت  در  ابرها  باروري  تحقيقات  و  مطالعات 
منطقه اي خراسان جنوبى  قرار گرفته است. وى با مورد 
توجه قراردادن تاريخچه استفاده از ژنراتورهاي زميني در 
بارورسازي ابرها در كشورمان اضافه كرد: پيش از پيروزي 
انقالب اسالمي تعدادي ژنراتور زميني توسط كارشناسان 
بر  لتيان نصب شده و  كانادايي در حوضه هاي جاجرود و 
اساس گزارش هاي موجود،  نتايج مثبتي از انجام عمليات 
توسط اين ژنراتورها به  دست آمده است. جواديان زاده در 
تفاوت هاي موجود  ميان بارورسازي ابرها توسط ژنراتورهاي 
زميني و بارورسازي ابرها با انجام عمليات پرواز گفت: در 
انجام عمليات باروري ابرها توسط هواپيما، يديدنقره از طريق 
روش  در  اما  مي شود  انجام  ابرها  به  پيتروپاترون  شليك 
استفاده از ژنراتورهاي زميني كه يكي از روش هاي مناسب 
و موفق باروري ابرها در مناطق كوهستاني است، تزريق 
يديد نقره به ابرها از روي زمين و از طريق ژنراتورها به هوا 
انجام شده كه سبب بارور شدن ابرهاي سرد و افزايش ميزان 
بارش مي شود. وى يادآور شد: تا پايان سال جارى بارورى 
ابرها در آذربايجان غربى با استفاده ژنراتورهاي زميني انجام 
مى شود كه اگر موفق بوده اين عمليات در خراسان جنوبى 

نيز اجرا شود.
رئيس مركز ملى تحقيقات و مطالعات بارورى ابرها حدود 
يك ماه پس از نشستى كه در خراسان جنوبى داشته بود 
در گفتگويى با ايرنا از آغاز اجراى پروژه بارورى ابرها در 12 

استان كشور از آبان ماه امسال خبر داد.
محمد مهدى جواديان زاده مهرماه سال گذشته با اعالم 
آغاز  ماه(1393)  آبان   20 از  پروژه  اين  افزود:  خبر   اين 
مى شود و تا تير ماه سال آينده (1394) ادامه خواهد داشت. 
وى افزود: بارورى ابرها در استان هاى يزد، كرمان، فارس، 
اصفهان، كهگيلويه و بوير احمد، چهار محال و بختيارى و 
آذربايجان شرقى و غربى از آبان امسال تا ارديبهشت سال 
آينده و در استان هاى گيالن، مازندران و گلستان نيز از 

ارديبهشت سال آينده تا تير ماه همان سال اجرا مى شود.

بارورسازى ابرهاى خراسان جنوبى
نيازمند 21 دستگاه ژنراتور زمينى

كارشناس مركز ملى تحقيقات و مطالعات بارورى ابرها نيز 
در همان نشست در خراسان جنوبى گفت: براى بارورسازى 
ابرها به دو روش در مدت پنج ماه در خراسان جنوبى، تعداد 
21 دستگاه ژنراتور زمينى مورد نياز است. فريد گلكار اظهار 
كرد: بارورى ابرها يكى از بهترين روش هاى استحصال آب 
معرفى شده است. وى تصريح كرد: در حال حاضر استان هاى 
كرمان، يزد، فارس، اصفهان و چهارمحال و بختيارى از جمله 

مناطق تحت تأثير بارورى ابر در ايران هستند.
كارشناس مركز ملى تحقيقات و مطالعات بارورى ابرها با 
بيان اينكه طبقه بندى ابرها بر اساس دما تعيين مى شود، 
افزود: با توجه به اينكه ابرهاى ايران از نوع ابر سرد هستند، 
تكنولوژى ما نيز روى ابرهاى سرد انجام مى شود. گلكار به 
سه عامل مهم رطوبت، صعود هواى حامل رطوبت و ذرات 
بسيار ريزى به نام آيروسل براى ايجاد ابر اشاره كرد و گفت: 
آيروسل ها نقش مهمى براى رشد قطره هاى آب يا ايجاد 
كريستال هاى يخ به عهده دارد. وى اضافه كرد: آيروسل ها 
عامل مهمى در ايجاد بارش هستند و با وجود منابع نهفته 

خويش سبب تغديه ابرها مى شوند.

مطالعات بارورى ابرهاى در ارتفاعات خراسان 
جنوبى اميدوار كننده بود

ابرها  بارورى  مطالعات  و  تحقيقات  ملى  مركز  كارشناس 
در ارتباط با اين سؤال كه آيا بارورى ابرها در يك منطقه 
سبب كاهش بارش در مناطق پايين مى شود يا خير، افزود: 
آزمايشات زيادى در اين زمينه انجام شده است و در دنيا 
هيچ مدركى در اين زمينه پيدا و اثبات نشده است. گلكار 
اضافه كرد: در بهترين حالت 10 درصد از رطوبت موجود 
در آب تبديل به بارش مى شود كه در مجموع حدود يك 
درصد از ميزان رطوبت اوليه كاسته شده و مابقى به پايين 
منتقل مى شود. وى در ارتباط با آغاز مطالعات بارورى ابرهاى 
 2300  ،2000 ارتفاعات  در  شد:  يادآور  جنوبى  خراسان 
و 2500 استان تحقيقات انجام شده و در مرحله نخست 
مطالعات اميدواركننده بوده است. وى افزود: براى بارورسازى 
ابرها در هر منطقه حدود پنج سال زمان نياز است كه طى 

اين مدت هر ساله ارزيابى مناسب نيز انجام مى شود.

بارور كردن ابرها 
راهكارى براى مبارزه با خشكشالى

  مديرعامل آب منطقه اى خراسان جنوبى نيز در همان نشست 
مطرح كرد: بارورى ابرها نيازمند 7 ميليارد تومان اعتبار است. 
حسين امامى بارور كردن ابرها را راهكارى براى مبارزه با 
خشكسالى در استان دانست و گفت: هزينه هاى اوليه براى 
اجرايى كردن اين عمليات، 7 ميليارد تومان برآورد شده است. 
 وى ياد آور شد: خراسان جنوبى استانى است كه سال هاى

طوالنى خشكسالى را پشت سر گذاشته منابع آبى زيرزمينى 
اين استان در وضع بحران است. وى افزود: در حال حاضر 
مخازن آبى استان با 185 ميليون متر مكعب كسرى مواجه 
شاهد  آينده  سال  دو  يكى  در  روند  اين  وجود  با  و  است 

مشكالت زيادى خواهيم بود.

مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى گفت: با 
از  برداشت بيش  به ميزان آب تجديدپذير و حجم  توجه 
تغذيه، سفره هاى آب زيرزمينى دچار مشكل است و تأمين 
تمامى نيازهاى آبى استان از منابع زير زمينى انجام مى 
شود. امامى افزود: با توجه به اقليم خشك و كم آب منطقه، 
بايد خود را با اوضاع تطبيق داد و به دنبال چاره اى براى 

خشكسالى بود.

خراسان جنوبى محروم از رادار هواشناسى 
براى بارور كردن ابرها

مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى گفت: بارور 
كردن ابرها يكى از برنامه هايى است كه مى تواند به رفع 
خشكسالى و كم آبى استان كمك كند چرا كه بارور كردن 
ابرها بين 10 تا 15 درصد ميزان ريزش باران را افزايش مى 
دهد. وى اظهار كرد: اگر بتوانيم ابرها را بارور كنيم، بارندگى 
ها به موقع انجام خواهد شد و ريزش هاى جوى رخ خواهد 
داد و مشكل عشاير و كشاورزان تا حدودى حل خواهد شد. 
مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى گفت: با 
بارور كردن ابرها و ريزش هاى جوى نيازهاى آبى استان 
تأمين و توليد آب مديريت مى شود. امامى افزود: براى بارور 
كردن ابرها به رادار هواشناسى نياز داريم كه در حال حاضر 

اين تجهيزات در خراسان جنوبى وجود ندارد.
مديرعامل شركت آب منطق هاى خراسان جنوبى گفت: 
دوره عملياتى بارورى ابرها چهار ماه پيش بينى شده و اجراى 

عمليات به صورت تلفيقى بيان شده است.
امامى افزود: براى انجام تحقيقات در مدت چهار ماه مبلغ 
5 ميليارد تومان برآورد شده و اگر بارورى ابرها عملياتى 
شود، شهرهاى طبس، بيرجند، سربيشه، قاين و بخشى از 

شهرستان فردوس تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
رئيس مؤسسه تحقيقات آب نيز با اعالم خبر اجراى بارورى 
ابرها در 12 استان اجرا نويد از اين داده بود كه با اجراى اين 
طرح افزايش پنج تا 20 درصدى بارش در اين مناطق مورد 
انتظار است. مرتضى افتخارى از استان هاى اصفهان، كرمان، 
فارس، يزد، آذربايجان شرقى و غربى، چهارمحال و بختيارى، 
كهگيلويه و بويراحمد، تهران، گيالن، مازندران و گلستان 
بارورى به لحاظ  افزود: روش  نام برد و  براى اجراى طرح 
هزينه هاى استحصال آب از تمامى روش ها به صرفه تر است 
و در بيشترين حد خود قيمت تمام شده هر مترمكعب آب 60 
تومان برآورد شده است؛ درحالى كه در روش هاى ديگر تا 

2000 تومان نيز هزينه انجام مى شود.

توسعه طرح بارورسازى ابرها 
در گرو افزايش تجهيزات

افتخارى با اشاره به لزوم افزايش امكانات فنى كشور براى 
توسعه طرح بارورسازى ابرها، افزود: در زمان حاضر براى 
انجام بارورسازى به روش هوايى فقط دو فروند هواپيما در 
اختيار مركز بارورسازى ابرها است درحالى كه طبق استاندارد 

و با توجه به گستره جغرافيايى ايران، پنج فروند نياز است.
وى ادامه داد: با توجه به امكانات موجود و فاصله استان ها 
از همديگر، طبق برنامه، كشور به سه منطقه شامل محدوده 
تا  است  شده  تقسيم  خزر  حاشيه  و  مركزى  شمال غرب، 
اساس،  اين  بر  باشد؛  مشخص  هواپيماها  پرواز  محدوده 
انجام  بهار  فصل  در  خزر  حاشيه  استان هاى  در  عمليات 
مى شود اما دو محدوده ديگر بيشتر در نيمه دوم سال انجام 
مى شود. افتخارى با بيان اينكه براى پوشش كل كشور به 
افزايش پوشش رادار هواشناسى نياز است، ادامه داد: در زمان 
حاضر، سه رادار در اختيار مركز بارورسازى است و پنج رادار 
نيز در سازمان هواشناسى كشور است و برنامه سه رادار ديگر 

در دست اقدام است.

خراسان جنوبى رتبه اول خشكسالى
 رتبه آخر برنامه ها 

خراسان  كه  شويم  آور  ياد  بايد  گزارش  اين  پايان  در  و 
جنوبى با سابقه بيش از 17 سال خشكسالى كه به گفته 
مديركل مديريت بحران استان رتبه اول خشكسالى را دارا 
است بازهم در رتبه آخر برنامه هاى دولت قرار گرفته و بايد 
همچنان منتظر ماند و ديد كه آيا بعد از 12 استان از جمله 
استان هاى اصفهان، كرمان، فارس، يزد، آذربايجان شرقى و 
غربى، چهارمحال و بختيارى، كهگيلويه و بويراحمد، تهران، 

گيالن، مازندران و گلستان آبستن ابرهاى بارور مى شود؟ 

پيام شمالغو برخي از پروازهاي بيرجند – تهران و بيرجند – مشهد  
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
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باسالم، از مسئولين خواهش مى كنيم بررسى 3

كنند كه پروژه مسكن مهر13به كجا رسيد؟! 
چرا اينقدر تحويلش طول كشيد و هنوز خبرى نيست. 
ما ازسال 88 ثبت نام كرديم و تا به االن هر مبلغى 
ولى  كرديم،  پرداخت  بدبختى  هزار  با  خواستند  كه 
وعده  مسكن  تحويل  زمان  به  پاسخ  در  متأسفانه 

سرخرمن مى شنويم!
915…852
سالم آوا جان. لطفًا چاپ كن. مگر بيمارستان ولى 
عصر (عج) متخصص نداره زيرا آموزش ديده ها كه 
بعد   5 ساعت   از  ندارند.  ياد  چيزى  شدن  استخدام 
ازظهر تو اورژانس منتظر پزشك خانم براى گرفتن 
بود  ماهه   20 كه  ام  بچه  دختر  براى  ادرار  آزمايش 
منتظر بودم ساعت 7 آمدن. هزينه رو پرداخت كردم 
ولى  نفرى.  سه  كردن  خراب  نالتون  سوند  عدد  دو 
بگيرن.  آزمايش  نتونستن  و  نبردن  پيش  از  كارى 
گفتن نمى تونيم سوند سايز بزرگ هست و ما تا حاال 
براى بچه آزمايش ادرار از طريق سوند نگرفتيم. تا 
ساعت 8:30 تو اورژانس منتظر بوديم... از مسئولين 
به  بفرستن  استدعا دارم متخصص  بيمارستان 
اورژانس نه كادر آموزش ديده اى كه ابتداى 

كارشان است و چيزى ياد ندارند...
915…927
با سالم. آقاى عبادى نماينده محترم مردم شهرستان 
خوسف پيگير اجراى طرح فاضالب شهر خوسف 

باشيد كه چند سال است امروز و فردا مى كنند.
915…008

با عرض سالم به مسئوالن  محترمى كه دستور 
قلع و قمع درختان زيبا و قشنگ باغ زرشكى 
را صادر كرده اند آيا شعارهاى 15 اسفند روز 

درختكارى را بياد دارند؟
915…435

سالم. خيابان ولى عصر 26، مهرشهر پاركينگ 
از  پيگير شدم  بارها  اسقاطى شده،  ماشين هاى 

شهردارى كارى نكردند، ميگن طرف پارتيش قويه...
915…324
سالم آوا بانك .... مركزى چند ساله حسابم كار مى 
كنه و مبلغ 20ميليون گذاشتم به گفته مدير بانك حاال 
مى  مبلغ 15ميليون   به  گرفتن  وام  براى  رفتيم  كه 
گويند اوًال اعتبار نيست، بخشنامه نيامده، ضامن دونفر، 
به بعد ميگن 10 ميليون مى دهيم و .... آقا همون اول 
بگو 5 ميليون ميدم برو دنبال كارت چرا اين همه 

براى گرفتن وام مردم را اذيت مى كنين...
915…054

ده ماهه وام ازدواج بانك ... ثبت نام كردم هنوز 
ميگن تا آخر سال خبرى نيست... لطفاً پيگيرى 

كنيد چرا اين بانك از بقيه بانك ها عقب تر است...
915…644

و  مناطق  به  رو  جهادى  هاى  گروه  اين  چرا 
خوسف  بخش  محروم  و  خشك  روستاهاى 
جلگه ماژان نمى برن كه مشكالت مردم را رفع 

كنند از جمله چاه سلمان فارسى.
939…343

وضع  تكواندو.  خانه  مسئوالن  خدمت  سالم  با 
اين  سرمايشى  وسايل  و  بهداشت  و  برق 
كنيد.  رسيدگى  لطفًا  است.  صفر  حد  در  سالن 
ولى  شود  مى  دريافت  نقد  ماه  هر  پول  ها  بچه  از 

امكانات صفر.
915…936
درختان  تابستان  اوايل  از  شهردارى.  توجه  قابل 
كوچه هاى خيابان معلم آبيارى نشده است. لطفًا 

قبل از خشك شدن درختان آنها را آبيارى فرماييد.
915…033
باعرض سالم و خسته نباشيد. لطفًا خوانندگان تان را 
از وضعيت فرزانه و نازنيين زهرا مددى مطلع كنيد. 

آيا هزينه درمانشون تأمين شد ياخير؟
915…697
سالم. دهيار روستاى هندواالن چند ماهى است در 
بخشدارى درميان مشغول به كار شده است. آوا جان 
 اين عمل خداپسندانه بخشدارى را به تمام فرماندارى ها
 و بخشدارى ها اعالم كن تا كارمندان اين اداره ها،

دهيار روستاى خود شوند...
915…361

ژنراتورهاى زمينى خراسان جنوبى
آبستن ابرهاى بارور مى شود؟

جوابيه اتوبوسرانى بيرجند

احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
اتوبوسرانى تقاضا  مورخ 94/5/8 درباره «از سازمان 
اتوبوس بگذارند  را  آوينى به 15 خرداد  داريم مسير 
اقدامى  هيچ  ولى  زدم  پيامك  دفعه  چند  ضمن  در 
انجام نشد» به استحضار مى رساند: خيابان 15 خرداد 
آيلند و كمتر شدن عرض خيابان به  از اجراى  پس 
10 متر و همچنين عدم فشردگى بافت مسكونى در 
حاشيه خيابان عمًال تردد ناوگان اتوبوسرانى در اين 
 خيابان توجيهى ندارد. شهروندان گرامى مى توانند از 
اتوبوس هاى خيابان شهيد محالتى كه به موازات خيابان 
 15 خرداد به فاصله 250 تا 300 متر و خيابان هاى
غفارى پاسداران مدرس توحيد و سجاد شهر كه به 
با  بيشتر  متر  چند  فاصله  جنوبى  و  شمالى  صورت 

خيابان 15 خرداد را ندارند استفاده نمايند.

پاسخ مسئولين به پيام شما

گروه خبر- 4 پرواز شركت هواپيمايى ايران اير فرودگاه بيرجند روز شنبه 17 مرداد لغو شد. سالمى مدير فرودگاه هاى 
بين المللى خراسان جنوبى گفت: اين پروازها قرار بود ساعات 6:05 تهران – بيرجند ،8:20 بيرجند – مشهد ،10 مشهد 

- بيرجند و 11:40 بيرجند – تهران روز شنبه انجام شود كه به علت كمبود ناوگان لغو شد.

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم"
چون در پرونده 429/94 اجرايى در قبال محكوميت آقاى فرزاد نجفى به پرداخت مبلغ 694/603/274 ريال در حق محكوم 

له آقاى محسن چهكندى و پرداخت مبلغ 27/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف 2000 متر مربع 
سنگ مرمريت 60 در 60  از ناحيه شخص ثالث كه حسب نظريه كارشناس سنگ هاى مورد نظر به مبلغ 1/350/000/000 ريال ارزيابى 
گرديده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه 94/6/1 از ساعت 10 الى11 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

كالسه 93/401 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول"

چون مقرر گرديده خط موبايل به شماره 09153614732 به مبلغ 2/150/000 ريال كارشناسى شده در قبال باقيمانده بدهى 
آقاى عزيز ا... احرارى به مبلغ 8/662/235 ريال در حق آقاى مصطفى هريوندى و مبلغ 2/000/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق 
مزايده روز شنبه 94/5/31 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

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

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

از ساعت 17 الى  پاسى از شب



کشف دو تن و ٧٠٠کيلو پياز زعفران در «فردوس»

 دوتن و ٧٠٠ کيلوگرم پياز زعفران قاچاق در شهرستان فردوس خراسان جنوبي کشف شد.
کارشناسان ارزش بار قاچاق کشف شده را ٥٤ ميليون ريال برآورد کردند
4 که متهم با تشکيل پرونده به مراجع قانوني معرفي و اعزام شد. توصيه هاى بهداشتى

پنجشنبه *15 مرداد 1394 * شماره 3286 

جريمه  نقدى تا 4 برابر 
براى شكار حيوانات در حال انقراض 

وقتى به بهانه درآمد،
 با سالمت مردم بازى مى شود

متاسفانه امروز در برنامه غذايى ما خوراكى هايى ديده 
مى شود كه به سالمت انسان لطمه بسيار زيادى وارد 
مى كند، اما مردم بدون هيچ توجهى به عوارض اين 
مواد آن ها را مصرف مى كنند و بسيار جالب است كه 
اين خوراكى ها در سبد مصرفى خانوار جايگاه خوبى را 

كسب كرده اند و تبديل به اقالم ضرورى شده اند.
رغم  على  كه  است  نوشابه  كاالها،  اين  از  يكى 
دانستن مردم درباره معايب اين نوشيدنى، باز هم در 
نشان  نمى اندازند.آمارها  قلم  از  را  آن  خريدهايشان، 
مى دهد كه ميزان مصرف لبنيات در ايران يك سوم 

دنيا و ميزان مصرف نوشابه در دنيا 4 برابر دنيا است.
ميزان فروش نوشابه در بيرجند نيز، آمار مصرف باالى 

اين نوشيدنى را نشان مى دهد.
با  گفتگو  در  بيرجندى  مغازه داران  از  يكى  شهبازى 
خاورستان، گفت: ممكن است روزى 30 عدد نوشابه 
شيشه اى را در مغازه براى مشترى باز كنيم و در همين 

جا افراد نوشابه بخورند.
وى افزود: فروش نوشابه هاى خانواده نيز باال است و 
شايد روزى 2 شل نوشابه به فروش برسد.يكى ديگر 
از مغازه داران بيرجندى كه مغازه اش روبروى پارك 
است، گفت: روزانه 5 شل نوشابه خانواده و شايد چند 

جعبه نوشابه به فروش برود.
دوغ  از  تر  بيش  نوشابه  فروش  اين كه  بيان  با  وى 
بسيار  نوشابه  از  استفاده  به  تمايل مردم  است، گفت: 
نيز كه داراى  افراد مسن  يافته است و حتى  افزايش 
رژيم هاى خاصى هستند، باز هم متمايل به مصرف 

نوشابه هستند.
ميناى  بردن  بين  از  كرد:  اظهار  كارشناس،  اصغرى، 
دندان با توجه به اسيدى بودن و تغيير رنگ دندان از 

جمله اثرهاى نوشابه بر روى دندان است.
وى تصريح كرد: افرادى كه نوشابه مصرف مى كنند، 
مطمئنا با مشكل پوكى استخوان مواجه خواهند شد.اين 
كارشناس تغذيه ادامه داد: شكر موجود در نوشابه باعث 
اضافه وزن مى شود و افراد مصرف كننده اين نوشيدنى 

پس از مدتى دچار مشكالت گوارشى خواهند شد.
اصغرى تاكيد كرد: افرادى كه مصرف نوشابه بااليى 
و  مى شوند  ديابت  و  چاقى  دچار  مدتى  از  پس  دارند 
اين خود نيز زمينه ساز ايجاد سرطان است.با اين حال، 
ادامه  خود  كار  به  همچنان  نوشابه  توليد  كارخانجات 
مى دهند و مى توان گفت كه كسب درآمد هدف اصلى 
اين كارخانجات مى باشد و نمى توان اين كارخانجات را 
تعطيل كرد اما اگر هر كس به فكر سالمتى خود باشد 
اختيار  در  بزرگ كه خداوند  بسيار  نعمت  اين   قدر  و 
تغذيه  اصالح  در  كمى  بداند  را  است  داده  قرار  وى 
نادرست خود تغيير ايجاد مى كند.وقتى مى دانيم كه اين 
نوشيدنى، مضرات بسيار زيادى دارد بهتر است كمى 

اصالح الگوى مصرف داشته باشيم.

به  وارده  زيان  و  ضرر  بابت  نقدى  جرايم  جديد  ليست 
 محيط زيست ناشى از شكار و صيد غير مجاز حيات وحش

 منتشر شد.
آرامنش مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى با 
اعالم اين خبر گفت: وقتى بايد براى كشتن يك گونه در 
كرد  پرداخت  انسان  ديه  به  نزديك  ضررى  انقراض  حال 
ديگر تفريحى در كار نيست و عكس انداختن با الشه هاى 

حيوانات مختلف براى پز دادن رنگ مى بازد.
حال  در  حيوانات  از  بسيارى  هاى  جريمه  افزود:  آرامنش 
كه  طورى  به  است  داشته  چشمگيرى  افزايش  انقراض 
زردو..  گوزن  يوزپلنگ،  پلنگ،  مانند  ها  گونه  از  بعضى 
به  بيشترين رقم جريمه ها  اند و  را داشته  تغيير  بيشترين 
يوزپنگ با جريمه هزار ميليون ريالى تعلق دارد كه 4برابر 

شده است. 
مديركل حفاظت محيط زيست استان اظهار كرد :يوزپلنگى 
كه تعداد آنها در حالت خوش بينانه كمتر از 70 قالده تنها 
در ايران وجود دارد و در رده بندى اتحاديه جهانى حفاظت 
در رده شديدا در خطر انقراض جاى دارد نيز جزو جانورانى 

است كه جريمه نقدى آن 4 برابر شده است. 
وارده  زيان   و  ضرر  جديد  گفت:مبالغ  ادامه  در  آرامنش 
از شكار و صيد غيرمجاز جانوران  ناشى  به محيط زيست 

وحشى ابتدا در جلسه شوراى عالى محيط زيست به رياست 
دكتر روحانى رئيس جمهور در تاريخ 29/10/1393 مطرح 
شده و كليات آن به تصويب رسيد و  نهايتا به تاييد اعضاى 
شوراى عالى محيط زيست رسيده و ليست مربوطه نهايى 
دفتر  سوى  از  نهايى  ليست  كرد:  اظهار  آرامنش  گرديد. 
اطالع  منظور  به  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  حقوقى 
رسانى در روزنامه رسمى كشورمورخ 94/4/31 درج گرديده 
قانون شكار و  بر اساس ماده 4  به ذكر است  است. الزم 
صيد مصوبات شوراى عالى حفاظت محيط زيست بيست 
روز پس از درج در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار مركز 

و روزنامه رسمى كشور الزم االجرا خواهد بود.
يافته  قطعيت   94/5/20 مورخ  از  مذكور  مصوبه  بنابراين   
و اجرايى خواهد شد. لذا ضرورى است شكارچيان محترم 
از انجام شكار غير مجاز به شدت خوددارى نمايند در غير 
اعمال  و  قانون  اجراى  به  ملزم  زيست  محيط  اينصورت 

مقررات خواهد بود. 
در  عزيز  استانيهاى  هم  اطالع  جهت  مربوطه  ليست 
به آدرس استان   اداره كل حفاظت محيط زيست   پورتال 

نام  زير  باشد.جدول  مى  دريافت  قابل   sko.doe.ir
تعدادى از حيوانات همراه با تغييرات در ميزان خسارت ضرر 

و زيان آنها آمده است.

در سوگ يك هنرمند مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى:

قيمت مصوب نام گونهرديف
1391(ريال)

قيمت مصوب 
1393(ريال)

ميزان 
تغيير

4 برابريك ميليارد250 ميليونيوزپلنگ1

80016ميليون50ميليونپلنگ2

1005ميليون18ميليونقوچ و ميش وحشى، كل و بز وحشى3

1005ميليون20 ميليونآهو، جبير4

401 ميليون30 ميليونروباه شنى، 5

-401ميليون50 ميليونكفتار، گرگ6

1003ميليون30ميليونگربه شنى، گربه پاالس7

1002ميليون50ميليونكارال، سياه گوش8

الك پشت مهميزدار و الك پشت 9
103ميليون3ميليونآسيايى

6003ميليون200ميليونشاهين، بحرى، باالبان، طروالن، الچين10

 افعى لطيفى، البرزى، زنجانى11
102ميليون5ميليونگرز، كفچه مار و دم عنكبوتى

20010ميليون20ميليونانواع دليجه12

20013ميليون15ميليونانواع عقاب و هما13

20010ميليون20ميليونهوبره14

كه  حسينى  آقاى  مهدى  سيد  ياد  زنده  به 
بهترين بود. (هفت روز است كه با عكس تو 

دمساز شديم!)

دلم خون و لبم خشك و رخم تر
كجا رفتى بدون من، برادر

تو كه ساالر نسل عشق بودى
رفاقت معنى اش اين بود آخر؟!
(نشريه گلبهار)

گل سرخ محبت؛ مهربان، اى سيد مظلوم!
صفاى ديدن رخسار ماهت را، يتيمانه دو چشم انتظارم 
را به در دادم،،، به كوچه،،، به آن سوى خيابان،،، رو به 
خوش حالى،،، كه مى خنديدى و مى آمدى، هر روز 

پنجشنبه ! ،،،  و من از دور مى پرسيدم،،، 
از كجا مى آيى؟!

و تو با خنده به من مى گفتى،،، كه من از شهر قشنگى 
ها،،، از سمت خوشى،،، كار و تالش!

از تماشاى صداى شهدا مى آيم،،، فيلم مى سازم،،،
از پدر مادر «خيل شهدا» ،،، از فراسوى زمان، از بازار، 
حرفه هايى كه فقط حرفش هست،،، پاى درد دل پيران 

كه پر از خاطره اند. مثل گل مى شكفند وقت بيان!
پندهايى دارند،،، كه به فرداى جهان مى سپرند!
و اينك اى عزيز،،، اى مرد اخالق و جوانمردى!

دوباره باز هم آيا، تو از اين كوچه ى خوبى، رفاقت، 
هايم  قاب چشم  توى  و  نمود  خواهى  گذر  معرفت،،، 

نقش خواهى بست؟!
دوباره باز هم آيا،، من از گلزار خوبى هاى تو،،، لبخند 

تو،،، يك شاخه ى ديدار خواهم چيد؟!
آرى! چرا نه! تو را من زنده مى دانم،، كه مردان هنر 
هرگز نمى ميرند. نگاه مهربان و چهره ى مظلوم تو 
«عسل خندى» كه گاه گفتن از لب ها نمايان بود ،،، 
همه در خانه ى دل ها، همه در عكس ها مانده! فقط 
يك خواهشى دارم،،، خداوندا برآر آن را ،،، شبى او را به 
ديدارم بياور ،،، روى پلك خواب من بنشان! ،،، من او 

را چشم در راهم ،،، شبا هنگام !
صلوات  تا  سه  معلم  و  هنرمند  اين  پاك  نثارروح 

بفرستيد

محمد نظام دوست تامند

فرهنگى،  ميراث  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
مسئول  جنوبى،  خراسان  گردشگرى  و  دستى  صنايع 
آثار  مهمترين  از  يكى  گفت:  درميان  فرهنگى  ميراث 
با  ايوانى  يك  و  ساده  مسجدى  قهستان  شهر  تاريخى 
دو رواق در دو سمت آن است كه با مصالح آجر و مالت 
اسلوب  به  عنايت  با  مسجد  اين  است  شده  ساخته  گچ 
به  تا  و  است  شده  بنا  در عصر صفويه  احتماًال  معمارى 

مردم  استفاده  مورد  اكنون  و  گشته  مرمت  بارها  امروز 
شهر قرار دارد.

صنايع  فرهنگى  ميراث  نمايندگى  داشت:  بيان  صالحى 
دستى وگردشگرى درميان با همكارى هيات امناء مسجد 
عمليات مرمت آجر فرش صحن مسجد را به پايان رساند 
آورى  جمع  صحن  آسفالت  ابتدا  عمليات  اين  طى  كه 
وسپس پاياب مسجد به محل سابق آن انتقال يافت در 

ادامه آبراههاى پشت بام به داخل قنات هدايت و در انتها 
از محل  مرمت  عمليات  اين  گرديد.  اجرا  آجرفرش كف 

اعتبارات 93 به مبلغ 170 ميليون ريال انجام شد.
با  درخش  جامع  مسجد  بناى  كرد:  نشان  خاطر  وى 
شماره ى ثبت 2066 در فهرست آثار ملى كشور به ثبت 
رسيده و تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 

دستى و گردشگرى مى باشد.

پايان مرمت مسجد جامع درخش

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

ف
كاربرىمشخصات ثبتي  ملكآدرس ملكردي

متراژنوع مالكيتوضعيت تصرف
توضيحاتقيمت پايه به (ريال )

ك
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صه 
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1
  بيرجند - خوسف - شهرك صنعتى  

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

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

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

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

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

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

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

 طبس گلشن - شهرك صنعتى 4
شركت تعاونى توليدى مژان طبس

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

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

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

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

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

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

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

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

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

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

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

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

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

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

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

10
 آدرس بيرجند - خيابان 17 شهريور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بر عهده خريدار مي باشد.

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

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

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

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

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

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

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

مديريت شعب بانك در استان خراسان جنوبي  

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

مديريت استان خراسان جنوبى
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چارانه هاى خبرنگارى 

دريا غزلى زده رقم از چشمت
آورده نگاِه شعله كم ، از چشمت

در روز خبرنگار بايد بروم
تا اين كه گزارشى دهم از چشمت

***
در وصف توشاعران پكر مى مانند
اهل خبر از تو بى خبر مى مانند

در پوشِش اخباِر نظربازِى تو
رنداِن خبرنگار در مى مانند

***
آن روز كه در كنار چشمت بودم
چون آينه، بى قرار چشمت بودم
در حسرت مهرت آرزو مى كردم
اى كاش خبرنگار چشمت بودم

***
با اين كه مرام سربدارى دارم

در كنج قفس حكم قنارى دارم
دْل خسته ِى شرم خويش هستم، آخر

من داعيه ى خبرنگارى دارم

«سيدسعيدعندليب» 

در زندگى سه راه براى رسيدن به هدف وجود دارد:
1- انديشه واالترين راه 

  2- تقليد آسان ترين راه 
  3- تجربه تلخ ترين راه

دانشمندان كشف كردن 
كه خورشيد روزها بى جهت روشنه …

در اصل بايد شبها كه تاريكه روشن باشه !

تو را در ازدحام شهر بى تدبير گم كردم
چنان كه در ميان الل ها گويايى خود را

سعيد عندليب

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

 راهت خواهد شد . . .

وقتى كه كار بدى انجام دادى از آن توبه كن
 و اين توبه تو بايد پنهانى باشد. 

براى گناه آشكار نيز توبه ى آشكار نياز است.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و چون شكيبايى كردند و به آيات ما يقين داشتند برخى از آنان را پيشوايانى قرار 
داديم كه به فرمان ما [مردم را] هدايت مى كردند. سوره السجده، آيه 24

حديث روز  

خداوند دوست ندارد كه مردم در خواهش از يكديگر اصرار ورزند، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد.
امام باقر (ع)

به بهانه ى روز خبرنگار

                        

86

5294

17

653

7695

239

52

8547

91

659382174
214567983
873941526
936428715
487195632
125736498
741853269
568279341
392614857

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

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

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

جدول 3286طراح: نسرين كارى

داريم  دوستش  كه  فردى  عشِق  زبان  درك  بدون 

 

نمى توانيم با او ارتباطى عاطفى برقرار كنيم
مى  دست  شما  به  عشق  احساس  هايى  راه  چه  از 
از  اگر  كنيد؟  مى  قدردانى  ديگران  از  چگونه  و  دهد 
آن  توانيد  نداريد مى  آگاهى  تان  زبان عشق  نخستين 
يكديگر  عشق  زبان  با  كردن  كنيد. صحبت  كشف  را 
را دوست  ما  كند كه  ايجاد مى  ما  در  را  احساس  اين 
دارند، از ما مواظبت مى كنند و ما را درك مى كنند و 
 همين احساس سبب به وجود آمدن روابط عاطفى قوى
زبان عشِق فردى كه دوستش  مى گردد. بدون درك 
برقرار  ارتباطى قوى و عاطفى  او  با  توانيم  داريم نمى 
ايجاد  براى  زيادى  هاى  تالش  است  ممكن  كنيم. 
ايم.  نرفته  درست  را  راه  حقيقت  در  اما  بكنيم  ارتباط 
هر كدام از ما يكى از پنج زبان عشق، زبان اصلى ما 
است. با اين زبان است كه مى توانيم احساساتمان را به 
خوبى بيان كنيم.از چه راه هايى مى توانيد زبان عشق 

نخستيِن خودتان را تشخيص دهيد؟
اگر از زبان عشق نخستين تان آگاهى نداريد از راه هاى 

زير مى توانيد زبان هاى عشق خود را كشف كنيد:

رفتار خود را مورد مشاهده قرار دهيد
دست شما  به  عشق  احساس  هايى  راه  چه  از  عمدتًا 

 

 مى دهد و چگونه از ديگران قدردانى مى كنيد؟ 
دائمًا براى تشويق ديگران از واژه هاى تأييدى استفاده 
مى كنيد ، اين احتمال وجود دارد كه زبان عشق اصلى 
افراد  باشد. وقتى دوست داريد  تأييدى  شما واژه هاى 
را  ها  آن  بگيريد،  آغوش  در  را  خودتان  عالقه  مورد 

نوازش كنيد.
اگر دائمًا ، چه در موقعيت هاى خاص و چه در موقعيت 
هاى ديگر به ديگران كادو مى دهيد، احتمال دارد زبان 
افراد را براى  عشق شما دريافت هديه باشد. اگر شما 
مى  قرار  ديگران  با  يا  كنيد  مى  دعوت  ناهار  يا  شام 
مى  پذيرايى  ها  آن  از  و  بيايند  منزلتان  به  كه  گذاريد 
ديگران  تقاضاى  بدون  اگر  مفيد)  وقت  صرف  كنيد( 
خدمتى به آن ها مى كنيد احتماًال زبان عشق نخستين 

شما  خدمت و سرويس دهى است.

چه  ديگران  از  شما  كه  كنيد   دقت 
درخواست هايى داريد

چه  ديگران  از  ببينيد  كه  است  آن  دوم   گام 
دوستان  از  است  ممكن  مثًال  داريد.  هايى  درخواست 
كنند. كمك  شما  به  كارهايتان  در  كه  بخواهيد  خود 
بيانگر  ( سرويس دهى و خدمات). درخواست هاى ما 

نيازهاى عاطفى ما هستند.

به شكايت هاى خود توجه كنيد
بيان شكايت هاى شما در حقيقت بيان نيازهايى است 
كه در ذهن شما انباشته شده است.اگر شكايت مى كنيد 
كه ديگران انتظار دارند كه من هر كارى برايشان انجام 
دهم ، اما آن ها براى من هيچ كارى انجام نمى دهند 
احتماًال زبان اصلى عشق شما سرويس دهى و خدمات 
عاطفى  عميق  نيازهاى  كننده  بيان  ما  شكايت  است. 

ماست كه ناديده گرفته شده اند.
اگر براى شما دو زبان اهميت يكسانى دارد، پس شما 
درك  اين صورت  در  و  هستيد  دوزبانه  فردى  احتماًال 
نيازهاى عاطفى شما براى ديگران آسان تر خواهد بود. 
آن ها مى توانند از بين دو زبان يكى را انتخاب كنند و 
با هر كدام كه مى توانند ارتباط قوى ترى ايجاد كنند.

عاشق بودن خيابانى دوطرفه است
 چه طور مى توان زبان عشق ديگران را كشف كرد. 
عاشق بودن خيابانى دوطرفه است . در اين خيابان شما 
فقط عشق دريافت نمى كنيد بلكه جايى است كه بايد 

عشق هم ببخشيد.
مورد  را  ها  آن  تقاضاهاى  و  ها  شكايت   ، ها  محبت 

دقت قرار بدهيد

در مرحله اول ببينيد حرف هايشان حول چه موضوعى 
ديگران  و  شما  از  دائمًا  شما  همكار  اگر  مثال  است. 
تقدير و تشكر مى كند احتماًال زبان عشق او واژه هاى 

تأييدى است.
چيزهايى  چه  از  بيشتر  ديگران  ببينيد  دوم  درمرحله 
شاكى هستند. مثًال وقتى مادرتان مى گويد چه قدر اين 
جا را جمع كنم؟! ممكن است زبان عشق او سرويس 

دهى و خدمات باشد.
در مرحله سوم در مورد بيشترين تقاضا هاى اطرافيان 
دقت كنيد. اگر همكارتان درخواست كند كه وقتى شما 
به كنفرانس رفتيد برايش مقدارى كاغذ مجانى بياوريد 

اين درخواست، دريافت كادو است.

از خودشان بپرسيد
زبان عشق  فهميدن  براى  ها  راه  ترين  جالب  از  يكى 
خواهيد  مى  كه  وقتى  است.  پرسيدن   ، افراد  نخستين 
توانيد  مى  گذرد  مى  چه  ديگران  ذهن  در   بدانيد 

از آن ها بپرسيد.
تجربه كنيد

را  كسى  عشق  زبان  توانيد  مى  هم  كردن  آزمايش  با 
بفهميد . هر پنج زبان را استفاده كنيد و ببينيد كه پاسخ 

چگونه است.

قـدردانـى بـا زبـان عـشق

مال باخته و كريم خان زند

فرياد  و  ناله  با  و  رود  مي  زند  خان  دربار  به   مردي 
مي خواهد تا كريمخان را مالقات كند.

در  زند  خان  شوند.  مي  ورودش  مانع  سربازان   
شنود مي  را  مرد  فرياد  و  ناله  قليان  كشيدن   حال 
و مي پرسد ماجرا چيست؟ پس از گزارش سربازان 
به خان، وي دستور مي دهد كه مرد را به حضورش 
ببرند. مرد به حضور خان زند مي رسد و كريمخان از 
او مي پرسد: «چه شده است چنين ناله و فرياد مي 
كني؟»  مرد با درشتي مي گويد: «دزد همه اموالم را 

برده و االن هيچ چيزي در بساط ندارم!»
رفت  به سرقت مي  اموالت  پرسد: «وقتي  خان مي 

تو كجا بودي؟»
 مرد مي گويد: «من خوابيده بودم!»

را  مالت  كه  خوابيدي  چرا  «خوب  گويد:  مي  خان 
ببرند؟»  مرد مي گويد: «من خوابيده بودم، چون فكر 

مي كردم تو بيداري!»
خان بزرگ زند لحظه اي سكوت مي كند و سپس 
دستور مي دهد خسارتش از خزانه جبران كنند و در 
بايد  ما  گويد  مي  راست  مرد  «اين  گويد:  مي  آخر 

بيدار باشيم.»

پيامك 

نخستين فرق ميان افراد موفق
 و ناموفق چيست؟

موضوع بسيار ساده است
افراد موفق سؤاالت بهترى از خود پرسيده اند
و در نتيجه پاسخ هاى بهترى نيز گرفته اند 

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

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

تعدادى بازارياب براى شركت نما نور گستر 
خراسان جنوبى با حقوق مكفى  نيازمنديم.

09156677664 -09152653551- 34441374 

يك نيروى خدماتى مرد به صورت
 پاره وقت نيازمنديم.

32238970

 مقدارى ديوار پوش ، سقف كاذب 
و ايرانيت دست دو نيازمنديم.

32678060

تعدادى بازارياب غذايى با تجربه باال 
براى تكميل كادر شركت نيازمنديم.

09371089336

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

نصب و  تعمير
 انواع كولرهاى آبى و گازى 

09155629331-09370371218

فروش 206 نوك مدادى
 مدل  85 

 بيمه كامل و الستيك 50 درصد
يا معاوضه با 111    

09155629331

فروش باغ  
با موقعيت عالى

جنب هتل كوهستان
09155618449

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

09365036268

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

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد

  نبش 17شهريور 28   09156633937

الليك 
(انتقال يافت)

عطر، ُادكلن ، آرايشى
معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

يك منشى مسلط به امور تايپ و تكثير 
دعوت به همكارى مى شود.

32225151 -09011619631

يك نفر آقا براى كار در كافى شاپ 
نيازمنديم.    09365562687

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

پيچ و روپالك نما
كار در ارتفاع بدون نياز به داربست

نصب ورق هاى آلومينيوم و ...
سجاد 36 - پالك 22

09156694379- موذن

آبكش شهرى حمل آب با تانكر نيسان 
به تمام نقاط با قيمت مناسب

ظرفيت تانكر 2200 ليتر
09379316676   

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم

درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

نيازمند خانه اجاره اى تميز و مناسب 
براى يك زوج

09155612685   

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

Asbirjand.ir    15 حاشيه پاسداران  

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

زمينى واقع در دشت بجد حاشيه جاده 
آسفالت، نزديك برق ، داراي پالك ثبتي 
با نازل ترين قيمت به فروش مي رسد  

يا معاوضه با ماشين
09153613217

يك خانم مجرب و مجرد باتجربه 
براى كار در سالن زيبايى واقع

 در خيابان معلم نيازمنديم.
09153611952-32421645
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اخبار ورزشى

شهرخبر: سكته مغزي سومين عامل مرگ و مير در جهان پس از بيماري هاي قلبي و سرطان است. گرچه نمي توان به طور كامل از اين بيماري پيشگيري كرد اما مطالعات 
بسياري نشان مي دهد كه رعايت عادات صحيح زندگي و از جمله برنامه غذايي مناسب مي تواند موجب پيشگيري از سكته مغزي تا حدود ٣٠٪ شود. نوشيدن يك فنجان 
چاي سبز در روز براي مقابله با كاهش توانايي شناختي مؤثر است. اين نوشيدني همچنين سرشار از آنتي اكسيدان هاست كه به پاكسازي كبد كمك مي كند.

ماده غذايى موثر در پيشگيري از سكته مغزي 

درمان خشكى پوست با ميوه ها 

برترين ها: استرس نه تنها روي مغز که بر بدن ما 
نيز تاثير مي گذارد. هر چه بيشتر استرس داشته 
باشيم، پوست مان خشک تر و تيره تر به نظر 

خواهد آمد. با مصرف چند ميوه مي توانيد پوست 
صورت تان را به حالت قبل باز گردانيد. سيب: 
سيب سرشار از ويتامين آ است که آسيب هاي 
ناشي از راديکال هاي آزاد را کاهش مي دهد. 

راديکال هاي آزاد به پوست آسيب مي رسانند و 
موجب چين و چروک مي شوند. مصرف روزانه 
يک عدد سيب، ويتامين سي مورد نياز بدن شما 
خشکي  از  ناشي  زودرس  پيري  از  و  تامين  را 
سبزي  اين  اسفناج:  کند.  مي  جلوگيري  پوست 
 نيز مانند چغندر سرشار از آنتي اکسيدان است که 

يا در غذاهاي ديگر  را در سوپ  آن  توانيد  مي 
سالمت،  موجب  ماده  اين  کنيد.  مصرف 
درخشندگي و از بين بردن چين و چروک هاي 
پوست مي شود.توت فرنگي: توت فرنگي سرشار 

از اسيد ماليک است. اسيد ماليک به سفيد شدن 
پوست کمک مي کند و سرشار از آنتي اکسيدان 
ماندن  به جوان  و  پيري جلوگيري  از  است که 
پوست ياري مي رساند.  هلو: هلو يکي از بهترين 
ميوه ها براي از بين بردن خشکي پوست و به 

همان نسبت خشکي مو است. 

از «ديابت بى مزه» چه مى دانيد؟ 

ابتال  مورد  در  داليل  عمده  از  نيوز:  سالمت 
زياد  مصرف  به  توان  مي  دوم  نوع  ديابت  به 
عدم  و  کشيدن  سيگار  زياد،  وزن  شيريني، 
«بي مزه»  ديابت  به  ابتال  کرد.  اشاره  تحرک 
را  آن  بايد  فقط  نيست،  پيشگيري  قابل 
نشانه هاي  کرد.  درمان  سپس  داد  تشخيص 
است،  شيرين  ديابت  مشابه  مزه  بي  ديابت 
زيرا مبتاليان به ديابت بي مزه عطش زيادي 
آن  متعاقب  و  نوشند  فراواني مي  آب  و  دارند 
دفع ادرار آنان زياد است، افراد مبتال به ديابت 
اين  با  دارند  را  نشانه ها  همين  نيز  شيرين 
به  مبتاليان  ادرار  و  خون  در  قند  که  تفاوت 
ديابت بي مزه افزايش نمي يابد. ديابت بي مزه 
مبتال  فرد  بدن  به  از خارج  تزريق هورمون  با 

به اين نوع ديابت قابل کنترل است.

براي بهبود يبوست اين مواد 
غذايى را در شام خود جاى دهيد

سالمتي  جدي  مشكل  يبوست  آنالين:  قدس 
نشود  درمان  صحيح  طور  به  اگر  كه   است 
بيماري  ساز  زمينه  مدت  طوالني  در  تواند  مي 

هاي مختلف گردد. شام مهم ترين وعده غذايي 
براي مقابله با يبوست است. كبد ارتباط مستقيمي 
مي  كبد  بر  زيادي  تاثيري  شام  و  دارد  روده  با 
 گذارد كه اين اندام در ساعات ابتدايي روز نيروي 

تازه اي مي گيرد. همچنين اگر شام در ساعات اول 
شب و سبك ميل شود، نخستين گام براي مقابله 
با يبوست برداشته شده است. «بادمجان» نه تنها 
طعم خوشمزه اي دارد بلكه جزو سبزيجات سرشار 
 از سلولز است كه اين تركيب عملكرد روده ها 
باالي آب  مقدار  به عالوه،  را تسهيل مي كند. 

موجود در آن باعث شده تا يك خوراكي سير كننده 
باشد و با فشار خون باال و كلسترول نيز مقابله كند. 
«كدو حلوايي» سرشار از فيبرهاي غذايي است 
 كه به دفع مواد چربي هاي اضافي بدن كمك 

از  ناشي  يبوست  يا  نفخ  از  كه  زماني  كند.  مي 
احتباس  آب رنج مي بريد حتما روي اين خوراكي 

حساب ويژه اي باز كنيد.
 

گياهان مؤثر در درمان ورم معده

سالمت نيوز: پرخوري، تند خوردن غذا، مصرف 
غذاهاي چرب، مصرف زياد کافئين و شکالت و 
همچنين استرس ها باعث شيوع مشکالتي نظير 
سوءهاضمه، سوزش و درد سر دل، نفخ و حالت 
تهوع مي شود. در اغلب بيماراني که از وجود گاز 
زياد در معده و روده شکايت مي کنند، حجم گاز 
افزايش پيدا نکرده است؛ بلکه در اثر اختالل در 
حرکات روده همان حجم طبيعي گاز، قادر به عبور 
معمولي از باال به پايين در روده نيست و بيمار 
احساس نفخ مي کند. رازيانه: از تخم و برگ اين 
گياه مي توان به عنوان دم کرده استفاده کرد. رازيانه 
ترشحات  تحريک  در  که  است  ماده اي  حاوي 
معده و دستگاه گوارش نقش دارد. نعنا: برگ نعنا 
به عنوان درماني مؤثر براي سوء هاضمه، سوزش 
سر دل، نفخ و درد معده و دستگاه گوارش استفاده 
مي شود. زنجبيل: زنجبيل با بهبود بخشيدن به 
عملکرد آنزيم هاي گوارشي به بهتر عمل کردن 

سيستم هاضمه و کاهش نفخ کمک مي کند.

گياهان مؤثر در درمان ورم معده
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حوادث

رقابت شمشيربازان استان 
در مسابقات قهرمانى كشور

فارس: رئيس هيئت شمشيربازي خراسان جنوبي گفت: 
نمايندگان  کشور  شمشيربازي  قهرماني  مسابقات  در 
قالسي مود  مي روند.  ملي پوشان  مصاف  به  استان 
ورزشکار   ١٥٠ از  بيش  مسابقات  اين  در  کرد:  اظهار 
از  روز گذشته تا پانزدهم مرداد ماه جاري از سراسر 
به  يکديگر  با  تهران  در سالن شهيد کالهدوز  کشور 
رقابت مي پردازند. وي تصريح کرد: دانشور، کيوان زاده، 
رقابت ها  اين  در  استان  نمايندگان  رزاقي  و  صالحي 
هستند. قالسي مود با اشاره به مشکالت مالي هيئت 
پيگيري هاي  با  گفت:  جنوبي  خراسان  شمشيربازي 
انجام شده فدراسيون شمشيربازي براي تامين اعتبار 
به  افراد  اعزام  هزينه  است  قرار  و  داده  مساعد  قول 
مسابقات کشوري توسط هيئت پرداخت شود و اسکان 

و استقرار بر عهده فدراسيون باشد. 

هنرنمايى تيم موتوركراس استان
 در مسابقات قهرمانى كشور

اتومبيل راني  و  موتورسواري  هيئت  رئيس  فارس: 
در  استان  موتورسواران  گفت:  جنوبي  خراسان 
هنرنمايي  کشور  قهرماني  موتورکراس  رقابت هاي 
مي کنند. رجبي ستوده اظهار کرد: اين مسابقات از ديروز 
تا ١٧ مردادماه جاري با شرکت بيش از١٥٠ موتورسوار 
حرفه اي و ملي پوش از سراسر کشور در استان اراک 
برگزار مي شود.وي تصريح کرد: محمد خاني و هادي 
قربان زاده و جواد  هادي نيا در کالس ٤٥٠CC، سعيد 
در کالس  ترابي  جواد   ،٢٥٠CC در کالس سميعيان 
١٥٠CC و سينا داشگر در کالس ٦٥CC موتورکراس 

يادآور شد:  رقابت مي پردازند. وي  به  قهرماني کشور 
سينا داشگر از اميدهاي ورزش استان در اين دوره از 
مسابقات است که اميد مي رود با کسب رتبه برتر به 
عضويت تيم ملي کشورمان درآيد. وي خاطرنشان کرد: 
سعيد قربان زاده سرپرستي و محمد خاني مربيگري تيم 
موتورکراس خراسان جنوبي را در مسابقات قهرماني 

کشور بر عهده دارند.

هيئت پزشكى ورزشى استان ميزبانى 
يك سمينار كشورى  را برعهده گرفت

پزشکي  هيئت  به  کشوري  سمينار  يک  ميزباني 
هيئت  دبير  شد.  واگذار  جنوبي  خراسان  ورزشي 
پزشکي ورزشي خراسان جنوبي گفت: سمينار کميته 
خدمات درماني و اسناد پزشکي  با حضور نمايندگاني 
به  کشور  سراسر  ورزشي  پزشکي  هاي  هيئت  از 
رضا  شد.  خواهد  برگزار  جنوبي  خراسان  ميزباني 
قاسمي افزود: اين سمينار از يک شهريور به مدت ٢ 
روز در بيرجند برگزار و در آن مسايل مربوط به کميته 
خدمات درماني و اسناد پزشکي مورد تحليل و ارزيابي 

قرار خواهد گرفت.

 سارق به مصدوم تصادف هم رحم نكرد

 فرمانده انتظامي بيرجند گفت: با اعالم مرکز فوريت هاي 
پليسي مبني بر دستگيري سارق در خيابان انقالب بيرجند 
 مأموران به محل اعزام شدند. سرهنگ شجاعي نسب 
اظهار کرد: يکي از شهروندان با مراجعه به مأموران گفت: 
مادرم در خيابان انقالب با يک دستگاه خودرو تصادف 
کرد که در محل تصادف خانمي ناشناس که ظاهرا قصد 
کمک به مادرم را داشت كيف دوشي وي را كه حاوي 
مدارك شناسايي و مبلغ ١٨٠هزارتومان بود به سرقت برد. 
وي گفت : شاکي که سارق را در خيابان شناسايي کرده 
بود با کمک مردم، وي را دستگير کرد و با حضور مأموران 

متهم به کالنتري منتقل شد .

زمين لرزه اى به بزرگى 3.6 
ريشتر «آرين شهر» را لرزاند

مهر: زمين لرزه اي به بزرگي ۳.۶ ريشتر آرين شهر 
در استان خراسان جنوبي را لرزاند. شبکه هاي لرزه 
نگاري وابسته به مرکز لرزه نگاري کشوري موسسه 
ژئوفيزيک دانشگاه تهران اين زلزله در ساعت ۱۶ و 
۵۶ دقيقه و ۲۸ ثانيه رخ داده است. موقعيت اين زمين 
لرزه با عرض  ۳۳.۴۴  شمالي و طول ۵۹.۱۸ شرقي 
ثبت شده است. اين زمين لرزه در عمق ۱۰ کيلومتري 
زمين و در ۱۳ کيلومتري آرين شهر در استان خراسان 
جنوبي به وقوع پيوست. تاکنون گزارشي از خسارات 

احتمالي اين زمين لرزه گزارش نشده است.

خودروى سرقتى از مشهد
 در بيرجند كشف شد

خودروي تيبا که در مشهد سرقت شده بود در بيرجند 
جنوبي  خراسان  آگاهي  پليس  رئيس  شد.  کشف 
گفت:کارآگاهان هنگام کنترل خودروهاي پارک شده 
سطح شهر به يک دستگاه خودروي تيبا مشکوک شدند 
و اصالت خودرو را استعالم کردند.سرهنگ عرب زاده 
از  تيبا  استعالم مشخص شد خودروي  با  کرد:  اظهار 
مشهد سرقت و به بيرجند منتقل شده است که خودرو 
 تحت نظر قرار گرفت و راننده آن دستگير شد. وي افزود : 
 راننده خودرو به پليس آگاهي منتقل شد که در بازجويي هاي 

پليس به سرقت خودرو از مشهد اعتراف کرد .

دستگيرى سارق حرفه اى در  زيركوه 

فرمانده انتظامي شهرستان زيرکوه از دستگيري سارق 
داد.سرهنگ  خبر  شهرستان  اين  در  منازل  اي  حرفه 
شهرستان  در  منازل  سرقت  وقوع  با  گفت:  بخشي 
 زيرکوه تحقيقات محسوس و نامحسوس همه جانبه اي 
سارقان  يا  دستگيري سارق  و  در خصوص شناسايي 
انجام شد. وي اظهار کرد: مأموران در تحقيقات خود با 
ردگيري کارت عابر بانک سرقت شده فردي را شناسايي 
و دستگير کردند. متهم در بازجويي هاي پليس سرقت 
عابر بانک را منکر شد و گفت: يکي از دوستانم از طريق 
اين کارت مبلغ چهار ميليون ريال به حسابم واريز کرده 

است و از سرقتي بودن عابر بانک اطالعي نداشتم. 

دستگيرى عوامل تهيه و توزيع 
قرص هاى غيرمجاز در «قاين»

فرمانده انتظامي قاين از كشف هزار و ٢٨٧ عدد قرص 
غيرمجاز و قاچاق در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
امير آبادي زاده گفت: در اجراي طرح مبارزه با تهيه و 
توزيع داروهاي غيرمجاز و با توجه به حساسيت مقابله با 
فروشگاه ها و واحدهاي صنفي كه اقدام به اين كار مي 
كنند طرحي در دستور كار مأموران قرار گرفت. وي افزود: 
مأموران موفق به شناسايي مکان تهيه و توزيع قرص 
هاي غير مجاز شدند و در بازرسي از محل، هزار و٢٨٧ 
عدد انواع قرص هاي مخدر و غيرمجازکشف شد و در اين 

رابطه دو نفر متهم دستگير شدند.

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

  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

باغ در محدوده خدماتى شهردارى 
مود به مساحت 2000 متر و 80 اصله 
درخت زرشك  با استخر ذخيره آب 

و 6 ساعت آب قنات  فى: توافقى            
09155623695

فروش ويژه نوت بوك و تبلترايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى

تلفن ما را ذخيره نماييد

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

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

 09153634099  
خريد انواع فلزات مستعمل فرهمند

ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 
صنايع ، معادن و خانگى

09151602835 -  ترابى
09011864824
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تقويت واحدهاى توليدى روستايى
 گام اصلى در تحقق اقتصاد مقاومتى

گروه خبر- تقويت و حمايت واحدهاى توليدى روستايى 
مقوله  كامل  تحقق  راستاى  در  سازنده  و  مهم  گامى 
نشست  در  بشرويه  فرماندار  است.  مقاومتى  اقتصاد 
بررسى ايجاد واحدهاى توليدى در روستاهاى بشرويه 
با بيان اين مطلب گفت: هر قدر كه بتوانيم با انجام 
اقدامات مختلف در حوزه هاى گوناگون درصد ماندگارى 
به چرخه  بزرگى  افزايش دهيم كمك  را  روستاها  در 
توليد و اشتغال در كشور مى شود. باقرى سهم بشرويه 
از اعتبارات تملك و دارايى امسال را 3 ميليارد و 590 
ميليون تومان اعالم و اظهار كرد: اميدواريم با اولويت 
بندى پروژه ها به ويژه طرح هاى نيمه تمام توزيع و 
تخصيص اعتبارات به درستى صورت پذيرد تا جوابگوى 

نيازها و خواسته هاى مردم اين منطقه باشد.

ديدار نمايندگان گروه اقتصادى 
بنياد مستضعفان كشور با فرماندار خوسف

فارس- نمايندگان گروه اقتصادى بنياد مستضعفان كشور 
با فرماندار خوسف ديدار كردند. در اين ديدار قابليت هاى 
معدن  صنعت،  كشاورزى،  هاى  بخش  در  شهرستان 
بنياد  اقتصادى  گروه  نمايندگان  براى  فرماندار  توسط 
مستضعفان كشور تشريح شد. سپس اين گروه به همراه 
فرماندار خوسف از شركت ذوب آهن در حال ساخت 
كه توسط سرمايه گذار عمانى قبًال صورت گرفته بازديد 
كردند. نمايندگان گروه اقتصادى بنياد مستضعفان كشور 
نيز در اين ديدار و بازديد قول سرمايه گذارى در شهرستان 

را پس از مشورت با تهران دادند.

برگزارى يادواره شهداى روحانى زيركوه

رئيس حوزه علميه زيركوه از برگزارى يادواره شهداى 
روحانى اين شهرستان همزمان با سالروز شهادت امام 
جعفر صادق (ع) خبرداد. حجت االسالم صادقى اظهار 
صادق  جعفر  امام  شهادت  سالروز  با  همزمان  كرد: 
سالن  در  زيركوه  روحانى  شهيد  هفت  يادواره  (ع) 
اجتماعات حوزه علميه شهر حاجى آباد اين شهرستان 
اين يادواره  برگزار خواهد شد. وى خاطرنشان كرد:  
با هدف تجليل از مقام شامخ شهدا و ترويج فرهنگ 
ايثار و شهادت در راستاى فرمايش مقام معظم رهبرى 

پيرامون زنده نگهداشتن ياد شهدا برگزار خواهد شد.

نتيجه حمالت آل سعود غرق شدن 
در باتالق جنگ با يمن است

امام جمعه نهبندان با محكوم كردن حمالت آل سعود 
به يمن، گفت: نتيجه اين تجاوز چيزى جز غرق شدن 
آل سعود در باتالق جنگ با يمن نيست. حجت االسالم 
خزايى در همايش محكوميت حمالت آل سعود به يمن 
كه با حضور علماى تشيع و تسنن شهرستان نهبندان 
جز  چيزى  تجاوز  اين  نتيجه  كرد:  اظهار  شد،  برگزار 
غرق شدن آل سعود در باتالق جنگ با يمن نيست. 
وى بيان كرد: مردم يمن در مقابل توطئه هاى رژيم 
صهيونيستى، آمريكا و آل سعود ايستاده و مى توانند 
گورستان  يمن  كرد:  تأكيد  دهند.وى  را شكست  آنها 
مهاجمان است و ملت ايران ايمان دارد كه اين چنين 
مى شود. در پايان اين نشست بيانيه اى در محكوميت 

جنايات آل سعود در يمن قرائت شد.

اهداى خون كاركنان مركز 
آموزش 04 امام رضا (ع) بيرجند

گروه خبر- كاركنان مركز آموزش 04 امام رضا (ع) 
با اهداى خون به يارى همشهريان خود شتافتند.  در 
اين كار خير كه با همت و تالش سازمان انتقال خون 
پايور  استقبال خوب كاركنان  با  بيرجند و  شهرستان 
از  نفر   52 تعداد  شد  مواجه  آموزش  مركز  وظيفه  و 
ارتشيان غيور با اهداى خون خود همانند سال هاى 

دفاع مقدس بار ديگر بر افتخارات خود افزودند.

برپايى نمايشگاه سوغات 8 استان در بيرجند  

نمايشگاه سوغات و هدايا با حضور 8 استان كشور 19 
مرداد از ساعت 17 تا 22 در بيرجند گشايش مى يابد. 
آشنايى مردم با فرهنگ، آداب و رسوم و سوغات مناطق 

مختلف كشور از اهداف برپايى اين نمايشگاه است.

كشتارگاه بهداشتى دام 
در تمام شهرستان ها ايجاد شود

امور معاون هماهنگى   تسنيم- 
در  گفت:  استاندار  عمرانى 
ويژه  به  جامعه  سالمت  حوزه 
دام  و  انسان  بين  بيمارى هاى 
بايد تالش كنيم در همه مراكز 
 جمعيتى به ويژه در شهرستان  هاى

نخعى  باشد.  داشته  وجود  بهداشتى  كشتارگاه  استان 
نژاد در كارگروه هماهنگى امور كشتارگاه ها و كارگروه 
كرد:  اظهار  انسان،  به  بيمارى  ناقل  حيوانات  كنترل 
بحث سالمت جامعه فوق العاده مهم است و اين مقوله 
نياز به همكارى بين بخشى دارد. وى افزود: در راستاى 
هماهنگى و سالمت جامعه يك تفاهم نامه كلى ببين 
سازمان دهيارى ها و شهردارى ها و دامپزشكى كشور 
انجام شده كه وظيفه ما اين است كه اين تفاهم نامه را 
اجرايى و عملى كنيم. وى افزود: احداث كشتارگاه ها در 
شهرستان ها بايد با توجيه اقتصادى و به وسيله بخش 
خصوصى ايجاد شود و كشتارگاه به سمت خصوصى 
پيش برود. وى تصريح كرد: وضعيت فعلى استان در 
زمينه دام و بيمارى هاى دامى مشترك بين انسان و 
دام خوب است و خوشبختانه كارهاى مطلوبى انجام 
شده تا استان ما درگير خيلى از بيمارى هاى دامى و 

مشترك بين انسان نشود.

كسرى مخزنى ساالنه 20 ميليون 
مترمكعب آب در دشت فردوس

فارس- رئيس اداره منابع امورآب فردوس از كسرى 
دشت  در  آب  مترمكعب  ميليون   20 ساالنه  مخزنى 
فردوس خبر داد. رحيمى اظهار كرد: برداشت بى رويه 
و فشار بيش از توان طبيعت به آبخوان هاى زيرزمينى 
را دچار  زمينى  زير  آب  فيزيوگرافى سفره هاى  تمام 
مشكل اساسى كرده و در صورت ادامه اين روند و حتى 
در صورت تغيير اقليم و بارندگى، آب نزوالت جوى در 
آبخوان ذخيره نمى شود چرا كه آبخوان عمًال توان 
افزود:  داده است. وى  از دست  را  ذخيره سازى خود 
متوسط بارندگى اين شهرستان نسبت به ميانگين دراز 
مدت 30 ساله به مقدار 48 ميلى متر كاهش يافته و 
ساالنه نيز با كسرى مخزنى 20 ميليون مترمكعبى آب 

در دشت فردوس مواجه هستيم.

همايش فرشتگان خونين بال برگزار شد

فارس- به مناسبت 13 مرداد روز قشر بسيج جامعه 
با حضور  خونين بال  فرشتگان  استانى  زنان همايش 
مسئوالن و اقشار مختلف بسيج در خراسان جنوبى 
برگزار شد. سرپرست جامعه زنان سپاه انصارالرضا(ع) 
خراسان جنوبى در اين همايش اظهار كرد: با سبك 
زندگى اسالمى مى توانيم ميراث اسالمى را به نسل 
آينده منتقل كنيم. وى با اشاره به اينكه براى تحقق 
سند مهندسى فرهنگى كشور عالوه بر اينكه نياز به 
يك برنامه جامع ملى داريم نيازمند يك برنامه نيروى 
انسانى هستيم، افزود: برنامه ريزى اين موضوع براى 
آينده نيازمند رصد كردن وضعيت موجود است. روستا 
خاطرنشان كرد: در اين جلسه در راستاى موضوعات 
 فرهنگ، اقتصاد مقاومتى، توليدات داخلى و روش هاى

مهارت افزايى و كارآفرينى بحث مى شود.

كمك 110 ميليون تومانى مردم فردوس 
به طرح «يا زهراى 3»

در  فردوس  عاليات  عتبات  بازسازى  ستاد  رئيس 
مراسم افتتاح ساختمان ستاد خواهران عتبات عاليات 
و  خشكسالى  وجود  با  كرد:  اظهار  شهرستان  اين 
در  فردوس  شهرستان  مردم  اقتصادى،  مشكالت 
سال جارى مبلغ 110 ميليون تومان به صورت نقدى 
اند.  و تعهدى در طرح «يا زهرا 3» مشاركت كرده 
مقدس گفت: براى را هاندازى ستاد خواهران عتبات 
اين  تومان هزينه شده كه  ميليون  مبلغ 10  عاليات 

مبلغ توسط خيران شهرستان تأمين شده است.

بودجه شهردارى طبس در سال جارى 
بيش از 12 ميليارد تومان است

شهردار طبس با اشاره به اينكه ميزان بودجه مصوب 
شهردارى در سال جارى 12 ميليارد و 600 ميليون تومان 
است، گفت: شهردارى طبس از اكثر ادارات و نهادها و 
ساير مراكز خدماتى از بابت عوارض و بهاى خدمات 
با  گفت: شهردارى  بخشى طوسى  دارد.  ساالنه، طلب 
دستگاه ها در جهت پرداخت بدهى خود مكاتبه كرده 

است كه اكثر آنها نيز از پرداخت آن سرباز زده اند.

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبي در سفر به شهرستان 
اين  تختخوابي   141 بيمارستان  از  بازديد  در  و  فردوس 
شهرستان گفت: اميدورايم به شرط تخصيص منابع مورد 
افتتاح اين  نياز بتوانيم در كوتاهترين زمان ممكن شاهد 

پروژه مهم عمراني در اين منطقه باشيم.
خدمتگزار، وجود يك بيمارستان مجهز در فردس را نياز 
ضروري اين شهرستان دانست و تصريح كرد: با توجه به 
ورود و اقامت تعداد زياد مسافرين و نيز قرار گرفتن اين 
شهرستان در مسير زائرين حرم حضرت امام رضا (ع) و 
تا يك  است  نياز  اين شهرستان،  در  باالي مسافر  حجم 
بيمارستان مجهز با كادر پزشكي متخصص در شهرستان 
در  كارشناسي  جلسه  يك  برگزاري  به  وي  شود.  احداث 
مركز استان با حضور مسئولين ذيربط براي بررسي وضع 
آن  از  برداري  بهره  براي  نياز  مورد  اعتبار  و  پروژه  اين 
خبرداد و افزود: در اين جلسه نيازها و اعتبارات مورد نياز 

و  بحث  مورد  كارشناسانه  و  دقيق  به صورت  پروژه  اين 
و  راه  وزارت  اميدورايم  كه  گرفت  خواهد  قرار  بررسي 
سريعتر  هرچه  پزشكي  علوم  دانشگاه  نيز  و  شهرسازي 
نسبت به تأمين اعتبارات مورد نياز و افتتاح اين بيمارستان 

اقدامات الزم را انجام دهند.
استاندار تأمين كادر درماني و خدماتي اين بيمارستان را 
اين جلسه موضوع  يادآور شد: در  قرار داد و  تأكيد  مورد 
تأمين پزشك مورد نياز و نيروهاي درماني و خدماتي اين 

بيمارستان نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
از  فردوس  تختخوابي   141 بيمارستان  است  ذكر  شايان 
سال 87 عمليات اجرايي آن آغاز شده د و در حال حاضر 
از پيشرفت فيزيكي 76 درصدي برخوردار است. تاكنون 
هزينه  اعتبار  تومان  ميليارد   15 پروژه  اين  اجراي  براي 
شده و براي بهره برداري از آن در سال جاري 18 ميليارد 

تومان اعتبار نياز دارد.

در سفر استاندار به فردوس مطرح شد: 

بررسى اعتبار براي بيمارستان141 تختخوابى

راه اندازى 4 رشته جديد در مركز علمى - كاربردى بشرويه 

گروه خبر- رئيس دانشگاه علمى كاربردى بشرويه با اعالم اين خبر گفت: اين رشته ها شامل كاردانى عمران گرايش نگهدارى 
فرهنگياست.  امور  مديريت  كارشناسى  و  سازى  برنامه  گرايش  كامپيوتر  افزار  نرم  كاردانى  صنعتى،  برق  كاردانى  ساختمان، 

صفارزاده افزود: اين دانشگاه از بهمن ماه سال 87 آغاز به كار كرده و تاكنون 473 نفراز آن فارغ التحصيل شده اند.

خراسان  بانك  پست  شعب  مدير  زاده-  حسين 
پست  باجه  افتتاح  مراسم  در  گذشته  روز  جنوبى 
اينكه  بيان  با  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  بانك 
و  روستاها  در  بانك  پست  دفتر   200 حدود 
بانكى  امور  تمامى  انجام  به  استان  شهرهاى 
دولتى  بانكى  بانك،  پست  گفت:  هستند،  مشغول 
باشد و  داراى مصوبه مجلس مى  بانك  و دومين 
بانكى  كور  نقاط  در  دهى  خدمات  آن  كار  اساس 
به  را  بانك  بايد  كه  معتقديم  ما  در حقيقت  است. 

بانك.  سوى  به  را  مشترى  نه  برد  مشترى  سوى 
را براى منطقه ويژه  انداز روشنى  كريم پور چشم 
اقتصادى استان پيش بينى كرد و افزود: اميد است 
در آينده به جاى يك باجه، تعداد بيشترى دفتر و 
باجه پست بانك در منطقه ويژه اقتصادى مستقر 
از سيستم هاى استفاده  با  را   شود و خدمات خود 

الكترونيك افزايش دهيم و در قبال آوردن مشتريان 
تسهيالت خوبى را در راستاى ارتقا و توسعه منطقه 

ويژه اقتصادى پرداخت نماييم.

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى استان نيز استفاده 
از ظرفيت هاى بخش خصوصى در ساختار پست 
به  نهايت  در  كه  دانست  حسن  يك  را  بانك 
چاالكى پست بانك منجر مى شود. صفدرى زاده 
انگيزه است و  اظهار كرد: بخش خصوصى داراى 
مستقيمًا حاصل تالشش را مى گيرد و پست بانك 
بايد ايجاد باجه در منطقه ويژه اقتصادى را موقتى 
پست  شعبه  ايجاد  شاهد  آينده  در  و  بگيرد  درنظر 

بانك در منطقه ويژه اقتصادى خواهيم بود.

افتتاح باجه پست بانك در منطقه ويژه اقتصادى استان 

معلوليت هاى  از  پيشگيرى  دفتر  مسئول  كارشناس 
تخصصى  آزمايشگاه  نبود  از  جنوبى  خراسان  بهزيستى 
ايسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  جنوبى  خراسان  در  ژنتيك 
خيريه  انجمن  هم انديشى  همايش  حاشيه  در  ظريفى 
گفت:  استان  ژنتيكى  بيماران  از  حمايت  و  پيشگيرى 
بيش از  21 هزار اختالالت ژنتيكى منجر به معلوليت در 
دنيا شناسايى شده است. وى افزود: از اين تعداد 6 هزار 
بيمارى نادر است كه نبود آزمايشگاه تخصصى ژنتيك در 

استان و هزينه هاى باال از جمله مشكالت است.

پنج مركز ژنتيك خصوصى در استان فعال است

بيماران  از  انجمن خيريه، پيشگيرى و حمايت  مديرعامل 

ژنتيك  مركز   5 كرد:  اعالم  نيز  جنوبى  خراسان  ژنتيكى 
اظهار  شريف  است.  فعال  جنوبى  خراسان  در  خصوصى 
كرد: اين انجمن همزمان با آذر سال گذشته با هدف جلب 
آزمايشات  هزينه  تأمين  براى  معنوى  و  مادى  مشاركت 
كمك  نيازمند،  خانواده هاى  ژنتيكى  بيماران  درمان  و 
برگزارى  با  عمومى  آگاهى  افزايش  و  فرهنگ سازى  به 
دوره هاى آموزشى، انجام تحقيقات و پروژه هاى مرتبط و 
تاسيس مراكز غير دولتى راه اندازى شد. وى با بيان اينكه 
بيمارى هاى  معرفى  براى  مؤثرى  گام  انجمن  راه اندازى 
ژنتيكى نادر خواهد بود، افزود: عدم آگاهى مردم و دولت 
براى  را  زيادى  هزينه هاى  بيمارى ها،  نوع  اين  بروز  در 
با  وى  داشت.  خواهد  بر  در  دولت  و  بيمار  خانواده هاى 

به  تا900هزارتومان مى تواند  انجمن 500  اين  اينكه  بيان 
مراجعين كمك كند، گفت: استان خيرين زيادى دارد كه 
علت  به  اما  مى كنند،  كمك  مسجد  و  مدرسه  ساخت  در 
و  خيرين  همت  به  نياز  آزمايشات  در  هزينه ها  بودن  باال 

بيمه ها وجود دارد.

شناسايى 13مورد بيمارى «اى بى» در استان

كارشناس و مشاور ژنتيك بهزيستى خراسان جنوبى هم 
از شناسايى 13مورد بيمارى «اى بى» در خراسان جنوبى 
خبر داد. احمدى شادمهرى اظهار كرد: در حال حاضر 27 
بيمار PKU يا عقب مانده ذهنى و 13 بيمار «اى بى» 
ازدواج هاى  استان شناسايى شده كه عامل اصلى آن  در 

فاميلى، معلوليت در فاميل است. وى با بيان اينكه بهترين 
عامل براى به وجود نيامدن اين بيمارى پيشگيرى است، 
نگهدارى  تغذيه،  نظر  از    PKU بيمار  به  توجه  گفت: 
در منزل يا مراكز خدماتى و درمانى نيازمند مراقبت هاى 
خيلى  پوستى  بيمارى  اين  كرد:  اظهار  وى  است.  خاص 
بيمار  بدن  در  زمان  به مرور  دردناك و مشكل است كه 
تاول هايى به وجود مى آيد كه كم كم  چركى وخونى شده 

و در زمان كمى انگشتان دست و پا بهم مى چسبند.
وى ادامه داد: بيمار «اى بى» داراى هوش و زكاوت بااليى 

است كه تمام مراحل بيمارى خود را به چشم مى بيند.
اين  اصلى  عامل  اينكه  بيان  با  ژنتيك  كارشناس  اين 
مردم  متأسفانه  افزود:  است،  فاميلى  ازدواج هاى  بيمارى 

نبود آزمايشگاه تخصصى ژنتيك در خراسان جنوبى

مشكل  جنوبى  خراسان  مردم  پايين  در آمدهاى  وجود  با 
عمده اصناف در حوزه ماليات است كه در اين راستا بايد 
معافيت هاى مالياتى براى حفظ و پايدارى اشتغال و رونق 
اتاق  رئيس  تسنيم،  گزارش  به  بيشتر شود.  كار  و  كسب 
خراسان  اصناف  گردهمايى  نخستين  در  استان  اصناف 
واحد  هزار   25 كرد:  اظهار  مطلب،  اين  بيان  با  جنوبى 
اين  كه  است  فعاليت  حال  در  استان  در  فعال  صنفى 

واحدهاى صنفى شامل تمامى نياز مردم است.
يزدان شناس تصريح كرد: ساالنه به طور متوسط در اتاق 
صادر  كسب  پروانه   700 و  هزار  جنوبى  خراسان  اصناف 
مى شود. وى بيان كرد: اشتغالزايى در صنوف مختلف بيشتر 
است و اين رقم در اشتغالزايى نسبت به ساير مجموعه ها 
و بخش هاى دولتى و خصوصى شاخص است زيرا كمتر 

دستگاهى چنين آمارى را در زمينه اشتغالزايى ارائه مى كند.  
توانمند دولت هستند،  بازوهاى  اينكه اصناف  بيان  با  وى 
حقوق  كه  داريم  توقع  نيز  حمايت ها  اين  وجود  با  افزود: 
اصناف به ويژه در اين سال ها كه با ركود اقتصادى مواجه 

هستيم و واحدهاى صنفى ما رنج مى برند و درآمدى حاصل 
نمى شود در زمينه ماليات نيز مساعدت و حمايت هاى الزم 
انجام پذيرد. وى  با اشاره به معافيت هاى مالياتى بيان كرد: 
پايدارى  و  حفظ  منظور  به  مالياتى  معافيت هاى  اين  بايد 

اشتغال و رونق كسب و كار بيشتر شود.

در مديريت توليد و اقتصاد كشور هيچ واحدى 
بهتر از اصناف در كشور نقش ايفا نمى كند

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نيز اظهار كرد: 
در مديريت توليد و اقتصاد كشور هيچ واحدى بهتر از اصناف 
در  واحد صنفى  زيرا 3 هزار  نمى كند  ايفا  نقش  در كشور 
كشور در زير مجموعه اصناف هستند.حقيقى تصريح كرد: 
اين تعداد واحد صنفى در كشور 6 ميليون اشتغال را فراهم 
كرده است كه اگر به ضريب خانوار محاسبه شود 24 ميليون 
نفر از كشور درآمدشان با اصناف گره خوره است. وى افزود: 
در استان نيز به ازاى هر 28 نفر يك سرانه صنفى داريم كه 

26 هزار واحد صنفى در استان وجود دارد.

معافيت هاى مالياتى براى پايدارى اشتغال، افزايش يابد

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

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

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

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

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

پ رايگان
چكا

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
ت 
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   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.



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

امام جواد (ع) : سه چيز، سبب رسيدن به رضوان خداي متعال مي باشد: نسبت به 
گناهان و خطاها، زياد استغفار و اظهار ندامت كردن. اهل تواضع كردن و فروتن 

بودن. صدقه و كارهاي خير بسيار انجام دادن. «كشف الغّمة، ج 2، ص 349»

12 : 39
19 : 49
23 : 53
4 : 18
5 : 51

كشور  بين  مرزى  مبادالت  و  تجارت  بحث  هاست  سال 
اسالمى  جمهورى  كشور  و  ايران  اسالمى  جمهورى 
افغانستان مطرح شده و اين موضوع براى استان خراسان 
كشور  با  مشترك  مرز  كيلومتر   450 از  بيش  كه  جنوبى 

افغانستان دارد از جايگاه ويژه برخوردار مى باشد.
افغانستان  رئيس جمهور كشور  اواخر سال گذشته كه  از 
جنوبى  خراسان  استاندار  و  كرد  سفر  اسالمى  ايران  به 
دوره  آغاز  براى  سرآغازى  داشت  فراه  واليت  به  سفرى 
اين  در  و  افغانستان  و  ايران  بين  تجارى  مبادالت  جديد 
فراه  واليت  و  جنوبى  خراسان  بين  جديدى  روابط  راستا 

رقم خورد.
ششم مردادماه معاون والى فراه به همراه جمعى از تجار 
جنوبى  خراسان  به  افغانستان  فراه  واليت  بازرگانان  و 
سفر كردند و در اين سفر بر اهميت و توسعه و پيشرفت 
افغانستان  فراه  استان خراسان جنوبى و واليت  بين دو 
مشترك  هيئتى  تشكيل  با  گرديد  مقرر  و  شد   تاكيد 
راه هاى ارتباط بيشتر بين اتاق هاى بازرگانى دو استان 

نيز  مردادماه  يازده  شود.  برطرف  مشكالت  و  بررسى 
خراسان  كشاورزى  و  تجارت  بازرگانى،  اتاق  همت  به 
نقطه  ترين  شرقى  از  تجارى  نفرى   15 هيئتى  جنوبى 
كشور افغانستان و هم مرز با كشور پاكستان به خراسان 
جنوبى سفر آمدند و آنها در اين سفر سه روزه، مهمان 
از  متعددى  هاى  بازديد  بودند  بيرجند  بازرگانى  اتاق 
جلساتى  و  استان  كارخانجات  و  توليدى  هاى  شركت 
استان  و بخش خصوص  اقتصادى  فعاالن  مسئولين،  با 

برگزار كردند.

ظرفيت ها و توانمندي هاي اقتصادى استان 
به شايستگي به بازارهاى جهانى معرفى شود 

رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى استان در 
ديدار هيئت پكتياى افغانستان با بخش خصوص و اعضاى 
محصوالت  بازاريابى  موضوع  به  بيرجند  بازرگانى  اتاق 
در  بازاريابى  گفت:  و  كرد  اشاره  جنوبى  خراسان  توليدى 

استان ضعيف است و بايد تقويت شود. 
احتشام اظهار اميدوارى كرد: اين سفرهاى تجارى در آينده 
هم ادامه پيدا كند و از فرصت هاى اقتصادى بيشترى دو 

طرف بهره مند شوند.
رئيس اتاق بازرگاني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 گفت: در سفر هفته گذشته هيئت تجاري فراه، تفاهم نامه اي 
امضا شد و با واليت پكتيا نيز تفاهم نامه اي امضا مى شود 
تا بتوانيم ظرفيت ها و توانمندي هاي خراسان جنوبي را به 

شايستگي به بازار هدف معرفي كنيم.
وي با اشاره به اين كه تمام تالش خود را براي گسترش 
مبادالت تجاري انجام مي دهيم، افزود: در راستاي رسالتي 
گرفتيم  تصميم  شده  مشخص  بازرگاني  اتاق  براي  كه 
توليدات صادرات محور خود را در بازار هدف كه ظرفيت 

هاي بالقوه اي دارد و ناشناخته مانده است ارائه كنيم.
به  جنوبي  خراسان  محصوالت  صادرات  وي،  گفته   به 
به واليت  و  انجام شده  و هرات  ،كابل  فراه  استان هاي 
پكتيا كمتر بوده كه اميدواريم با اين تفاهم نامه مبادالت 

تجاري با اين واليت نيز افزايش يابد.
وي با بيان اينكه خراسان جنوبي از استان هايي است كه 
در برنامه ششم توسعه، وظايف بيشتري براي صادرات به 
آن محول شده است، افزود: استان زير ساخت  هاى مناسبى 
دارد كه بايد به خوبى از آن استفاده كرد چون مشتركات 

سرمايه گذارى  و  بهره بردارى  در  افغانستان  با  بسيارى 
داريم.

 رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى استان گفت :
خود  توليدى  محصوالت  فروش  و  بازاريابى  دنبال  به  ما 
هستيم و اين موضوع را قبول داريم كه بازاريابى در استان 

ضعيف است.

روابط تجارى بين خراسان جنوبى
 و كشور افغانستان تسهيل شود

وى بر تسهيل روابط تجارى بين دو طرف تاكيد كرد و 
گفت: براى گسترش مبادالت تجارى، بايد بازارچه هاى 

مرزى استان باز شده و گمركات رسمى را افزايش دهيم.
بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى استان  اتاق   رئيس 
با اشاره به بازديد هيئت واليت پكتيا از واحدهاى توليدى 
بيرجند تصريح كرد: به گفته مسئوالن واليت پكتيا، بيرجند 
در زمينه صنايع پيشرفت داشته است در حالى كه نسبت به 

اصفهان و اراك استانى صنعتى نيست و قرار است بانك 
اطالعاتى در پكتيا افتتاح شود تا كارهاى مربوط به ورود 
كاالى ايران به پكتيا بهتر صورت گيرد. وى افزود: در هر 
دو طرف مزيت هاى نسبى وجود دارد كه بايد زمينه تبادل 
اين مزيت ها فراهم شود تا رفاه عمومى همراه فقرزدايى و 

محروميت براى دو طرف به وجود آيد.
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند، 
منابع انسانى خراسان جنوبى را خوب و متخصص دانست 
و تصريح كرد: مسئوليت ما در اتاق بازرگانى تجارى است 
و با عالقه وافر مردم افغانستان به كاالى با كيفيت ايرانى 
الزم است تا تالش كنيم زمينه مناسب تر مبادالت فراهم 

شود.
بيرجند مشتاق مصرف و خريد  اظهار كرد: تجار  احتشام 
از  به خوبى  بتوانند  تا  اميد است  و  افغانى هستند  كاالى 
ظرفيت هاى بازار پكتيا استفاده كنند و بايد توسعه صادرات 
را به عنوان هدف عالى در نظر داشته و برندسازى هايى از 

كاالى ايرانى در پكتيا انجام داد.

ارتباط با واليت پكتيا، نقطه عطفى بر روابط 
خراسان جنوبى و افغانستان خواهد بود

و  معادن  صنايع،  بازرگانى،  اتاق  رئيس  نايب  فرامرزى 
هيئت  سفر  از  هدف  اينكه  بيان  با  نيز  استان  كشاورزى 
مرزى  مبادالت  توسعه  جنوبى  خراسان  به  پكتيا  تجارى 
بتوانيم  اگر  افزود:  است،  افغانستان  نقطه  ترين  شرقى  با 
محصوالت استان را مستقيما وارد اين نقطه از افغانستان 
نماييم نقطه عطفى در روابط تجارى ايران و افغانستان به 

وجود خواهد آمد.
با  افغانستان  شرق  در  تجارى  رقابت  اينكه  بيان  با  وى 
پاكستان و چين وجود دارد، گفت: اكنون تجار افغانستان 
از كاالهاى پاكستانى و چين اظهار نارضايتى مى نمايند و 
انتظار است تجار ايرانى كاالهاى با كيفيت و مناسبى وارد 
واليت پكتيا نمايند و جاى خود را در بازار شرق افغانستان 

باز كنند.
فرامرزى افزود: در اين سفر بر توسعه و پيشرفت مبادالت 
 بين دو استان خراسان جنوبى و پكتيا تأكيد شد و مقرر گرديد 
در  خارجه  امور  وزارت  خصوص  به  دولتى  هاى  دستگاه 
صدور ويزا و سازمان حمل و نقل و پايانه ها براى رفت و 

آمد خودروهاى ايرانى و افغانى نهايت تالش را نمايند. 

شريك محلى براى توسعه روابط 
ايران و افغانستان شناسايى شود 

رئيس دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در استان نيز با 
در  بخش خصوصى  محوريت  شدن  واقع  مفيد  به  اشاره 
روابط ايران با افغانستان گفت: يافتن شريك محلى براى 

توسعه روابط ميان دو طرف ضرورى است. 
سركنسولگرى  از  متعددى  سفرهاى  افزود:  ابراهيمى 
هم  اكنون  و  فراه  واليت  تجارى  هيئت  سفر  افغانستان، 
پكتيا از جمله روابطى تجارى است كه اخيرا با افغانستان 

شكل گرفته است.
ابراهيمى سفر هيئت پكتيا را سفر شناسايى متقابل دانست 
و گفت: اين نخستين ارتباطى است كه خراسان جنوبى با 
واليت پكتيا برقرار مى كند تا دو طرف زمينه هاى ظرفيتى 

مشترك را در تجارت و معدن پيدا كنند.
رئيس دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در خراسان جنوبى 
درباره پيدا كردن شريك محلى اظهار كرد: در هر دو طرف 

بخش خصوصى يافتن شريك محلى امرى الزامى است.
از  اطالعاتى  بانك  ايجاد  به  نياز  به  اشاره  با  ابراهيمى 
سوى افغانستان عنوان كرد: بانك اطالعاتى براى روابط 
هر چه بهتر تجار با يكديگر و همچنين صدور ويزا براى 
رفت و آمد تجار ضرورى است و مى توانيم در صدور ويزا 
تسهيالت الزم را ارائه كنيم و با ايجاد بانك اطالعاتى از 
نيازمندى هاى پكتيا آگاه شده و توان صادراتى را شناسايى 

كنيم.
افغانستان  با  همكارى  اولويت  دو  داراى  را  ايران  وى، 
با افغانستان و اشتراك  دانست و افزود: همسايگى ايران 
زبانى، دينى، تاريخى و فرهنگى، عاملى براى ايجاد روابط 

متعدد با افغانستان است.
ابراهيمى اظهار اميدوارى كرد كه اين سفرها ادامه داشته 

باشد و دو طرف نهايت بهره را از اين نشست ها ببرند. 

ساالنه دو و نيم ميليارد دالر كاال از ايران
 وارد افغانستان مى شود 

صنعت،  سازمان  خارجى  تجارت  توسعه  معاون  ماهگلى، 
معدن و تجارت استان نيز با بيان اينكه خراسان جنوبى با 
460 كيلومتر طوالنى ترين مرز با اين كشور را دارد، گفت: 
ايران، چهارمين شريك تجارى افغانستان است و ساالنه 
8 ميليارد دالر كاال وارد افغانستان مى شود كه دو و نيم 

ميليارد دالر آن، سهم ايران است.
وى با بيان اينكه يك سوم صادرات ايران به افغانستان هم 
اكنون از بازارچه و گمرك مرزى ماهيرود انجام مى شود، 
اظهار كرد: خراسان جنوبى كوتاهترين و ارزان ترين مسير 
براى صادرات كاال به افغانستان است و بازارچه و گمرك 
رسمى ماهيرود سربيشه مى تواند داالن تجارى براى ورود 

كاال به اين كشور باشد.
به گفته وى ايجاد كنسولگرى ايران و افغانستان در واليت 
فراه افغانستان و خراسان جنوبى، يكى از برنامه هاى دولت 

براى تسهيل مراودات تجارى ميان دو طرف است.
ماهگلى توسعه زيرساختهاى بازارچه هاى مرزى ماهيرود 
و يزدان را از ديگر برنامه هاى پيش رو دانست كه زمينه 
را براى توسعه مبادالت خراسان جنوبى و افغانستان فراهم 
اين  در  نيز  استان  گمرك  مديركل  كرد.خاشى،  خواهد 
جلسه از آمادگى گمرك براى تسهيل مبادالت مرزى با 
طرف  پاگير  و  دست  قوانين  گفت:  و  داد  خبر  افغانستان 
پايين  اوقات باعث  مقابل و ماندن كاالها در مرز، برخى 
آمدن كيفيت كاالها مى شود كه اين مشكل بايد از سوى 

دولت افغانستان رفع شود.

كشورهاى آسيايى توان رقابت با كيفيت
 محصوالت ايران را ندارند

مسئول هيئت عامل اتاق تجارت پكتيا نيز با اشاره به سفر 
خود به خراسان جنوبى گفت: اين اولين سفرى از واليت 
پكتياى افغانستان به ايران است كه به همت اتاق بازرگانى، 

صنايع، معادن و كشاورزى استان صورت گرفته است.
وى افزود: در اين سفر به مباحث و پيشرفت هاى خوبى 
دست يافتيم و يقين داشته باشيد اين آخرين سفر هيئت 
پكتيا به خراسان جنوبى نخواهد بود بلكه اين سفرها در 

سطح باالتر و گسترده تر انجام خواهد شد.
به گفته عبدالنصير علميار، واليت پكتيا در جنوب شرق 
درصد  و 80  دارد  قرار  پاكستان  در همسايگى  افغانستان 
كاالهايى كه در افغانستان موجود است از پاكستان وارد 

شده است.
وى بيان كرد: پكتيا داراى 15 كارخانه در سطح ابتدايى 
است و الزم است تا هيئتى از تجار خراسان جنوبى به پكتيا 

اعزام شوند تا در توليدات عسل و سيب پكتيا كه ساالنه 13 
هزار و 500 تن توليد سيب دارند سرمايه گذارى كنند.

وى با بيان اينكه هيچ اشتباهى در زمينه تجارت پكتيا با 
بخش خصوصى خراسان جنوبى صورت نخواهد گرفت، 
افزود: ما خواستار اين هستيم تا جوانان افغانى بتوانند در 
تحصيل  بيرجند  دانشگاه  در  و كشاورزى  برق  رشته هاى 

كنند.
اينكه  بيان  با  پكتيا  تجارت  اتاق  عامل  هيئت  مسئول 
انجام  بسيارى  اقدامات  جنوبى  خراسان  بخش خصوصى 
از  بازارى  تا  هستيم  تالش  در  كرد:  تصريح  است،  داده 
پكتيا براى سرمايه گذارى ايرانى ها به وجود آوريم تا اتاق 
بازرگانى پكتيا مطرح شود و به بخش خصوصى خراسان 

جنوبى هم كمك كنيم.
مسئول هيئت عامل اتاق تجارت پكتيا، نبود كنسولگرى 
ايران دانست و  با  از مشكالت تجارت  پكتيا  را در  ايران 
اظهار كرد: در حال حاضر نمى توانيم تاجر خود را به صورت 
انتظار است در صدور  اساسى معرفى و ويزا اخذ كنيم و 
اقداماتى  پكتيا  ايران در واليت  ايجاد كنسولگرى  و  ويزا 

صورت گيرد.

بانك اطالعاتى براى معرفى تجار و كاالهاى 
پكتيا و خراسان جنوبى راه اندازى مى شود

علميار با اشاره به راه اندازى يك بانك اطالعاتى مشترك 
مابين مسئوالن اتاق بازرگانى بيرجند و واليت پكتيا گفت: 
سايتى براى معرفى و نمايش محصوالت و توانمندى هاى 

افغانستان و پكتيا و خراسان جنوبى داير مى شود.
افغانستان  در  ايرانى  كاالهاى  تبليغات  بر  ادامه  در  وى 
اشاره كرد و گفت: در واليت پكتيا اين آمادگى وجود دارد 
با 50 درصد تخفيف در رسانه هاى  ايرانى  كه كاالهاى 

افغانستان تبليغ شود.
به گفته علميار بايد بر روى كاالهاى ايرانى به زبان پشتو 
تبليغات و معرفى بيشترى صورت گيرد تا مردم افغانستان 

بيشتر با كاالهاى ايرانى آشنا شوند.
مسئول هيئت عامل اتاق تجارت پكتيا با اشاره به كيفيت باالى 
 محصوالت ايران گفت: اكنون در شرق افغانستان كاالهاى 
ورود  با  كه  دارد  وجود  چينى  و  پاكستانى  كيفيت  بى 
ايران  اسالمى  جمهورى  مناسب  و  كيفيت  با  كاالهاى 
كشورهاى آسيايى توان رقابت با كيفيت محصوالت ايران 

را ندارند.
وى با بيان اينكه با وجود مشكالت گمركى نتوانستيم با 
تجار ايران ارتباط برقرار كنيم، افزود: اين مشكل جدى بايد 
برطرف شود و الزم است تا به حمل و نقل و هزينه هاى 

سنگين آن توجه شود.
مسئول هيئت عامل اتاق تجارت پكتيا اظهار كرد: با در 
نظر گرفتن مشكالت حمل و نقل بايد قراردادهايى را به 
براى  را  تفاهم نامه اى  تا  متعهد شويم  و  درآوريم  نگارش 

توسعه روابط امضا كنيم.
با خرسندى  پكتيا  تجارت  اتاق  مديره  هيئت  دوم  معاون 
اين سفر كه  در  استان خراسان جنوبى گفت:  به  از سفر 
استان  بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى  اتاق  مهمان 
و  تجارت  حوزه  در  خوبى  هاى  رايزنى  و  جلسات  بوديم 
مبادالت  اين  يقينا  كه  گرفته  اقتصادى صورت  مبادالت 

افزايش خواهد يافت.
به  استان  مسئولين  از  تشكر  ضمن  گل،  بادام  حاجى 
خصوص استاندار، رئيس و اعضاى اتاق بازرگانى، صنايع، 
معادن و كشاورزى استان و ديگر مسئولين استان اظهار 
بر  كه  تحريم هايى  وجود  با  گذشته  سال   40 طى  كرد: 
را  كشور  اين  كاالهاى  نمى توانستيم  ما  شد  وارد  ايران 

خريدارى كنيم و به فروش برسانيم. 
وى با اظهار خرسندى از لغو تحريم هاى تحميلى بر ايران 
ايران  اقتصادى  تحريم  لغو  از  بتوانيم  است  اميد  افزود: 
به  پاكستان  با  طوالنى  مرز  ما  و  ببريم  را  بهره  حداكثر 
همراه سود كم داريم و در اين سال ها كمترين بهره را از 

پاكستان برديم. 
صنعتى  مسائل  در  غربى ها  دخالت  علت  به  افزود:  وى 
به  زمينه  اين  در  را  خود  استقالل  نتوانستيم  كشورمان 
دست آوريم و اين سفر توفيقى براى ما بود تا به پيشرفت 
از  گفت:  گل،  بادام  حاجى  شويم.  اميدوار  خود  واليت 
افزايش  با  تا  داريم  تقاضا  جنوبى  خراسان  كارخانجات 
كشورهاى  محصوالت  صادرات  خود  كاالى  كيفيت 

را متوقف كنند. افغانستان  به  ديگر 
بازرگانى،  اتاق  بين  قرار  يك  سفر  اين  پايان  در   
پكتيا  واليت  و  استان  كشاورزى  و  معادن  صنايع، 
و  بيرجند  اقتصادى  ويژه  منطقه  بين  قرارداد  يك  و 
حاجى بادام گل معاون دوم هيئت مديره اتاق تجارت 

رسيد. امضا  به  پكتيا 

به دعوت اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى استان انجام شد؛                                   

سفر اولين گروه از تاجران «پكتيا» افغانستان 
كاظمى فرد- گروه اجتماعىبه خراسان جنوبى             

تفاهم  نامه بين اتاق بازرگانى استان و واليت پكتيا امضا شد
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امالك و مستغالت

منزل فروشى 300 متر زمين 
واقع در توحيد  فى:كارشناسى   

09153623112

 منزل فروشى دوبلكس 82متر 
اسكلت شمالى حاجى آباد فى75 

 09157203318

فروش امتياز يك واحد آپارتمان 
(شركت كارگشا) واقع در ميدان 

سفير اميد 09358373064

فروش يك قطعه زمين كشاورزى 
(حدودا 8000)متر واقع در دشت 

بجد 09158653656

فروش آپارتمان 78متر سنددار
 امامت 47 فى100ميليون+7ميليون 

وام 09158671542

 زمين فروشى- حاجى آباد 
متراژ 150متر  فى: 55 م

 09151634158 

فروش ساختمان با 3مغازه 
و2واحدمسكونى درنهبندان معاوضه 
باملك دربيرجند09393631326

 360 مترزمين ، توحيدفروش يامعاوضه 
باملك كوچكتردربيرجنديامشهد   

 09101613546

منزل وياليى زمين 75متربنا140متر 
تجارى 14متر دردوطبق معصوميه 

فى130م  09151600337

فروش آپارتمان ازشركت
 باستيان بنا - باكليه امكانات

09158645610

واحدآپارتمان 75م تك خواب 
فى62م با12م وام معصوميه

09151600337

زمين فروشى يامعاوضه دراميرآباد 
250متر شمالى زيرفى

09155614099

واحدآپارتمان سپيده- بى آسانسور 
زيربنا103متر80ت نقد20ت وام 

09155624165

امتيازمسكن مهرواريزى17م 
فى27م تحويلى سال جارى

09159611511

منزل فروشى يامعاوضه دربلوار 
شعبانيه 200 مترزمين 270 بنا 

زيرفى 09155614099

فروش آپارتمان 85مترى
سايت ادارى در بهترين موقعيت
فى:كارشناسى 09153635526

فروش فورى يك قطعه زمين 
درشهرك چهكند132متر 
فى:توافقى 09156685160

فروش يامعاوضه منزل وياليى،سه 
واحد يك واحد 180 مترى ودو واحد
75مترى در بهشتى 09151613299

فروش آپارتمان3 طبقه شمال شهر 
105مترمفيد، باتمام امكانات.سندآزاد 

09155618396

فروش فورى آپارتمان مسكن
 مهر شهر سه طبقه همكف
 فى: 45 م 09156664349

فروش يا معاوضه زمين ساحلى 
با سند تك برگ و مجوز ساخت 

09392127063

فروش آپارتمان مهرشهر
 طبقه سوم فى 45م 

09155639726

زمين حاشيه جاده حسين آباد 
سادات به متراژ 4هزار متر فروشى 

09158195832

مسكن مهر با واريزى كامل
 آماده تحويل فروشى

09158195832

فروش 2 واحد 85 مترى 
از بنيادمسكن شوكت آباد 

09331634653

فروش زمين مزروعى در دستگرد 
با متراژ 230 متر فى 23م 

09396535172

آپارتمان فروشى ،مجتمع شهردارى 
خيابان الهيه ،طبقه دوم تكميل  

فى: 57 م09378340761

فروش امتيازفرهنگيان بازنشسته 
صيادشيرازى13م واريزى

09375620458

واحد آپارتمان فروشى طبقه دوم 
در خيابان ظفر فى كارشناسى

09151631577

واحدآپارتمان سپيده16 (سراب)
آسانسور ندارد زيربنا103متر

80ت نقد20ت وام 09155624165

زمين سه نبش 210مترى شوكت آباد
 موقعيت بسيار عالى فى: 95 م 

09396747429

آپارتمان 85 مترى 
فول امكانات، پاركينگ، خ الهيه
فى:70 م   09396747429

باغ فروشى باالتراز روستاى 
بوشاد با 5 سهم آب فى:توافقى 

09365463871

مغازه تجارى فروشى خ سعدى 
سندشش دانگ31 متر

09373831253

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
امكانات كامل يا تعويض با منزل در 
مشهد فى توافقى09153614103

فروش فورى واحد 100 مترى صدف 
5 با پاركينگ و آسانسور يا معاوضه با 
منزل در مشهد09153331173

فروش امتيازواحدفرهنگيان
 صياد شيرازى واريزى 30م 
فى:توافقى 09151600437

فروش يا معاوضه آپارتمان 
بلوارجودايه وبلوارميالد فول امكانات 

فى 60م 09011215833

فروشى منزل وياليى2طبقه 
واقع درامامت 120 مترزمين 
فى:200م 09150904728

آپارتمان 75 مترى دوخوابه طبقه سوم 
مهرشهر25م وام فى 33م معاوضه با 

ماشين سبك 09159658433

آپارتمان 86 متر فروشى با همه 
امكانات انتهاى معلم خ بزرگمهر 

09151600159

آپارتمان 165 مترى - امكانات 
لوكس - غفارى فى: كارشناسى 
قابل معاوضه 09159626514

پيش فروش آپارتمان 90 مترى  
تحويلى برج 8 - دوكله - مترى 

09155629832 1/600

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

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى
 از پروژه نگين معصوميه 

فى كارشناسى 09195605878

فروشى3قطعه زمين مزروعى
500مترى واقع درحاجى آباد 

فى: 5م  09150904728

آپارتمان 75 مترى با امكانات عالى 
آماده سكونت بلوار مجيديه مجتمع 

فرهنگيان 09381854959

واحد 75مترى با پاركينگ آماده 
تحويل پروژه مولوى مهر شهر 
معاوضه با پرايد09155612041

 آپارتمان فروشى انتهاى پاسداران
بسيار شيك امكانات فول 

فى: 165م 09151372136

خريدار چاه عميق با
 زمين كشاورزى

09151640588 

 فروش واحدمسكن مهرحياط دار
باكليه امتيازات باموقعيت عالى 

09159617062

 خريد باغ منزل به متراژ 600 
مترمربع واقع در بند اميرشاه 

09153618616

فروش 250متر زمين آبشار گيوك 
60متر بنا نيمه ساز داراى پروانه با 
آب وزمين مشجر 09151614006

آپارتمان مسكن مهر85مترى 
دوخواب.خ الهيه تكميل شده 

فى 55م 09393432007

خريدارزمين درروستاى بجد واقع 
درشهرك هستم يامعاوضه بامسكن 

مهر مهرشهر 09350561900

آپارتمان مسكن مهرالهيه75مترى 
فول امكانات55ميليون،يا معاوضه 

با آپارتمان 09158604640

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

09105160431

 منزل فروشى سه طبقه داراى 330 متر 
زير بنا ، چهكند يا معاوضه با منزل يا 
زمين داخل شهر09379232140

آپارتمان فروشى يا معاوضه 
با زمين 72 متر+ انبارى پاركينگ

 سجادشهر 09196228279

آپارتمان 165 مترى - امكانات 
لوكس - غفارى فى: كارشناسى 
قابل معاوضه 09159626514

پيش فروش آپارتمان 90 مترى  
تحويلى برج 8 - دوكله - مترى 

09155629832   1/600

فروش امتياز 115 مترى بلوارشعبانيه 
واريزى 15ميليون تومان فى توافقى 
يامعاوضه باماشين 09159626184

 فروش آپارتمان 177مترى طبقه اول 
ابتداى معلم با تمام امكانات 
فى: توافقى 09153610241

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

جوياى مغازه اجاره اى براى 
ساندويچى ترجيحا معلم يامدرس 

09302909117

واحدنوساز160مترى
رهن واجاره حاشيه

محالتى 09156522402

رايانه و همراه 

فروش فلش hpتميز 16گيگ 
فانتزى آهنى

 فى 26ت    09372464860

هواوى Y300سفيد تميز 
فى250000 

  09152847119

فروش يك عددگوشى
X3نوكياسالم100تومان 

09352376866

فروش فلش 4سليكن 
پاورفانتزى آهنى فى 14ت

09332851671

گوشى اس ترى فقط مدل 9305
نقدا خريداريم در حدنو

09159373422

جوياى كار

به يك فروشنده نيازمنديم. 
درصورت جواب ندادن پيام دهيد.

09105471360

نيازمند به بازارياب بدون حضور در 
دفتر در هر زمان با پورسانت باال 

09129150366

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم 

09157217084

جوان 22ساله داراى كارت پايان 
خدمت به دنبال كار
 09156648806

جوان30ساله ، ديپلم.داراى گواهينامه 
پايه2ده ساله آماده همكارى

09371048027

 به چندين نيروى كارى (ماهر )
جهت كار در كارواش نيازمنديم

09358994585

به تعدادى راننده با خودرو نيازمنديم 
جهت كار در آژانس با زنگ خور باال 

09365613536

راننده پايه يك،فنى
 جوياى كار

09155611860 

جوياى كارمتأهل
شاطرنانوايى بربرى
09159626871 

لوازم منزل

فروش چرخ خياطى
 مارشال برقى

09152061987

فروش يك عدد چرخ راسته دوز 
در حد نو فى 700هزار تومان

09159610361

فروش مقدارى آبگيرظرف 
درسايزهاى مختلف ودستگيره 

واسكاچ ودمكنى 09157218219

خريدار تلوزيون 21 
سامسونگ يا الجى تميزكم كار 

09151600455

متفرقه

فروش آب شيرين كن خانگى 
دست دو 300هزار تومان

09376686293

فروش لوازم س فازه كارواش 
فقط3/500

09376686293   

 فروش كليه لوازم مغازه ساندويچى  
به صورت يكجا و با قيمت مناسب  

09155611248

فروش كليه لوازم كابينت 
سازى دستگاه خم نقطه جوش 

وغيره09153613862

ميزتحريركوچك پايه اى
40تومان

09352376866

فروش آرايشگاه زنانه با كليه امكانات 
واقع در سجادشهر بيرجند فقط 
3ميليون تومان 09151635798

فروش 2عدد صندلى
 آرايشگاه مردانه 

200تومان09159612260

سالن زيبايى با كليه لوازم 
و جواز كار واگذار ميگردد.

09158672140 

دو فيش ازآخرين فيشهاى ثبت نام  
حج واجب نقد خريداريم

09151600337

فروش سهام و امتياز يك شركت 
خدماتى بارزومه كارى خوب 

09361799103

فروش باربند اسپرت پژو 206 
نقره اى سالم و تميز و آماده نصب 

09151609353

يخچال نوشابه اى فروشى
فى توافقى

09156692283 

خريدار شماره تلفن همراه 
با چهار رقم آخر 3040

09153623568

كليه وسايل درب وبنجره سازى 
آهنى به فروش ميرسد.

09159626266

فروش كارواش باموقعيت عالى 
ومعاوضه ماشين به قيمت

09354804742

فروش اتاق وانت
 تميز 130

09365611826

ايرانيت فلزى و لوله داربست
 دسته دوم خريداريم. 

09153636572

تانكر نفتى 2350 ليتر
فروشى مستعمل
09151613869

خريدار كافى نت 
با كليه تجهيزات و پروانه كسب

09360563200

فروش كليه وسايل 
كابينت سازى فلزى
 09361069639

ميزكار همراه با گيره و مقدار
 زيادى آچار نو فروشى 

09195614225

توليدى خياطى با تمام
 وسايل يكجا بفروش ميرسد. 

09159617670

سوپر ماركت، حاجى آباد باتمام 
وسايل، .سابقه 6سال بازمين هم 
معاوضه ميشود . 09158610477

پياز درجه يك زعفران
 خريداريم

09361799103 

فروش پخش جافندكى نو بامارك 
كن وود باتخفيف ويژه فقط 

10هزارتومان 09157412767

راديوضبط3ديسك تصويرى،امپلى 
فايرسامسونگ- جاروشارژى 
مولينكس09153638963

يك قفس چوبى به ابعاد نيم متر 
در هفتاد سانتيمتر دست دو 10

تومان 09159646434

به صندلى اصالح باقيمت مناسب 
براى آرايشگاه زنانه نيازمنديم.

09336468339

يه جفت الستيك پاترول نكسون
 كره نو فروشى

09151606610 

فروش يك عدد فر ساندويچى
 سه سنگ سفارشى
09379232140

فروش يخچال ويترينى 6درب
 تهران برودت كم كار

09151408169

فروش آژانس به علت مهاجرت 
فى: 8ميليون تومان نقد و چك

09159638196

رينگ الستيك
 اسپرت فروشى

09380181009

فروش دوعدد كمك عقب
 موتور طرح هندا
09157711765 

فروش يامعاوضه كليه اجناس يه 
باب مغازه خرازى باقفسه وويترين 

09158625935

ميز ادارى بهمراه باكس
 تميز 250 فروشى
09151642874 

فروشى باربندپيكان وسينى 
زيرداشبورد وكمربند عقب پيكان 

09015029885

دوربين سونى اچ20 اصل ژاپن عكس
 و فيلمبردارى درحدآكبند400تومان

09151639348

خريدارانواع 
كپسول گاز11كيلويى هستيم

09157418930

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايد sl132 مشكى ،مدل 90
نصف گلگير عقب رنگ فى 14500 

 09357613309

پرايد87 سفيد تك برگ سند 
بدون رنگ كم كار
09151630601 

 111اس اى مدل93/11بيرنگ 
سفيد كاركرد10000معاوضه با 

پرايد90 09150524588

پرايد 88سفيد سه تيكه رنگ بسيار 
سالم 11000تومان روكش دزدكير 

الستيك نو 09373591368

پرايد هاچ بك سفيد مدل82تخفيف 
بيمه6سال بدون رنگ فى:توافقى 

09157404642

فروش پرايد141sLسفيد90.بيمه 
تااخرسال.نصف گلگيرعقب رنگ

فى 14يامعاوضه 09155625021

131 ال اى،تك ايربگ، مدل 92 
مشكى،بدون رنگ،تميز

فى 15/600 09151636030

پرايدنقره اى مدل 85دوررنگ 
9سال تخفيف بيمه فى9/500 

09151634821

فروش پرايد88سفيددوتيكه رنگ 
بيمه برج7قيمت12م
09128995241

پرايدفروشى 83انژكتوربيمه 1سال 
الستيك نو خارجى يك گلگير رنگ 

فى 8500م    09159647685

خودرو 111 مسى متاليك فول
 مدل 92  ، 22 هزاركار

 فى توافقى 09354791340

پرايد مدل 81دور رنگ بيمه تا برج 
11تخفيف 10سال دوگانه مايع 
فى: 7/700    09371699722

پرايد111تمام فول خشك 
سندكاردكس

09388614240 

فروش يا معاوضه 111 سفيد مدل 
91 فول يك درب و گلگير رنگ 
الستيك 90 درصد 09153624517

132مدل 90 سفيد بدون رنگ 
بيمه 11 ماه -كاركرد 68000 
فى 16 م  09159610825

فروش 111 سفيد مدل آخر 93 
فول تميز كاركرد 8000  

 فى:19/300  09383881960

پرايد 131مدل 90 اس ال 
نوك مدادى 90هزار كارفى 14

09368678706

فروش پرايد 131مدل 93فول
 كم كار بيمه كامل فى: 18/200

09391646003

هاچ بك سفيد مدل82 
بدون رنگ بيمه6سال تخفيف 
فى: توافقى 09157403642

خريدار پرايد تميز 
تا 10 م 

09359057779 

132مدل 88 سفيد بدون رنگ بيمه 
تا 9 تخفيف كامل فنى و زيرپا عالى 

فى: 13/600   09353318808

خودرو پژو 

پژو پارس، خشك، سفيد، موتور 
tu5تحويلى مرداد، فى : توافقى

09151608039

تاكسى پژوبرون شهرى مدل88
فى توافقى يا معاوضه باتاكسى 

توشهرى09158605287

خودرو 206مدل 83 بى رنگ
نه سال تخفيف بيمه، معاوضه با

سوپر ماركت پژو 09153625090

فروش پارس دوگانه خشك سفيد 
فى: 36/500 م

09116463595

پارس تى يو فايو خشك كارتكس 
را نقدا 37خريداريم
09153635766

پارس tu5 مدل92تميزوكم كار 
الستيك خارجى آينه وصندلى برقى 
كفپوش فى:34   09153337328

فروش پژو405 مدل91.نقره اى بدون 
رنگ. فى23معاوضه با 405ياپارس 

دوگانه. 09159624844

پارس دوگانه خشك كارتكس
 نقدا 35500 خريداريم.

09153635766

فروش پژو206سفيد94بدون رنگ 
يامعاوضه باپرايد88به باال

09105037566

فروش پژو405رنگ نقره اى 
مدل 89 بى رنگ فى: توافقى 

09128995241

خودرو متفرقه

تيبا دو 93
معاوضه با پژو 405
09153632761

فروش موتور سيكلت پالستيكى
 مدل 90همتاز1400هزارتومان

09156040072

فروش هندا 125تميز مدل88بيمه 
تابرج8 مدارك كامل 4دنده الستيك
 نو فى: 920    09395618105

سمند دلفينى دوگانه85 
فنى عالى سند به نام

فى:13600م   09154071025

تيبا مدل 92 فروشى سفيد 
رنگ با6900كيلومتر كار كرد 

09151613869

موتورسحر150سى سى، بيمه 
يكسال، مدل89، طرح سى جى ال 
1400تومان   09157404352

ام وى ام110چهار سيلندر مدل 90  
سفيد 60هزار كاركرد خانگى 16 م  

شرايطى:09151642553

وانت87تمام رنگ بيمه الستيك 
بسيارتميز700 / 8  

09303935644

پيكان فروشى مدل 75 بيمه 
 LPJ تا برج هشت تميز گاز

09158658624

خريدارتيبا2رنگ مشكى
 مدل 93تا 20ميليون

09301884247

پيكان مدل83، انژكتورى فنى سالم 
58000كاركرد،10سال تخفيف بيمه

فى: 8م  09151634988

پيكان مدل 83بيمه الستيك كامل 
بدون رنگ فى: 4.900

09381680255

فروش يامعاوضه وانت تيوتا 85 
سرپافقط با وانت پيكان دوگانه 90 

به باال  09152650894

فروشى MVM110 مدل 
86  كاركرد 111000 كيلومتر 

09151609353

دوو ريسر 94 موتور سيلو
 4 ماه بيمه، فى: توافقى 

 09217307248

متورسيكلت هوندا125 پيشتاز 
استارتى ، مشكى مدل 90 الستيك نو 

فى 15 م 09159658433

تاكسى پژوبرون شهرى
فى توافقى يامعاوضه باتاكسى 

توشهرى 09156656816

پيكان 76 بيمه كامل پخش باند 
دوگانه ال پى جى 

فى 5م   09364566967

فروش وانت 86 دوگانه كارخانه
 اتاق كفپوش

09157203136 

فروش يامعاوضه سمند86 دوگانه 
كارخانه رنگ نقره اى 3تيكه رنگ 

160هزاركار 09128995241

رانا معاوضه
 با پرايد

09379680823 

فروش.موتورشباب150سى سى 
آبى، درحدصفرتميز مدل 89   
فى: 1/200   09011859354

فروشى سمند مدل86نقره اى،بدون 
رنگ ،بيمه تا پايان سال،الستيك 
كامل،خيلى تميز 09156700520

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

به باال 09152611573

معاوضه تيوتا 85 سرپافقط با وانت 
پيكان دوگانه 90 به باال

09152650894

پيكان فروشى مدل 75 بيمه 
 LPJ تا برج هشت تميز گاز

09158658624

فروش سمند EF7دوگانه كارخانه 
مدل 91 بيمه تا آخر سال الستيك 

فول.فى 26 09157289271

فروشى مزدا وانت. مدل 72 بيمه 
تا اول بهمن تخفيف 5 سال، نقد يا 
معاوضه با سوارى09158658068

وانت مدل 86 دوگانه كارخانه اتاق 
و كفپوش فروشى فورى 8/900 م   

09157203136

فروشى تيبا 92 بسيار تميز
 كاركرد 6900 ، فى 20/500

09395625791


