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يادداشتي براي يک ميهمان ويژه!

* هرم پور

امروز ميهمان ويژه استان ما   جناب آقاي جهانگيري؛ 
که  افسوس  نشان.  ُگل  قدمهايتان  آمديد،  هستيد. خوش 
هاي  تصميم  براي  مگر  ولي  است،  کوتاه  هم  شما  سفر 

بزرگ، کوتاهي و بلندي سفر به چه کار مي آيد؟.
از اصالت مردمانمان بگوييم و  ما  اين است که    اصل 
اولويت هاي ضروري و مهم براي توسعه استان و شما از 
داشته ها و تصميم هاي دولت براي آينده فرزندان اين خطه 
 از ايران اسالمي.  احتماال اين سطور را در همان فاصله هاي 
افتتاح  براي  شهر  خيابانهاي  از  عبور  هنگام  سفر،  کوتاه 
يک پروژه يا وقت صرف ناهار يا حتي هنگام برگشت به 
سعدآباد، وقتي خسته از يک سفر نيم روزه، مي انديشيد 
به آنچه در خراسان جنوبي امروز ديديد و شنيديد، مطالعه 
اندازه رنج هايي که در چشم  به  اميدوارم  خواهيد کرد و 

فرموديد(که  مشاهده  مشکالت  از  استان  اين  مديران 
به  ماست)  مردم  دردهاي  آيينه  مديران   چشمان 

تصميم هاي مهم براي رفع آنها نيز خوشحالمان کنيد. 
 مرد کار و تالش و سخت کوشي و مرد ميدان عمل 
هستيد  جمهور  رئيس  اعتماد  مورد  اينچنين  که  ايد  بوده 
تواند  احتماًال مهمترين شخصي که مي  ايشان،  از  بعد  و 

 

محروم  مردم  لبان  بر  رضايت  لبخند  نشاندن  براي 
با  استان  مردم  از  نيابت  به  پس  باشد.  مؤثر  ديار،  اين 
شنيدن  ميهمان  را  کوتاه  دقيقه  چند  وقت،  کمي   وجود 
براي  فراوان  دلهاي  درد  که  باشيد  ميزباني  هاي  حرف 

کنيم  مي  صحبت  جنوبي  خراسان  از  وقتي  دارد:  گفتن 
از استاني در شرق کشور سخن مي گوييم که عالوه بر 
زيادي  هاي  محروميت  مختلف  داليل  به  بودن،  مرزي 
دارد و در عين حال مردماني سخت کوش، صبور و بسيار 
 ميهمان نواز. اقليم کويري و گرم و خشک با ته مايه اي
پهناور بيابانهاي  سيستان،  روزه  بيست  و  صد  بادهاي   از 
بي پايان و خشکسالي هاي مداوم هفده ساله و حاال، بيشمار 

قنات و چشمه خشکيده و انواع آفت هاي کشاورزي. 
گرفته  قاب  نه  خطه  اين  در  ويژه  تصاوير  اين 
و  تالش  همه  با  نشينند.  مي  دل  به  نه  و  شوند  مي 

در  مختلف  هاي  ظرفيت  همه  با  منطقه،  مردم  مهرباني 
ميراث  دامپروري،  و  کشاورزي  معدني،  هاي  عرصه 
دستي،  صنايع  توريستي،  و  گردشگري  و   فرهنگي 
ظرفيت هاي دانشگاهي، علمي و فني و پزشکي و با همه 
تالش و کوشش مسئوالن خدوم استان، گرد محروميت 
و غبار عقب افتادن از کاروان پرسرعت توسعه کشور، از 

چهره معصوم فرزندان اين ديار زدوده نمي شود. 
 مردم اين سرزمين در فراز و نشيب ها، مردانه عهد خود 
را با انقالب پاس داشته اند و تقديم هزاران شهيد، جانباز، 
آزاده و حضور هزاران ايثارگر در جبهه هاي مختلف دفاع 

از انقالب اسالمي شاهدي بر مدعاست.
 رهبر فرزانه انقالب در سال ٧٨ در سفر به استان خراسان 
جنوبي و لطف بي پايانشان به اين مردم خونگرم و پس از 
آن رؤساي محترم جمهور در سفرهايشان به اين استان، 
اند.  آباداني شهرستانهاي استان تأکيد داشته   بر توسعه و 
هاي  بارقه  ارمغانش  شود  مي  انجام  که  سفري   هر 
اميديست که بر دل و جان شهروندان مي تابد و سوغاتش 
عالوه بر محبت و مهرباني مردم، انتقال دردها و رنج ها و 
مشکالت منطقه براي تصميم گيري هاي مناسب است. 
ادامه در صفحه ٢

يادداشت

آب ، راه ، راه آهن
خواسته هاى مردم از ميهمانان ويژه استان

جناب آقاى مهندس عليرضا ناصرى
مديرعالى گروه صنعتى ناصرى

جناب آقاى دكتر ناصرى  مديرعامل صنايع كاشى تيما

با كمال تاسف درگذشت والده بزرگوار و با فضيلت تان را 
تسليت عرض نموده ، خود را در غم شما شريك مى دانيم.

گروه كارخانجات گچ مشهد - عسكرى

جناب آقاى مهندس ناصرى 
 خّير نيكوكار

درگذشت مادر گرامى تان را تسليت عرض نموده 

براى بازماندگان صبر آرزومنديم.

انجمن حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

سرور ارجمند جناب حاج آقا ناصرى
مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

جناب آقاى دكتر مهدى ناصرى
    مديريت محترم عامل صنايع كاشى تيما

 اگر نبود اعتقاد راسخ به اينكه همه از خدائيم و به سوى او باز خواهيم گشت
 هرگز مفارقت عزيزان را جاى تحمل نبود

درگذشت مادر بزرگوارتان ، فقيده سعيده ، مومنه صالحه

 حاجيه خانم صديقه كامرانى 
 را تسليت و تعزيت عرض نموده، همنشينى آن بانوى بزرگوار را با بى بى 

دو عالم حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا (س) از پيشگاه مقدس ربوبى
 مسئلت مى نماييم

ضمنا مقدم برادران و خواهران بزرگوار را در جلسه هفتم آن بانوى شايسته 
كه همواره به كنيزى زهراى مرضيه (س)  و ساالر شهيدان حضرت اباعبدا... (ع) 

افتخار نمود يكشنبه 94/6/29 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 
در محل سالن هيئت ابوالفضلى (مصلى) بر ديده منت خواهيم نهاد.

هيئت مديره و كاركنان صنايع كاشى نيلوفر

جناب آقاى عليرضا ناصرى
مدير محترم گروه صنعتى ناصرى

درگذشت مادر گرامى تان را تسليت عرض نموده ، از درگاه ايزد منان براى آن 
مرحومه غفران الهى و براى بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت داريم. 

شركت سامان فوالد بيرجند ، آوا رادين شرق ، جرثقيل سروش

با تسليم به مشيت الهى و در نهايت ادب و احترام

از تمامى  بزرگوارانى كه در مراسم هاى تشييع و تدفين و ترحيم

 زنده ياد حاج محمد حسن زاده 
شركت فرمودند و يا به طرق مختلف ابراز همدردى نمودند تشكر 

و قدردانى نموده، ضمنا به اطالع مى رساند: به مناسبت هفتمين 

امروز شنبه 94/6/28  يادبودى   روز درگذشت آن مرحوم جلسه 

از ساعت 16:30 الى 17:30 در محل مسجد محمد رسول ا... (ص)

 واقع در خيابان غفارى - بيست مترى جرجانى منعقد مى باشد.

خانواده هاى: حسن زاده و عسكرى

جناب آقاى مهندس عليرضا ناصرى
مدير محترم عالى گروه صنعت ناصرى

 با نهايت اندوه درگذشت مادر عزيزتان را صميمانه تسليت عرض مى نماييم

از خداوند منان مسئلت داريم آرامش ابدى را براى آن عزيز از دست رفته پايدار نمايد 

و براى بازماندگان صبر و بردبارى خواهانيم.

هيئت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند

خانواده محترم اسمعيلى 
مصيبت درگذشت 

شادروان حاج ولى اسمعيلى 
در سانحه دلخراش مكه مكرمه را صميمانه تسليت و تعزيت 

عرض نموده ، ما را در غم خود شريك بدانيد.

خانواده رونقى

شادروان حاج ولى اسمعيلى
محل وفات: مكه مكرمه – حج تمتع 1394

مراسم تشييع و تدفين: امروز شنبه 94/6/28 ساعت 10 صبح
مكان: حسينيه بهشت متقين بيرجند
مراسم ختم سوم: دوشنبه 94/6/30

از ساعت 17:30 الى 18:30
مصلى بيرجند (هيئت ابوالفضلى «ع»)

خانواده هاى: اسمعيلى، بخشى ، حسينى ، قانعى ، محمدزاده و ساير بستگان
نمايندگى بعثه مقام معظم رهبرى (حفظه ا...)- مديريت حج و زيارت خراسان جنوبى

نور چشم عـزيزمان

خانم فاطمه صبور كوچ
موفقيت غرورآفرينت را در كنكور سراسرى 94 و 

قبولى در رشته پزشكى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند
 كه نشان از توانمندى و پشتكارت مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده 

موفقيت روزافزون و بهروزى ات را از خداوند منان آرزومنديم.
خانواده

كالس هاى آموزشى با اساتيد برجسته + برنامه راهبردى

=  تضميـن مـوفقيت
شرح در صفحه آخر

شركت مهندسين مشاور  براى تكميل كادر نظارت از فارغ التحصيالن

 MSP مهندسى صنايع بومى خراسان جنوبى و مسلط به نرم افزار 

دعوت به همكارى مى نمايد.
32400512 - 09158667196
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 (ادامه از صفحه١) عليرغم همه توجه و نگاه ويژه اي 
ولي  بوده،  قائل  استان  اين  براي  محترم  دولت  که 
رکود،  دچار  مختلف  هاي  حوزه  در  هنوز  متأسفانه 

مشکل و توسعه نايافتگي واقعي هستيم. 
ويژه  و  بزرگ  طرح  استان،  آهن  راه  مهم  پروژه   
به  توجه خاص  لزوم  به خراسان جنوبي،  انتقال آب 
تدوين  ضرورت  مرزي،  هاي  بازارچه  گرفتن  رونق 
 طرح براي ايجاد اشتغال به ويژه با انجام طرح هاي 
موضوع  به  توجه  لزوم  صنعتي،  مراکز  احداث 
افزايش  آن  مهم  تبعات  که  خشکسالي  مهم  بسيار 
مهاجرت ها و خالي شدن روستاها و مسائل امنيتي 
هاي  زيرساخت  به  توجه  لزوم  است.  آن  از  حاصل 
راههاي  به  عنايت  ويژه  به  اي  جاده  نقل  و  حمل 
هاي  طرح  ويژه  اهميت  استاني،  درون   مواصالتي 
لزوم  حوزه،  اين  در  اعتبارات  افزايش  و  فرهنگي 
در  متعدد  تمام  نيمه  هاي  پروژه  اتمام  به  عنايت 
نيز مسکن  به ويژه در حوزه هاي عمراني و  استان 
مبتالبه  مشکالت  از  برخي  رفع  براي  تصميم  مهر، 
اعتباري  و  مالي  مؤسسه  ماجراي  مانند  مردم 
گوشه  در  نشده  تکليف  تعيين  اراضي  ميزان، 
جمله  از  و...  مرز  امنيت  نشيني،  حاشيه   وکنار، 
در  جنوبي  خراسان  استان  هاي  اولويت  ترين  مهم 

حوزه توسعه يافتگي هستند.
 بدون شک مسئولين محترم به ويژه استاندار محترم 
بر  مشکالت  اين  رفع  براي  هايشان  تالش  که 
 کسي پوشيده نيست، در لفافه سفر جنابعالي به نحو 
خواهند  منتقل  را  مشکالت  اين  همه  اي  شايسته 
کرد؛ ولي برکت هر سفري، دستاورد زيبا و پربهاي 
و  کند  را خشنود  ميهمان  که هم  است  آن  از  پس 

هم ميزبان ميهمان نواز را. 
انتظار  در  صبرانه  بي  جنوبي  خراسان  مردم   
توسعه  براي  بار  اين  که  هستند  خوشي  خبرهاي 
طرف  از  نزديک  آينده  در  استان  پيشرفت   و 
هميشه  اميدي  نا  شد.  خواهد  اعالم  مردان  دولت 
با اين  از دستاوردهاي سفري که  نااميدي  بد بوده و 
هنوز  که  چرا  بدتر.  شود  مي  انجام  اميد  و  مشقت 
 خاطره سفرهاي قبلي در دلها مانده و زخم تلخ برخي 

وعده هاي عملي نشده، بهبود نيافته. 
با اين همه ما به اين سفر اميدواريم و به آنچه پس از آن 
 در اين استان شاهدش خواهيم بود. به يقين تصميم هاي 
دولت محترم براي اين استان مرز دار گوهرخيز، ماندگار و 
دلنواز خواهد بود؛ چنانچه تصميم ها بر اساس اولويت ها 
باشند و تضمينش، قول مساعد شما براي اجرايي شدن 
در عرصه عمل. انشاء ا... سفرتان پربرکت و گامهايتان 
استوار. دعاي خير مردم اين ديار، بدرقه تصميم هاي 

بزرگتان براي آباداني خراسان جنوبي. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاي روزنامه 

را به شماره ٥٠٠٠١٠٠٠٤٠٦٨٤٣٨ ارسال فرماييد)

يادداشت
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 به گزارش مهر، بانک مرکزي در بخشنامه اي به شبکه بانکي اعالم کرد: بانک ها در صورتي ملزم به پرداخت تسهيالت 
در قالب عقود غيرمشارکتي با نرخي کمتر از نرخ اعالم شده توسط شوراي پول و اعتبار مي باشند که عالوه بر تأييد سازمان 
مديريت و برنامه ريزي کشور، مابه التفاوت سود از طريق يارانه يا وجوه اداره شده توسط دولت تأمين شود.

اخذ تائيديه سازمان مديريت براى اعطاى تسهيالت ارزان بانكى

امروز ٢٨ شهريور ١٣٩٤ مصادف با
 ٥ ذي الحجه ١٤٣٦ و ١٩ سپتامبر ٢٠١٥

با  ايران  نفت  ملي  شركت  قرارداد  امضاي 
كنسرسيوم بين المللي نفت (١٣٣٣ ش).

اظهار واكنش  هاي گوناگون درباره توافق مصر و 
اسرائيل در كمپ ديويد (١٣٥٧ ش).

محاصره  يك  سال  از  پس  سوسنگرد  آزادي 
(١٣٦٠ ش).

درگذشت عالم مبارز و مجاهد آيت  ا... «محمد 
ابراهيم اعرافي» (١٣٧١ ش).

جغرافيا  ماندگار  چهره  شکوئي؛  دکتر  درگذشت 
(١٣٨٤ش).

بزرگ  دانشمند  غزالي»  «محمد  شيخ  تولد 
مصري(١٣٣٥ ق).

آيت  ا... بزرگ  عارف  و  فقيه   درگذشت 
«محمدحسين غروي اصفهاني» (١٣٦١ ق).

در  برق  جريان  منفي  و  مثبت  قطب  دو  كشف 
فرانسه (١٧٣٣م).

مخترع  بيْرْد»  الجي  «ريچارد  درگذشت 
اسكاتلندي تلويزيون (١٩٥٦م).

تقويم مناسبت هاى  روز

ايجاد مشكل براى برخى مدارس با مصوبه 
عدم استفاده از بازنشستگان

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و 
بازنشستگان  از  استفاده  عدم  مصوبه  گفت:  پرورش 
براي  التدريس  حق  خصوص  در  را  مشکالتي 
کرد:  اظهار  بطحايي،  مي کند.  ايجاد  مدارس  برخي 
بازنشستگاني که در آموزش و پرورش مشغول به کارند افرادي هستند که دو، 
٤ و يا ٦ ساعت حق التدريس در جايي نياز داشتيم و از اين بازنشستگان استفاده 
مي کرديم. وي با اشاره به مشکالتي که در راستاي اجراي اين مصوبه به وجود 
خواهد آمد، گفت: همين ساعات حق التدريس اين افراد را که جمع کنيم حدود 
٥ يا ٦ هزار نفر را شامل مي شود، اما اين ساعات جوري نيست که اگر ٦ هزار 

نفر در اختيار آموزش و پرورش قرار گيرد بتوانيم جاي آنها را پر کنيم.

ماليات مستقيم به گرانى خانه منجر مى شود 
 

با  گفت:  کشور  انبوه سازان  سراسري  کانون  رئيس 
تصويب «اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم» قيمت 
تمام شده مسکن باال مي رود و قدرت خريد مردم پايين 
مي آيد. برزگر در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: به جاي 
افزايش ماليات ها بايد بهره وري توليد را افزايش داد. آن 
موقع مي توان ماليات بر حقوق، ماليات بر درآمد، ماليات بر ارزش افزوده و ساير 
ماليات ها را گرفت که سرجمع آنها بيشتر از ماليات هاي مستقيم مي شود. وي 
با بيان اين که بسياري از دستگاه ها به «اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم» 
اعتراض کردند، گفت: ما هم اعتراض خود را نوشتيم و درخواست ما اين است 
که قانون برگردد و اصالح شود؛ چرا که در اين وضعيت رکود، هم بخش 

ساخت و ساز و هم بخش صنعت توان پرداخت ماليات را ندارند.

اگر بگوييم تخلفى در بازار وجود ندارد،
 سخن نادرستى است 

 
مدت هاست شاهد افزايش قيمت شيرکم چرب به 
اين در حالي  و  بازار هستيم  در  بهانه هاي گوناگون 
است که در سال جديد مجوزي براي افزايش قيمت 
در حوزه مواد لبني صادر نشده است که معاون بازرسي 
و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت اعالم کرد «اگر بگوييم هيچگونه تخلفي 
در بازار وجود ندارد، سخن نادرستي است، اما تاکيد مي کنيم سازمان حمايت و 
اتاق اصناف متناسب با حوزه مسئوليت، در صورت مشاهده تخلف مطابق قانون 
برخورد خواهد کرد». فراهاني در گفتگو با ايسنا، بيان کرد: از آنجاکه محصوالت 
لبني در سبد مصرف خانوار از اهميت ويژه اي برخوردار است، سازمان حمايت در 

ايجاد آرامش در بازار لبنيات از هيچ کوششي فروگذار نخواهد کرد. 

از طرح هاي  اينکه بسياري  بيان  با  قائم مقام وزير کار 
گذشته در زمينه بازار کار ناموفق بوده اند، گفت: دولت 
و  رکود  دنبال حل مشکل  به  تورم  از حل مشکل  بعد 

ايجاد اشتغال خواهد بود. 
اينکه  بيان  با  فيروزآبادي  ابوالحسن  مهر،  گزارش  به 
بخش تعاون در برنامه ششم توسعه حضور جدي داشته 
دنبال  به  تورم  مشکل  حل  از  پس  دولت  گفت:  باشد، 
حل رکود و ايجاد اشتغال است.وي با تاکيد بر نقش و 
اهميت بخش تعاون اعالم کرد: تنها اختصاص اعداد به 
تعاون مهم نيست، بلکه بايد به تعاون نقش هاي مهم 
بدهيم. قائم مقام وزير کار افزود: تعاون با رويکرد عدالت 
محورانه يکي از ارکان ۳ گانه اقتصاد ما به شمار مي رود. 

محورانه  عدالت  رويکرد  بر  تعاون  در  وقتي  گفت:  وي 
نيستيم  فرمول  اين  دنبال  به  تنها  يعني  داريم  تاکيد 
بايد  بلکه  ايم،  آورده  دست  به  سود  چقدر  بگوييم  که 
حدودي آرماني را کسب کنيم و روح پاسخگويي به يک 
مسئوليت اجتماعي را به دست آوريم. فيروزآبادي، جنبه 
اشتغال زايي را از ديگر خصوصيت هاي تعاون برشمرد 
و افزود: با همت تعاونگران و با استفاده از ظرفيت هاي 
صنايع و زيرساخت هاي موجود مي توان مشکالت ناشي 
از بيکاري را کاهش داد. دولت به تنهايي نمي تواند همه 
مشکالت را حل کند اما با اهرم هاي مالياتي و تسهيالت 
بانکي مي تواند به بخش تعاون کمک کند تا اين بخش 
به توسعه کشور جهت ببخشد.وي اظهار کرد: گاهي به 

شغل  يک  تنها  تومان  ميليون  و۶۵۰   ۴۰۰  ،۳۰۰ ازاي 
ايجاد شده و اين در حالي است که درصد زيادي از افراد 
جامعه زير۵۰ سال سن دارند و به دليل برخي از کوتاهي 
ها در گذشته بازار کار تنظيم نشد. قائم مقام وزير تعاون، 
کار و رفاه گفت: متاسفانه بسياري از طرح هاي ارائه شده 
پيشين براي تنظيم بازار کار در عمل ناموفق بوده اند. 
برخي از تعاوني ها به ويژه در بخش هاي صنايع دستي 
توانسته اند با ۲۰ تا ۵۰ ميليون تومان اشتغال ايجاد کنند 
و دست اندرکاران حوزه تعاون بايد بدانند در حال حاضر 
بيکاري مشکل کالن کشور به شمار مي رود و دولت بعد 
از حل مشکل تورم به دنبال حل مشکل رکود و ايجاد 

اشتغال است.

دولت پس از مهار تورم به سراغ بيكارى مى آيد

عضو کميسيون صنايع مجلس با بيان اينکه 
بازار خودروي ايران محل تردد شرکت هاي 
افزايش  گفت:  است،  شده  کره اي  و  چيني 
قيمت خودرو با کيفيت هاي فعلي قابل قبول 
نيست. حسين فتاحي در گفتگو با فارس در 
مورد بحث هاي مطرح شده مبني بر پرداخت 
تسهيالت بانکي به خودروسازان، اظهار کرد: 
بحث پرداخت هزار ميليارد تومان تسهيالت 

به دو خودروساز بزرگ کشور مطرح  بانکي 
برگزار شده  اين موضوع  با  و جلساتي  شده 
اين  باشد  قرار  اگر  داد:  ادامه  وي  است. 
بايد  شود  داده  خودروسازان  به  تسهيالت 
به شرط افزايش بهره وري و کيفيت خودرو 
مورد  اين  در  وزارت صنعت  و  گيرد  صورت 
نظارت الزم را داشته باشد. وي با بيان اينکه 
همه صنايع کشور نيازمند دريافت تسهيالت 

بايد  تسهيالت  اين  گفت:  هستند،  بانکي 
به صنايعي داده شود که داراي بهره وري و 
کيفيت مناسب باشند. فتاحي در ادامه با اشاره 
به بحث هاي مطرح شده از سوي خودروسازان 
براي افزايش قيمت خودرو، گفت: کميسيون 
صنايع مجلس با افزايش قيمت خودرو موافق 
فعلي  در حد  کيفيت خودروها  اگر  و  نيست 
تأکيد  وي  يابد.  افزايش  نبايد  قيمت  باشد، 

کرد: خودروهاي داخلي بايد با طراحي جديد و 
کيفيت مناسب به مردم عرضه شوند تا جلوي 
يکه تازي  شرکت هاي چيني و کره اي در بازار 
قرار  اگر  کرد:  اظهار  گرفته شود. وي  ايران 
باشد با کيفيت فعلي، قيمت خودروها افزايش 
يابد اين مسئله مورد پذيرش مردم نخواهد بود 
و خريداران حاضر به پرداخت پول براي خريد 

چنين خودروهايي نخواهند بود. 

افزايش قيمت خودرو با كيفيت  فعلى قابل قبول نيست

قول وزارت رفاه و سازمان مديريت 
براى وصول مطالبات پرسنل بيمارستان ها

وزير بهداشت در خصوص پرداخت مطالبات پزشکان 
گفت: وزير رفاه و سازمان مديريت قول داده اند که تا 
پايان شهريور مطالبات پرسنل بيمارستان ها از بيمه ها 
را پرداخت کنند.به گزارش ايسنا، دکتر حسن هاشمي 
گفت: اگر بيمه ها به موقع به تعهدات خود عمل کنند 
مطالبات  بيمارستان  پرسنل  و  پزشکان  به  فوري  ما 
معوق را پرداخت خواهيم کرد. وزير کار، تعاون و رفاه 
اجتماعي و همچنين سازمان مديريت قول دادند که تا 

پايان شهريور مطالبات را پرداخت کنند.

مسكن اجتماعى در انتظار 
تصميم بانك مركزى

سيد محمد پژمان معاون وزير راه و شهرسازي در گفتگو 
از سوي وزارت  اقدامات  اينکه تمام  بيان  با  با فارس، 
راه و شهرسازي براي مسکن اجتماعي انجام شده اما 
براي رونمايي از آن منتظر اقدامات مالي از سوي بانک 
مرکزي هستيم، گفت: سازوکارهاي آن آماده است اما 
متقاضي  بايد  ميزان  چه  که  مالي  منابع  تأمين  بحث 
بپردازد و اگر ندهد دولت بايد چه ميزان تسهيالت اعطا 

کند هنوز مشخص نيست.

 گـچ كـارى و گـچ بـرى پـذيرفتـه مى شـود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)   09159658659

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

   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

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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

 1- آپارتمان 110 مترى – صفر- تخليه – سند آزاد- طبقه ششم- حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس
 165 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر   30 رهن تا 50 ميليون مى توان وام گرفت

2- واحد 380 مترى دوبلكس شيك - خيام -  600 ميليون -  معاوضه با واحد كوچكتر
3- مغازه درحال ساخت 30 متر زمين 60 متر بنا (زيرزمين و كف) حاشيه بيست مترى خيام -  160 ميليون

4- واحد 130 مترى بيست مترى دوم مدرس - شيك -  200 ميليون يا معاوضه با كوچكتر
5- وياليى 90 متر زمين 120 متر بنا - قابل بازسازى – مدرس 21 -  120 ميليون

6- پيش فروش سپيده كاشانى -  100 مترى - آورده اوليه 36 ميليون
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آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

كالسه 1819/93 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غيرمنقول " نوبت اول "

تعداد 400 سهم مشاع پالك ثبتى شماره فرعى 79 كالته نايب از 344 اصلى بخش 2 دهستان شهاباد به مبلغ 120/000/000 ريال 
كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى مجتبى محمدى به مبلغ 34/491/287 ريال در حق خانم فاطمه سرمدى و مبلغ 500/000 
ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 94/7/9 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

كالسه 884/94 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول"

چون مقرر گرديده : يك دستگاه فتوكپى رنگى مدل كونيكا 350 به مبلغ 28/000/000 ريال  كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى 
حسن اميرآباديزاده به مبلغ 51/536/327 ريال در حق آقاى هاشم عباسى و مبلغ 2/325/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق 
مزايده روز چهارشنبه مورخ 94/7/15 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش 
برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام 
نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج 
روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و 

از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

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

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

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى



پيام شما«راه، آب و اشتغال» سه نياز مهم استان براى ارائه به معاون اول رئيس جمهور
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه* 28 شهريور 1394* شماره 3322
سالم آوا جان. تو رو خدا به گوش معاون اول رئيس 3

با  نهبندان  منطقه  محروم  مردم  ما  برسان  جمهور 
بسيار گرم و خشك  و هواى  آب  در  اينكه  به  توجه 
با درآمد كم  و  بادهاى120روزه سيستان هستيم  و 
و هزينه هاى باالى برق خواستار اعمال تعرفه 
برق مناطق گرمسيرى هستيم. شايد فرجى بشه.
938...414

گوش  را  جوانان  ما  دل  درد  چرا كسى   سالم. 
تشويق  ازدواج  به  را  جوانان  اينكه  از  دهد؟   نمى 
مى كنيد ممنونيم. ولى لطفًا اول مشكالت آنها را هم 
بررسى كنيد. هر جوانى دوست دارد سر پناهى داشته 
مخارج  و  مستأجرى  اين  با  خدا  خداوندى  به  باشد 

زندگى سخت است.... دست جوانان را بگيريد. 
915…861

رئيس كل دادگسترى استان كه كسب رتبه دوم 
طالق استان را مى دهد آيا بررسى كرده كه علت 
اين موضوع چيست؟ بقيه مسوولين هم گويا  درخواب 
بسر مى برد. هيچ تخصص و تالش مؤثرى براى رفع 

اين مشكل نمى شود... 
915...893

خود  يا  بگم  مسئوالن  به  خواستم  مى  سالم 
اگه كنند  درست  رو  ميزان  وضع   مسئوالن 

بشن.  كار  به  دست  دوباره  مردم  تونند  نمى 
شايد فرجى بشه...

915...675
از آقاى استاندار مى خواهم به محله هاى محرومى 
هم  كارگران  و  جعفر  بن  موسى  مثل  بيرجند 

سرى بزنند و از درددل مردم آگاه بشوند.
915...031

گاز  بهاى  دهد.  پاسخ  گاز  شركت  لطفًا  باسالم. 
هزار   6 آبونمان  ولى  مصرفى1000تومان 

تومان! چه معنى مى دهد؟
915...947
سالم آوا جان. تو روخدا به گوش معاون اول رئيس 
جمهور برسان ما مردم نهبندان همچنان چشم 

انتظار گازرسانى از طريق خط لوله هستيم.
915...799
رفع  براى  بارها  زينى هستم  روستاى  دهيار  باسالم 
مشكالت روستا به ادارات مختلف مراجعه كردم هر 
نداريم  بودجه  كه  بود  اين  شان  پاسخ  دفعه 
لطفًا  شود؟  مى  چه  اعتبارات  و  ها  بوجه   پس 
بپرس  مسئوالن  از  و  باش  پيگير  شما  جان  آوا 

اعتبارات در چه راه هايى خرج مى شود؟
915...031
باسالم از آقاى استاندار و ديگر مديران ارشد 
استان مى خواهم كه واقعيت ها و كمبودها را 

به مقام عالى كشور منعكس كنند.
915...031

قديما مى گفتند «براى نگاه كردن به چيزى پول 
نمى گيرند» اما حاال درمانگاه ... براى نگاه كردن 

يك دندان پول مى گيرد.
933...963

درست  آيا  دهند:  جواب  ها  دولتى  لطفًا  سالم 
با  كه وانت پوسيده اى دارم   است من روستايى 
صد  چند  هاى  ماشين  كه  شهرى  هاى  جوان 
ميليونى سوار هستند و براى تفريح در خيابان هاى 
ليتر  بنزين  نفرمان  دو  هر  زنند  مى  دور   شهر 

1000 تومان بزنيم؟
915…157

اگه كسى  نيست  استان  به فكر جوانان  چرا كسى 
ورزش  فكر  به  الاقل  نيست  اشتغال  فكر  به 
 جوانان كه باشين اگه بودجه اى جهت هيئت هاى

ورزشى نميدين آقاى استاندار چراغ سالن ها كه نبايد 
به خاطر بدهى برق خاموش بشه... آخه با اين همه 
برى  اى  كوچه  هر  تو  كه  مخدر  مواد  تهديد 
آثارش رو مشاهده مى كنى چرا نگاهى ويژه 
نمى كنين؟ با هم انديشى اتاق فكر و حرف هاى 
قشنگ به خدا اوضاع درست نميشه كار عملى كنين 
بعضى ها جيب ها پر كردن ولى كسى دلش به حال 

جوانان بيرجند نسوخت... لطفًا آوا تو پيگير باش.
915...720

شبستان- معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار مهمترين نيازهاى استان براى ارائه به معاون اول رئيس جمهور را «راه و راه آهن، آب و اشتغال» اعالم 
كرد و گفت: در حوزه وضعيت پروازها نيز خراسان جنوبى نيازمند توجه ويژه است. نخعى نژاد افزود: سفر معاون اول رئيس جمهور به خراسان جنوبى امروز 
(28 شهريور) و نيم روزه خواهد بود. وى با بيان اينكه انتخاب مشاور و كارهاى مطالعاتى راه آهن استان انجام شده است، ادامه داد: 10 ميليارد تومانى كه در 

بودجه به راه آهن استان اختصاص يافته است، تخصيص يافته اما در اين سفر درخواست ما، كمك به تسريع و انجام كار عملياتى براى اين پروژه است. 

*عصمت برزجى

خراسان جنوبى در  چند سال گذشته مقصد چندين تن از 
از رئيس جمهور و رئيس مجلس  بوده؛  مقامات كشورى 
گرفته تا وزيران و اكنون هم كه معاون اول رئيس جمهور 
و  مشكالت  از  ديگر  بار  تا  است  جنوبى  خراسان  مهمان 

دردهاى مردم و وعده هاى محقق نيافته پيشين بشنود. 
با توجه به سفر قريب الوقوع جهانگيرى معاون اول رئيس 
جمهور پاى صحبت هم استانى هاى عزيز نشستيم و آنان 

هم از مطالبات مهم شهر و روستايشان گفتند:
قبلى  سفرهاى  به  يادآورى  با  بيرجندى  شهروند  يك 
رفت  يك  به  تنها  سفرها  اين  اميدواريم  گفت:  مسئوالن 
و آمد ساده ختم نشود و ثمرهايى هم براى مردم داشته 
باشد. اسماعيلى تسريع در اجراى خط راه آهن را مهمترين 
مسأله  در  تدبير  گفت:  و  دانست  استان  مردم  خواسته 
خشكسالى و معضل آب نيز انتظار ديگرى است كه بايد 

دولت به آن توجه كند و چاره اى بيانديشد.
درآمد  سطح  گفت:  روستاها  فعلى  وضع  به  اشاره  با  وى 
از روند  براى جلوگيرى  پايين است و دولت  استان  مردم 
بايد فكرى بكند. وى حاشيه نشينى  مهاجرت روستاييان 
مشكالت  از  را  جمعيت  از  روستاها  تخليه  و  شهرها   در 
ناشى از مهاجرت روستاييان به شهرها بر اثر خشكسالى 

در اين استان برشمرد. 
مؤسسه  مشكل  به  بيرجندى  ديگر  شهروند  پور  حسين 
ميزان و درگيرى مردم با اين مؤسسه غير مجاز اشاره كرد 
و گفت: انتظار مى رود دولت هر چه سريعتر مشكل مردم 

را با اين مؤسسه حل كند. 

توجه به روستاهاى مرزى، خواسته درميانى ها 

تلفنى  گفتگوى  در  نيز  درميان  شهرستان  از  شهروندى 
شد  آبرسانى  هاى  مجتمع  ايجاد  خواستار  ما  خبرنگار  با 
و گفت: در حال حاضر مردم اين شهرستان از كمبود آب 
رنج مى برند. خسروى، هم مرزى اين شهرستان با كشور  
نيازمند  مرزى  روستاهاى  گفت:  و  شد  يادآور  را  همسايه 

توجه ويژه دولت هستند. 
وى احياى كارخانه قند قهستان و تكميل كارخانه سيمان 
درميان  از خواسته هاى جدى مردم شهرستان  را  باقران 
عنوان كرد و افزود: راه اندازى اين كارخانه ها موجب رونق 

اشتغال در بين جوانان مى شود.
بازارچه  تكميل راه هاى روستايى، توسعه راه ها و رونق 
مرزى از ديگر خواسته هاى درميانى ها بود كه نياز است 

دولت در اولويت قرار دهد. 

دولت به رنج طبسى ها 
در نبود زيرساخت هاى درمانى توجه كند 

ارغوانى يك فعال اجتماعى در طبس نيز به خواسته هاى مردم 
 اين شهرستان از دولت اشاره كرد و گفت: يكى از وعده هايى
كه تاكنون محقق نشده ابالغ ساختار ادارى معاونت استاندارى 
و فرماندارى ويژه طبس است كه مى تواند در روند رسيدگى به 
مشكالت مردم تأثير به سزايى داشته باشد. وى با بيان اينكه 
نيروگاه حرارتى طبس بعد از 17 سال هنوز مسير مشخص 
براى اعتبارات ندارد ادامه داد: كارخانه كرك نيز مدت هاست 

چشم انتظار اعتبارات ملى است. 

يكى ديگر از شهروندان طبسى نيز خواستار توجه دولت به 
بخش بهداشت و درمان اين شهرستان شد و گفت: استقرار 
پزشك و تجهيزات بيمارستان طبس يك خواسته برحق 
مردم منطقه است. نجفى همچنين به مشكالت مردم اين 
افزود: وضع  و  اشاره كرد  در بخش كشاورزى  شهرستان 
كشاورزى و دامدارى اسفبار است و عليرغم اينكه نماينده 
اين مشكالت  نزديك شاهد  از  دولت  نمايندگان  و  مردم 

هستند اما هنوز كار شايسته اى انجام نگرفته است. 

كارگاه كوچك موزائيك سازى و شن شويى 
تنها سهم زيركوه از صنعت استان 

شهروندى از شهرستان زيركوه نيز در تماس تلفنى با خبرنگار 
ما از وضع نامطلوب خدمات درمانى اين شهرستان سخن 
گفت و افزود: راه اندازى بيمارستان شبانه روزى و سرعت 
هاى خواسته  مهمترين  آبرسانى  هاى  پروژه  به   بخشيدن 
مردم زيركوه است. احمدى با بيان اينكه زيركوه از صنعت 
استان هيچ سهمى ندارد اظهار كرد: تنها كارخانه موجود در 
اين شهرستان كارگاه كوچك شن شويى و موازيك سازى 
است لذا انتظار مى رود دولت در ايجاد شهرك صنعتى و 
رساند.  يارى  جوانان  اشتغالزايى  براى  واحدهايى  استقرار 
وى ادامه داد: تبديل بازارچه مرزى يزدان به گمرك نيز از 

خواسته هاى مهم مردم زيركوه است. 

سرعت عمل در ساخت بيمارستان بشرويه 
اصلى ترين خواسته مردم از دولتمردان

 32 بيمارستان  تكميل  نيز  اى  بشرويه  شهروند  يك 
تختخوابى، اجراى طرح هاى آبخيزدارى در منطقه  ايجاد 
و راه اندازى مركز تحقيقات پسته و دانشكده پرستارى را 

از مهمترين دغدغه هاى مردم اين شهرستان ذكر كرد. 
  محمد پور همچنين ايجاد صنايع تبديلى در اين شهرستان 
و توجه به بخش كشاورزى را از ديگر خواسته هاى مردم 

اين شهرستان برشمرد. 

خواسته هاى درمانى و  راه ها 
صدر نشين  مطالبات مردم سربيشه از دولت

آوا  خبرنگار  به  نيز  سربيشه  شهرستان  در  فرهنگى  يك 
پايانه  و  سربيشه  محور  براى  ترانزيتى  راه  احداث  گفت: 
مرزى ماهيرود مهمترين مطالبه مردم شهرستان سربيشه 
است. مودى با بيان اينكه مردم سربيشه از عدم تجهيز و راه 
اندازى بيمارستان 24 تختخوابى گاليه مند هستند گفت: 
وضع خانه هاى بهداشت نيز مطلوب نيست. وى  احداث 
راه ترانزيتى براى محور سربيشه و پايانه مرزى ماهيرود را 
ضرورى دانست و گفت: درباره دانشگاه نيز اميدواريم دولت 

اعتبارى را براى احداث ساختمان در نظر گيرد. 
شغل  اينكه  بيان  با  سربيشه  شهروندان  از  ديگر  يكى 
بيشتر مردم اين شهرستان عشاير و دامدار هستند گفت:  
مرغدارى هاى بسيارى زيادى در شهرستان وجود دارد كه 

احداث كشتارگاه صنعتى دام و طيور ضرورى است.

گازرسانى و راه آهن مطالبه نهبندانى ها از دولت
 

نماينده مردم نهبندان و سربيشه در خانه ملت نيز با اشاره 
به اينكه مردم نهبندان مخالف گازرسانى به اين شهرستان 
از طريق  از طريق سى ان جى هستند، گفت: گازرسانى 
از  اولين و مهمترين خواسته مردم  نهبندان،  به  لوله  خط 

معاون اول رئيس جمهور است. 
مراد هاشمزهى در گفتگويى ضمن بيان اينكه گازرسانى از 
طريق خط لوله به نهبندان نيازمند اعتبارات زيادى است، 
اين  رئيس جمهور،  اول  معاون  در سفر  است  اميد  گفت: 
هاى  زيرساخت  به  همچنين  وى  شود.  برطرف  مشكل 
هاى  جاده  كرد:  اظهار  و  كرد  اشاره  نهبندان  هاى  جاده 
شهرستان نهبندان در وضع بسيار بدى قرار دارند به گونه 
از جاده  كيلومتر  تنها چند  ها،  اين سال  در طول  اى كه 

هاى اين شهرستان مرمت شده اند. 
وى همچنين اتصال نهبندان به راه آهن را يكى ديگر از 

خواسته هاى مهم مردم اين شهرستان عنوان كرد و افزود: 
اميد است سيستان و بلوچستان از طريق نهبندان به شبكه 

ريلى كشور و خراسان رضوى متصل شود. 
و  نهبندان  شهرستان  در  آب  بحران  به  همچنين  وى 
مهاجرت مردم، خشكسالى هاى شديد و كم شدن رونق 
كشاورزى و دامدارى در اين شهرستان اشاره كرد و افزود: 
به  نهبندان  مردم  مهاجرت  از  جلوگيرى  براى  بايد  دولت 

ديگر شهرها، تدابير ويژه اى بينديشيد.

از صنعت فوالد تا ورزش جوانان
 خواسته قاينى ها از دولت

اندازى  با  اشاره به روند كند راه  يك شهروند قاينى نيز 
پروژه فوالد گفت: اميد است دولت با تخصيص اعتبار ويژه 
به اين پروژه مهم در ايجاد اشتغال براى جوانان شهرستان 
شدن  دوبانده  و  تكميل  در  تسريع  ترابى  باشد.   سهيم 
هاى  خواسته  ديگر  از  را  شهرستان  مواصالتى  هاى  راه 
با توجه به تلفات  مردم اين شهرستان ذكر كرد و گفت: 
توجه  دولت  بايد  شهرستان،  محدوده  هاى  جاده  سنگين 

ويژه به اين بخش داشته باشد. 
يكى ديگر از شهروندان قاينى هم اظهار كرد: مدت 5سال 
از كلنگ زنى كتابخانه مركزى قاين مى گذرد  است كه 
ولى هنوز اقدام در خور توجه براى آن انجام نشده است. 

براتى توجه ويژه به ورزش جوانان را از ديگر خواسته هاى 
فراهم  ورزشى  امكانات  اگر  افزود:  و  دانست  قاين  مردم 
سمت  به  ورزش  به  آوردن  روى  جاى  به  جوانان  نباشد 
قليان خانه ها مى روند و انرژى خود را صرف تفريحات 

بيهوده مى كنند.

سرايانى ها و فردوسى هم راه آهن مى خواهند

يكى از فرهنگيان سرايان نيز راه اندازى كامل بيمارستان، 
كوهستانى  روستاهاى  آب  تأمين  ها،  راه  بهبود  و  توسعه 
اين  مردم  مهم  هاى  خواسته  از  را  آهن  راه  ايجاد  و 

 شهرستان نام برد و گفت: علت ضعف در اين موارد، نبود 
زيرساخت هاى ادارى مناسب در شهرستان است.  

 يك شهروند فردوسى  نيز مهمترين خواسته مردم فردوس 
را اتصال به خط ريلى  ذكر كرد و گفت: باتوجه به اينكه در 
اتصال راه آهن مشهد - بافق خط ريلى از 70 كيلومترى 
فردوس عبور مى كند و حق مردم اين شهرستان ضايع 
 215 ماده  كميسيون  مجوز  كه  حال  بنابراين  است  شده 
مردم  است  شده  اخذ  ريلى  به خط  فردوس  اتصال  براى 
كوتاه نمى آيند. وى افزود: تكميل بيمارستان جديد، باند 
از  نيز  امداد و نجات و تكميل مجتمع فرهنگى و هنرى 

ديگر خواسته هاى مردم فردوس است. 

توجه به راه و معدن 
خواسته خوسفى ها از دولت

اين  از مشكالت  ابراز گاليه  با  نيز  يك شهروند خوسفى 
شهرستان در حوزه راه گفت: وضع راه ها در اين شهرستان 
مناسب نيست. حسين زاده درباره ايجاد بيمارستان خوسف 
نيز افزود: ساخت بيمارستان چندين سال شده كه زمزمه 
آن به گوش مى رسد ولى هنوز اقدام قابل توجهى انجام 
نگرفته است. وى  با اشاره به تردد تريلى هاى حمل سنگ 
از  نيز گفت: معدن  قلعه زرى  به معدن  در مسير خوسف 
براى  دولت  بايد  كه  بوده  شهرستان  باالى  هاى  قابليت 

ايجاد سرمايه گذارى توجه كند. 
وى درباره كمبود آب و خشك شدن چاه هاى كشاورزى 
و قنوات نيز بيان كرد: با توجه به خشك شدن چاه هاى 
كشاورزى نياز به انتقال چاه ها بوده كه در اين راستا بايد 

اقداماتى انجام شود.
الزم به ذكر است كه طبق آخرين اخبار دريافتى معاون 
اول رئيس جمهور امروز شنبه 28 شهريورماه به خراسان 

جنوبى سفر مى كند.
افتتاح  بيمارستان تأمين اجتماعى «ميالد» و سفر به يكى 
از شهرستان ها ى استان از برنامه هاى حضور جهانگيرى 

در خراسان جنوبى است. 

طومارى از خواسته مردم خراسان جنوبى پيش پاى معاون اول رئيس جمهور

آب، راه و راه آهن در صدر مطالبات

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)

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

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها:
17    13:50   9:3020:10

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.

ساخـت نسـل جديـد استخرهـاى ذخيـره آب 
كشـاورزى و پـرورش مـاهى

با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله
حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و اعتبارى ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى كارگر-  طبقه سوم

شركت سبزكوشان مشرق زمين         056-32316358     09157235800

مركز خانه هاى پيش ساخته طـرح نـو

آدرس: بلوار صياد شيرازى     09153627383   مديريت : امير حسينى

طراح و سازنده: خانه هاى مسكونى
 و وياليى ، كانكس ، پاركينگ 

اولين و بزرگ ترين مركز تخصصى
 خانه هاى پيش ساخته ، ضد زلزله 
و قابل حمل در شـرق كشور

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

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

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

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

تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 
و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  

دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 
حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                           مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

شنبه * 28 شهريور 1394 * شماره 3322 

موفق ترين فيلم سال 2015 سينماى جهان در گيشه عنوان پراشتباه ترين فيلم سال را نيز به نام خود ثبت كرد.
سايت سينمايى «Movie Mistake» فيلم «دنياى ژوراسيك» دنباله رسمى سرى فيلم هاى «پارك ژوراسيك» به كارگردانى «كالين ترورو» را با 19 اشتباه 
عمده يا جزئى به عنوان پراشتباه ترين فيلم سال معرفى كردند

پراشتباه ترين فيلم سال 2015 كدام است؟ خواندنى ها

در  مندرج  مطلب  به  بازگشت  تشكر  ضمن  احترام  با 
با  روزنامه شماره 3310 در صفحه 4 مورخ 94/6/14 
موضوع حكايت اين دست فروشى در بيرجند معروض 
قانون  بند 2 ماده 55  استناد تبصره يك  به  مى دارد: 
شهردارى ها «سد معابر عمومى و اشغال پياده روها و 
استفاده غيرمجاز آنها و ميدان ها و پارك ها عمومى 
براى كسب و سكنى يا هر عنوان ديگرى ممنوع است 
و شهردارى مكلف است از ان جلوگيرى و در رفع موانع 
موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق به وسيله 
مامورين خود راسا اقدام نمايد «حاليه احدى از شهروندان 
محترم به نام ع.د كاسب سى ساله ضمن نقض قانون 
اقدام به فروش ميوه در سه راه اسدى نموده است كه 
مامورين  كه  بوده  مذكور  ماده  مصرح  امر خالف  اين 
اند نسبت به رفع موانع و آزادسازى  شهردارى مكلف 

معابر حسب وظيفه ذاتى خود اقدام نمايند.
لذا جهل به قانون از ناحيه اين شهروند رافع مسئوليت 
نامبرده نبوده شهردارى بابت اين فرد دست فروش با 
صرف هزينه هاى تملكى و احيا نمودن مكان واقع در 
منتظرى 24 نموده كه در صورتى كه اين شهروند و ساير 
دست فروشان قصد فروش ميوه و تره بار داشته باشند 

مى توانند از محل مذكور استفاده نمايند.
عباسعلى مديح - شهردار بيرجند
شايان ذكر است گزارش چاپ شده با موضوع حكايت 
اين روزهاى دست فروشى در بيرجند برگرفته از سايت 
خبرى خاورستان مى باشد و منبع آن در گزارش حسب 

وظيفه ذكر شده است.
آواى خراسان جنوبى

4

حضور مسئوالن ملى در استان ها اقدامى مؤثر در راستاى 
اين  در  كه  است  استان ها  توسعه اى  برنامه هاى  پيشبرد 
سفرها هم شناخت آن ها از استان ها بيشتر مى شود و هم 
كمك  براى  مسئوالن  ظرفيت هايى  از  مى توانند  استان ها 
به توسعه منطقه بهره ببرند.سفر مسئوالن بلندپايه دولت 
توسعه  و  براى حل مشكالت  جنوبى  خراسان  به  يازدهم 
برنامه ريزى  معاون  نوبخت  محمدباقر  سفر  با  استان   اين 
سال  شهريورماه   4 در  رئيس جمهور  راهبردى  نظارت  و 
گذشته آغاز شد. نوبخت در اين سفر شاخص ها در استان 
خراسان جنوبى اميدبخش ندانسته و گفته بود: گزارش هاى 
استان  در  خوبى  وضع  مى دهد  نشان  استان  مسئوالن 
 270 رئيس جمهور  سفر  اين  در  نداريم.  جنوبى  خراسان 
ميليارد تومان به استان خراسان جنوبى در قالب 21 طرح 
عمرانى اختصاص داد كه اعالم شد به صورت 100 درصد 

تخصيص خواهد يافت.

از 500 ميليارد ريال اعتبار خط انتقال
 آب 15 ميليارد ريال رسيد

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى با اشاره به 
تصويب 500 ميليارد ريال براى اجراى 600 كيلومتر شبكه 
انتقال آب كشاورزى در سفر دولت به استان، گفت: تاكنون 
اعتبار تخصيص يافته است.هاشم  اين  از  ريال  ميليارد   15
هيئت  سفر  به  اشاره  با  مهر  با  گفتگو  در  مطلق  پور  ولى 
اظهار كرد: در  به خراسان جنوبى در سال گذشته،  دولت 
اين سفر مبلغ 500 ميليارد ريال براى اجراى 600 كيلومتر 

شبكه انتقال آب در بخش كشاورزى مصوب شد.
وى بابيان اينكه اين اعتبار قرار است از محل منابع مالى 
سال  در  كرد:  بيان  شود،  تأمين  كشاورزى  جهاد  وزارت 
موافقت نامه اى  اعتبار  اين  از  ريال  ميليارد   300 براى   93
است. نيافته  تخصيص  هنوز  نقدى  ازنظر  اما  تنظيم شده 
رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى اضافه كرد: 
از رقم اعتبار امسال تاكنون 15 ميليارد ريال تخصيص يافته 
 300 رقم  اختصاص  با  داد:  ادامه  مطلق  پور  است.ولى 
به تخصيص 100  ريالى در سال جارى كه هنوز  ميليارد 
درصد نرسيده است 250 ميليارد ريال ديگر باقى مى ماند 

كه در سال آينده اختصاص خواهد يافت.
استاندار خراسان جنوبى در 22 مردادماه امسال اعالم كرد: 

100 ميليارد ريال اعتبار به منظور تكميل بيمارستان 200 
تختخوابى بيرجند تخصيص يافت و اين مبلغ نيز به حساب 
على رغم  است.  واريزشده  بعدى  اقدام هاى  براى  استان 
بيمارستان  به  ريالى  ميليارد   100 اعتبار  پرداخت  اعالم 
تاكنون  ساختمان  افتتاح  براى  داده شده  وعده  اما  رازى 

محقق نشده است.

 اعتبار آب رسانى به روستاها محقق شد

استاندار خراسان جنوبى اختصاص 8 ميليارد تومان اعتبار 
را  استان  مرزى  مناطق  و  روستاها  به  آب رسانى  به منظور 
و  برشمرد  استان  به  «نوبخت»  سفر  مصوبات  ديگر  از 
بيان كرد: درحالى كه تنها 25 درصد از اين مبلغ به استان 
تخصيص يافته بود با پيگيرى هايى كه به انجام رسيد مقرر 

نيز  اين مبلغ  از  باقيمانده  نزديك 75 درصد  آينده  شد در 
آن  توزيع  براى  بعدى  اقدام هاى  تا  واريز  استان  خزانه  به 
انجام شود.استاندار خراسان جنوبى 14 شهريورماه در جلسه 
شوراى هماهنگى بانك هاى استان با اشاره به تصويب 60 
نياز واحدهاى توليدى  ميليارد تومان تسهيالت براى رفع 
كميسيون  اعالم  طبق  گفت:  استان،  به  دولت  سفر  در 
پرداخت شده  اين تسهيالت  بانك ها 90 درصد  هماهنگى 
است. على رغم اين گفته استاندار اما رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبى در 31 مردادماه در جلسه 

كارگروه رفع موانع توليد استان بيان كرده بود كه به دليل 
توليد  واحدهاى  از  مشكلى  عمًال  بانك ها  همكارى  عدم 
حل نشده است. وى بيان داشت: اين سرمايه گذارى دولت 
مشكالت سال هاى قبل بانك را برطرف كرد و واحدهاى 

توليدى استان از اين اعتبار بهره چندانى نبردند.

اعتبار 68 ميلياردى دولت براى
 بزرگراه هاى خراسان جنوبى نرسيد

مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى نيز 10 شهريور 
با اشاره به اختصاص 68 ميليارد تومان اعتبار براى احداث 
100 كيلومتر بزرگراه در استان در سفر رئيس جمهور گفت: 

اين اعتبار هنوز تخصيص نيافته است.

مهدى جعفرى از تصويب 32 ميليارد تومان براى اجراى 
پروژه هاى دوبانده سازى استان در اليحه بودجه امسال خبر 
داد و افزود: عالوه بر اين در سفر هيئت دولت به خراسان 
به  وزاتخانه  اعتبارات  محل  از  تومان  ميليارد   68 جنوبى 
استان اختصاص يافت كه هنوز عملياتى نشده است.پس  
دولت  تصميم گيرنده  و  بلندپايه  مسئوالن  سفر  دو  اين  از 
اول رئيس جمهور به خراسان  بار سفر معاون  اين  يازدهم 
بيرجند،  مردم  نماينده  كه  سفرى  است  پيش  در  جنوبى 
آمدورفت  مى گويد:  آن  خصوص  در  خوسف  و  درميان 

وعده هاى  شدن  اجرايى  بدون  استان  به  مركز  مسئوالن 
عبادى  نمى كند.حجت االسالم  باز  استان  از  گرهى  آن ها 
در گفتگويى اعالم كرده بود: روند اجرايى شدن مصوبات 
سفر رئيس جمهور و دكتر نوبخت به استان رضايت بخش 
نيست و از آقاى جهانگيرى توقع داريم موانع اجرايى شدن 
اين مصوبات را بررسى كرده تا مردم خراسان جنوبى شاهد 

اجرايى شدن آن باشند.

معاون اول رئيس جمهورى امروز
ميهمان خراسان جنوبى است

پيگيرى هاى  از  بعد  گفت:  نيز   جنوبى  خراسان  استاندار 
 ( (امروز  شنبه   گرفت  صورت  زمينه  اين  در  كه  جدى 
دكتر جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور ميهمان استان 
خراسان جنوبى خواهند بود. وجه ا... خدمتگزار، از تنظيم 
برنامه ششم توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كشور 
مى تواند  سفر  اين  افزود:  و  داد  خبر  نزديك  آينده اى  در 
درخواست ها  نيازها،  گنجاندن  براى  مناسب  فرصت  يك 
باشد. كشور  توسعه  ششم  برنامه  در  استان  مشكالت  و 

تا  كرد  خواهيم  تالش  سفر  اين  در  اينكه  بابيان  وى 
نيز مشكالت  و  با ظرفيت ها  مربوطه  وزراى  و  مسئوالن 
استان از نزديك آشنا شوند، گفت: در سفر وزرا به استان 
را  خود  جانبى  برنامه هاى  ذى ربط  استانى  مسئوالن  نيز 
بهره گيرى  نهايت  سفر  اين  از  بتوان  تا  داشت  خواهند 
و  كشاورزى  شرب،  آب  تأمين  موضوع  داد.وى  انجام  را 
روستائيان  براى  خصوصًا  پايدار  اشتغال  ايجاد  صنعتى، 
مرزنشينان، توسعه اقتصاد مرز و نيز رفع مشكالت مربوط 
استان  مهم  نيازهاى  ازجمله  را  استان  گمركات  حوزه  به 

در اين سفر دانست.

بيمارستانى كه هنوز تجهيزاتش كامل نيست

افتتاح بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند از ديگر پروژه هايى 
اعالم شده  رئيس جمهور  اول  معاون  سفر  براى  كه  است 
است. بيمارستانى كه به گفته رئيس كارشناس ارشد روابط 
جنوبى  خراسان  اجتماعى  تأمين  درمان  مديريت  عمومى 
به  رئيس جمهور  اول  معاون  سفر  آستانه  در  و  هم اكنون 
در  بيمارستان  اين  تجهيزات  نصب  كار  جنوبى،  خراسان 

حال انجام است

اعتباراتى كه هنوز نرسيده است 
صنايع و معادن

صنايع كوچكى كه به چشم نمى آيند

ناحيه   11 و  شهرك   9 با  استانى  جنوبى  خراسان 
واحدها  را  استان  است كه 95 درصد صنعت  صنعتى 
و كارگاه هاى كوچك صنعتى تشكيل مى دهند.صنايع 
كوچك با سرمايه هاى كمتر و جذب نيروى بيشتر توان 
آن را دارند تا اقتصاد منطقه را پويا كنند اما گويا انگار 

مسئوالن استان كمتر توجهى به اين بخش مى كنند.
خراسان  به  جمهور  رئيس  سفر  در  فارس  گزارش  به 
جنوبى 60 ميليارد تومان اعتبار جداى از منابع بانك هاى 
استان براى سرمايه در گردش واحدهاى توليدى خراسان 
توجهى نخست  نگاه  در  كه  شد  پيش بينى   جنوبى 

بزرگترين  نظارت  نبود  اما  است  بخش  اين  به  ويژه 
معضل در توزيع اعتبارات در اين استان است.

زودى  اين  به  ندارد  قصد  كه  مداوم  خشكسالى هاى 
از  يكى  صنعت  بخش  بربندد،  رخت  استان  اين  از 
بخش هايى است كه در كنار ساير توانمندى هاى اين 
استان مى تواند اشتغال زا باشد اما گويا موضوع اشتغال 

در اولويت هاى بعدى مسئوالن است.  
صنايع كوچكى كه به چشم مسئوالن استان نمى آيد 
قبيل  از  مشكالتى  و  كرده  ريزش  يكى  يكى  حاال 
اجراى ناصحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده، افزايش 
پاى  از  گردش  در  سرمايه  نبود  و  بانكى   بهره هاى 

درآمده اند. 
سوم  در  اميد  و  تدبير  كاروان  استانى  سفر  يازدهمين 
دى ماه 1393 به خراسان جنوبى انجام شد و يكى از 
مصوبات اين سفر اختصاص 60 ميليارد تومان اعتبار 
براى واحدهاى توليدى بود؛ اما صنايع كوچك خراسان 
جنوبى در حالى رنگ اين اعتبار را به چشم نديدند كه 
مسئوالن ذى ربط از توزيع آن بين واحدهاى توليدى 
تعطيلى  آمار  روز  هر  آنكه  حال  مى دهند  خبر  استان 
طى  را  خود  صعودى  سير  استان  توليدى  واحدهاى 
قرار  افرادى  اختيار  در  بانكى  منابع  اين  گويا  مى كند 
گرفته كه يا ربطى به بخش صنعت ندارند و يا روزگارى 
ميلياردى  تسهيالت  از  و  بوده  اين بخش مشغول  در 

بهره هاى ديگرى مى برند.

جوابيه

كودك 2 ساله ايرانى 
ديلى ميل را حيرت زده كرد! 

«ديلى  بريتانيايى  روزنامه 
گزارشى  انتشار  با  ميل» 
آينده  استعدادهاى  از  يكى 
ژيمناستيك ايران را معرفى 
حسينى.  آرات  است:  كرده 
اين پسربچه دو ساله قادر 

به انجام حركات پيچيده ژيمناستيك است.
اين روزنامه بريتانيايى در ادامه مى نويسد:»او زمانى شروع 
به يادگيرى حركات ژيمناستيك كرد كه تنها نه ماه سن 
داشت. اين كودك در حال حاضر بيش از 18 هزار نفر دنبال 
كننده در اينستاگرام دارد. پدر او اميدوار است كه پسرش 
روزى به ستاره اى دست نيافتنى در عرصه ورزش تبديل 
شود.» ديلى ميل در ادامه اشاره مى كند كه پشتك زدن 
، حفظ تعادل در حين انجام حركات سخت ژيمناستيك از 
جمله كارهاى جالب و عجيب اين كودك 2 ساله ايرانى 
كننده  ايجاد  عنوان  به  او  اقدامات  از  ميل  ديلى  هستند. 
طوفان در شبكه هاى اجتماعى ياد كرده است و افزوده 
اين كودك پذيرى  انعطاف  باالى  ميزان  از   كه همگان 

شگفت زده شده اند.

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى
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پيش دبستانى غيردولتى  رضوان

خيابان طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5« با  رويكـرد  قرآنـى »
تلفن : 32229234 - 09156669643

پدر و مادر گرامى: 
آيا مى دانيد كودك دلبند شما با وجود بدنى 
سالم و با نشاط و هوش باال ممكن است 
دچار مشكالت حافظه و يادگيرى در دوران 
تحصيل شود؟

اين پيش دبستانى به عنوان اولين و تنها 
مركز پيشگيرى از مشكالت يادگيرى احتمالى 
(رياضى، خواندن، نوشتن ، دقت و ...)
با همكارى و نظارت تخصصى مركز مشكالت
 ويژه يادگيرى بهار در خدمت كودكان
 پيش دبستانى شماست.

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

سيسمونى و اسباب بازى دنياى فرشته هابيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

عروس و داماد و مجالس ، سنتى و اسپرت و
آتليه مخصوص كودك

 فيلمبردارى مجالس با تصويربردارى 
و تدوين حرفه اى توسط آقا و خانم 

و همراه با فيلمنامه با تعيين وقت قبلى 
تهيه آلبوم هاى ويژه با هزينه هاى مناسب

 و متناسب با نياز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

آدرس: خيابان فردوسى، بعد از فردوسى 1 
به طرف حافظ، جنب مطب دكتر هنرور
ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده تلفن: 32448015- 09390032235

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى 
ايران در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين
* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 
 * اجراى سقف سبك 
براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 
و آالچيق ، پيمانكارى ويال

* اجرا و فروش قرنيز جديد
(باران گير ديوارهاى منازل) 

  09153612717 
09151604496

ساعت كار: از 10:30 الى 14
و 18 الى 23
قهوه ، بستنى ، آبميوه

پيتـــزا 
ساندويچ 

 10 درصد تخفيف
ارسال  رايگان

نبش مدرس 18 /  32238080 - 32444666



از جانداران بي  افقي: 1- رده اي 
مهره دريايي - تيم فوتبال معروف 
آب  ظرف   - مداد  يار   -2 تركيه 
غمخواري 3-  و  مراقبت   - جوش 
فن   - سوار  جيبي-  صوت  پخش 
تابان  آفتاب  پول كشور  4- طبل- 
ترتيبي  اعداد  از   - وجود  و  ذات   -
 - كنند  مى  رسوا  و  دهند  مى   -5
سرزمين   -6 گلي  نام   - ها  جسم 
فعل  نشانه   - پست  افراسياب- 
موازنه  امر-  وخامت   -7 مضارع  
- مته  8- سرود - ديباي نازك- 
كبوتر دشتي 9- سقا بر دوش دارد 
پدر   - كند  سيراب  را  تشنگان  تا 
باران   -10 اهنگ  ضرب  سام- 
ستون   -11 نامراد   - نانوا   - ريزه 
و  من  گيري-  خرده  چهارگوش- 
تو 12- سوره زنان - چاهي متبرك 
در جنوب مدينه - عضو باالنشين- 
آلمان  سازي  كاميون  شركت 
13- عنق- باركش شهري- پيامبر 
خوش صدا 14- خراب- رهرو- وبا 
15- شهري در استان تهران حوالي 
پاكدشت- گياهي از خانواده گندميان

عمودي: 1- دستگاه ضدعفوني- 
آفرين-  گياهي طبي و خوشبو 2- 

جود و كرم - تخت 3- جالدهنده 
كفش- ارابه زره دار جنگي- فرش 
ترتيبي- عدد   -4 در   جلوي 

شايسته تر- هرزآب - محل تغذيه 
سياه-  قاره  در  كشوري   -5 جنين 
منقار   -6 ماندگي  بوي  پيامبران- 
داالن  شناس-  نسب  مرغان- 
رسم  تجزيه-  خشك-  ضد   -7
مدافع  كردن-  آماده   -8 مغولي  
مدارك   - مونيخ  بايرن  كليدي 
تپه  جهل-  خوب-  رفتار   -9 

نوعي  كال-  ميوه  10-ترازنامه- 
در  پرستيدني   -11 كشتي 
سواري-  خودرو  نوعي  جاهليت- 
ناراحتي  صداي   -12 چاقو 
آرزو،  كردن-  پنهان   - خانمانه! 
اقتصادي  سازمان   هدف- 
منطقه اي 13- ناراحت-  هميشه-  
واحدي   -14 آورنده   وجود  به 
سر  پشت  تعمير-   - وزن  در 
پهلوانى  قانون-  و  نظم  بي   -15
كه ميان گودزورخانه قرارمى گيرد

طراح: نسرين كارىجدول 3322                        
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اگر جدا شده ايد، اين  اشتباهات را نكنيد!

امكان  شما  به  (سابق)  همسر  با  مناسب  ارتباط  براى 
را  فرزندانتان  كردن  بزرگ  و  تربيت  مورد  در  صحبت 
 مى دهد، بدون اينكه شما را ياد خاطره هاى بد بيندازد 

و زخم هاى كهنه را باز كند.
 بچه ها را به پيام رسان تبديل نكنيد

 «تعداد زيادى از پدر و مادرها از راه بچه ها با يكديگر 
ارتباط برقرار مى كنند كه استرس زيادى به آن ها وارد 
مى كند و آنها را مجبور به انجام نوعى مذاكره مى كند 

كه حتى خود والدين قادر به انجام آن نيستند..
بچه ها را به روانشناس خود تبديل نكنيد

 نوجوانان دوست دارند كه احساس آرامش كنند و طالق، 
دنياى آنها را وارونه مى كند. در دام اينكه اطالعات و 
مسائل طالق و اختالفات و احساسات عصبى خود نسبت 
با بچه هاى بزرگتر در ميان بگذاريد،  به همسرتان را 
نيفتيد. نگرانى هاى خودشان و احساس نيازى كه به 
آرامش دارند، سبب مى شود بفهمند چه اتفاقاتى دارد 
براى شما مى افتد؛ اما وظيفه ى شماست كه پدر يا مادر 
باشيد و نه آنها. از خانه بيرون برويد و دنبال كمك براى 

خود باشيد و در صورت لزوم نزد يك مشاور  برويد.
سؤال، جواب نكنيد!

 «به قضيه گردش آخر هفته  فرزندتان با همسر سابقتان 
جورى فكر كنيد كه انگار او به خانه عمه يا دايى رفته 
است. هيچ چيز نگفتن، فرزندتان را دچار استرس مى كند، 
انگار كه او بايد دو دنياى جدا را درست كرده و يواشكى 
و آهسته به دنياى ديگر وارد شود. از سوى ديگر، سوال 
و جواب زياد او را دقيقا در مركز قرار مى دهد كه از نظر 

عاطفى جايگاهى ناممكن است.

بانو ام رستم همسر فخرالدين ديلمى

 «ام رستم» دختر رستم بن شروين از سپهبدان خانان باوند در 
مازندران و همسر فخرالدوله ديلمى كه پس از مرگ همسر 
به پادشاهى رسيد او اولين پادشاه زن ايرانى پس از ورود 
اسالم بود. او بر مازندران و گيالن، رى، همدان و اصفهان 
حكم مى راند.به او خبر دادند سوارى از سوى محمود غزنوى 
آمده است. سلطان محمود در نامه ى خود نوشته بود: بايد 
خطبه و سكه به نام من كنى و خراج فرستى واال جنگ را 
آماده باشى.ام رستم، به پيك محمود گفت: اگر خواست سرور 
شما را نپذيرم چه خواهد شد؟ پيك گفت آن وقت محمود 
 غزنوى سرزمين شما را به راستى از آن خود خواهد كرد. 
ام رستم به پيك گفت: كه پاسخ مرا همين گونه كه مى گويم 
به سرورتان بگوييد: در عهد شوهرم هميشه مى ترسيدم كه 
محمود با سپاهش بيايد و كشور ما را نابود كند ولى امروز 
ترسم فرو ريخته است براى اينكه مى بينم شخصى مانند 
محمود غزنوى كه مى گويند سلطانى باهوش و جوانمرد 
است برروى زنى شمشير مى كشد. به سرورتان بگوييد اگر 
ميهنم مورد يورش قرار گيرد با شمشير از او پذيرايى خواهم 
نمود، اگر محمود را شكست دهم تاريخ خواهد نوشت كه 
محمود غزنوى را زن جنگاور كشت و اگر كشته شوم باز 
تاريخ يك سخن خواهد گفت محمود غزنوى، زنى را كشت.

پاسخ هوشمندانه بانو ام رستم، سبب شد كه محمود تا پايان 
زندگى خويش از لشكركشى به رى خوددارى كند.

به ياد داشته باش، بهترين رابطه، 
رابطه اي است كه عشقتان به يكديگر

 بر نيازتان به يكديگر فزوني يابد.

كاميابي خود را به داوري بنشين،
 از آن طريق كه بداني چه واگذارده اي

 تا كاميابي را بدست آوري

اى يوسف خوش نام ما خوش مى روى بر بام ما
اى درشكسته جـام مـا اى بــردريــده دام ما

موالنا

بر اين باور باش كه عشق و
 دستاوردهاي عظيم، در برگيرنده 

مخاطرات بزرگ است.

در ناسازگاري ها با افراد مورد عالقه ات،
 تنها به وضعيت فعلي بپرداز.

 گذشته را بزرگ نكن.

من و شما دنبال پول، موقعيت اجتماعى و خيلى چيزهاى 
ديگر مى گرديم اما ته ماجرا آن چيزى كه برايمان اهميت 
بتوانيم راحت تر زندگى  دارد رسيدن به آرامش است تا 
كنيم. سوال اينجاست كه چرا با وجود اين همه تالش به 

آرامش نمى رسيم يا خيلى زود از دستش مى دهيم؟
تئورى انتخاب و استرس

برداشت كلى تئورى انتخاب از رفتار ما اين است كه هر 
رفتارى كه از انسان سر مى زند عمومى و هدفمند است 
به  رسيدن  براى  فرد  تالش  بهترين  و  بيشترين  غالبا   و 
خواسته هايش آن رفتار را مى سازد. رفتار مى تواند موثر 
را  (او  باشد  ناموثر  يا  برساند)  هايش  خواسته  به  را  (فرد 
نرساند)  اش  خواسته  به  اش  كوشش  و  تالش  وجود  با 
همانطور كه گفته شد بر اساس تئورى انتخاب رفتار انسان 
از تفاوت و شكاف بين خواسته ها و داشته هايش نشأت 
مى گيرد و از 4 بخش تشكيل مى شود؛ 1- عمل، 2- 

فكر، 3- احساس، 4- فيزيولوژى يا عملكرد بدنى.
توصيف  خودرويى  يا  ماشين  شكل  به  اغلب  كلى  رفتار 
كند.  مى  عمل  منسجم  واحدى  عنوان  به  كه  شود  مى 
عمل  و  فكر  از  عبارتند  جلو  هاى  چرخ  ماشين  اين   در 
مى  شامل  را  فيزيولوژى  و  احساس  عقب  هاى  چرخ  و 
آب خوردن ساده  از يك  انسان  رفتارهاى  تمام  و  شوند 
گرفته تا خودكشى از اين 4 مرحله تشكيل مى شوند و 
هيچ كدام از آنها بدون ديگرى نمى تواند حضور داشته 

باشد اما يكى ديگر از مفاهيم بسيار مهم در تئورى انتخاب 
نيازهاى درونى انسان است كه به اعتقاد ويليام گلسر تمام 
كارهايى كه ما انجام مى دهيم روشى براى ارضاى اين 

نيازهاست.
ناز به بقا: سالمت - آرامش - رابطه - غذا

زنده  فرد  يك  عنوان  به  تا  دارد  وجود  ما  در  نياز  اين 
نسل  و  كنيم  مثل  توليد  گونه،  يك  عنوان  به  و  بمانيم 
غذا،  شامل  نياز  اين  باشد.  داشته  بقا  و  دوام  مان 
جسمانى  سالمت  گرما،  امنيت،  هوا،  مسكن،  پوشاك، 
است.  جنسى  رفتارهاى  به  هورمونى  كشش  و  ميل  و 
پايه  كه  ها  هورمون  از  غير  به  جنسى  رفتارهاى  البته 
فيزيولوژيك دارند، محركات و برانگيزاننده هاى ديگرى 
و  تفريح،  قدرت،  مانند عشق،  باشد  داشته  تواند  نيز مى 
امنيت  احساس  به  نياز  بقا،  آزادى،  مواقع  گاهى  شايد 
شامل نيز  را  اساسى  نيازهاى  ديگر  پايدار  تامين   براى 
مى شود. به طور دقيق تر يعنى داشتن درآمد و پول (تامين 

مالى) براى پرداختن هزينه برآورده سازى نيازها.
نياز به عشق و احساس تعلق

ما به عشق ورزيدن و مراقبت كردن از ديگران نياز اساسى 
داريم. همچنين نيازمند توجه به نيازهاى ديگران هستيم و 
از همه مهمتر داشتن اين باور كه ما نيز براى ديگران عزيز 
و دوست داشتنى هستيم و ديگران به نيازهاى ما توجه 

دارند و ما براى شان اهميت داريم.

اين نياز دربر دارنده روابط خانوادگى، دوستى و رفاقت، روابط 
شغلى و روابط با آشنايان و اطرافيان است و به ما احساس 
پيوند و تعلق و تنها و بى كس نبودن مى بخشد. گلسر 
در كتاب تئورى انتخاب اينگونه بر اهميت اين نياز تاكيد 
مى كند: «فقدان پيوند و رابطه با ديگران يا وجود رابطه 
ناخشنود، تقريبا منبع اصلى تمامى مشكالت روانشناختى 
پايدار افراد است؛ بنابراين هدف اصلى مشاوره بر اساس 
واقعيت درمانى كمك به افراد براى ايجاد رابطه و پيوند يا 
بازسازى و بهبود رابطه و پيوندشان با نزديكان و عزيزان 
محسوب  برايشان  مهمى  افراد  كه  كسانى  است.   شان 
مى شوند و با آنها در تعامل هستند يا دوست دارند به آنها 

نزديك شوند.»
عالوه بر اين، گلسر تاكيد مى كند كه قطع رابطه يا پيوند 
كه جزء الينفك بيشتر مشكالت روانشناختى افراد است، 
از رابطه همسر، روابط انسانى، اعم  انواع روابط   به تمام 

بين  و  شاگردان  و  معلم  روابط  فرزندان،  و  والدين  بين 
همكاران و  رييس و كاركنان قابل تعميم است.

نياز به قدرت و ارزشمندى
كارآمدى  ارزشمندى،  و  قدرت  احساس  براى  نياز  اين 
معناى  به  انتخاب  تئورى  در  قدرت  است.  پيشرفت  و 
به  نياز  از  منظور  نيست.  ديگران  بر  سلطه  يا  زورگويى 
قدرت در اينجا «قابليت و توانايى» داشتن است. اگرچه 
رقابت  سوى  به  را  آنها  افراد  بسيارى  در  قدرت  به  نياز 

هدايت مى كند.
نياز به آزادى: قدرت انتخاب - استقالل

چهارمين نياز روانشناختى، آزادى است كه به معناى نياز 
به استقالل و خودمختارى است. امكان و توانايى انتخاب 
كردن، آفريدن، كشف كردن و بيان آزادانه خود، داشتن 
در محيط  و حركت كردن  جابجا شدن  حريم شخصى، 
تعيين  در  نداشتن  اجبار  و  محدوديت  احساس  و  زندگى 
انتخاب ها و اراده آزاد.طبيعى است كه اگر فرد احساس 
كند بخشى از اين نياز تامين نشده يا به درستى تامين نمى 

شود، آرامشش را از دست خواهد داد.
نياز به تفريح و لذت

ترين  اهميت  كم  نه  ولى  روانشناختى  نياز  پنجمين 
را  انسان  ارسطو  كه  همانطور  است.  تفريح  به  نياز  آنها 
آدمى  است.  كرده  تعريف  بخندد  تواند  مى  كه  مخلوقى 
از  بردن  لذت  و  او شوخى، خنده  كند.  تواند شوخى  مى 
انجام كارهاى غير جدى و بازى را دوست دارد. بنابراين 
 تفريح يك مفهوم فلسفى است. يونانى ها از فضيلتى نام 
به  گرايش  است.  كردن  تفريح  معنايش  كه  بردند  مى 
لذت بردن از كار، شوخ طبيعى حتى درباره مسائل جدى، 
سرگرمى خاص خود را داشتن، عالقمند بودن يا هيجان 
زده شدن، در خصوص پروژه هاى كارى يا اوقات فراغت 
تفريح نشأت مى گيرد. همچنين  به  نياز  از  تعطيالت  و 

گلسر معتقد است تفريح پاداش درونى يادگيرى است.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

يا آنها را پسر[ان] و دختر[انى] توام با يكديگر مى گرداند و هر كه را بخواهد عقيم 
مى سازد اوست داناى توانا. سوره الشورى, آيه 50

حديث روز  

به ياد آور لحظه اى را كه در مقابل بستگانت جان مى دهى، كه نه طبيب، كارى مى تواند بكند و نه از دوست كارى ساخته است.
امام على التقى (ع)

سبك زندگى

چرا با اين همه تالش، باز هم به آرامش نمى رسيم؟

123456789101112131415

بوكرادموىداتسا1

هاىسماعطدهاجم2

ملاكروبنزاىاو3

نالانردندلدخ4

ندهتسدلدلهات5

اكمراراهبلسن6

متالتنادراتت7

هكنپراگىستهبا8

راوههبزوراره9

ارداساىراهبو10

حارواررىسابى11

تنانحاوتراوك12

ضىرملاهدىادرو13

امنىسىرسمىرىه14

رادنامهمنىمساى15

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

يك باب اتاق از يك واحد تجارى در حاشيه 
ميدان امام خمينى براى اجاره واگذار مى شود.

09155624394

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى معلم با 10 سال سابقه و 

فروش تضمينى   09369352508

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

09151636052 

 كارت دانشجويى اينجانب شايسته نجاتى 
به شماره 913061076 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط  مى باشد.

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

تجربه كنيد.    09158668002

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

رهن و اجاره  منزل وياليى به مساحت 250 متر 
زيربنا واقع در خيابان طالقانى 11 به  موسسات، 

شركت ها و شخصى      09151607325

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

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

شركت صنايع شير ايران (پگاه) 
در نظر دارد: 2 نفر ويزيتور بومى 
داراى مدرك حداقل ديپلم براى 
شهرستان هاى قاين و نهبندان با 

سابقه و بومى شهرستان به صورت 
حق العمل كارى بكار گيرد.

متقاضيان مى توانند با شماره هاى 
 09158922032-32319654

تماس حاصل فرمايند.

شركت صنايع شير ايران (پگاه) 
 در نظر دارد: تعدادى خودرو را 
به صورت اجاره به شرط تمليك 

براى توزيع محصوالت پگاه 
در سطح استان خراسان جنوبى 

واگذار نمايد. جهت اطالعات بيشتر 
به آدرس: بلوار شعبانيه - تقاطع 
نرجس - شركت پگاه مراجعه و يا 
با شماره هاى 09158922032 

 32319654
تماس حاصل فرماييد.

آگهى  استخـدام
بزرگ ترين موسسه زبان 

موسسه زبان شريف (شكوه بيرجند) 
در نظر دارد: در خصوص تكميل كادر 

 آموزشى خود از بين عالقه مندان 
به تدريس دوره هاى آموزشى زبان 

اقدام به جذب مربى نمايد.
براى اطالعات بيشتر با شماره هاى 

 32200000 - 32423300
09152651500 تماس حاصل فرماييد.

به تعدادى بازارياب تلفنى و حضورى 
خانم و آقا براى كار تبليغات نيازمنديم.

09152651699-32436477

آگهى استخدام
به يك نفر نيروى مرد با حداقل مدرك 

كارشناسى شيمى گرايش پليمر 
براى كار در واحد كنترل كيفيت 

نيازمنديم.
7-32255026-056 داخلى :101

يك شركت پخش براى توزيع 
محصوالت خود به كاميونت و نيسان 

يخچال دار نياز دارد. واجدين شرايط  
با شماره  32425120 تماس حاصل 
نمايند. ساعت تماس: 8 صبح الى 15

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

كليه لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

كـاشت 
بـولت

                (ميلگرد) در بتــون و سنگ
                                     بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 
 اطلس كمپرسور    09151636824- نوكى

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

آژانـس سيمـاى كوثـر
سرويس دهى به بانوان و دانشجويان محترم 
در محدوده هاى جماران ، معلم ، پاسداران 

غفارى ، بيست مترى چهارم مدرس 
و سرويس مدارس

آدرس: هفت تير 8       32441300

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

پرينتر ليزرى HP 1102  240 هزار - فلش 8 گيگ سليك 
ون پاور 12 هزار - مونوپاد 15هزار-  آنتى ويروس  اورجينال
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24       (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش
 ويژه 

هفته
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اخبار ورزشى

عصرايران: «کارکامين» يکي از اجزاي اصلي زردچوبه و ادويه کاري است که در مهار واکنش هاي التهابي نقش دارد. مطالعات محققان نشان داد که 
کارکامين براي بيماران مبتال به پارکينسون مفيد است. همچنين کارکامين گسترش (متاستاز) سرطان پروستات را متوقف مي کند.مطالعات 
قبلي نشان داده بود که کارکامين متاستاز تومور در سرطان ريه، سينه و سرطان هاي سر و گردن را نيز متوقف مي کند. 

«زردچوبه» و ادويه «كارى» دشمن سرطان! 

فعاليت شديد بعد از غذا ممنوع!

6
آلو بخوريد، به هزار و يك دليل!

 
و  تهوع  حالت  ُمسکن  سياه  آلو  نيوز:  سالمت 
سرگيجه و در رفع خارش بدن موثر است و به دليل 
آن که حاوي رنگدانه هاي آنتي اکسيداني بيشتر 

راديکال هاي  است، عملکرد بهتري در تخريب 
آلو  است.  خوبي  سم زداي  و  دارد  بدن  آزاد 
ميوه هاي  گروه  در  آن  رسيده  انواع  بخصوص 
شيرين قرار دارد و مصرف آن در مبتاليان ديابت 

اما الزم است  باشد،  بايد تحت نظر متخصص 
بدانيد آلو بخصوص انواع خشک آن غني از فيبر 
است و به دليل آن که فيبر ديرهضم است و مدت 
احساس  مي ماند،  معده  در  طوالني تري  زمان 
از  سرشار  آلو  مي اندازد.  تاخير  به  را  گرسنگي 
پتاسيم است و چون پتاسيم به دفع سديم مازاد 

بدن کمک مي کند، بهترين کاهنده فشار خون 
است و توصيه مي شود پس از مصرف غذاهاي 
شور آلو خورده شود. آلو با تخريب راديکال هاي 
آزاد، از گرفتگي عروق قلب مي کاهد و با ظاهر 

شدن چين و چروک پوست مبارزه کرده، به دفع 
اوره و اسيداوريک خون کمک مي کند و به دليل 
کمک به کبد و سم زدايي موثر، مصرف آن به 

افراد سيگاري توصيه مي شود.

فعاليت شديد بعد از غذا ممنوع!

و  خوردن  غذا  از  بعد  شديد  فعاليت  شهرخبر: 
بروز  موجب  زمان  مروز  به  خوري  هم  روي 
افراد  در  قلبي  و  کبدي  مفصلي،  مشکالت 
مي شود چرا که حرکت شديد سيستم هوشمند 
غذا  هضم  در  و  مي کند  اختالل  دچار  را  بدن 
نقص بروز پيدا مي کند. وقتي که فعاليت شما 
دوباره  مي نشينيد،  سرجايتان  و  مي شود  تمام 
توجه خون به سمت معده مي رود و غذايي که 
در اثر حرکت و عدم توجه سيستم خوني فاسد 
به عالوه  را مشغول هضم مي کند.  شده است 
همان  که  معده  از  کننده  محافظت  اسيدهاي 
مخاط معده ناميده مي شود، در حين فعاليت به 
معده ترشح نشده است بنابراين اولين مسئله اي 
که اتفاق مي افتد دل درد است.البته ناگفته نماند 
قدم زدن آن هم چند قدم به هضم بهتر کمک 
مي کند ولي حرکات شديد بعد از غذا خوردن به 

معده آسيب وارد مي کند.

افزايش ابتال به بيمارى هاى كبدى 
با نشستن طوالنى مدت 

قدس آنالين: مطالعات محققان نشان مي دهد که 
نشستن طوالني مدت عالوه بر چاقي، ديابت و 
بيماري هاي قلبي، با احتمال ابتال به بيماري هاي 

کبدي نيز مرتبط است. مطالعات نشان مي دهد، 
احتمال ابتال به بيماري کبد چرب غير الکلي در 
افرادي که در روز بيش از ١٠ ساعت مي نشينند و 
فعاليت بدني کمي دارند، ٩ درصد بيشتر از افرادي 

است که در روز کمتر از پنج ساعت مي نشينند.
فعاليت فيزيکي نقش مهمي در جلوگيري از کبد 
چرب ايفا مي کند و احتمال ابتال به اين بيماري 
در افراد فعال، ٢٠ درصد کمتر است.بيماري کبد 
چرب غير الکلي اصطالحي است که براي تجمع 
چربي در کبد افرادي که الکل مصرف نمي کنند، 

علت  ترين  شايع  گيرد؛  مي  قرار  استفاده  مورد 
کبد چرب، مصرف الکل است. فعاليت فيزيکي 
طوالني  نشستن  منفي  اثرات  شديد،  يا  مستمر 
مدت را خنثي نمي کند؛ بلکه به موازات فعاليت 

بدني، بايد زمان نشستن کاهش يابد. بي تحرکي 
مقاومت بدن نسبت به انسولين و ديابت را افزايش 
مي دهد؛ همچنين با افزايش بيماري هاي قلبي 

عروقي همراه است.

بهترين راه درمان
 جوش هاى زيرپوستى

داراي  افراد  در  زيرپوستي  جوش هاي  سالمانه: 
پيدا  تظاهر  بيشتر  آکنه  مستعد  و  چرب  پوست 
بود که  اين مسئله غافل  از  نبايد  البته  مي کند. 
ميزان  داراي  آرايشي  لوازم  و  از کرم ها  استفاده 
چربي باال نيز احتمال بروز جوش هاي زيرپوستي 
افرادي هم که به دليل  افزايش مي دهد. در  را 
شغلشان با ترکيبات روغن و گريس سر و کار 
بيشتر  کومدن  يا  زيرپوستي  جوش هاي  دارند 
ديده مي شود. استفاده از پمادهاي داراي ترکيب 
«ترتينويئن» با خاصيت اليه برداري خود به مرور 
زمان و در طي چند ماه باعث بهبودي ضايعات 
جوش مي شود. فشار دادن و دستکاري خودسرانه 
اين ضايعات باعث ايجاد اسکار يا فرورفتگي هاي 
بدشکل مي شود بنابراين افرادي که دچار کومدن 
نبايد  يا جوش زير پوستي هستند، به هيچ وجه 

اين جوش ها را دستکاري کنند.  

ايستگاه سالمت

حوادث

معرفى فيناليست هاى اولين مرحله 
رنكينگ جوانان دختر كشور در بيرجند

ايرنا: ديدار نيمه نهايي اولين مرحله مسابقات رنکينگ 
بدمينتون رده سني جوانان دختر کشور، روز گذشته 
در شهرستان بيرجند برگزار شد و فيناليست هاي اين 
پيکارها در قسمت يک نفره و دونفره مشخص شدند. 
در پيکارهاي نيمه نهايي يک نفره يگانه کرماني از 
شکست  با  سمنان  از  منش  فيض  الناز  و  اصفهان 
از  اسکندري  پريا  يافتند.  راه  فينال  به  خود  حريفان 
سوم  مقام  به  سمنان  از  شبيهي  ياسمين  و  تهران 
يافتند.  اولين مرحله رنکينگ جوانان دست  مشترک 
در قسمت دو نفره نيز تيم هاي کيانا هاشمي و زهرا 
کهريزي از البرز و مبينا نبي نژاد و منا جوادي مقدم 
به  خود  حريفان  برابر  پيروزي  با  رضوي  خراسان  از 
مرحله فينال رسيدند. تيم دو نفره سحر احمد آبادي و 
الهه سپيدان از توابع تهران و تيم دونفره نازنين زماني 
اولين  شدند.  سوم  مشترکا  تهران  از  هديه شمس  و 
مرحله مسابقات رنکينگ بدمينتون دختران کشور رده 
سني جوانان با شرکت ١٤ تيم از ٨ استان در قسمت 
دونفره و ٢٨ بازيکن از ١٠ استان در قسمت يک نفره 

در شهرستان بيرجند برگزار شد. 

برانكو فعال مورد حمايت ماست

مهر: علي اکبر طاهري سرپرست باشگاه پرسپوليس 
پرسپوليس  باشگاه  مذاکره  بر  مبني  خبري  مورد  در 
گفت:  برانکو  جانشيني  براي  ايراني  گزينه  چند  با 
اين  تا  کنم.  مي  رد  را  ايراني  هاي  گزينه  با  مذاکره 
گزينه هاي  با  مديره  در هيئت   لحظه هيچ صحبتي 
از کادر فني  ايراني صورت نگرفته است و همچنان 
از  حمايت خواهيم کرد. ما به دنبال اين هستيم که 

کادر فني حمايت کنيم تا نتايج خوبي بگيريم. 

بسكتبال مى تواند المپيكى شود

بيان  با  مهر: محمود گودرزي وزير ورزش و جوانان 
اينکه بسکتبال پوسته اوليه خود را انداخته و درحال 
گذر از تغييرات ديگر است، گفت: تيم ملي بسکتبال 
مي تواند اين پوسته را شکسته و با يک جهش خود را 

به المپيک برساند. 

عذرخواهى كميته داوران
  از پرسپوليسى ها

اشتباه  خاطر  به  داوران  کميته  رئيس  نيوز:  جهان 
احمد صالحي در ديدار پرسپوليس عذرخواهي کرد. 
فريدون اصفهانيان اظهار کرد: متاسفانه طبق گفته 
سايپا  سود  به  پنالتي  اعالم  در  صالحي  بازي،  ناظر 
خورد  پرسپوليس  بازيکن  سر  به  توپ  کرد.  اشتباه 
اما داور فکر کرد اين بازيکن توپ را با دست لمس 

کرده که تصميم اشتباهي بود.

وقوع زلزله بدون خسارت 
در «راين»كرمان 

 
نجات  و  امداد  سازمان  عمليات  معاون  ايسنا: 
با  اي  لرزه  زمين  وقوع  از  احمر  هالل  جمعيت 
افزود:  و  داد  خبر  کرمان  راين  در  ريشتر   ۴ قدرت 
گزارش  مالي  و  جاني  خسارت  بدون  کرمان  زلزله 
زمين  وقوع  به  اشاره  با  درويشي  حسين  است.    شده 
زمين  اين  گفت:  کرمان  در  ريشتر   ۴ قدرت  با  اي  لرزه 
در  واقع  راين  ديروز  صبح  دقيقه   ۶:۳۶ ساعت  در  لرزه 
خوشبختانه  کرد:  تصريح  وي  لرزاند.  را  کرمان  استان 
و  جاني  خسارت  بدون  کرمان  راين  ريشتري   ۴ زلزله 

است.  بوده  مالي 

4 مجروح ايرانى در پى سقوط پنكه در مكه 

فارس: رئيس مرکز پزشکي حج و زيارت هالل احمر از بازگشت ۲ نفر از زائران به 
ايران به علت بيماري خبر داد و گفت:  در حادثه سقوط پنکه سقفي در صفا و مروه 
۴ نفر از زائران ايراني در ازدحام جمعيت دچار مصدوميت جزئي از ناحيه دست شدند. 
نفر  اين ٢  ايران خبر داد و گفت:   به  زائران  از  نفر  بازگشت ٢  از  سيدعلي مرعشي 
بازگردانده  ايران  به  به زودي  و  نداشته  را  اعمال حج  اجراي  توان  بيماري  به علت 
مي شوند.وي خاطرنشان کرد: اين ٢ زائر از مجروحين حادثه سقوط جرثقيل نيستند 
و مجروحين حادثه سقوط جرثقيل مي توانند اعمال حج خود را به سرانجام برسانند.
رئيس مرکز پزشکي حج و زيارت هالل احمر به حادثه سقوط پنکه سقفي در صفا و 
مروه اشاره کرد و گفت: بر اثر ازدحامي که بعد از سقوط پنکه به وجود آمده بود ٤ نفر 
از زائران ايراني از ناحيه دست دچار جراحت هاي سطحي شدند.وي تأکيد کرد: اين 

افراد به صورت سرپايي تحت درمان قرار گرفتند و حالشان خوب است.

سرقت وام ازدواج توسط شوهر عمه 

تابناک:رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات همدان 
گفت: با مراجعه و ارائه شکوائيه شهروندي مبني بر سرقت 
کارشناسان  دستور  در  موضوع  اش،  بانکي  حساب  از 
شدند  متوجه  ماموران  افزود:  اميني  سرهنگ  گرفت.   قرار 
شارژ  خريد  صورت  به  و  متعدد  غيرمجاز  هاي  برداشت 
است. گرفته  صورت  شهروند  اين  حساب  در  همراه  تلفن 
وي افزود: متهم شناسايي و دستگير شد و در بازجويي ها 
عنوان کرد که شوهر عمه شاکي است و به دليل اعتمادي 
ازدواج  وام  که  حسابي  اطالعات  داشته  وي  به  شاکي  که 
با  او  و  گذاشته  اختيارش  در  را  بود  شده  واريز  آن  به  وي 

خيانت در امانت برداشت ها را انجام داده است.

قتل بيرحمانه 2 تن از بستگان
 به خاطر مشتى پول 

آباد  خرم  اهل  معلم  پيش  چندي  خبرنگاران:  باشگاه 
و  کشته  گرم  سالح  از  استفاده  با  ناشناس  افرادي  توسط 
اين  عامل  هويت  توانستند  کارآگاهان  شد.  متواري  متهم 
از  يکي  قاتل  پليس،  گفته  به  کنند.  شناسايي  را  جنايت 
بستگان نزديک مقتول بوده است که در اواخر ٢٤ تيرماه 
گلوله  شليک  را  با  بستگانش  از  ديگر  يکي  نيز،  امسال 
شدند  موفق  ماموران  بود.  رسانده  قتل  به  کالشينکف 
رئيس  دالوند  سرهنگ  کنند.  دستگير  را  متواري  قاتل 
اين  از  را  خود  انگيزه  متهم  گفت:  لرستان،  آگاهي  پليس 

کرد. عنوان  مالي  اختالفات  جنايت  دو 

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

 09158076574 - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى  و  لباسشويى  در منزل
  09151643778  - 32315776  شهريارى

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

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

بنگاه  قالب بتن            

توكـل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى   

 32313600  -  09151615069 جليلى

اولين آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى
 پيرايش مردانه كوروش 

(شعبه  بيرجند) 
افتتاح شد

در رشته هاى پيرايشگر مردانه درجه 2- درجه 1
آدرس: خيابان توحيد - بين توحيد 3 و 5 - پالك 53

تلفن پاسخگوى شما    09158638589 - 09157704271

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

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه          09302511101-32345000-32345050

غذاى لذيذغذاى آماده پاتيــل 
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد (ويژه ادارات و مجالس)

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى
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آزمون استخدامى آموزش و پرورش همزمان با سراسر كشور روز گذشته در خراسان جنوبى برگزار شد. 
نماينده تام االختيار سازمان سنجش در خراسان جنوبى گفت: در اين آزمون هزار و 35 نفر مرد و 839 
خانم در سه بخش استادكار، هنر آموز و آموزش ابتدايى و متوسطه نظرى رقابت كردند. رئيسى افزود: اين 

آزمون در سه حوزه دانشكده هاى علوم و مهندسى و ساختمان آزمايشگاه دانشگاه بيرجند برگزار شد. 

مجتمع هاى آبرسانى روستايى 
چشم انتظار 3 ميليارد ريال اعتبار

فارس- مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى 
خراسان جنوبى گفت: اقدامات ميان مدتى كه براى 
پيشنهاد  استان  روستاهاى  به  آبرسانى  مشكل  رفع 
مى شود تكميل 64 مجتمع  آبرسانى است كه نياز به 
3 ميليارد و 200 ميليون ريال اعتبار دارد. بسكابادى 
داراى  آبادى  استان يك هزار و 881  در  اظهار كرد: 
سكنه وجود دارد كه از اين تعداد 907 آبادى باالى 
است. خانوار   20 از  كمتر  آبادى   974 و  خانوار   20

وى با اشاره به روستاهاى باالى 20 خانوار در استان 
گفت: از اين روستاها 538 آبادى با مشكل آب مواجه 
نيستند، 175 آبادى با تنش آبى (در زمستان مشكل 
وجود  آب  مشكل  تابستان  در  ولى  ندارد  وجود  آبى 
جدى  بحران  با  آبادى   194 و  هستند  مواجه  دارد) 
آب مواجه هستند كه از طريق آبرسانى سيار با تانكر 
اول رئيس  به معاون  آبرسانى مى شوند. وى خطاب 
دالرى  ميليون   500 اعتبارى  رديف  گفت:  جمهور 
همچنين  و  يابد  تخصيص  روستايى  آبرسانى  براى 
سهميه  كه  بوده  ريال  ميليارد  هزار   4 ملى  رديف 
استان از محل اين دو رديف 700 ميليارد ريال خواهد 

بود كه انتظار مى رود پيگيرى شود.

كمك 200 ميليون توماني
                 به بيمارستان حاجي آباد  

گروه خبر- يك خير 200 ميليون تومان براى تجهيز 
زيركوه كمك كرد. آباد شهرستان  بيمارستان حاجى 
گفت:  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
زايشگاه،  اورژانس،  هاى  بخش  خير  اين  كمك  با 
آزمايشگاه و راديولوژى بيمارستان حاجى آباد تجهيز و 
به بهره بردارى رسيد. گنجى افزود: هنوز بخش بسترى 
در بيمارستان حاجى آباد زيركوه راه اندازى نشده است. 
ساختمان بيمارستان حاجى آباد استيجارى است و تا 
و  تأسيسات  تعمير  براى  تومان  ميليون   200 كنون 
ساختمان و همچنين 400 ميليون تومان براى خريد 

برخى تجهيزات آن هزينه شده است.

جاده همدلى مردم بشرويه و طبس 
بازگشايى شد

بشرويه، طبس،  شهرستان هاى  مردم  نماينده  مهر- 
فردوس و سرايان از بازگشايى جاده بشرويه به طبس 
مردم  همدلى  جاده  را  راه  اين  و  گفت:  و  داد  خبر 
بشرويه و طبس مى ناميم.  عبدا... زاده نماينده مردم 
شهرستان هاى بشرويه، طبس، فردوس و سرايان در 
به طبس  بشرويه  راه  بررسى  منظور  به  كه  نشستى 
برگزار شد، بيان كرد: بازگشايى راه طبس به بشرويه 
كرده صورت  آمد  و  رفت  ماشين  چند  كه  حدى  به 
 180 ماده  اعتبارات  اينكه  بيان  با  وى  است.  گرفته 
در  تومان  ميليارد   13 و  دارد  خوبى  وضع  استان  در 
از  افزود:  يافته است،  اختصاص  استان  به  راستا  اين 
اين رقم حدود 400 تا 500 ميليون تومان به بشرويه  
اختصاص يافته است كه از اين ميزان، مبلغ خوبى را 
براى راه از بشرويه و طبس در نظر خواهيم گرفت. 
بوده  محور  بازگشايى  كه  اصلى  كار  كرد:  بيان  وى 
باقى كار چون زيرسازى و  و  انجام شد  خوشبختانه 
از هر دو  اعتبارات  از طريق در نظر گرفتن  آسفالت 

شهرستان به سرعت انجام خواهد شد.

خراسان جنوبى بايد از اعتبارات 
مقابله با ريزگرد ها بهره مند شود

خراسان  استاندارى  بحران  مديريت  مديركل  مهر- 
به  طوفان  و  ريزگرد ها  پديده  اينكه  بيان  با  جنوبى 
تمام بخش هاى زيربنايى و زيرساختى استان خسارت 
بود.  ناسالم  استان  هواى  روز   12 گفت:  كرد،  وارد 
ثانويه  آثار  از  اظهار كرد: ريزگرد ها يكى  مير جليلى 
خشكسالى است كه خراسان جنوبى از ساليان گذشته 
با اين پديده درگير بوده است. وى بيان كرد: با شدت 
گرفتن خشكسالى در استان وضع ريزگرد ها نيز حاد تر 
شده است. وى با بيان اينكه پديده ريزگرد ها و طوفان 
استان  زيرساختى  و  زيربنايى  بخش هاى  تمام  به 
خسارت وارد كرده است، عنوان كرد: بيشترين حجم 
طبيعى  منابع  و  كشاورزى  جهاد  بخش  به  خسارت 
شديد  افت  سبب  طوفان  كه  طورى  به  است  بوده 
محصوالت كشاورزى، باغى و فقر شديد مراتع شده 
است. ميرجليلى، بيشترين حجم خسارت را مربوط به 
جنوب استان به خصوص شهرستان نهبندان دانست 
و افزود: هرچند وضع ريزگرد ها به اندازه استان هاى 
از نظر گرد و غبار خراسان جنوبى  اما  غربى نيست 
نيز متأثر بوده و نياز است تا مانند ساير استان ها از 

اعتبارات اين بخش بهره مند شود.

بيكارى، مهمترين مشكل جوانان زيركوه

زيركوه  شهرستان  مسئوالن  دهگردشى  در  فارس- 
عنوان  به  بيكارى  شهرستان،  مرزى  روستاهاى  از 
شد.  مطرح  مناطق  اين  جوانان  خواسته  مهمترين 
روستاهاى  از  بازديد  ضمن  شهرستان  مسئوالن 
همت آباد، چشمه بيد، چاه  ا... داد، ملكى، چاه عميق، 
چاه زرد، معصوم آباد، بارنجگان و شاهرخت با مردم 
اين روستاها ديدار و پاى صحبت مردم اين روستاها 
نشستند. فرماندار زيركوه مهم ترين مشكل و خواسته 
مردم در اين ديدارها را ايجاد اشتغال عنوان كرد و 
طرف  از  كه  است  مشكلى  و  معظل  بيكارى  گفت: 

مردم به عنوان مهمترين خواسته مطرح شد.

برپايى 1400 پايگاه جمع آورى كمك هاى 
مردم در جشن عاطفه ها در استان

و  هزار  يك  فعاليت  از  استان  امداد  كميته  مديركل 
جشن  در  مردم  كمك هاى  آورى  جمع  پايگاه   430
عاطفه هاى امسال در خراسان جنوبى خبر داد. رضوى 
ابوذر  ميدان  در  جشن  اين  مركزى  پايگاه  بازديد  در 
و  ثابت  پايگاه  تعداد 203  اين  از  كرد:  اظهار  بيرجند 
سيار توسط امداد، 50 پايگاه درمراكز نيكوكارى، 825 
پايگاه درمدارس، 162 پايگاه در مساجد و 190 پايگاه 
نيروى  نفر  و 781  هزار  يك  با حضور  بسيج  توسط 
انسانى برپا مى شود. وى تصريح كرد: بيش از 9 هزار 
امدادامام خمينى(ره)  دانش آموز تحت حمايت كميته 
خراسان جنوبى در آستانه سال تحصيلى جديد نيازمند 
كمك هاى پرمهر و محبت مردم خير و نيكوكار استان 
هستند تا آنان هم همانند ساير دانش آموزان با كيف، 
كفش و لباس نو روانه كالس درس شوند. وى اظهار 
كرد: شماره حساب 0102102891005 بانك صادرات 
شعبه مركزى بيرجند نيز بابت كمك هاى نقدى مردم 

خير استان در نظر گرفته شده است.

برنامه هاى سفر معاون اول رئيس جمهورى به استان اعالم شد

همزمان با سفر معاون رئيس جمهور:

افتتاح و بهره بردارى تصفيه خانه بيرجند
رحيم زاده- تصفيه خانه شهرستان بيرجند همزمان با سفر 
معاون اول رئيس جمهور افتتاح و به بهره بردارى مى رسد. 
مدير عامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى در گفتگو 
از اجراى اين طرح  بيان اين مطلب گفت: هدف  با  آوا  با 
محوريت  با  بيرجند  آب شرب شهر  نياز  از  بخشى  تأمين 
تأمين آب  منابع  اتصال  و  فلزات سنگين و سختى  حذف 
به تصفيه خانه و به مخازن توزيع آب شهر با ديدگاه توزيع 

يكنواخت آب از لحاظ كيفى و كمى است.
امامى ظرفيت اوليه اين تصفيه خانه را 640 ليتر بر ثانيه 
دانست و افزود: ظرفيت اين تصفيه خانه تا افزايش 1000 
ليتر بر ثانيه پيش بينى شده است كه هزينه هاى اجرايى اين 
پروژه بالغ بر 230 ميليارد ريال است. وى افزود:اين مبلغ از 
محل اعتبار طرح هاى عمرانى (ملى) تأمين شده و شامل 
هزينه هاى طراحى ساخت و نصب تجهيزات تصفيه خانه 

شيميايى و واحدهاى فرايندى است. 

و  كرد  عنوان   86 سال  در  را  پروژه  اين  كار  به  آغاز  وى 
خاطرنشان كرد: طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته مقرر 
شد به عنوان پروژه در سال 89 به بهره بردارى برسد اما 
به دليل برخى مشكالت اين هدف محقق نشد و در سال 
93 با تأمين منابع مالى از محل اعتبارات ملى تنش آبى و 
اوراق مشاركت نقدينگى باالى 13 ميليارد تومان را داشتيم و 
روند اجراى پروژه در خطوط ارتباطى و ايستگاه پمپاژ سرعت 
گرفت و با تالش هاى انجام شده در اواخر پاييز سال گذشته 

بخشى از تصفيه خانه وارد مدار بهره بردارى قرار گرفت.

خداحافظى نوسانات كيفى آب بيرجند

جهت  شده  انجام  هماهنگى  عليرغم  شد:  يادآور  امامى 
به  گذشته  سال  فجر  دهه  ايام  در  پروژه  رسمى  افتتاح 
خطوط  و  پساب  انتقال  خط  موقع  به  تكميل  عدم  دليل 
از  پروژه  اين  شهر،  شمال  به  شهريور   17 منبع  ارتباطى 

برنامه افتتاحيه حذف شد. وى افزود: در سال 94 با تكميل 
خط انتقال پساب و خط rc و اتصال منبع17 شهريور به 
شمال شهر پروژه تصفيه خانه بيرجند به طور كامل اجرا و 

آماده افتتاح و بهره بردارى است. 
وى اظهار اميدوارى كرد: با افتتاح تصفيه خانه تمام ظرفيت 
در مدار توليد قرار گرفته و آب با كيفيت پايدارترى در كل 
شهروندان  گاليه  شاهد  ديگر  و  شود  توزيع  شهر  شبكه 

بيرجندى از نوسانات كيفى آب نباشيم. 

پساب  انتقال  خط  و  ارتباطى  خطوط  طرح  درباره  امامى 
تصفيه خانه بيرجند گفت: منابع تأمين آب اين پروژه شامل 
آب هاى زيرزمينى دشت هاى على آباد، مرك و ركات واقع 
در سه نقطه شرق، شمال شرقى و غرب شهر بيرجند است. 
ساير  كه  بود  خواهد  موفق  وقتى  پروژه  اين  افزود:  وى 
دستگاه هاى متولى مانند آب و فاضالب با كاهش ميزان 
هدررفت، شهردارى و شهروندان عزيز هريك به نوبه خود 

در صرفه جويى آب نهايت تالش خود را داشته باشند.

آزمون استخدامى آموزش و پرورش در استان برگزار شد  

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبى گفت: بعد از پيگيرى 
اسحاق  شنبه  امروز  گرفت،  صورت  كه  جدى  هاى 
جهانگيرى معاون اول رئيس جمهورى به استان سفر مى 
كند. خدمتگزار در مورد برنامه هاى اين سفر افزود: افتتاح 
بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند، افتتاح ساختمان تأمين 
بيرجند  شرب  آب  خانه  تصفيه  افتتاح  استان،  اجتماعى 
هاى  برنامه  جمله  از  استان  ادارى  شوراى  در  حضور  و 
پيش بينى شده اين سفر است. وى با بيان اينكه در اين 
سفر تعدادى از وزيران، معاونان وزيران و نيز مسئوالن و 

رئيسان سازمان هاى كشورى نيز حضور دارند، يادآورشد: 
در اين سفر وزيران راه و شهرسازى، نيرو، كار، تعاون و 
محيط  حفاظت  سازمان  رئيس  همچنين  اجتماعى،  رفاه 
زيست و رئيس گمركات جهانگيرى را همراهى مى كنند. 
استاندار به تنظيم برنامه ششم توسعه اجتماعى، اقتصادى 
افزود:  و  داد  نزديك خبر  اى  آينده  در  فرهنگى كشور  و 
اين سفر مى تواند فرصت مناسبى براى گنجاندن نيازها، 
توسعه  ششم  برنامه  در  استان  مشكل  و  ها  درخواست 
اين سفر تالش  در  اينكه  بيان  با  باشد. خدمتگزار  كشور 

با ظرفيت ها تا مسئوالن و وزيران مربوط   خواهيم كرد 
سفر  در  گفت:  شوند،  آشنا  نزديك  از  استان  مسائل  و 
وزيران، مسئوالن استانى ذيربط برنامه هاى جانبى خود 
را خواهند داشت تا بتوان از اين سفر نهايت بهره گيرى 
تأمين آب شرب، كشاورزى و  انجام داد. وى موضوع  را 
و  روستاييان  براى  پايدار خصوصًا  اشتغال  ايجاد  صنعتى، 
نيز رفع مشكل مربوط  و  اقتصاد مرز  مرزنشينان، توسعه 
به حوزه گمركات استان را از جمله نيازهاى مهم استان 
ذكر كرد. استاندار ابراز اميدوارى كرد اين سفر داراى تأثير 

خوبى در بخش هاى مختلف براى استان باشد كه بتواند 
به روند توسعه بيش از پيش استان كمك كند. 

معاون هماهنگ كننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبى از 
تدارك و برگزارى 325 عنوان برنامه در ايام هفته دفاع مقدس 
در استان خبر داد. به گزارش شبستان، سرهنگ على قاسمى در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه رزمندگان ايرانى در هشت سال 
دفاع مقدس خون خود را دادند تا اقتدار كشور حفظ شود، اظهار 
اميدوارى كرد: با حضور پرشور مردم و مسئوالن، برنامه هاى 
گراميداشت هفته دفاع مقدس به بهترين شكل در استان برگزار 

شود. قاسمى گفت: برپايى 16 نمايشگاه در نقاط مختلف استان، 
گلباران قبور مطهر شهدا، برگزارى 11 پياده روى خانوادگى در 
روز آدينه همزمان با سراسر كشور و برپايى 13 همايش تخصصى 
اقشار مختلف بسيج، برگزارى 10 گردهمايى با حضور رزمندگان 
برگزارى 15  برپايى 22 نشست بصيرتى،  استان،  دفاع مقدس 
يادواره شهدا، تشكيل 18 كارگاه آموزشى آمادگى دفاعى، اعزام 8 
تيم ارائه خدمات پزشكى رايگان و افتتاح 6 پايگاه مقاومت بسيج 

جديد از جمله اين برنامه هاست. همچنين برگزارى 16 مسابقه 
خانواده  يكهزار  با  ديدار  صلواتى،  ايستگاه   10 برپايى  ورزشى، 
آموزشى  كارگاه   7 تشگيل  شعر،  شب   7 برپايى  شهيد،  معظم 
عفاف و حجاب، برپايى هفت شب خاطره گويى و برپايى سه 
نمايشگاه كتاب دفاع مقدس، برگزارى رژه نيروهاى مسلح در 
اولين روز از هفته دفاع مقدس  و افتتاح نمايشگاه رزمى در پارك 

جنگلى بيرجند و... از ديگر برنامه هاى هفته دفاع مقدس است.

برگزارى 325 برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس

بااليى  بسيار  هاى  هزينه  داراى  مدارس  فرد-  كاظمى 
اولياى  نياز است كه  اين مشكالت  رفع  براى  هستند كه 
با  آن  رفع  براى  و  باشند  داشته  مشاركت  آموزان  دانش 
آموزش و پرورش همكارى نمايند. مدير آموزش و پرورش 
بيرجند درشوراى آموزش و پرورش اين شهرستان اظهار 
كرد: با حمايت خيران و اعتبارات استانى و ملى برخى از 
در محيط هايى  و  مقاوم سازى شده  در شهرستان  مدارس 
كه با بحران كمبود فضاى آموزشى رو برو بوده اند تا حد 
امكان اين فضاها راه اندازى شده است. سجادى نژاد  اضافه 
كرد: در سال 93-94 مبلغ 40 هزار تومان از دانش آموزان 
براى مشاركت اوليا با مدرسه اخذ شد و پيشنهاد شده است 
در سال تحصيلى 94-95 نيز اين مبلغ افزايش نيابد و براى 
براى  تومان  هزار   250 مبلغ  خوابگاه ها  در  دانش آموزان 

مشاركت با مدرسه در نظر گرفته شده است.

همزمان با شروع سال تحصيلى 12 هزار دست 
لباس بين دانش آموزان نيازمند توزيع مى شود

فرزين رئيس مجمع خيران مدرسه ساز استان نيز با بيان اينكه 
براى سال تحصيلى جديد 18 هزار دست لباس مدرسه براى 
دانش آموزان تهيه شده است، افزود: از اين تعداد 6 هزار دست 
لباس در فروردين ماه به دانش آموزان تحويل داده مى شود و 

مابقى نيز در مهرماه امسال به دانش آموزان اهدا مى شود.
جزندرى سرپرست فرماندارى هم با بيان اينكه در هيچ كجا 
نبايد دانش آموزى به خاطر فقر يا نبود امكانات آموزشى از 
تحصيل باز بماند بر ساماندهى سرويس مدارس به خصوص در 
حاشيه شهر تأكيد كرد. وى افزود: بايد تمام دستگاه هاى خدمت 
رسان مخصوصاً آب و برق با آموزش و پرورش همكارى كرده 

و شاهد قطعى آب و برق و گاز مدارس نباشيم. 

ادامه معاون پرورشى و تربيت بدنى آموزش و پرورش  در 
بيرجند، از بهره مندى يك هزار و 671 دانش آموز از برنامه هاى 
اوقات فراغت آموزش و پرورش در تابستان خبر داد و گفت: 
در تابستان امسال 22 پايگاه در شهرستان براى اوقات فراغت 
دانش آموزان ايجاد شده بود. بستانى به اهدافى كه با برگزارى 
كالس هاى اوقات فراغت دنبال مى شود، اشاره كرد و گفت: 
اين اهداف شامل شناسايى استعدادهاى دانش آموزان و بارور 
كرد:  خاطرنشان  وى  است.  آنها  بالقوه  استعدادهاى  كردن 
مراسم اختتاميه رسمى دوره هاى اوقات فراغت در دو كانون 

شهيد مطهرى و دارالقرآن برگزار شده است.

افتتاح 4 مدرسه جديد در مناطق حاشيه اى بيرجند 

با  نيز  استان  مدارس  تجهيز  و  نوسازى  سازمان  معاون 
بيان اينكه براى سال تحصيلى جديد 4 مدرسه در مناطق 

كرد:  اظهار  مى رسد،  بهره بردارى  به  شهرستان  حاشيه اى 
مشكل  دچار  حاشيه نشينى  موضوع  در  پرورش  و  آموزش 
تأمين فضاى آموزشى است. زمانى با اشاره به اينكه مشكل 
عمده كمبود فضاى آموزشى مربوط به شمال شهر بيرجند در 
منطقه مهرشهر است از افتتاح مدرسه 12 كالسه در هفته 

دولت و يك مدرسه در اول مهرماه در اين منطقه خبر داد. 
جارى  سال  در  گفت:  جلسه  اين  در  هم  بيرجند  شهردار 
حوزه  براى  بيرجند  شهردارى  توسط  تومان  يك ميليارد 
ترافيك پيش بينى شده است.  مديح همچنين از سرويس 
دهى رايگان اتوبوس هاى درون شهرى در روز نخست 

مهرماه براى دانش آموزان خبر داد.
جانشين فرمانده نيروى انتظامى بيرجند نيز گفت: مقرر شده تا با 
آغاز فعاليت مدارس در ميادينى كه بيشترين تردد دانش آموزان 

وجود دارد به صورت تيم هاى ثابت نيرو مستقر كنيم.

مردم شهرستان بيرجند  روز گذشته بعد از اقامه نماز جمعه 
به  صهيونيست  نظاميان  ددمنشانه  يورش  محكوميت  در 
مسجداالقصى تظاهرات كردند. در اين مراسم كه با حضور 
امام جمعه، جمعى از مسئوالن و مردم متدين و واليتمدار 
المهدى(عج)  مصلى  مسير  نمازگزاران  شد،  برگزار  بيرجند 
بيرجند به سمت ميدان ابن حسام را پيمودند و انزجار خويش 
را بارى ديگر از رژيم سفاك صهيونيستى به جهانيان اعالم 
كردند. مردم واليتمدار بيرجند در اين تظاهرات با سر دادن 
شعارهاى «مرگ بر آمريكا»، «مرگ بر اسرائيل» و «مرگ 
بر آل سعود» ضمن محكوم كردن جنايات اين مستكبرين در 

جهان و منطقه، انزجار و نفرت خود را از آنها اعالم كردند.

بر اساس اين گزارش، در آستانه سال نو يهودى، در واپسين 
روزهاى پايانى ماه ذى القعده الحرام و در آستانه ايام حج،  
همزمان با نماز صبح نظاميان رژيم صهيونيستى، دست به 
حمله ددمنشانه به مسجداالقصى زدند و با شليك گلوله 
و گاز اشك آور، صدها نفر از نمازگزاران مسلمان را زخمى 
ديگر  ورود  از  جلوگيرى  با  وحشيانه  تجاوز  اين  كردند. 
مسلمانان براى كمك به زخمى ها همراه بوده و نمازگزاران 
در مسجد محبوس شدند. نمازگزاران باشعارهاى ا... اكبر در 

مقابل اين حمالت وحشيانه مقاومت كردند. 
با  كه  راهپيمايى  اين  استان  سراسر  در  است  ذكر  شايان 

حضور باشكوه مردم همراه بود، برگزار شد.

راهپيمايى نمازگزاران در محكوميت حمالت صهيونيست ها به مسجد االقصى 

اولياى دانش آموزان براى رفع مشكالت مدارس مشاركت نمايند

انتقاد امام جمعه بيرجند
از كم توجهى دولت به خراسان جنوبى

شبستان- امام جمعه بيرجند با اشاره به در پيش بودن 
سفر معاون اول رئيس جمهور به خراسان جنوبى؛ از 
كم توجهى دولت به اين استان در سفر هيئت دولت 
انتقاد كرد و گفت: ما در سفر دولت به استان دچار 
شتاب زدگى شديم و متأسفانه در اين سفر به خراسان 
جنوبى نسبت به ساير استانها بسيار كم توجهى شد. 
حجت االسالم رضايى با بيان اينكه انتظار مى رود 
سفر معاون اول رئيس جمهورى به استان مايه خير 
و بركات باشد، افزود: اينكه آقاى جهانگيرى بخواهد 
تنها براى افتتاح دو طرح كه از گذشته بود است، به 
اول  معاون  شأن  مناسب  خيلى  كند  سفر  ما  استان 
رئيس جمهورى نيست. وى با بيان اينكه انتظار مى 
هاى  گام  فرهنگى  زمينه  در  سفر  اين  در  كه  روند 
بايد  سفر  اين  گفت:  شود،  برداشته  مؤثرى  و  خوب 
در زمينه اقتصادى و ساير مباحث استان هم خروجى 
سفر  اين  در  كه  داريم  انتظار  و  باشد  داشته  خوبى 

كلنگ احداث راه اهن نيز زده شود.

حمايت از اقتصاد مقاومتى با خريد كاالى ايرانى

سال  آغاز  به  اشاره  با  فردوس  موقت  جمعه  امام 
به  عمل  با  تا  خواست  خانواده ها  از  جديد  تحصيلى 
فرمايشات مقام معظم رهبرى، خريد لوازم التحرير و 
نوشت افزار ايرانى را در دستور كار خود قرار دهند تا 
با خريد كاالى ايرانى موجبات تقويت اقتصاد و رونق 
كامجو  االسالم  حجت  كنند.  فراهم  را  داخلى  بازار 
خطاب به دانش آموزان نيز در آستانه سال تحصيلى 
جديد يادآور شد: دغدغه دانش آموزان براى رفتن به 
مدرسه نبايد تنها تحصيل و فراگيرى علم باشد بلكه 
به  آراسته شدن  به تهذيب و  بايد در كنار تحصيل، 

اخالق الهى نيز توجه كرد.

رمز موفقيت ملت ايران واليتمدارى است

مهر- امام جمعه موقت بشرويه رمز موفقيت و عزت 
ايران اسالمى را واليتمدارى دانست و گفت: دشمنان 
بيندازند و  تا بين مردم و واليت جدايى  سعى دارند 
االسالم  حجت  باشيم.  هوشيار  بايد  زمينه  اين  در 
بهشتى فر، نمازگزارن را به تقواى الهى دعوت كرد 
و  واجبات  انجام  يعنى ترك محرمات،  تقوا  و گفت: 
با  وى  است.  خداوند  دستورات  از  پيروى  همچنين 
اشاره به عيد امامت و واليت و عيد قربان و غدير خم 
گفت: يكى از مهم ترين مباحثى كه در دين مقدس 
است. وى  امامت  و  واليت  تأكيدشده  آن  به  اسالم 
افزود: جنايت هايى كه امروز با عنوان اسالم به دست 
گروهك هايى از قبيل داعش و وهابيت و... صورت 
نشأت  غدير  واقعه  انحراف  جريان  از  همه  مى گيرد 
گرفته است. وى تأكيد كرد: اگر مى خواهيم به كمال 
برسيم بايد به موضوع واليت توجه ويژه اى نماييم.

تريبون نماز جمعه

از گوشه و كنار استان

 تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى

نمايندگى پنجره دكتر وين

مجرى نماى  فريملكس

مجرى نماى كرتين وال

آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312

قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

ثبت  نام كربال هوايىمركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى
 اعزام 2/ 94/8

روز عاشورا
بيرجند-  نجف

دفتر زيارتى عماد بيرجند

ميدان شهدا- شهدا 8

 ساختمان آوا  32224113

مـزايده
اتحاديه شركت هاى تعاونى مصرف خراسان جنوبى در نظر دارد: 
نسبت به واگذارى جايگاه دو منظوره (عرضه بنزين و گازوئيل و 
 سى ان جى) واقع در كيلومتر 5 جاده مشهد (سه راهى اسديه) 
به صورت اجاره ساليانه اقدام نمايد. متقاضيان شركت در مزايده 
مى توانند از تاريخ آگهى به مدت 7 روز پيشنهادات خود را به دفتر 
اتحاديه واقع در بلوار شهيد آوينى - نبش پامچال 2 - پالك 43 

ارائه نمايند. اتحاديه در قبول يا رد پيشنهادات مختار مى باشد.
تلفن: 32443716
اتحاديه شركت هاى تعاونى مصرف خراسان جنوبى



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

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام علي (ع) : هر کس از خود بدگويي و انتقاد کند خود را اصالح کرده 
و هر کس خودستايي نمايد پس به تحقيق خويش را تباه نموده است.

(منبع : غرر الحکم ج ٢ / فصل٧٧)

12 : 27
18 : 54
23 : 46
4 : 57
6 : 20

آگهي مزايــده ( 94/2 )

آگهي مزايده امالك  (94/2 )

شماره پالك ثبتى نشاني نام شهر نام ملك نام استان رديف 

نوع كاربري نوع ملك نوع مالكيت مساحت  (متر مربع ) 

قيمت پايهنوع سند 

نوع بهره متصرف 
برداري فعلي 

توضيحات 
شرايط 

پرداخت 
( گروه ) ملكي ، تمليكي ، اعيان عرصه 

سرقفلي ، اوقافي 
/ غير اوقافي 

ساختمان ، آپارتمان ، 
مغازه ، زمين ، ساير 

بانك ، تجاري ، اداري ، مسكوني ، 
صنعتي ، رفاهي ،آموزشي ، ورزشي ، 

انبار ، مزروعي ، كارگاه ، ساير 

ندارد /دارد 
( بانكي / غير 

بانكي )

تخليه ، 
اشغال ، 

بالاستفاده 

1
خراسان جنوبى 

ساختمان تجاري 
بيرجند ( ستاد سابق بانك ) 

 بيرجند- خيابان مدرس - بيست 
متري اول غربي - اداره مركزي 

سابق بانك صادرات 
تخليهندارد 35,500,000,000ششدانگتجاري ساختمان ملكي 17/955/77/1263/915595/801417/76

اسكلت فلز - در چهار طبقه - با قدمت حدود 9 سال -  داراي آسانسور - طبقه چهارم دكوراتيو 
چوبي - مجهز به موتور خانه و شوفاژ -امتيازات شامل آب ، برق ، گاز ( به شكل موجود )

ز

2
خراسان جنوبى 

كارخانه توليد شانه 
 تخم مرغ 

كارگاه و ماشين آالت 
بيرجند 

بيرجند - شهرك صنعتى 
تخليه ندارد 3,830,000,000جانشينى صنعتى ساير تمليكى 1584/1411663576خيابان همت 3

 سوله صنعتي با نماي آجر سفال 5 سانت و محوطه شن ريزي شده  – يك بچه سوله – سرايداري  
ماشين آ الت  شامل : پرس 5 قالبه - پمپ و كيوم و الكتروپمپ ها - كمپرسور هوا- ميكسر  

خشك كن  ( ارزش ماشين آالت در قيمت پايه آورده شده است ) ( به شكل موجود )

ز

3
خراسان جنوبى 

كارگاه آجر نماي پرسي  
 ( كارگاه و 

ماشين آالت ) بيرجند
بيرجند 

 بيرجند - شهرك صنعتي  
تخليهندارد 2,110,000,000جانشيني صنعتي ساير تمليكي 36212925622قطعه3621

سالن توليد - ساختمان ادارى و سرايدارى - ماشين آالت : پرس ضربه اى مكانيكى - آسياب 
تيغه اى - تاسيسات لوله كشى و سوخت رسانى كوره - 3 دستگاه مشعل مارپيچ آجر نما - 7 عدد 

پالت آجر چينى - تانكر سوخت - تابلو برق - مخلوط كن ( به شكل موجود )

ز

4
گاوداري  - 30 رأسي  خراسان جنوبى 

خضرى 
تخليهندارد 1,366,355,000سند قطعيكشاورزي ساير تمليكي 50816/7 90/3275/3470/355150نيمبلوك - خضري - دامداري خضرى 

سوله ( سالن با ارتفاع 4متر - سالن با ارتفاع 6متر - سالن نگهداري گوساله ) - محل نگهداري 
دام مسقف - ساختمان نگهباني - آبشخور با سايبان - حوض سيماني ايزوله - سرايداري و 

سرويس بهداشتي - انباري – ساختمان اداري – استخر – ذخيره آب – ميكسر – بادبر و آسياب  
توليد خوراك دام – دستگاه شير دوشي 12 رأسي ( به شكل موجود )

ز

زمين مزروعي و خراسان جنوبى 5
گاوداري 100 رأسي

سالن پرورش – سالن انبار – گاراژ مسقف با ايرانيت – سايبان با اتاقك متصل و آبشخور تخليهندارد 425,375,000سند قطعيمزروعي كشاورزي زمين و ساير تمليكي 1510/3938215436/20قاين - روستاي بيد مشك قاين
سرايداري – حوض و آب انبار ( به شكل موجود ) 

ز

 قاين - جاده پهناييقاينزمين مزروعيخراسان جنوبى 6
 جنب شن شويي

صورتجلسه محلي مزروعي زمينتمليكي -2000-
سند عادي

زكاربري زراعي و آبگيربودن از چاه قصابي ( به شكل موجود )تخليه ندارد 140,000,000

طرح گلخانه و زمين خراسان جنوبى 7
كشاورزي

بيرجند - كيلومتر 24بيرجند 
جاده خوسف

تخليهندارد 3,149,452,000ششدانگ كشاورزي ساير تمليكي 171/170/4617722/40145 
 آب 2 ساعت - خانه سرايداري 70 متر مربع- انبار با پوشش مسقف ايرانيت 75 متر مربع 
  تانكر -استخر ذخيره آب - اسكلت آماده نصب گلخانه - سالن گلخانه اصلي بدون پوشش

 امتياز آب ، برق - ايستگاه تصفيه فيزيكي آب - سمپاش ( مستعمل ) ساير لوازم و تجهيزات 
موجود از قبيل هيتر وغيره ( به شكل موجود )

ز

8
خراسان جنوبى 

مرغداري به ظرفيت 
30 هزار قطعه 

آرين شهر - ابتداي جاده چاهك آرين شهر
كشاورزي ساير تمليكي 89 16532557841/ 128موسويه ، سمت چپ 

مشاعى ( سهم بانك 
66/2 دانگ از شش 

دانگ مى باشد )
3,750,320,700

دارد
فعال ( غير بانكي )

هيتر هواي گرم - هواكش - ساير وسايل - شبكه آبرساني - امتياز برق - دستگاه آسياب با 
موتور سالن پرورش - سالن انبار و ... ( به شكل موجود ) 

ز

ز( به شكل موجود )تخليه ندارد112,000,000سند تك برگى مسكونى زمين ملكى .167/66سند محلى قاين - روستاى بيهود قاين زمين بيهود خراسان جنوبى 9

صورتجلسه محلى مسكونى زمين ملكى .165سند محلى قاين - روستاى قديم زهان قاين زمين زهان خراسان جنوبى 10
سند عادى 

ز( به شكل موجود )تخليه ندارد 41,250,000

 بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد ۱۰ واحد از امالک مازاد و ماشين آالت مازاد خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده 
مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر در روزهاي يکشنبه مورخ ۹۴/۶/۲۹ و دوشنبه ۹۴/۶/۳۰ نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري شنبه مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۱ به نشاني 
بيرجند –  خيابان مدرس – نبش مدرس ۹-  اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول - دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند. پاكت هاي پيشنهادي ارائه شده يکشنبه مورخ 

۹۴/۷/۱۲ رأس ساعت ۱۰ صبح در محل فوق با حضور اعضاي كميسيون معامالت بانك و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد.

 الزم به ذكراست اسناد شركت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداري مورخ ۹۴/۷/۱۱ ، فقط به دايره تداركات و ساختمان بانك تحويل و رسيد 
اخذ گردد 

توضيحات و شرايط :  ۱) جهت دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ريال به شماره حساب ۰۱۰۱۵۳۲۴۵۴۰۰۲ به نام دايره 
تداركات و ساختمان بانك صادرات خراسان جنوبي الزامي است. ۲) مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل ۵٪ قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد كه طبق 
مندرجات اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد. ۳) بازديد از امالك و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت ۸ تا ۱۵ فراهم و براي تمامي شرکت 
کنندگان ضروري مي باشد.۴) مزايده گذار در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است. ۵) کليه امالک با وضع موجود به فروش مي رسد و در 

صورت داشتن متصرف ، تخليه به عهده خريدار مي باشد.
بانك صادرات خراسان جنوبينحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول روبرو مى باشد :

 شرايط پرداخترديف
( گروه )

 ميزان پرداخت
نقدي

ميزان پرداخت غير نقدي
( باقيمانده در اقساط )

ذيلز۱ ترتيب  به   ، پرداخت  اولويت  با  نقدي  غير  پيشنهاد   ، نقدي  پرداخت  با                   اولويت 
( ۲-۳-۴ ) قابل بررسي خواهد بود

 ۳۰٪ در اقساط ۱۲ ماهه ( با سود بانکي )۲٪۷۰
۵۰٪ در اقساط ۲۴ ماهه ( با سود بانکي )۳٪۵۰
۷۰٪ در اقساط ۳۶ ماهه ( با سود بانکي )۴٪۳۰

 دوربين مداربسته
 2 عدد دوربين ديد در شب 

 DVR + 600tvl
(4 كانال + HDMI + انتقال 

تصوير بدون اى پى استاتيك)
280/000            360/000

32341226 - 09197147874

خّير عزيز جناب حاج آقا ناصرى
مديريت محترم عالى گروه صنعتى ناصرى

درگذشت مادر ارجمندتان را خدمت جناب عالى و ساير بازماندگان محترم

 تسليت عرض مى نماييم، خود را در غم بزرگ تان شريك مى دانيم.

هيئت امناى هيئت عزاداران حضرت على اصغر (ع) بيرجند

جناب آقاى مهندس ناصرى
مديرعالى گروه صنعتى ناصرى

ضايعه رحلت والده مومنه و فاضله جناب عالى را خدمت شما و خانواده محترم 
تسليت عرض نموده، خود را در غمتان شريك مى دانيم.

شوراى سرپرستى هيئت بيت العباس (ع) بيرجند

دانش آموز عـزيز

مصطفى طاهـرى
 كالس چهارم دبستان غيرانتفاعى دارالعلوم

كسب مقام اول استان و سوم كشورى

 مسابقات پينگ پنگ نونهاالن

 را به شما تبريك مى گوييم.

مديريت مدارس دارالعلوم بيرجند

قابل توجه مشتاقان زيارت    ثبت نام عتبات عاليات هوايى ويژه ايام محرم

با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى

ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان

شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966

         اعزام 94/7/25

94/8/2 


