
الله هاى شهيد بر شانه هاى مردم بيرجند
امروز پيكر دو شهيد مرزبانى تشييع مى شود  

فاطمه نام بيش از 13 ميليون ايرانى

سازمان  الملل  بين  امور  و  عمومى  روابط  مديركل 
بيش  تاكنون  آمار  براساس  گفت:  كشور  احوال  ثبت 
فاطمه(س)  حضرت  القاب  و  نام  با  نفر  13ميليون  از 
نامگذارى شده اند. به گزارش مهر، تدين گفت: بررسى 
از 4  بيش  فاطمه  نام  اكنون،  نشان مى دهد هم  آمار 
ميليون و 300 هزار بار و نام زهرا قريب به 3ميليون بار 

در پايگاه اطالعات جمعيتى كشور ثبت شده است. 

آغاز ثبت نام اينترنتى اولين آزمون 
سنجش مهارت در صنايع مختلف

گفت:  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  معاون 
تاريخ  در   1394 سال  مهارت  سنجش  آزمون  اولين 
شود.به  مى  برگزار  جارى  سال  ماه  ارديبهشت   10
گزارش فارس، پرند بيان داشت: داوطلبان مى توانند 
از تاريخ 20 تا 27 فروردين 94 با مراجعه به سايت

 http://advari.irantvto.ir ثبت نام كنند.

توقف پرداخت تسهيالت مسكن 
روستايى از سال 1405

بنياد مسكن گفت:  روستايى  بازسازى مسكن  معاون 
پرداخت تسهيالت براى احداث مسكن در روستاها تا 
سال 1405 ادامه مى يابد و بعد از آن، اين روش متوقف 
مى شود. مهديان در گفتگو با فارس با بيان اينكه در 
به 6  روستايى  تعداد واحدهاى مسكونى  سال 1405 
ميليون واحد مى رسد، اضافه كرد: از اين تعداد واحدهاى 

مسكونى مقاوم در روستاها 75 درصد خواهد بود.

آزادسازى سهام عدالت تا 95 

رئيس كل سازمان خصوصى سازى گفت: براساس قانون 
تا سال 95 براى آزادسازى سهام عدالت زمان داريم.به 
گزارش خبرگزارى صداوسيما، پورى حسينى افزود: اگر 
پيش از 10 سال از محل سود اين سهام، اقساط تسويه 

شود دولت ملزم به آزادسازى سهام عدالت خواهد بود.

استاندار خراسان جنوبى با بيان اينكه بايد مسائل و مشكالت استان با ديدگاه مثبت و كارشناسانى عنوان 
شود گفت : مديران دستگاه هاى اجرايى از فعاليت هاى خالق و نوآورانه نخبگان، مخترعين و جوانان استان 

حمايت كنند. (ادامه در صفحه 7)

نخبگان از عنوان كردن مسائل  نگران نباشند

8

3

توافقى براى بازديد از مراكز نظامى 
صورت نگرفته است

وزير دفاع با اشاره به طرح ادعاهاى دروغين از سوى رسانه هاى 
بيگانه مبنى بر بازرسى از مراكز نظامى كشور بخشى از ...

قليان؛ آتشى بر سفره سنت

در چند سال گذشته شاهد ظهور چايخانه ها و سفره خانه هاى 
متعدد در اقصى نقاط استان به ويژه شهرستان بيرجند بوده ايم. 
با توجه به نبود ساير مراكز تفريحى مطلوب و با كيفيت...
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صفحه 7

جناب آقاى محمد فاروق ياربى سنگانى

با كمال مسرت انتصاب جناب عالى را به سمت

  رئيس فروشگاه هاى اتكا استان خراسان جنوبى  
كه نشان از لياقت ، درايت ، توانمندى و ارزش هاى واالى معنوى 

شما مى باشد ، صميمانه تبريك عرض مى نماييم.

كاركنان فروشگاه هاى اتكا استان خراسان جنوبى

ضمن تبريك به مادران عـزيز و بانوان محترم 
به مناسبت والدت حضرت زهرا (س) و روز زن

 رستوران پارس واقع در سه راه معلم ، روبروى بيمارستان ارتش 
جمعه 94/1/21 با بهترين كيفيت و 25 درصد تخفيف 

پذيراى شهروندان محترم مى باشد.

جناب آقاى ابوذرى
 رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى 

درگذشت برادر خانم گرامى تان

 مرحوم محمد مهدى صادقيان
 را تسليت مى گوييم. 

روحش شاد و يادش گرامى

شركت حمل و نقل پيمان بار بيرجند
 شركت زيارتى بيرجند تنعيم 

جناب آقاى ابوذرى
رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى 

درگذشت برادر خانم گرامى تان 

مرحوم محمد مهدى صادقيان
 را تسليت مى گوييم. 

 روحش شاد و يادش گرامى

كارخانه صنايع سنگ پاسارگاد

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782
               حيف از تو پـدر كه شدى همنشين خاك

                                            زيرا كه جايگاه تو در ديدگان ماست

               عمرت به نيك نامى و مهر و وفا گذشت
                                    يادت هميشه بر دل و روح و روان ماست

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت بزرگ خاندان 

مرحوم حاج حيدر على كورگى
جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/1/20 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر

 در محل حسينيه آيت ا... آيتى (ره) برگزار مى شود 
حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحوم

 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: كورگى ، حب على و ساير بستگان

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان محمد على ديمى مقدم
 "بازنشسته نيروى انتظامى"

 جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/1/20 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر
 در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم
و تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد.

                خانواده هاى: ديمى مقدم - زينلى و ساير فاميل وابسته

برگزارى مراسم چهلمين روز درگذشت

 شادروان حجت االسالم والمسلمين احمد خوشرو
 امروز پنجشنبه 94/1/20 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر

 در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود

حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم
و تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد.

خانواده هاى: خوشرو - پناهى - سعادتى

يك سال است دلتنگى هاى غروب را با بودن در كنار مزارش سپرى مى كنيم 
دنياى با او بودن به ما نياموخت كه بى او چه كنيم اما وفايش به ما آموخت كه محبت هاى 

بى منت و بى صداى او را كه جاودانه در جان زندگى مان سبز است ، فراموش نكنيم
اينك در اولين سالگرد درگذشت پدرى بى نظير و همسرى مهربان

 شادروان سيد محمد رحيمى
بعدازظهر   5 الى   4 ساعت  از   94/1/20 پنجشنبه  امروز  بزرگداشتى  جلسه   

در محل مسجد امام حسين (ع) "واقع در خيابان پاسداران" برگزار مى شود.
خانواده رحيمى

به مناسبت هفتمين روز درگذشت

شادروان كرباليى اسحاق زرين چنگ 
جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 94/1/20 از ساعت 16:30 الى 17:30 

در محل مسجد الحسين (ع) جواديه برگزار مى شود

 تشريف فرمايى سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى زرين چنگ

شركت مهندسى عمران و توليدى نيرو در نظر دارد :
 تاسيسات برقى سنگ شكن و بنايى به مساحت 84 متر و مصالح ساختمانى از قبيل شن و ماسه نخودى و بادامى خود را از طريق 
مزايده به فروش برساند. لذا از متقاضيان شركت در مزايده دعوت مى شود براى دريافت مدارك مربوطه و بازديد از محل از 
تاريخ 94/1/22 لغايت پايان وقت ادارى 94/1/24 به آدرس بيرجند ، خيابان سپيده كاشانى 16 ، مجتمع 292 واحدى دفتر فنى 
واقع در پارت 4 ، طبقه 1 ، واحد 1 نماينده شركت مهندسى عمران و توليدى نيرو مراجعه نمايند و يا با شماره 09155612636 

تماس حاصل فرماييد.

مـزايده

فروش سوپر ماركت
 با موقعيت عالى

 واقع در خيابان معلم
09215746398

فروش كلى و جزيى نهال پسته
دانشكده كشاورزى  

واحد دامپرورى 
09156412124
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معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: دفتر آقاى جهانگيرى به ما قول داده است كه امكان برگزارى اين شورا در خردادماه وجود دارد. 
دكتر گلزارى در گفت گو با ايسنا، درباره وضعيت پيش نويس نهايى آيين نامه مراكز مشاوره ازدواج نيز گفت: اين پيش نويس كامل شده و قرار است هفته آينده 
به 10 تا 20 مركز مشاوره ديگر نيز مجوز ارايه خدمات مشاوره ازدواج بدهيم و براى روانشناسان اين مراكز دو روز آموزش حضورى برگزار مى كنيم.

تشكيل شوراى عالى جوانان در خرداد ماه  اولتيماتوم وزارت بهداشت به بيمارستان ها 

درمان  امور  اعتباربخشى  و  نظارت  دفتر  مديركل 
سوى  از  تعرفه اى  افزايش  هرگونه  بهداشت  وزارت 
اين  به  نسبت  و  دانست  تخلف  را  درمانى  مراكز 
موضوع هشدار داد. دكتر ميردهقان در گفتگو با ايسنا، 
در پاسخ به برخى مباحث مبنى بر افزايش خودسرانه 
درمانى،  مراكز  برخى  سوى  از  پزشكى  تعرفه هاى 
گفت: مراكز درمانى به هيچ وجه حق اقدام به چنين 
عملى را ندارند؛ چراكه هرگونه تغيير تعرفه اى نيازمند 
مصوبه هيئت دولت است. تصويب نهايى تعرفه هاى 
تشخيصى – درمانى 94 در دولت نيز در جريان است 
و نهايتا طى دو تا سه هفته آينده اعالم خواهد شد. 

آزاد بودن واردات همه كاالهاى صنعتى 
به جز خودروهاى لوكس 

سازمان  واردات  و  صادرات  مقررات  دفتر  مديركل 
توسعه تجارت كشور اعالم كرد: طبق مقررات واردات 
جز  به  صنعتى  كاالهاى  كليه  واردات  جارى،  سال 
خودروهاى با حجم موتور باالى 2500 سى سى آزاد 
است.  سيد عباس حسينى در گفتگو با ايسنا، اظهار 
كرد: كليه كاالهاى صنعتى به جز مورد استثنايى كه 
با رعايت قوانين و مقررات مربوطه قابل  عنوان شد 

ثبت سفارش است.  

گام هاى دالر براى صعود به 2850 تومان 

تغييرات قيمت دالر مبادله اى كه در چند ماه گذشته 
به شيب تند ترى نسبت به گذشته همراه شده اكنون 
اين ارز را در فاصله 35 تومانى با مبناى 2850 تومانى 
بودجه سال جارى و اختالف كمترى با نرخ آزاد قرار 
داده است. به گزارش ايسنا،روند نرخ دالر در مسيرى 
در  شده  تعيين  تومان   2850 نرخ  با  كه  گرفته  قرار 
بودجه سال جارى حدود 35 تومان و با آخرين قيمت 

بازار آزاد كمتر از 500 تومان فاصله دارد. 

سود به شوراى پول و اعتبار نرسيد 

به گزارش ايسنا، يك هزار و يكصد و نود و هفتمين 
اولين  جلسه شوراى پول و اعتبار در حالى به عنوان 
جلسه آن در سال 1394 برگزار شد كه هيچ يك از 
طرح ها و وعده هاى موكول شده بانك مركزى براى 
سال جديد در آن بررسى نشده است.براين اساس طرح 
موضوع تغيير سود بانكى اعم از بازنگرى در سود سپرده 
و تعيين سقف براى سود تسهيالت كه قرار بود از سوى 
رئيس كل بانك مركزى پيشنهاد شود به جلسه بعد 
تكليف  تعيين  كه  حال  عين  در  است.  شده  موكول 
موضوع كارمزدگيرى از كارتخوانها نيز جايى در جلسه 
دو روز گذشته نداشته و همچنان در صف طرح هاى 

شوراى پول و اعتبار باقى مانده است. 

خودروسازان: خودرو گران نمى شود 

تشريح  با  مجلس  صنايع  كميسيون  سخنگوى 
جزئيات تازه اى از قرارداد پژو با ايران خودرو گفت: 
و  خودرو  ايران  عامل  مديران  با  كه  اى  جلسه  در 
سال  در  خودرو  قيمت  شد  مقرر  داشتيم  سايپا 
با  گفتگو  در  عباسپور  باشد.  نداشته  افزايش  جارى 
عامل  مديران  جلسه  اين  در  داشت:  اظهار  فارس  
قيمت  افزايش  براى  برنامه اى  كردند  اعالم  بزرگ خودروساز  2 شركت 
خودرو طى سال جارى ندارند و قيمت خودرو ثابت خواهد ماند. وى ادامه 
ارايه  ايران خودرو و سايپا  داد: در اين جلسه، گزارشى از وضعيت توليد 
شد و برنامه هاى اين 2 شركت خودروساز براى تنوع بخشى به توليدات و 

ارتقاى كيفيت خودرو تشريح شد.

اعالم نتايج حذف دفترچه بيمه

سخنگوى سازمان بيمه سالمت ايران با اشاره به 
و  بيمه  دفترچه  حذف  طرح  ارزيابى  نتايج  اينكه 
جايگزينى كد ملى تا پايان فروردين ماه خبر داد و 
گفت: در سال جارى اين طرح توسعه پيدا مى كند. 
حذف  طرح  افزود:  مهر،  با  گفتگو  در  ولد  ميرشاه 
پذيرش  براى  ملى  كد  جايگزينى  و  بيمه  دفترچه 
بيماران در بيمارستانهاى طرف قرارداد سازمان بيمه سالمت از 15 آذرماه 
آزمايشى  مرحله  نهايى  ارزيابى  و  شد  اجرايى  استان   4 در  گذشته  سال 
كرد:  تاكيد  وى  شد.  خواهد  اعالم  مانده  باقى  روز   15 طى  آن  اجراى 
موفقيت آميز بودن نتايج آن باعث اجراى گسترده اين طرح در سال 94 و 

در تعداد بيشترى از بيمارستانها و همچنين استانهاى كشور خواهد بود. 

صادرات 190 ميليون دالرى زعفران

نايب رئيس شوراى ملى زعفران ميزان صادرات اين 
محصول را طى 11 ماه سال قبل 133 تن به ارزش 
با  گفتگو  در  ميرى  كرد.  اعالم  دالر  ميليون   190
مهر، اظهار داشت: اين ميزان نسبت به مدت مشابه 
است؛  داشته  افزايش  درصد   27.6 حدود   92 سال 
 11 در  محصول  اين  صادرات  ميزان  اينكه  ضمن 
ماه 92،  104 تن و 143 كيلوگرم به ارزش 151 ميليون دالر بوده است. 
وى اضافه كرد: هر كيلوگرم زعفران پوشال بين 4 ميليون و 700 هزار تا 
4 ميليون و900 هزار تومان، نگين بين 5 ميليون و 600 هزار تا 5 ميليون 
و700 هزار تومان و سرگل بين 4 ميليون و900 هزار تا 5 ميليون و 100 

هزار تومان از كشاوزان خريدارى مى شود. 

مدير عامل بانك مهر اقتصاد از آغاز واگذارى سهام اين 
بانك خبر داد.

به گزارش فارس، غالمحسين تقى نتاج مدير عامل بانك 
مهر اقتصاد گفت: با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
و در راستاى سياست هاى بانك مركزى ج.ا.ا و بر اساس 
ماه 99 قانون برنامه پنجم توسعه، مرحله دوم عرضه سهام 
بانك مهر اقتصاد با نماد معامالتى« ومهر» در بازار پايه 

فرابورس ايران آغاز شد.
 نتاج از واگذارى 5 درصد از سهام اين بانك خبر داد و گفت : 
در روز نخست 50 ميليون سهم به عموم مردم واگذار شد 
كه با توجه به استقبال و اشتياق براى خريد سهام بانك 
مهر اقتصاد عرضه مجدد سهام اين بانك در دستور كار 

سهامدار عمده بانك قرار دارد.
از  «ومهر»  نماد  با  اقتصاد  مهر  بانك  كرد:  تصريح  وى 
تاريخ 26 اسفند 93 در گروه بانك ها و موسسات اعتبارى 
در  معامالتى  نماد  سومين  و  هشتاد  و  يكصد  عنوان  به 
فهرست نرخ هاى بازار فرابورس ايران درج شده است و 

معامالت آن به صورت توافقى انجام مى شود.
نتاج با اشاره به بيش از دو دهه سابقه فعاليت اين بانك 
اقتصاد  بانك مهر  بانكى كشور، گفت:  پولى و  در عرصه 
ميليون   12 از  بيش  كشور،  سراسر  در  شعبه   800  با 
سپرده گذار و صدها هزار سهامدار، 5 درصد از نقدينگى 
كشور را مديريت مى كند و سبد دارايى هاى آن متشكل 
براى  بازده مناسب است كه  با  از دارايى هاى مطمئن و 

پايدار  لحاظ سودآورى  از  بااليى  گذاران جذابيت  سرمايه 
فراهم كرده است.

وى افزود : اين بانك از هفده سال گذشته تا كنون تعداد 
10 ميليون و 500 هزار فقره وام و تسهيالت بالغ بر 700 
هزارميليارد ريال براى فعاليت هاى اقتصادى كشور و در 
جهت توسعه فضاى كسب و كار پرداخت نموده است و 
براى سال جارى نيز حدود 180 هزار ميليارد ريال بودجه 

جهت پرداخت تسهيالت در نظر گرفته است.
 مدير عامل بانك مهر اقتصاد همچنين گفت: روند شاخص هاى 
از سنوات  بانكى كشور  نظام  بانك در  اين  مالى  عملكرد 
گذشته تاكنون نشان مى دهد اين بانك به طور ميانگين 
همواره در شاخص هاى عملكرد مالى جزو 5 بانك برتر 

كشور بوده و مطمئنًا اين روند با پيوستن بانك مهر اقتصاد 
بانكى  و  پولى  خدمات  گسترش  و  كشور  بانكى  نظام  به 

افزايش چشم گيرى در پى خواهد داشت.

وزير صنعت، معدن و تجارت به برخى آمار بانك 
مركزى در طول 11ماهه سال 1393 اشاره كرد 
و گفت: در سال گذشته 40 درصد بخش صنعت 
و معدن بيشتر نتوانستند تسهيالت بگيرند كه 50 
درصد اين ميزان متعلق به استمهاالت بوده و در 
واقع پول جديدى نبوده است. به گزارش جهان، 
نعمت زاده اظهار كرد: طى سال 94 شاهد رشد 

خواهيم  غيرنفتى  صادرات  درصدى   25 تا   20
بود ضمن اينكه اگر فضا بازتر از قبل باشد اميد 
وى  گفته  به  كرد.  تصور  توان  مى  را  بيشترى 
،ال سى  براى 7 طرح فوالدى  در سال 1393 
با  كشور  كه  هايى  محدوديت  تمام  رغم  على 
در  شد.همچنين  اعتبار  گشايش  بود  مواجه  آن 
بخش آلومنيوم نيز تا آخر فروردين ماه گشايش 

اعتبار خواهد شد. وى در ادامه با تاكيد بر نقش و 
حضور بانكها و حمايتى كه بخش صنعت، معدن 
با  كرد؛  خاطرنشان  است  آن  نيازمند  تجارت  و 
توسعه  بر  عالوه  اين خصوص  در  بيشتر  توجه 
صادرات غيرنفتى بتوانيم در تكميل و جلوگيرى 
باشيم. موثر  پيش  از  بيش  خام  مواد  صدور  از 

را  توزيع  نظام  ساماندهى  همچنين  زاده  نعمت 

سالجارى  طى  كه  كرد  ذكر  اقداماتى  ديگر  از 
بيشتر به آن پرداخته خواهد شد. وى اظهار كرد: 
در كشورهاى صنعتى بيش از 50 درصد توزيع 
از طريق فروشگاههاى بزرگ زنجيره اى  كاال 
صورت مى گيرد كه اين رقم در كشور ما 5درصد 
است كه به دنبال آن هستيم تا در اين رابطه نيز 

بتوانيم به جايگاه مناسب دست يابيم. 

واگذارى سهام بانك مهر اقتصاد آغاز شد

گله وزير صنعت و معدن از بانك ها
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قطع رابطه سياسي ايران با آمريكا 
(1359 ش)

 28 كودتاي  از  ايران  در  آمريكا  بالمنازع  سلطه 
مرداد 32 به مدت بيش از 25 سال در ايران ادامه 
داشت و تصويب كاپيتوالسيون و مصونيت براي 
اتباع آن كشور، دست آنان را در انواع دخالت ها 
النه  اشغال  از  پس  سرانجام  بود.  گذاشته  باز 
جاسوسي و استعفاي دولت موقت، دولت آمريكا 
روز،  اين  در  و  زد  ايران  عليه  اقداماتي  به  دست 
امام  حضرت  قاطع  حمايت  با  كشور  دو  رابطه 

قطع شد.

فكه  منطقه  در  يك  والفجر  بزرگ  عمليات  آغاز 
توسط ارتش و سپاه (1362 ش). 

عمليات كربالى 9، در قصرشيرين، توسط ارتِش 
جمهورى اسالمى ايران (1366ش). 

رحلت عالم نامي آيت  ا... «سيد مرتضي 
حسيني مرعشي نجفي» (1375 ش)

آيت ا... مرعشي نجفي، در سال 1286 ش در نجف 
به دنيا آمد. رجال الحديث، حاشيه ُعروة الُوثقي و 

روَضُة العارفين، از جمله آثار ايشان مي باشد. 

روز ملى انرژى هسته اى. 

سقوط «صدام حسين» ديكتاتور سفاك 
عراق در پي سقوط بغداد (2003م)

آوريل   28 در  عراق،  ديكتاتور  حسين  صدام 
1937م در روستايى در حومه تكريت به دنيا آمد. 
عراق  بعث  حزب  عضويت  به  سالگي   22 در  او 
2001م  سپتامبر  يازدهم  حمالت  از  پس  درآمد. 
سيل  عراق،  به  حمله  براي  آمريكا  تصميم  و 
تبليغات آمريكا و انگليس عليه عراق باعث شد تا 
نيروهاي اين دو كشور در مارس 2003م به عراق 
حمله برند. با سقوط بغداد در نهم آوريل 2003م، 
دوران حكومت سياه و ننگين صدام پايان يافت. 

تقويم مناسبت هاى  روز
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

مناقصه عمومى يك مرحله اى 94/1 اداره كل پست استان خراسان جنوبى
مناقصه گذار: اداره كل پست استان خراسان جنوبى

موضوع مناقصه: واگذارى خدمات عمومى ، نظافت ، تخليه و بارگيرى        نوع مناقصه: عمومى يك مرحله اى
اداره كل پست استان خراسان جنوبى در نظر دارد: خدمات انجام امور نظافت تخليه و بارگيرى اداره كل و خدمات انجام 
امور نظافت و باربرى ادارات تابعه سطح استان را در سال 94 مطابق با شرايط عمومى ، فنى و طرح قرارداد از طريق 
مناقصه عمومى يك مرحله اى خريدارى نمايد. لذا از كليه اشخاص حقوقى كه موضوع اصلى فعاليت آنها با موضوع مناقصه 
 مطابقت دارد ، دعوت مى شود با در دست داشتن معرفى نامه كتبى و فيش واريزى نسبت به دريافت اسناد مناقصه

 به يكى از طرق ذيل اقدام نمايند.
الف: مراجعه حضورى به ابتداى خيابان پاسداران – اداره كل پست خراسان جنوبى- اداره امور ادارى- دبيرخانه

ب: مراجعه به سايت http://IETS.mporg.ir پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
www.birjand.post.ir :ج: مراجعه به پورتال اداره كل پست استان خراسان جنوبى به آدرس
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ اولين روز درج آگهى 94/1/18 لغايت 94/1/27 به مدت 10 روز

تذكر: دريافت اسناد به نماينده معرفى شده از سوى شركت امكان پذير خواهد بود.
ارائه پاكت ها: به مدت 14 روز از آخرين روز فروش اسناد 94/1/27 لغايت آخر وقت ادارى چهارشنبه 94/2/9 صرفا از 
طريق پست پيشتاز به نشانى: بيرجند- ابتداى خيابان پاسداران- اداره كل پست خراسان جنوبى واحد دبيرخانه   تلفن: 
5- 32236201  - 09153625020 فيش خريد اسناد: مبلغ 150/000 (يكصد و پنجاه هزار) ريال به حساب سيبا 
2174772200002 نزد بانك ملى شعبه مركزى بيرجند به نام اداره كل پست استان بابت خريد اسناد مناقصه و مبلغ 
13/500 ريال به عنوان ماليات بر ارزش افزوده به حساب شماره 2174772001005  مى بايستى هر فيش به تفكيك 
و جداگانه واريز شود. سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 17/000/000 (هفده ميليون) ريال 
است كه به يكى از دو روش ذيل مى باشد: 1- ارائه ضمانت نامه بانكى از يكى از بانك ها يا موسسات مالى تحت نظارت 
بانك مركزى به مبلغ 17/000/000 ريال با اعتبار سه ماهه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهادها و قابل تمديد و بدون 
قيد و شرط به هر مدت بنا به درخواست اداره كل پست استان 2- واريز مبلغ 17/000/000 ريال به حساب شماره 
2174772101008 نزد بانك ملى به نام حساب تمركز وجوه سپرده هزينه اى اداره كل پست استان خراسان جنوبى 
بابت شركت در مناقصه شماره 94/1 تذكر: با توجه به شرايط و مدت زمان استرداد وجوه از حساب سپرده نزد بانك 
مركزى ، در صورت واريز مبلغ سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدى رعايت تشريفات قانونى مستلزم صرف زمان 
نسبتا طوالنى خواهد بود. هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.  زمان بازگشايى پاكت ها (الف، ب، ج) : 

دوشنبه 94/2/14 ساعت 10 (حضور پيشنهاد كنندگان در بازگشايى پاكت ها بالمانع است)
كميسيون معامالت اداره كل پست خراسان جنوبى

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

 حمل اثاثيه منزل 
با خاور مسقف و كارگر ماهر

09159639065- على آبادى

"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگاه كودك
  اميـر

پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

داربست فلزى مهدى  
09151642377 - وسيله كار

تعمير انواع لوازم گازسوز 
 در منزل و در اسرع وقت  

   09158624439 - جانى

 دعوت نامه تشكيل مجمع عادى به طور فوق العاده "نوبت اول" 
شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند      تاريخ انتشار : 94/1/20

جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند جمعه 94/2/4 ساعت 9/30 صبح در محل مسجد توحيد واقع 
در خيابان ميرزا كوچك خان جنگلى برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به 
هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه 
و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد.  دستور جلسه: 1- اصالح ماده (7) اساسنامه شركت تعاونى (سهام تعهدى)  

هيئت  مديره

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

در پى استقبال همشهريان عزيز از آزمون هاى آزمايشى

موسسه تخصصى حقوق چتر دانش

مــرحــلــــــه
 آموزن جامع

*    ارشـــــد
*    وكــــالت

تـخـصـصــى پـشـتـيـبــان  هـمــراه  بــه 
در نيمه اول سال 94 برگزار مى شود

آدرس محل ثبت نام :
بيرجند - خيابان توحيد - چهار راه دوم توحيد - امام موسى صدر پالك 40

تلفن: 05632431910 - 09155610601 -  09153614765  
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استاندار خانواده هاي شهدا را گنجينه هاي ارزشمند انقالب و نظام دانست و گفت: مسئولين و دست اندركاران امر هرچه براي خدمت به اين عزيزان تالش كنند باز 
هم مديون خون شهداي عزيز خواهند بود. خدمتگزار در آستانه فرا رسيدن روز زن با خانواده شهيدان محمد چاحوضي و رضا تقي زاده دو تن از شهداي دوران دفاع 

مقدس ديدار كرد و از نزديك در جريان مسائل، مشكالت و درخواست هاي آنان قرار گرفت.

3 خانواده شهدا گنجينه هاى ارزشمند انقالب و نظام هستند
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

واحدهاى  از  بردارى  بهره  سال  چند  از  بعد  باسالم. 
مهر  بلوار  هنوزآسفالت  ادارى  سايت  مسكونى 
تكميل نشده و اكثراً به صورت خالف عبور و مرور 

 

باشيم  داشته  جانى  تلفات  بايستى  حتمًا  كنند.  مى 
عبور  تابلو  نصب  ضمنًا  كنند؟  رسيدگى  مسئولين  تا 
ممنوع چاره كار نيست ضمن اينكه گردوخاك ناشى 
وارد  بلوار مستقيمًا  راست  در سمت  مرور  و  عبور  از 

واحدهاى مسكونى مى شود.
915...383
پارسال از نمايندگى... ماشينم را تحويل گرفتم رنگ 
سپر و ركاب سر يك هفته اى از بين رفت به هرجا 
صنعت  باد  پاينده  نرسيدم.  نتيجه  به  كردم  شكايت 
خودروسازى ايران. آوا جان داغ شدم لطفًا چاپ كن.
915...766
حسين  امام  خيابان  روشناى  براى  استان  برق  اداره 
روشناى  هيچ  كه  بعد  به  عمار  ازخيابان  شهر  مهر 

ندارد، لطفًا اقدام كند. با تشكر.
915...203
بيرجند  سيماى  و  مسئوالن صدا  به  لطفًا  آوا.  سالم 
بگو به فكر مردم شمال شهر از جمله مردم دولت و 
نيرو هوايى باشند به اين دليل كه شبكه سه تلويزيون 
آنالوگ براى هشتمين روز متوالى قطع شده و كسى 
هم به فكر رفع اين مشكل نيست حداقل تو به فكر 

ما باش و اطالع رسانى كن.
912...884
دو ماه پيش اداره مخابرات داخل معلم 13 را كنده كارى 
نمود. اما چاله ها را كامًال پر نكرد. دوبار آنجا را آسفالت 
كردند ولى بازهم چاله ها نمايان شد. ماشين هايمان 

خراب شد. لطفاً فكرى براى رفع مشكل كنيد.
917...130
مسؤلين  همه  بر  عيد  ايام  اميداواريم  آوا.  سالم 
بر  عيد  ايام  كه  بدانند  اما  باشد.  گذشته  شهرخوش 
مردمى كه در شرق روستاى اميرآباد نه آب، نه برق، 
تلنگرى  تبريك  اين  دارند هم گذشت. شايد  نه گاز 
براى مسئولين باشدكه بدانند درشهرشان بعد از 4سال 

براى اين مشكل چه كرده اند؟ لطفًاپيگيرى كنيد.
915...019
بپرسيد  مربوطه  ازمسئولين  خواستيم  مى  باسالم، 
شهر  شوراى  هاى  كارى  خالف  مسئول  كسى  چه 
و شهردارى است؟! كى يا چه دستگاهى بدون اينكه 
مردم گزارشى بدن يا شكايتى كنن مسئوليت نظارت 
و جلوگيرى از تخلفات شوراى شهر يا شهردارى ها 
رو در اين استان به عهده دارد؟منتظر پاسخ هستيم.
919...920
سالم. شبكه سه آنالوگ در محدوده خيابان دولت و 
بگو يك  به مسئوالن  لطفًا  است.  رجايى قطع شده 
ما  باشند شايد  ما قشر كم درآمد هم  به فكر  مقدار 

توان خريد دستگاه ديجيتال را نداشته باشيم.
930...977
سالم. از پرسنل پاسگاه انتظامى و اورژانس115روستاى 
دهسلم شهرستان نهبندان به علت كمك رسانى به 
مسافرين تقدير و تشكر دارم و خداوند بزرگ به اين 

بزرگواران پاداش خير عطا نمايد.
915...933
نوار  حق  برقرارى  براى  است  خواهشمند  باسالم. 

مرزى فرهنگيان نهبندان رسيدگى فرمائيد. باتشكر
915...611
سالم. با تشكر از شهردار بيرجند خواستم چند پروژه 
يادآورى كنم 1.سالن همايش صياد  را  فراموش شده 
درياچه  دوم  فاز  پاسداران 3.  همسطح  غير  تقاطع   .2
مصنوعى 4. باغ پرندگان ... ضمناً تابلوهاى اعالم مسير 
در بزرگراه پيامبر اعظم (ص) خيلى كم و كوچك است با 
سرعت كم هم نمى توانى آنها را بخوانى . تابلوها هزينه 

زيادى ندارد اين مورد را در اولويت قرار دهيد. متشكرم
915..608
وكاركنان  از زحمات شهردار محترم  تشكر  با  سالم 
زحمتكش شهردارى لطفًا فكرى به حال باغ متروك 
مشكالت  موجب  كه  مطهرى10برداريد  خشكيده  و 

زيادى براى ساكنان اين خيابان شده است.
915...421
سالم آوا ورودى حدود دويست خونه آپارتمان انتهاى 
رجايى پشت پارك موتورى قبل عيد بسته شده. شما 

بگو بايد پرواز كنيم تا برسيم به خونه؟
915...730

* رحيم زاده 
در چند سال گذشته شاهد ظهور چايخانه ها و 
استان  نقاط  اقصى  سفره خانه هاى متعدد در 
به ويژه شهرستان بيرجند بوده ايم. با توجه به 
نبود ساير مراكز تفريحى مطلوب و با كيفيت 
در شهر اين مراكز با استقبال بسيارى از سوى 
اند. هر  روبرو شده  جوانان  به خصوص  مردم 

به  فاكتورها  برخى  ايجاد  با  ها  چايخانه  چند 
عنوان مكانى سنتى معرفى شده اند اما مسئله 
ها مكان  اين  آيا  كه  است  اين  تأمل   قابل 

و  جوانان  افراد،  حضور  براى  مناسب  محلى 
خانواده ها هستند؟

سرى به يكى از قديمى ترين چايخانه هاى سطح 
 شهر مى زنيم. يكى از حاضرين در سفره خانه ها 
مى گويد: چايخانه هاى امروزى هيچ شباهتى به 
چايخانه هاى سنتى گذشته ندارند و فقط با ارائه 

قليان سعى در سنتى جلوه دادن خود دارند.
آقاى فضلى يكى ديگر از افرادى كه در چايخانه 
حضور دارد، در گفتگو با آوا مى گويد: با توجه 
به وضع اقليمى خراسان جنوبى و كويرى بودن 
منطقه و استعداد منطقه براى جذب توريست، 
طراحى  در  اى  ويژه  نگاه  بايد   مسئوالن 
چايخانه هاى سنتى با آموزه هاى مناسب و با 

استناد به پيشينه تاريخى داشته باشند.

سنتى بودن چايخانه ها 
توجيهى براى ارائه قليان 

وى خاطرنشان مى كند: در سال هاى گذشته 
مردم از مضرات مصرف انواع قليان ها و سيگار 
بى اطالع بوده و قليان به عنوان عاملى غيرقابل 
اغماض در محافل موجود بوده است، اما مسئله 
مهم اين است كه چرا امروزه با وجود اطالع از 
مضرات استفاده از قليان ها، هنوز شاهد ارائه آن 
در اماكن مختلف از جمله چايخانه ها هستيم. 
 وى ادامه مى دهد: ادعاى سنتى بودن چايخانه ها

از  استفاده  و  قليان  ارائه  براى   توجيهى 

قليان ها در اين مراكزشده است.
 وى با اشاره به اين مطلب كه در گذشته چايخانه ها

مكانى براى يادگيرى و سرگرمى و تفريح مردم 
بوده است، مى گويد: چرا چايخانه هاى امروزى 
با حدف قليان و سيگار و جايگزين نمودن آن 
با نقالى اشعار فردوسى و عرضه غذاهاى محلى 
سنتى و استفاده از ظرف سنتى قالب سنتى بودن 
را حفظ نمى كنند؟ وى ادامه مى دهد: با توجه 
شاهنامه  برجسته  هاى  شخصيت  اينكه  به 
فردوسى از مناطق سيستان و خراسان هستند 
با  توانند  مى  اماكن  اداره  و  فرهنگى  ميراث 
فضاى  ها  مكان  اين  در  ها  نقالى  گنجاندن 

دلنشين و آموزنده اى را به وجود آورند.
در يكى ديگر از چايخانه هاى شهرستان كه 
اسم زيبايى دارد حضور مى يابيم، اينجا نسبت 
به برخى ديگر از چايخانه ها سنتى تر عمل 
كرده و با تكيه بر فرهنگ و تاريخ شهرستان 
به موزه كوچك در جهت شناساندن بهتر تاريخ 
و فرهنگ منطقه تبديل شده كه اين خود نكته 
مهم در جذب مشترى است. حضور خدمه با 
لباس هاى سنتى، ارائه غذاهاى محلى و ايجاد 
بافت تاريخى در محل چايخانه جاذبه اينجا را 

دو چندان كرده است.

برخى چايخانه ها با ايجاد فضاهاى 
دربسته امكان فرصت طلبى افراد 

را فراهم مى آورند

با خانواده اى كه در محيط  در حياط چايخانه 
 باز مشغول صرف غذا هستند گفتگو مى كنيم.

بودن  سنتى  و  زيبايى  به  اشاره  با  خانواده  در 
اين  هاى  جذابيت  ديگر  از  گويد:  مى  محيط 
و هنرى  آثار دستى  معرفى  توان  چايخانه مى 
گنبدى  هاى  خانه  و  گذشته  زمان  در  مردم 
گذشتگان  رسوم  و  آداب  دادن  نشان  و   شكل 
هاى  محيط  به  نسبت  مزيتى  كه  برشمرد  را 

مشابه محسوب مى شود.
 آقاى خادم مى گويد:  متأسفانه چايخانه هاى

دربسته  و  دنج  فضاهاى  بعضى  ايجاد  با  ما 
ها آالچيق  و  ها  اتاق  ساير  از  دور  يا   و 

امكان فرصت طلبى بعضى افراد ناباب را فراهم 
مهمى  اشكاالت  از  گويد:  مى  وى  آورند.  مى 
كه در چايخانه هاى شهر وجود دارد ارائه قليان 
است كه عالوه بر بوى بد ناشى از آن، هواى 
سالمت  روى  بر  آن  استعمال  از  ناشى  آلوده 

دستگاه تنفسى انسان اثرات بدى دارد.

  ارائه قليان در اين مراكز به صورت 
فرهنگ نهادينه مى شود  

را  رشته كالم  خانواده  مادر  گفتگو  بحبوحه  در 
اين مراكز  قليان در  ارائه  به دست مى گويد:  
سرپوشى بر زشتى اين كار است و براى افراد 
به صورت فرهنگ در مى آيد. به نظر من ارائه 
قليان باعث كمرنگ شدن قبح استعمال آن در 

چشم مردم به خصوص جوانان مى شود. 
در  بار  اولين  براى  كه  جوانى  گويد:  مى  وى 

طوالنى  در  زند  مى  قليان  به  پكى  چايخانه، 
آن كنار  در  و  كند  مى  عادت  كار  اين   به 
نيز  را  مواد  ساير  و  سيگار  از  استفاده  تجربه 

خواهد داشت.
از دانشجويان دختر غيربومى  در جمع گروهى 

در چايخانه حاضر مى شويم.
خانم محمدى با طرح اين سؤال كه چرا نظارتى 
بر ارائه قليان ها نيست، مى گويد: ضرر و زيان 
قليان به مراتب بيشتر از سيگار است، با اين حال 
چرا استفاده از مواد مخدر جرم محسوب شده و 
مصرف  زمينه  در  اما  شود  مى  برخورد  آن  با 
سيگار يا قليان هيچ مجازات يا محدوديتى براى 

افراد درنظر گرفته نمى شود. 

 كمبود مراكز تفريحى  و جذاب 
براى جوانان در بيرجند

    
و  است  كامپيوتر  مهندسى  دانشجوى  زهرا، 
گويد:  ها مى  چايخانه  مطلوبيت فضاى  درباره 
اما  دارند  وجود  كشور  سراسر  در  ها  چايخانه 
سطح  روى  بر  كمتر  ها  چايخانه  بيرجند،  در 
كيفيت و مطلوبيت مكان و خدمات دهى تمركز 
 كرده اند. وى ادامه مى دهد: با توجه به وجود 
شهرستان  و  استان  در  متعدد  هاى  دانشگاه 
متأسفانه مراكز تفريحى قابل ذكر و جذاب براى 
جوانان ديده نشده  و جوانان (چه بومى و چه 
غيربومى) مجبورند براى تخليه انرژى شان در 

نبود فضاى مطلوب به چايخانه ها روى آورند.

 استفاده بعضى از اشخاص از قليان 
در محيط چايخانه ها وجهه بدى به 
چايخانه داده و مراجعه كنندگان 
به چايخانه ها را به چشم افراد 

قليانى مى بينند 

وى ادامه مى دهد:  استفاده بعضى از اشخاص 
به  بدى  وجهه  ها  چايخانه  در محيط  قليان  از 
چايخانه داده و مراجعه كنندگان به چايخانه ها 

را به چشم افراد قليانى مى بينند. 
وى مى گويد: چايخانه ها مى توانند با استفاده 
از آهنگ هاى سنتى و ترانه هاى محلى بومى، 
ارائه تئاترهاى منطقه اى و تاريخى در معرفى 
بيشتر شهر و پيشينه تاريخى و شخصيت سازى 
اين  نام،  صاحب  برجسته  افراد  و  بزرگان  از 
آموزشى  و  انگيز  خاطره  محيطى  به  را  اماكن 
والدين  دغدغه  و  نمايند  تبديل  جوانان  براى 
را  چايخانه  ناسالم  محيط  در  حضور  بر  مبنى 

مرتفع سازند.
اينجا  در  حاضر  دختران  از  ديگر  يكى  نگين 
بر نظارتى  هيچ  حاضر  حال  در  گويد:   مى 

چايخانه ها اعمال نمى شود به طورى كه اين 
محيط ها به محلى براى رفت و آمد عده اى 
از دختران و پسران جوان در قالب دوستى هاى 

نامطلوب تبديل شده است.
ناسالم  افراد  برخى  دهد: حضور  مى  ادامه  وى 
قليان  جهت  استفاده صرف  و  طلب  فرصت  و 
كشيدن حضور خانم ها را در اين اماكن تحت 

الشعاع قرار داده و ضريب امنيت آنها را پايين 
اشاره  اى  كيسه  هاى  چاى  به  وى  آورد.  مى 
يعنى  چايخانه  گويد:  مى  لبخند  با  و  كرده 
و  بو  كه  جايى  و  چاى  صرف  براى  جايگاهى 
به  اما  باشد.  كرده  پر  را  آن  فضاى  عطر چاى 
 نظر من در اكثر چايخانه ها ارائه چاى كيسه اى
و  برد  مى  سؤال  زير  را  سنتى  چايخانه  اسم 
در  توريست  عنوان  به  كه  افرادى  براى   اين 
چايخانه هاى منطقه حضور مى يابند مضحك 

و تعجب برانگيز است.
اشاره  با  ما  با  گفتگو  در  كيا  مهدوى  سرهنگ 
و  كشور  در سطح  دولت  خاص  توجه  لزوم  به 
سنتى  هاى  خانه  سفره  موضوع  به   استانى 
مى گويد: خوشبختانه نظارت بر كار سفره خانه 
و چايخانه هاى سنتى در خراسان جنوبى وجود 
دارد. سرهنگ مهدوى ادامه مى دهد: براساس 
سال  مهرماه  آغاز  از  شهرستان  داخلى  مصوبه 
93 بحث نظارت جدى بر كار سفره خانه ها با 
هماهنگى ميراث فرهنگى و بهداشت در دستور 
موضوع  خصوص  اين  در  و  گرفته  قرار   كار 
جمع آورى قليان ها را از اين اماكن داشته ايم. 

متوليان صدور مجوز بايد 
مراكز فاقد مجوز را معرفى كنند

گويد:  مى  شهرستان  وسعت  به  اشاره  با  وى 
مورد   اين  در  مسئوالن  تالش  عليرغم 
محيط  بر  تواند  نمى  «اماكن»  تمركز   تنها 
سفره خانه ها باشد به طورى كه برخى از اين 
چايخانه ها با وجود تعهداتى كه مى دهند بعد 
عرضه  به  بيشتر  منفعت  براى  دوباره  مدتى  از 
قليان و ساير موارد حاشيه اى روى مى آورند. 
سرهنگ مهدوى كيا ادامه مى دهد: كار نظارت 
ها  چايخانه  در  قليان  عرضه  از  جلوگيرى  و 
در  آنها  از  بسيارى  نظر  از  و  شود  مى  اجرايى 

زمينه عرضه قليان محدود شده اند.
وى درباره رويكرد قانون در اين مسئله مى گويد: 
قانون  اجرايى ماده 28  نامه  آيين  برابر ماده 8 
خصوص  اين  در  خاطيان  براى  صنفى  نظام 
براى بار اول اظهار كتبى و درج در پرونده واحد 
صنفى، در صورت تكرار براى بار دوم تعطيلى 
محل براى مدت 10 روز، در صورت تكرار بار 
سوم تعطيلى محل كسب براى يك ماه و ضبط 
پروانه كسب در اتحاديه و در صورت تكرار براى 
بار چهارم تعطيلى محل كسب به مدت 3 ماه و 

ضبط پروانه كسب در اتحاديه مى باشد.
اين  دهدتكرار  مى  ادامه  كيا  مهدوى  سرهنگ 
واحدهاى  پلمپ  و  تعطيلى  با  نهايت  در  وضع 
صنفى همراه بوده و موجب ابطال پروانه كسب 

فرد خاطى خواهد شد.

درصورت مشاهده مراكز مخفى 
و سرپوشيده بر اساس قانون

 با آن برخورد مى شود

ايجاد برخى فضاهاى مخفى  وى در خصوص 
گويد:  مى  ها  چايخانه  محيط  در   پوشيده 

ايجاد  مقررات  و  قانون  ضوابط  اساس   بر 
اماكن  در  سرپوشيده  و  مخفى  هاى  محيط 
بوده  ضوابط  ها خالف  چايخانه  مانند  عمومى 

برخورد  كار  اين  با  مشاهده  صورت  در  و 
خواهد شد.

 در ادامه با مسئول مركز بهداشت محيط 
گفتگو  به  بيرجند  شهرستان  اى  حرفه  و 

مى نشينيم.
مهندس وداد با تأكيد بر عدم عرضه قليان 
در سفره خانه ها مى گويد: بر اساس قانون 
ها خانه  سفره  دخانيات،  با  مبارزه   جامع 

نيستند  قليان  ارائه  و  استفاده  به  مجاز 
تالش  وجود  با  كه  است  حالى  در  اين 
پنهان  اماكن  اين  مربوطه  مسئوالن 
ادامه  وداد  دهند.  مى  ادامه  خود  كار   به 
جديد  نامه  آيين  اساس  بر  دهد:  مى 
خوراكى،  مواد  قانون   13 ماده  اصالحى 
بازرسين  بهداشتى  و  آرايش  آشاميدنى، 
بر  بهداشتى  نظارت  محيط  بهداشت 
توزيع  و  تهيه  مراكز  بهداشتى  وضعيت 
مواد غذايى و اماكن عمومى به ويژه اماكن 

حساس نظير سفره خانه هاى سنتى دارند كه 
فردى،  بهداشت  مختلف  ابعاد  در  مهم  اين 
وضعيت  بهداشت  ساختمان،  وضعيت  بهداشت 
مواد غذايى و بهداشت وضعيت وسايل كار در 

دستور كار قرار دارد.
از  بازديد  در  امر  اين  دنبال  به  گويد:  مى  وى 
 48 مدت  بحرانى  موارد  با  رابطه  در  اماكن، 
ساعت نسبت به تعديل مكان كسب و در موارد 
غيربحرانى حداكثر 60 روز براى رفع نواقص در 

محل، به فرد خاطى مهلت داده مى شود.

مسئوالن با ديدى دلسوزانه 
براى جمع آورى قليان ها 
از ميان جوانان اقدام كنند

وى خاطرنشان مى كند: در صورت رفع نواقص 

پاداش  عنوان  به  شده  تعيين  زمان  مدت  در 
مسئول  دستور  اساس  بر  كار  انجام  حسن 
بهداشت محل مكان تعطيل نخواهد شد. وى 

 با اشاره به جلسات ويژه اى كه با ساير ارگان ها 
و دستگاه هاى دولتى اعم از فرماندارى، ميراث 
خصوص  در  شهرستان  اماكن  اداره  فرهنگى، 
گويد:  گرفته شده مى  ها  خانه  وضعيت سفره 
هايى خانه  سفره  كليه  گذشته  سال   2  در 

مركز  تالش  با  اند  كرده  عرضه  قليان  كه 
تعطيل  بيرجند  شهرستان  اماكن  و  بهداشت 
وجود  با  اى  وقفه  گذشت  از  پس  كه  شدند 
تعهدى كه دادند دوباره اقدام به ارائه و عرضه 

قليان ها كردند.
نگاهى  با  خواهد  مى  ذيربط  مسئولين  از  وداد 
ريزى  برنامه  جامعه  سالمت  تأمين  در  ويژه 
در  تر  دلسوزانه  ديدى  با  و  داشته  هدفمند 
جمع  ميان  از  ها  قليان  اورى  جمع  خصوص 
هايى  گام  بوم  و  مرز  اين  فرزندان  و  جوانان 

اساسى بردارد.

مردم بيرجند از سفره خانه هاى سنتى مى گويند

قليان؛ آتشى بر سفره سنت

آدرس: نبش معلم 50      تلفن: 32450594 - 09153617985

عرضه انواع:
باقلواى اصل استانبول

ميالد با سعادت بزرگ بانوى اسالم حضرت فاطمه زهـرا (س) خجسته باد
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انرژى هسته اى 

زنان بزرگ تاريخ

« ميه كو ناگا اوكا « بانوى شناگر 100 ساله ژاپنى موفق شد در رقابت هاى جهانى شناى زنان بين 100 تا 104 ساله ركورد اين رده سنى را بشكند. اين بانوى ژاپنى 
موفق شد در طى مدت 1 ساعت و 15 دقيقه و 54 ثانيه در يك استخر به طول 25 متر ، در مسابقات جهانى شناى 1500 متر قهرمان شود و ركورد جهان را در رده 
سنى 100 تا 104 ساله زنان جابجا كند.ناگا اوكا گفته است قصد دارد تا 105 سالگى شنا كند. نام اين زن ژاپنى در كتاب ركوردهاى گينس ثبت شده است.

زن 100 ساله ژاپنى ركورد دنيا را شكست 

حمنه ، دختر عمه رسول خدا
همسر «اميمه»  خدا  رسول  هاى  عمه  از   يكى 
جحش بن رياب است. اميمه در آغوش خود فرزندانى 
كدام  اسالم،هر  درخشان  تاريخ  در  كه  پرورانيد 
شهرت و عظمتى دارند. يكي از فرزندانش، قهرمان 
همسري  به  او  است.  «حمنه»  داستان  اين  برجسته 
درآمد.  عمير»  بن  «مصعب  خود  گرامي  پسرعموي 
پذيرفتند  قلب  از صميم  را  اسالم  عاليقدر،  زوج  اين 
و در راه پيشبرد اهداف مقدس آن، بي دريغ، مبارزه 
حمله  حقيقت  در  كه  احد  جنگ  كردند.  فداكاري  و 
با  و  بود  مدينه  مسلمانان  به  مكه  مشركين  انتقامي 
انجام مي گرفت، در  ساز و برگ و تجهيزات كامل 
نزديكي مدينه اتفاق افتاد. در اين جنگ، مسلمانان نه 
تجهيزات كامل دشمن را داشتند و نه از لحاظ تعداد 
افراد سپاهي، مي توانستند با آنها برابري كنند. تنها 
چيزي كه داشتند، ايمان بود و اخالص! اگر بعضي از 
مسلمانان، تپه احد را اشتباها و برخالف دستور پيامبر 
خدا تخليه نميكردند، پيروزي مسلمين حتمي بود. اما 
مسلمانان شكستي  براي  گروه،  اين  غفلت  و  اشتباه 

گران ببار آورد و افراد برجسته اي را بكشتن داد!
فرود  حمنه  دوش  بر  شكست  بار  سنگيني  بيشتر    
او در اين جنگ، عهده دار تامين آب و درمان  آمد. 
و پانسمان مجروحين بود و ظايف خود را با دقت و 
شهامت انجام داد. جنگ بپايان رسيد. زنها مي آمدند 
و سراغ بستگان خود را مي گرفتند. اما هيچكس آنها 
را از كشته شدگان ميدان جنگ، آگاه نمي ساخت. تا 
اينكه بحضور رسول خدا رسيدند. آن بزرگوار يكايك 
شده  مجروح  يا  كشته  كه  سربازاني  حال  از  را  آنها 

بودند، مطلع گردانيد.
  تا اينكه نوبت به حمنه رسيد. فرمود:ـ حمنه، برادرت 

ـ عبدا... ـ در راه خدا شهيد شد!
: گفت   و  آورد  زبان  بر  را  استرجاع  آيه  حمنه     

 -  خداوند رحمتش كند و از گناهانش درگذرد!
  ديگر باره فرمود: ـ دايي عزيزت ـ حمزه ـ نيز در 

راه خدا كشته شد!
  حمنه دوباره  آيه استرجاع را بر زبان آورد و گفت: - 

خداوند رحمتش كند و از گناهانش درگذرد!
  پس از آن فرمود: ـ همسر عزيزت ـ مصعب ـ نيز 

شهيد راه خدا شد!
  حمنه كه تاكنون «استرجاع» مي گفت و براي برادر 
و دايي خود طلب آمرزش مي كرد و صبر و استقامت 

نشان مي داد، گفت: ـ چه جنگ سختي بود!
  پيامبر خدا فرمود: ـ مردان را در دل زنان مقام و 

منزلتي است و زنها خود را از ايشان جدا نمي دانند!
مصعب، سخني  درباره  چرا  ـ  فرمود:  او  به    سپس 

گفتي كه درباره عبدا... و حمزه نگفتي؟!
  عرض كرد: ـ بياد يتيمي فرزندانش افتادم؟

  اين بانو در جنگ خيبر نيز حضور داشت و پيامبر خدا 
از غنايم جنگي سهمي نيز به او داد.

 به بهانه 20 فروردين ماه
روزملى فناورى هسته اى

 20 روز  اى،  هسته  فناورى  ملى  روز  آبادى-  رحيم 
به  روز  اين  است.  ايران  رسمى  تقويم  در  فروردين 
مناسبت 20 فروردين 86 و اعالم دستاورهاى هسته اى 
نامگذارى شده است. هر ساله،  قابل توجه در آن روز 
مراسم جشنى در اين روز برگزار مى شود و دستاورهاى 
و  ترين  اصلى  شود.  مى  رونمايى  جديد  هسته اى 
پرهزينه ترين هدف هسته اى در قبل از انقالب، ايجاد 
نيروگاه هاى اتمى بود. اولين تالش هاى ايران براى 
دستيابى به فناورى هسته اى به دهة 1950 ميالدى 
بازمى گردد. نخستين كشورى كه ايران را به دستيابى 
به فناورى هسته اى ترغيب و اين فناورى را به ايران 
منتقل كرد (اياالت متحده آمريكا)، نخستين مخالف 
جدى امروز ايران در تحقق فعاليت هاى هسته اى آن 
مى باشد. اولين قدم جدى در زمينة استفاده از علوم و 
فناورى هسته اى در ايران در سال 1335 برداشته شد. 
نامة  موافقت   (1957 مارس   5)  1335 اسفند   14 در 
همكارى بين دولت آمريكا و ايران درباره استفاده هاى 
غيرنظامى از انرژى اتمى امضا شد. اين موافقت نامه كه 
از طرف دولت آمريكا رئيس كميسيون انرژى اتمى اين 
كشور آن را امضا نمود، مشتمل بر يك مقدمه و يازده 
ماده است. اين موافقت نامه در تاريخ دوازدهم بهمن ماه 

1337 به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.
اولين سابقة همكارى هسته اى ايران و آلمان به سال 
تيرماه  تاريخ 9  در  آلمان  و  ايران  برمى گردد.   1354
1354، موافقت نامه همكارى در زمينه پژوهش علمى و 
توسعه فناورى را در تهران منعقد كردند. اين موافقت نامه 
كه در تاريخ 1355/2/14 به تصويب مجلس شوراى 
ماده مى  يازده  و  مقدمه  بر يك  رسيد، مشتمل  ملى 
باشد و همكارى هاى طرفين را در حوزه هاى توسعة 
انرژى  از  استفاده  و  تحقيقات هسته اى  و  فنى  دانش 
هسته اى تضمين مى كرد. طبق اين موافقت نامه، مقرر 
شد گسترش همكارى در زمينه استفاده صلح جويانه از 
انرژى هسته اى تحت موافقت نامه خاصى كه در اين 
فدرال  وزير  و  ايران  اتمى  انرژى  سازمان  بين  مورد 
شود، صورت  منعقد  مى  آلمان  تكنولوژى  و  پژوهش 
پذيرد. اولين همكارى هسته اى ايران و فرانسه به سال 

1969 برمى گردد. 
رژيم  سرنگونى  و  اسالمى  انقالب  پيروزى  از  پس 
شاه، جمهورى اسالمى ايران تصميم گرفت همچنان 
نامة  موافقت   ،NPT به پايبندى خود  و  به عضويت 

پادمان و اساسنامة آژانس ادامه دهد. 
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كارگر  زنان  جهانى  روز  گذشته  در  كه  زنان  جهانى  روز 
روز  در  ساله  هر  كه  است  بزرگداشتى  مى شد  ناميده 
برپايى  بزرِگ  روز  روز،  اين  مى شود.  برگزار  مارس   8
به  بسته  است.  جهان  تمام  در  زنان  براى  جشن هايى 
مناطق مختلف، تمركز جشن روى بزرگداشت، قدردانى، 
ارائه عشق به زن و برگزارى جشنى براى دستاوردهاى 

اقتصادى، سياسى و اجتماعى زنان است.
در ابتدا به عنوان يك رويداد سياسى احزاب سوسياليست 
آمريكا آلمان و اروپاى شرقى اين روز را گرامى داشتند، 
گرفت.  جاى  كشورها  از  بسيارى  فرهنگ  در  بعدها  اما 
و  رنگ  مناطق  از  برخى  در  زنان  جهانى  روز  اكنون  
به مناسبتى  تبديل  از دست داده و  را  بوى سياسى خود 
براى مردان شده تا  عاطفه خود را به همسران و مادران 
ولنتاين.  روز  و  مادر  روز  از  آميزه اى  كنند.  بيان  خويش 
سازمان ملل هم از سال 1977 اين روز را به عنوان «روز 

حقوق زنان و صلح بين المللى» به رسميت مى شناسد.

5 اسفند روز بزرگداشت
 زن و زمين در ايران باستان

در ايران باستان، روز اسفندگان، به عنوان روز بزرگداشت 
تقويم  در  روز  اين  مى شد.  داشته  گرامى  زمين  و  زن 
رسمى امروز ايران، برابر با 5 اسفند است. هرچند برخى 
زرتشتيان، روز 29 بهمن را كه در گاهشمارى سنتى آنها 
با ماه هاى فقط 30 روزه، برابر با پنجم ماه اسفند است، 
براى اين جشن در نظر مى گيرند، اما به نظر كارشناسانى 
چون موبد كوروش نيكنام، امروزه روز درست اسفندگان، 

همان 5 اسفند است.
كه   الثانى  جمادى  بيستم  اسالم  از  پس  ايران  در  و 
مصادف است با والدت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز 

مادر و روز زن ناميده مى شود.

بيستم جمادى الثانى روز زن 
در فرهنگ ايرانى- اسالمى

و  خاطره  از  پر  روزى  سال،  هر  الثانى  جمادى  بيستم 
مهربان،  مادران  از  شيرين  خاطراتى  است؛  معنويت 
ُيمن  به  روز  اين  وفا؛  با  همسران  و  محبت  با  فرزندان 
ِ زاد روز بانوى نمونه اسالم، فاطمه زهرا (س)، روز مادر 
بانوان  هستى  سرسبد  گل  كه  بانويى  است   گرفته  نام 
و  معصوم  معصوم، شوهرش  پدرش  كه  زنى  تنها  است؛ 

خودش نيز معصوم بوده و پيامبر گرامى اسالم (ص) به 
او لقب « اُم ابيها»  داده است، يعنى زنى كه براى پدرش 

همچون مادر بود.
ملل  فرهنگ  در  مادر  نام  به  از سال  روزى   نامگذارى  
مختلف سابقه اى طوالنى دارد و هر ملتى كوشيده است 
دهد.  اختصاص  مادر  شامخ  مقام  از  تجليل  به  را  روزى 
بانوى  روز  زاد  اسالمى خجسته  ايران  بار  پر  فرهنگ  در 
نام  مادر  روز  (ص)  محمد  حضرت  دختر  اسالم،  گرانقدر 

گرفته تا زنان  و مادران اين مرز و بوم از او درس ايمان، 
فداكارى و مهربانى بياموزند. 

روز زن بهانه اى براى قدرشناسى 
از مقام زن و مادر

انتخاب  با فرهنگ خاص خود براى  اگر چه هر كشورى 
روز مادر سمبل ها، نمادها و داليلى  دارد. اما آنچه اهميت 

مراسم  اين  و  است  مادر  مقام  از  تشكر  و  قدردانى   دارد 
ثابت  آنها  به  و  داشته  توجه  مادران  به  تا  است  اى  بهانه 

كنيم كه چقدر دوستشان داريم.
 اصوال به دليل تبعيضهايى كه حتي در كشورهاي پيشرفته 
نيز عليه حقوق مسلم بانوان اعمال گرديده و هم اكنون 
نيز بعضا مواردي از نقض حقوق زنان مشاهده مي گردد 
حساسيتهاي زيادي نسبت به رفع قوانين تبعيض آميز عليه 

زنان وجود دارد.

در سرزمين ما، از مهمترين مسائل چالش برانگيز در حوزه 
زمينه زنان مي توان به رعايت نكردن شرايط تساوي در 
قراردادهاي  در  ناعادالنه  بعضا  و شرايط  دريافت دستمزد 
باطني دختران  بدون رضايت  و  اجباري  ازدواجهاي  كار، 
جوان، آسيبهاي جدي روحي و مشكالت اقتصادي پس 
از طالق، اعمال محدوديتهايي در مورد پذيرش در برخي 

از رشته هاي دانشگاهي، مي توان نام برد.
البته از تحوالت مثبت مي توان به تغييراتي در مقررات 

پذيرش  افزايش  باردار،  زنان  مرخصي  افزايش  اجتماعي 
نام  توان  مي  خانواده  حمايت  جديد  قانون  و  دانشگاهها 
مثابه  به  كشورها  همه  در  زنان  كه  دانيم  مي  البته  برد. 
منابع انساني و سرمايه هاي بي همتا محسوب شوند زيرا 
زنان بر مبناي سرشت منعطف و آرام خويش توانمندي 
صلح  گردن  بر  مديريت  و  مشكالت  رفع  براى  بسياري 
دهند  مى  تشكيل  زنان  را  از جهان  دارند.نيمى  وآرامش 
و نيم ديگر جهان در دامن زنان پرورش مى يابند. پس 
نقش زنان در جهان بسيار مهم و حياتى است و بايد به 

حقوق او توجه مضاعفى شود.

مشكالت زن امروز در معجونى از
 مسائل حقوقى، قانونى، سياسى، اجتماعى 

و فرهنگى است

اما مسئله زن در جامعه امروزى ايران ويژگيهاى خاص 
از مسائل  امروز در معجونى  دارد. مشكالت زن  را  خود 
كه  است  فرهنگى  و  اجتماعى  سياسى،  قانونى،  حقوقى، 
ارتقا و بهبود وضع زنان در درجه اول مستلزم اصالح و 

ترميم نظام حقوقى و متون قانونى است. 
دوره  طول  در  را  آن  زن  كه  است  نقشى  بودن،  مادر 
زندگى مشترك به دست مى آورد. اما به نظر مى آيد مادر 
هم  با  گوناگون  جوامع  در  داشتن  مادرى  نقش  و  بودن 
و  شرايط  به  و  دارند  جزئى  بلكه  نه،  اساسى  فرق هاى 
باشد،  داشته  بستگى  در جوامع  زندگى  امكانات و سطح 
طول  در  مادران  كه  دشوارى هايى  و  مادرى  مهر  اما 

باردارى و شيرخوارگى متحمل مى شوند يكى است. 
سطح  همان  مى شود  تفاوت  باعث  كه  چيزى  تنها 
حمايتى، سطح  قوانين  و  آسودگى  و  رفاه  از  برخوردارى 
جامعه  يك  كه  است  علمى  آگاهى هاى  و  دانش  باالى 
مبدل  مكان  بهترين  به  مادران  و  زنان  زندگى  براى  را 
مى كند و يا يك جامعه را به دليل نبود چنين مكانيزم ها 
و برنامه ها به فضايى نامناسب براى زنان و مادران تبديل 
و  دولتى  نهادهاى  سوى  از  زيادى  مى كند.تالش هاى 
انجام  مادران  بويژه  و  زنان  زندگى  بهبود  براى  بين الملى 
اين  اجرايى  درفهرست  زيادى  برنامه هاى  و  مى شود 
دركشوردرسطح  مادران  هنوز  اما  مى شود  ديده  نهادها 

بااليى ازميزان آسيب پذيرى قرار دارند.
وارزش  مادرارج  مقام  براى  ما  دينى  فرهنگ  كه  آن  با 
زيادى قايل شده اما هنوز زنان در سرزمين ما از برخى  

امتيازات مسلم خود برخوردار نيستند.

روزهايى براى باز آفرينى عشق راستين به زن

به ياد آر چشمانى را كه بر تو نگران بودند

به ياد آر دستانى را كه شب ها با نوازش هاى خود دردهاى تو را تسكين مى دادند

به ياد آر دلى را كه به خاطر تو زخم ها خورده است

آن هنگام زانو بر زمين بگذار و موهبت مادر را سپاس دار ...

* نسرين كارى

 مركز نيكوكارى محله غفارى

با محوريت مساجد محل  

پل ارتباطى ميان توانمندى ها و تخصص جامعه با نيازهاى محرومين

از تمامى خيرين و موسسات خيريه ، موسسات آموزشى ، فرهنگى و مذهبى، فعاالن بخش پزشكى و درمان، فرهنگيان و اساتيد 

محترم حوزه و دانشگاه ، اصناف ، مردم و فعاالن بخش ها و تخصص هاى مختلف عالقه مند خدمت به محرومين در جهت رفع 

 نيازهاى واقعى شناسايى شده و در راستاى خودكفايى و توانمند سازى نيازمندان جامعه دعوت به هميارى و همكارى افتخارى 

مى نمايد. 

امور قابل واگذارى:

حمايت از ايتام ، دانش آموزان و دانشجويان و سالمندان نيازمند

كمك هاى نقدى و غير نقدى شامل (سبدهاى غذايى و معيشتى ، پوشاك، غذاى گرم 

كمك جهيزيه و ارائه وام هاى قرض الحسنه و ...)

فعاليت هاى داوطلبانه: امور پزشكى و درمانى ، امور فرهنگى و آموزشى ، اشتغال

 و كاريابى ، امور مربوط به مسكن، ازدواج ، امور حقوقى، معيشت و ...

شماره حساب: 107713410 نزد بانك رفاه شعبه خيابان معلم 
 به نام مركز نيكوكارى محله غفارى

آدرس: بيرجند - خيابان غفارى -  بيست مترى جرجانى

شماره هاى تماس:                  مسجد حضرت محمد  رسول  ا...  (ص)
32424323 
09151639086 - 09151602439 

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283-32225494
نبش 17 شهريور 23

nlp با ما باشيد با
كسب ثروت ، ارتباطات سالم و موثر، تكنيك هاي رسيدن به آرامش

 و هر آنچه شما را  به هدف مي رساند. براي اولين بار در بيرجند

 توسط مدرس از تهران - با ارائه مدرك بين المللي از دانشگاه برلين (آلمان)  

همـراه با معـارفه رايگـان
تلفن رزرو: 32235499

داربست خراسـان    09155011382

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

درمانگاه خيريه ولى عصـر (عج) 
وابسته به دارالشفاء فاطمه زهرا (س)   

آماده ارائه خدمات ذيل براى رفاه حال همشهريان محترم همه روزه به جز ايام تعطيل 
 در شيفت هاى صبح و بعدازظهر مى باشد: 

 ويزيت پزشكان: عمومى- متخصص داخلى- قلب و عروق- عفونى- اطفال- زنان 

 خدمات پاراكلينيكى: دندانپزشكى- مركز مشاوره ( گروه درمانى ، مشاوره فردى) 

كلينيك سوء مصرف مواد- داروخانه – آزمايشگاه- مامايى

 (مشاوره فردى و گروهى براى بانوان) 

 تزريقات – پانسمان - بخيه – ختنه - آندوسكوپى- اكو- نوار قلب - راديوگرافى دندان 
 نشانى: بيرجند - خيابان جمهورى اسالمى 19- ميدان شهيد سندروس (فرهنگ سابق) 

تلفن: 32227361 - 32227363 - 32227364

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان       09151613197 -  32221155
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

 09151104086

09158994086 
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

 رسولي

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات
 بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243 - شريفى

بخـار گستـر  مهـر ايرانيـان
نمايندگى  خراسان جنوبى

    خدمات مهندسى ديگ هاى بخار، شيرآالت صنعتى فشار قوى
تاسيسات و تجهيزات بخار، ماشين آالت صنايع غذايى

شعبه مركزى : تهران- خيابان طالقانى - پاساژ روشن     4- 77625693 - 09122050609
شعبه بيرجند : خيابان محالتى -  جنب اداره كل فرهنگ و  ارشاد  اسالمى

32323551 -  09155623575   حسينى

خيابان ارتش - سه راه معلم  جنب بيمه البرز  

  3 2236030   09151605216

ايزوگام سليمانى
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل 

  09158076574- نظرى
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ضرب المثل بيرجندى

از خطر جمى رمر گرگ مزنه

(گرگ زند  مى  گرگ  را  رمه  جمعى  خاطر   از 
 به گله مى زند).

از در عقب صندلى اول
دنبال  به  غرور  با  كه  كسى  به  است  اى  طعنه 
 جاى نشستن در صدر مجلس باشد. با اين سخن

جاى  رديف  آخرين  كه  بفهماند  او  به  خواهند  مى 
نشستن او است.

داستان عشق مادر
عجله  با  كوچكي  پسر  تابستان،  گرم  روز  يك  در 
درياچه  داخل  كنان  خنده  و  آورد  در  را  لباسهايش 
و  كرد  مي  نگاهش  پنجره  از  مادرش  رفت.  شيرجه 
از شادي كودكش لذت ميبرد. مادر ناگهان تمساحي 
به سوي پسرش شنا مي كرد. وحشتزده  را ديد كه 
را صدا  با فريادش پسرش  به سمت درياچه دويد و 
بود. برگرداند ولي ديگر دير شده  را  زد. پسر سرش 
تمساح با يك چرخش پاهاي كودك را گرفت تا زير 
بازوي  اسكله  ازروي  و  رسيد  راه  از  مادر  بكشد،  آب 
پسرش را گرفت. تمساح پسر را با قدرت مي كشيد 
ولي عشق مادر آنقدر زياد بود كه نمي گذاشت پسر 
در كام تمساح رها شود. كشاورزي كه در حال عبور از 
آن حوالي بود، صداي فرياد مادر را شنيد، به طرف آنها 
دويد و با چنگك محكم بر سر تمساح زد و او را فراري 
داد. پسر را سريع به بيمارستان رساندند. دو ماه گذشت 
تا پسر بهبودي پيدا كند. پاهايش با آرواره هاي تمساح 
سوراخ سوراخ شده بود و روي بازوهايش جاي زخم 
ناخنهاي مادرش مانده بود. خبرنگاري كه با كودك 
مصاحبه مي كرد از او خواست تا جاي زخمهايش را 
غرور  با  زد  كنار  را  شلوارش  پسر  دهد.  نشان  او  به 
بازوهايش را نشان داد و گفت: «اين زخمها را دوست 

دارم، اينها خراشهاي عشق مادرم هستند.»

اسكارلت: مادر چقدر من بدبختم كه در اين سن بايد بيوه 
بشم. اصال براى چى بايد لباس سياه بپوشم؟ در حالى 
كه نيستم. مادر: عزيزم تو بايد به بقيه نشون بدى كه از 
مرگ شوهرت غمگين هستى. اسكارلت: آخه چرا ؟ من 

كه چيزى احساس نمى كنم!...   فيلم: بر باد رفته

مادر تنها كسيه كه ميتونى براش ناز كنى سرش داد و 
بيداد راه بندازى، باهاش قهر كنى! اما با اينكه تو مقصر 
بودى بازم با يه بشقاب غذا با لبخند مياد و ميگه: با من 

قهرى با غذا كه قهر نيستى.
خوشبختى يعنى: صبح با دعاى مادرت برى سر جلسه 

امتحان خدايا همه مادرا رو برا بچه هاشون نگه دار!

بهتر از عشق تو مادر به جهان عشقي نيست
كه دل انگيز ترين عشق دالويز مني
باده ي عشق من و ساغر لبريز مني

اسكناس  آپارتمان،  دستگاه  دستگاه 206، 100  هزار 
به ارتفاع برج ميالد، و ميليارها دالرجوايز نقدى..........

فداى يك تار موى تو مادر!

مادرم مركز يك دايره پر معناست
مادرم بوي بهشت، بوي تمام گلهاست

بچه ها تا كوچكند به  پدر و مادرشان مهر مى ورزند، 
وقتى بزرگ شدند آن ها را به  محاكمه مى كشند و 

گاهى نيز مورد عفو قرار مى دهند.

عصاره تمام مهربانيها را گرفتند 
و از آن مادر را ساختند. شكسپير

محبوبه حق، از دامان زنى پا به زمين گذاشت كه تنها 
محرم شب هاى وحى و روزهاى رسالت محمد بود. اين 
نورسيده كه تمام بلند بااليى «لوالك» را به ارث برده 
بود، آمد تا آبروى زناِن قروِن زنده به گور تاريخ باشد؛ قرن 
هاى برباد رفته اى كه تجلى لطافت خدا را در صورت، 
عطوفت زن، انكار كرده بود و دست هاى هرزه اش، به 

خون تمام دختران زمين آلوده بود.
عصمت، در لباس زنى به دنيا آمد كه تمام تاريِخ تا امروز، 
يازده  او حيران شده است و  آزادگى  در قامِت توحيد و 
خورشيد روشن گر ابدى، از دامان پرستاره او، به معراج 

رفته اند.
تو آمدى و به زن آبرو بخشيدى و گستره اى بى پايان از 
مقام يك بانو را در برابرش گشودى. كدام زن چون تو به 
جهان، نور پاشيد و كدام بانو هماند تو بوى خدا مى داد؛ 
آن سان كه خورشيد به همه سوى، نور مى پاشيد و جايى 

از زمين را از روشنايى و گرماى خود، تهى نمى خواهد؟
نام تو، ريشه شر را خشكاند و آتش دوزخ را سر كرد بر 
پيروان طريقه رستگارى. خانه وحى، با درخشش نام تو، 
روشن تر شد، تا نشانه اى باشد بر حرمت زن، تا ديگر 
رنگ چهره ها با شنيدن صداى تولد دختران، كبود نشود؛ 
تا ديگر سنت هاى جاهالنه ميان دختر و پسر، خطى 

نكشد به نشانه سعد و نحس.
با آمدنت، زمين، سربلندتر شد. ابليس، پشيمان شد از اينكه 
سجده نكرده است به اين همه شكوه، به اين همه عظمت، 
از همه تر  ناگهان  آمدى؛  تو  و  اين همه سربلندى.   به 

باران هاى بهارى آمدى و بى مضايقه باريدى. مهربان تر 
از همه باران ها، مهربانى ات فراگير شد. بعد از تو ديگر 

هيچ دخترى، خواب گورهاى دهان گشوده را نديد.
بشارت باد بر اهالى زمين كه سيب سرخ بهشت، جوانه 

زده است!
مقاِم فاطمه بودن فقط لياقت توست، طلوع كن كه محمد 

رسالت خود را، دگر به واسطه تو، تمام خواهد كرد.
كيست كه به دامانت بياويزد و دستانش از مائده هاى 

آسمانى، لبريز نشود؟!
كيست كه نامت را ببرد و بر نهال دلش شكوفه آرامش 

ننشيند؟
و كيست كه دريچه دلش را به سوى تو بگشايد و آكنده 

از عطر دالويز وجودت نگردد؟!
و امروز را روز مادر نيز نام گذاشته اند.

يكى از وظايف مهم دينى و اخالقى ما، احسان به پدر 
و مادر است. در قرآن كريم، چندين بار احسان به آنان، 

توصيه شده است.
تأكيد قرآن كريم بر احسان به پدر و مادر نشان از عظمت 

واالى مقام آنان، در فرهنگ اسالمى دارد.
قرآن در وصف حضرت يحيى عليه السالم مى فرمايد:

او نسبت به پدر و مادرش نيكوكار بود؛ و جبار (و متكبر) 
و عصيانگر نبود! مريم/14

و از زبان حضرت عيسى عليه السالم حكايت مى كند:
و مرا نسبت به مادرم نيكوكار قرار داده و جبار و شقى قرار 

نداده است! مريم/32

از اين دو آيه برمى آيد كه هركس به پدر و مادرش نيكى 
نكند، سركش و بدبخت است.

اميدوارم كه خداوند متعال به همه ما توفيق قدردانى از 
توان  حد  در  را  بزرگوار  مادران  هاى  محبت  و  زحمات 

عنايت بفرمايد.
 فاطمه متولد گرديد و خداى تعالى اين مولود با بركت 
را كه نسل رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از وى در دنيا 
نيز  و خود  فرمود  عنايت  آن حضرت  به  ماند،  به جاى 
چنان كه در پاره اى از تفاسير آمده، مژده آن را در سوره 
دلدارى رسول  براى  و  داد  به آن حضرت  مباركه كوثر 
دشمنان سرسخت  برابر  در  بزرگوار  آن  دلگرمى  و  خدا 
ابوجهل و  يا  و نيرومندى چون عاص بن وائل سهمى 
و  «ابتر»  را  او  پيغمبر  پسران  درگذشت  با  كه  ابولهب 
مقطوع النسل خواندند با كمال مهربانى و مالطفت او 

را مخاطب ساخته فرمود:

به يقين ما به تو كوثر (و خير و بركت فراوان) عطا كرديم. 
پس براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى كن و بدان) 

دشمن تو به يقين ابتر و بريده نسل است.
سخن گفتن از شخصيت بي نظير فاطمه (س) از عهده ما 

برنمى آيد، چنانكه پيامبر خدا فرمود:
هر زمان مشتاق بوي بهشت مي شوم دخترم فاطمه (س) 

را مي بويم و بوي بهشت از او استشمام مي كنم.
خدا  پيامبر  دارند  تأكيد  آن  بر  فريقين  كه  روايتي  در  و 
(ص) در شب معراج از بهشت عبور مي كرد، جبرئيل امين 

از ميوه درخت طوبي به آن حضرت داد و هنگامي كه 
به زمين بازگشت نطفه فاطمه (س) از آن ميوه بهشتي 

منعقد شد.
كوثري كه عطاي ويژه الهي است. موجودي كه زهره 
سماء و زهراي زمين است. چهره اي كه ثمر نتيجه هستي 

است. بانويي كه در شمار معصومين است.
فرزندان  معصوم،  شوهر  معصوم،  پدر  معصومه،  خود 

معصوم مي باشند.
اگر فاطمه نبود ائمه هم نبودند، لذا از اسالم هم خبري 
نبوده است. اگر حسين فاطمه نبود بني اميه اسالم را از 
بين مي بردند، اگر فرزندان زهرا (س) نبودند بني العباس 

اسالم را محو مي كردند.
اگر اسالم در سراسر كرة زمين گسترش يافت با حضور و 
ايثارگري ائمه و ذريه پيامبر بوده است. و اصوًال رمز بقاي 
اسالم ناب محمدي (ص) و علوي (ع) از طريق فرزندان 
همچنانكه  يعني  است.  بوده  تاريخ  طول  در  فاطمه 
فرزندان جسماني پيامبر به وسيلة فاطمه زهرا (س) در 
جهان گسترش يافت، آئين پيامبر و تمام ارزش هاي ديني 
و قرآني و واليي هم توسط فاطمه و فرزندانش و علماء 
و نويسندگان و فقها و محدثين و مفسران محافظت و 

گسترش يافت.
باعث  هم  كه  است  كثير  خير  منبع  فاطمه  وجود  آري 
ماندگاري رسالت پيامبر شده است و هم عامل جاودانگي 

نسل پاك او.

5

پيامك صبح بخير

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

همانكه مرگ و زندگى را پديد آورد تا شما را بيازمايد كه كدامتان 
نيكوكارتريد و اوست ارجمند آمرزنده. سوره الملك آيه 2 

حديث روز
  

از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا مي خواهد 
و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد. پيامبر اكرم (ص)

سخن پير قديم 

فالش بك

يا فاطمه تو آمدى و به زن آبرو بخشيدى

                        

981

59

268

8417

69

1572

375

91

472

695327184
143985627
287641359
921536748
436798512
578412936
314879265
752164893
869253471

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

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

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

جدول شماره    3191 طراح: نسرين كارى
يك شريك در كارگاه توليدى قارچ با 

تمام امكانات و موقعيت عالى نيازمنديم.   
09159617219

يك نفر كارشناس ارشد روانشناسى

 در يكى از گرايش هاى بالينى - عمومى - مشاوره 

براى مسئول فنى و دو نفر كارشناس پرستارى ترجيحا آقا 

در مركز بيماران اعصاب و روان (تمناى باران) نيازمنديم.
تلفن تماس صبح ها: 32432793  - 0915-160-7915    ى

ار
مك

ه ه
ت ب

عو
د

فروش فـورى
مغازه كادويى و بدليجات 

در بهترين نقطه معلم    09176684108

كافى نت با موقعيت مكانى عالى و قيمت 
مناسب به فروش مى رسد.

09351102878   

اجاره يك باب مغازه سر نبش ، 50 
متر مفيد واقع در خيابان صدف 
 يك ميليون پيش و 300 هزار تومان 

كرايه كف سراميك ، سرويس 
بهداشتى كامل تلفن ، آب ، گاز و 
امكانات كامل   09155610032

فروش آپارتمان در فلكه جماران ، 
دو خواب  سند آزاد / زمين حاشيه 
جاده بيرجند - مشهد كنار امكانات 

با موقعيت عالى يا معاوضه با زمين در 
مهرشهر   09155628566

رستوران با تمام امكانات و 
موقعيت گردشگرى عالى با 
ظرفيت پذيرايى تا 250 نفر 

واگذار مى شود.
09151615023

فروش  زمين  موسوى حاشيه بيست مترى
09153615443   

فروش ملك واقع در شهرك گلريز سورگ
در مرحله سفت كارى يا معاوضه با خودرو 

09153023453

فروش جوجه بوقلمون گوشتى يك ماهه
        09017038586 - سلمانى

09157204098

فروش آپارتمان 102 مترى  در برج ياس با كليه 
امكانات ، 105 ميليون نقد + 13/500 وام

09155611731

فـروش امتيــاز فــاز 2 مســكن تعــاونى 04 ارتــش  
3 2 4 4 2 2 3 6 -  0 9 1 5 5 6 1 5 0 4 3

با كمترين هزينه به خانه هاى تان رنگ و رويى تازه بخشيد 

09151608440 - چهكندى نژاد

تعدادى نيرو ى خانم و آقا 
براى بازاريابى  نيازمنديم.

09152695538 - 32445521 

 يك نفر مكانيك ماشين آالت سنگين
 با سابقه كار نيازمنديم.   09390654625

يك نيروى آقا براى كارپردازى 
و بازاريابى با وسيله نقليه و روابط 

عمومى باال و حداقل تحصيالت
 فوق ديپلم نيازمنديم.

09155612096

رستوران شانديز استخدام مى كند
آشپز مجرد

كمك آشپز مجرد
كارگر ساده (ترجيحا خانم مجرد)

09359280927 - 32446825

يك آقاى جوان براى كار 
در گل فروشى به صورت تمام 

وقت نيازمنديم. 
 سجادشهر ، گل و گياه جوانه   
09159050031-32411657    

يك نفر براى كار در مغازه تايپ و تكثير 
نيازمنديم. "ترجيحا خانم"  

09152203441- 32223366  

استخدام پخش مواد غذايى
بازارياب با حقوق ثابت و پورسانت

حسابدار- انباردار

09155635007
09155619386
05632322802

آگهـى  استخـدام
يك نفر خانم براى امور حسابدارى

 و يك نفر فروشنده آقا 
با روابط عمومى باال  نيازمنديم.

ساعات كارى: 9 الى 13 – 16/30 الى 21

مراجعه حضورى       32221232
ابتداى خيابان منتظرى - موبايل ارم

سمسارى تهران پارس
 كليه لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت
 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

فروش سوپرماركت با موقعيت عالى
 يا معاوضه با خودرو

09159618336 - 09153630413 

به علت تغيير شغل
فروش كافى نت در بهترين موقعيت 

09155611694

فروش آپارتمان 100 مترى ، خيابان نارنج  ، مجتمع 

اركيده 2 ، با طراحى داخلى     09153617584

فروش كارواش با موقعيت و درآمد 
عالى و تجهيزات 3 فاز   09155631006

فروش يا معاوضه زمين با موقعيت عالى 
در شعبانيه ، 213 متر ، دو نبش ، 23 متر 
حاشيه ، داراى پروانه مسكونى و تجارى

 فى: 220 ميليون 
09151634634

فروش منزل واقع در شكراب
185 متر با امكانات آب ، برق 

گاز يا معاوضه با خودرو
09333265876

 پيش فروش آپارتمان و زمين ملكى 
در بهترين نقطه شهر بيرجند

 با شرايط ويژه  نقد و اقساط با وام مسكن  تحويل 
آپارتمان 6 ماهه با 60 درصد پيشرفت فيزيكى 

09157916008 - اسماعيل اسماعيلى

تمام لوازم دست دوم منزل را خريداريم.  
با يك تماس اختالف قيمت را تجربه كنيد

09158668002

 خريد ضايعات آهن ،مس،برنج ،آلومينيوم ، استيل  
برشكارى تاسيسات فرسوده

09155626083 - هاشمى

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

09151636052

آنتى ويروس نود 32 دوكاربره يك ساله با 
50% تخفيف 19 هزار، نصب و آپديت رايگان
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اخبار ورزشى

سالمانه: «گل كلم» هم مى تواند با سرطان مبارزه كند، هم فيبر دارد و براى گوارش يا كم كردن وزن مفيد است و هم روى حافظه و قدرت يادگيرى 
تأثير مى گذارد. خوردن زياد گياهان خانواده كلم و شلغم براى مبارزه با سرطان روده بزرگ و ريه مفيد است. با توجه به اينكه گل كلم، آب و فيبر زيادى 
دارد، به سيستم گوارش كمك مى كند، با يبوست مبارزه مى كند و بنابراين خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را پايين مى آورد.

گل كلم، سدى در برابر بسيارى از سرطان ها

«سرايان» ميزبان مسابقات قهرمانى 
منطقه اى موتور سوارى 21 فروردين است

فارس: رئيس هيئت موتورسوارى و اتومبيلرانى خراسان 
استعدادهاى  براى شناسايى و پرورش  جنوبى گفت: 
ورزشى  پتانسيل هاى  از  بهره مندى  و  ورزشى  بالقوه 
 21 كشور  قهرمانى  تورنمنت هاى  در  منطقه اى  و 
رشته  در  موتورسوارى  مسابقات  جارى  فروردين ماه 
كراس شرق كشور به ميزبانى خراسان جنوبى برگزار 
اين  در  داشت:  اظهار  ستوده  رجبى  رضا  مى شود. 
 ،250 كراس(85،  موتورهاى  رشته  در  كه  مسابقات 
ورزشكار   50 حدود  مى شود  برگزار  سى  سى   (450
از خراسان رضوى، كرمان، خراسان جنوبى، سيستان 
رقابت  به  هرمزگان  و  شمالى  خراسان  بلوچستان،  و 
رقابت هاى  ميزبانى  كرد:  تصريح  وى  مى پردازند. 
ورزشى فرصتى مناسب براى ايجاد هيجان و تبادل 
تجربيات و حضور قهرمانان استان هاى مختلف است 
شهرستان  تازه ساز  پيست  در  نخستين بار  براى  و 

سرايان برگزار مى شود.

حضور فرنگى  كاران خراسان جنوبى
 در اردوى تيم ملى

گفت:  جنوبى  خراسان  كشتى  هيئت  دبير  فارس: 
به  جنوبى  خراسان  فرنگى كار  نوجوان  كشتى گيران 
اردوى نهايى آمادگى تيم ملى كشورمان كه در خانه 
كشتى شماره 2 مجموعه ورزشى آزادى تهران از 10 
فروردين آغاز شده، پيوستند تا زيرنظر برترين مربيان 
با آخرين تكنيك هاى مسابقات اين رشته ورزشى آشنا 
آرامى و  اميد  اظهار داشت:  شوند. حسن گلكار مقدم 
مراحل  كه  فرنگى كار  كشتى گيران  جمشيدى  سجاد 
قبلى اردوهاى تيم ملى را با موفقيت به پايان رساندند 
و در واقع به عضويت تيم ملى درآمده اند در اين اردو 
كه با حضور سه نفر در هر وزن برگزار مى شود، حضور 
تيم ملى  انتخابى  اين كه مسابقات  بيان  با  دارند.وى 
ارديبهشت ماه برگزار مى شود، تصريح كرد: قهرمان اين 
دوره از مسابقات در رقابت هاى انتخابى المپيك، نايب 
قهرمانى مسابقات بين المللى و در صورت كسب عنوان 

سوم راهى مسابقات آسيايى خواهند شد.

برگزارى مسابقات پينگ پنگ به مناسبت 
روز جهانى پينگ پنگ در رده سنى

 زير هجده سال در قاين 

پينگ  جهانى  روز  مناسبت  به  پنگ  پينگ  مسابقات 
پنگ در رده سنى زير هجده سال در شهرستان قاين 
صورت  به  ورزشكار   21 مسابقات  اين  شد.در  برگزار 
دوحذفى با هم به رقابت پرداختند. در پايان اميرحسين 
زوگى نژاد به مقام اول دست يافت، امين اسدزاده مقام 

دوم را كسب كرد، مصطفى محمدى سوم شد.

ادويه هاى مناسب جايگزين نمك

شايع ترين  از  يكى  باال  خون  فشار   : سالمانه 
مشكالت جامع است كه با مصرف نمك ارتباط 

مستقيم دارد، از طرفى نيز بين فشار خون باال 
و افزايش خطر انواع سكته هاى قلبى و مغزى و 

مرگ و مير ناشى از آن ها ارتباط وجود دارد.
*غذاهاى كم نمك را انتخاب كنيد و يا غذاها را 
با مقدار نمك كمترى تهيه كنيد. *سر سفره غذا 

نمكدان را حذف كنيد. *تا حد امكان از مصرف 
غذاهاى صنعتى(غذاهاى آماده و كنسروها) كه 
نمك زيادى دارند، خوددارى كنيد. *براى طعم 
چاشنى هايى  از  نمك  جاى  به  غذاها،  به  دادن 
چون سركه، آبليمو، سير، پياز، سبزى هاى معطر 

و ساير ادويه ها استفاده كنيد.

كرفس، اين الغركننده ضد سرطان!

سالمت نيوز: «كرفس» به عنوان يك خوراكى 
وزن  كاهش  براى  مناسب  و  كم كالرى 
شناخته شده، اما اين تنها فايده اش نيست. اين 

باور وجود دارد كه كرفس براى دستگاه گوارش 
مفيد  بدن  قلبى-عروقى  سيستم  هم چنين  و 
است.كرفس منبع سرشارى از آنتى اكسيدان هاى 
مختلف است و بنابراين خاصيت ضد سرطانى 
و  سى  و  آ  كا،  ويتامين هاى  هم چنين  دارد. 
احتماًال  كه  خواصى  از  دارد.  زيادى  پتاسيم 
درد  درمان  به  مى توان  دارد،  وجود  كرفس  در 
كردن  آرام  و  فشارخون  آوردن  پايين  مفاصل، 

سيستم عصبى بدن اشاره كرد.

اعصابى راحت با يك دمنوش 
خوش طعم و خانگى 

شهرخبر: اگر مى خواهيد اعصابى آرام و راحت 
امتحان  را  خانگى  دمنوش  اين  باشيد  داشته 
درشت  و  بشوييد  را  «به»  تهيه:  طرز  كنيد. 
رنده كنيد. سپس آن را در يك سينى بريزيد و 
خشك كنيد. وقتى رطوبت آن از دست رفت، آن 
را داخل تابه بريزيد و روى حرارت كم بگذاريد 
و مرتب هم بزنيد تا كمى تغيير رنگ بدهد و 
چيزى شبيه چاى معمولى حاصل شود.در اين 
مرحله آن را در شيشه در بسته بريزيد و هر بار 
يك قاشق از آن را در قورى ريخته، مانند چاى 
دم كنيد. اين دمنوش نياز به شيرين كننده ندارد 

و بسيار آرامبخش است. 

تقويت بينايى با سبزيجات و مركبات 

مكمل هاى  از  امگا3  و   A ويتامين  سالمانه: 
اختالالت  از  پيشگيرى  در  كه  هستند  مهمى 
بينايى به ويژه  در كاهش عاليم خشكى چشم 
اكسيدان ها  آنتى  دارند.  كننده اى  تعيين  نقش 

 ريسك ابتال به آب مرواريد و ناهنجارى هاى 
همچنين  دهد.  مى  كاهش  را  شبكيه اى 
ويتامين هاى A و C از ابتال به آب مرواريد و 
 آب سياه جلوگيرى مى كند. ويتامين A و امگا 3 
پيشگيرى  از مكمل هاى مهمى هستند كه در 

به ويژه  در كاهش عاليم  بينايى  اختالالت  از 
خشكى چشم نقش تعيين كننده اى دارند.

خام خوارى خطرناك است! 

بسيار  رژيم هاى  جزو  خام خوارى  عصرايران:   

توصيه  فردى  هيچ  به  و  است  خطرناك 
عوارض  مى تواند  رژيم  نوع  اين  نمى شود. 
و  باردار  خانم هاى  براى  مخصوصا  فراوانى  
شيرده ايجاد كند. اگر رژيم گياهخوارى داريد و 
در كنار آن از گوشت ماهى هم استفاده مى كنيد، 

رژيم غذايى تان يكى از مناسب ترين رژيم هاى 
با  رژيم غذايى، همراه  اين  اگر  و  غذايى است 
مصرف حجم متعادلى از لبنيات و تخم مرغ هم 
باشد، مى توان گفت يكى از بهترين و سالم ترين 

رژيم هاى غذايى را داريد. 
و  مرغ  گوشت  و  قرمز  گوشت  حذف  واقع  در 
افراد  براى  ماهى  گوشت  كردن  جايگزين 
كافى  حبوبات  و  غالت  كه  گياه خوارى 
مصرف مى كنند، مشكل چندانى از نظر تامين 
اما  نمى آورد  به  وجود  بدن  نياز  مورد  پروتئين 
گروه هاى  غذايى  مواد  كه  باشد  حواستان  بايد 
غذايى  برنامه  در  متعادلى  در حجم  را  مختلف 

روزانه خود بگنجانيد. 

وقتى نوشابه موجب پيرى مى شود! 

پيرى  موجب  نوشابه  روزانه  مصرف  شهرخبر: 
مى شود.  سال   6 تا   4 بين  سلول ها  زودرس 
ها  نوشابه  كه  دهد  مى  نشان  اخير  مطالعات 
عامل  اينكه  بر  شيرين عالوه  نوشيدنى هاى  و 
نيز  زودرس  پيرى  موجب  هستند،  چاقى 
از  بيش  مصرف  كرد  ثابت  مطالعات  مى شوند. 
عامل  اينكه  بر  عالوه  شيرين  نوشابه هاى  حد 
پيرى  تسريع  باعث  هستند،  ديابت  و  چاقى 

سلول ها نيز مى شود. 

اعصابى راحت با يك دمنوش خوش طعم و خانگى

كالهبردارى با ترفند تخفيف ويژه 

ترفند  با  شهروندان  از  كالهبردارى  عامل  ايرنا: 
فتا خراسان  پليس  بيمه خودرو توسط  تخفيف ويژه 
فتا  پليس  رئيس  شد.  دستگير  و  شناسايى  رضوى 
داشت  اظهار  مالباخته  يك  گفت:  رضوى  خراسان 
مدتى قبل فردى با معرفى خود به عنوان كارشناس 
بيمه و تبليغات در خصوص تخفيف بيمه خودرو از 
من خواست كه با ارائه مشخصات عابر بانكم و واريز 
تخفيف  درصد   40 از  دوم  رمز  از طريق  بيمه  مبلغ 
برخوردار شوم تا اينكه 5 ميليون ريال از حسابم كسر 
افزود:  عرفانى  سرهنگ  نشد.  خبرى  بيمه  از  و  شد 

ماموران متهم را شناسايى و دستگير كردند.

قبض برق صاحبخانه را
 به كام مرگ كشاند

گفت:  مريوان  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
با  درگيرى  در  گذشته  سال  شهريورماه  كه  مردى 
صاحبخانه خود، وى را با چاقو به قتل رسانده بود، 
پس از گذشت 4 سال خود را به پليس معرفى كرد. 
اختالف  علت  به  درگيرى  افزود:  پرويزى  سرهنگ 
طى  و  است  بوده  برق  قبض  پرداخت  سر  بر  مالى 
آن متهم تحت تاثير مواد مخدر شيشه مقتول را با 
ضربه چاقو از ناحيه گردن (شاهرگ) مجروح كرده 
كه منجر به مرگ وى مى شود. پس از اعتراف متهم، 

وى روانه زندان شد.

پايان كالهبردارى هاى تاجر قالبى
 با چك هاى مسروقه 

در  جوانى  مرد  پيش  چندى  خبرنگاران:  باشگاه 
شكايتى به ماموران گفت: چند وقت پيش مرد جوانى 
زبانى  چرب  با  تاجر،  يك  عنوان  به  خود  معرفى   با 
تومان  ميليون   20 مبلغ  من  از  برنج  كيلو  چندين 
خريدارى كرد. او در ازاى اين خريد يك چك كشيد 
آن  شدم  متوجه  كردم  مراجعه  بانك  به  وقتى  كه 
چك سرقتى بوده است. در   نهايت متهم شناسايى و 
دستگير شد. متهم با اعتراف به جرم خود به ماموران 
گفت: با معرفى خود به عنوان تاجر با چك سرقتى 

دست به كالهبردارى مى زدم. 

 دستگيرى كالهبردار حرفه اى 
با 150 نفر شاكى

 ايرنا: رئيس پليس البرز اظهار كرد: در پى دريافت 
شكايت هاى متعدد از شخصى به اتهام كالهبردارى، 
كار  دستور  در  فرد  اين  دستگيرى  و  شناسايى 
هاى  محل  شناسايى  با  گرفت.  قرار   ماموران 
تردد متهم و اطمينان از حضور اين فرد در يكى از 
مخفيگاه هاى خود ، ماموران در اقدامى غافلگيرانه و 
ضربتى وى را دستگير كردند. سردار كامرانى تصريح 
كرد: در بازجويى هاى پليسى، اين متهم اعتراف كرد 
كه از سال 84 اقدام به كالهبردارى و فروش مال 

غير به بيش از 150 نفر كرده است.

پيرترين فرد جهان درگذشت 

ايسنا: «گرترود ويور»، پيرزن 116 ساله آمريكايى 
فرد  پيرترين  عنوان  به  اينكه  از  پس  هفته  يك 
«گرترود  درگذشت.  شد،  معرفى  زمين  روى 
ايالت  در  اوكز»  در خانه سالمندان «سيلور  ويور» 
مرگ  دنبال  به  او  مى كرد.  زندگى  آراكانزاس 
يك  ژاپنى،  ساله   117 پيرزن  اوكاوا»،  «ميسااو 
معرفى  جهان  فرد  پيرترين  عنوان  به  قبل  هفته 
در   1898 ويور در چهارم ژوئن  بود. گرترود  شده 
خانواده يك كشاورز در جنوب غرب آركانزاس به 
دنيا آمد. از چهار فرزند وى تنها پسر 93 ساله اش 

در قيد حيات است.
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ايستگاه سالمت

حوادث

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
ارائه دهنده انواع گل طبيعى و مصنوعى 

 خدمات: دسته گل عروس
 ماشين عروس 

 چيدمان سفره عقد با گل طبيعى 
آدرس: خيابان سعيدى  

09155614954-32212174 

برنج ايرانى شاليزار
برنج ايرانى با تضمين پخت

64/000 تومان
عرضه مستقيم برنج شمال 

آماده همكارى با:
رستوران ها ، فروشگاه ها و ادارات 

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

- اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى
- اجراى پتينه ، كنيتكس ، كناف

- اجراى رنگ و كاغذ ديوارى تركيبى
بيست مترى سوم- روبروى حج و زيارت     

      09151630741  

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

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

 09158651167- شهريارى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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 1
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حص

ع  م
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ت

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى     
   3-32233092  بخشى



طرح آمارگيرى محصوالت زراعى و هزينه توليد سال زراعى 92-93 با هدف تهيه سطوح زير كشت سطح برداشت شده، از تاريخ 22 فروردين جارى 
در 188 آبادى نمونه در سطح 11 شهرستان به مدت 30 روز توسط 50 نفر از آمارگيران آغاز خواهد شد. اين طرح با هدف تهيه سطوح زير كشت سطح 

برداشت شده، ميزان توليد و عملكرد در واحد هكتار و تهيه هزينه توليد يك كيلوگرم از محصوالت زراعى آغاز خواهد شد.

شركت بيش از 4 هزار نفر در دوره هاى آغاز طرح «آمارگيرى محصوالت زارعى و هزينه توليد» در استان از 22 فروردين
مركز آموزش فنى و حرفه اى قاينات

فارس- رئيس فنى و حرفه اى قاينات گفت: در سال 
آموزشى  كارگاه هاى  در  نفر   452 و  هزار   4 گذشته 
شهرستان  اين  حرفه اى  و  فنى  مركز  آزاد  و  دولتى 
اين تعداد 3 هزار و  از  افزود:  شركت كردند. مظلوم 
يك هزار  و  دولتى  آموزشى  كارگاه هاى  در  نفر   233
آموزشگاه هاى  و  خصوصى  بخش  در  نفر   219 و 
آزاد اين مركز شركت كردند. وى عنوان كرد: افراد 
شركت كننده در اين مراكز شامل 2 هزار و 734 نفر 

زن و يك هزار و 985 نفر مرد بوده اند.

مدير جديد امور فرهنگى
 دانشگاه بيرجند معرفى شد

از  بيرجند  دانشگاه  فرهنگى  مدير  انتصاب  از  پس 
سوى رياست اين دانشگاه مراسم معارفه وى در محل 
ساختمان معاونت فرهنگى و اجتماعى برگزار شد. در 
اين مراسم دكتر خليل خليلى رياست دانشگاه بيرجند 
محمدى  ابراهيم  دكتر  قبلى،  مديران  از  قدردانى  با 
استاديار گروه زبان و ادبيات فارسى را به عنوان مدير 

 جديد امور فرهنگى دانشگاه بيرجند معرفى نمود.
توليد بيش از 13 هزار متر مربع

  فرش دستباف توسط مددجويان امداد
كميته  خودكفايي  و  اشتغال  معاون  تنها-   برناى 
امداد  امام خمينى (ره) استان گفت: طى سال گذشته 
3 هزار و 156 تخته فرش به متراژ 13 هزار 669 متر 
در  نهاد،  اين  حمايت  تحت  مددجويان  توسط  مربع 
نفت،  از  پس  افزود:  عرب  خزاعي  شد.  توليد  استان 
صنعت فرش دومين محصول صادارتى كشور است 
و فرش هاى بافته شده توسط مددجويان با كيفيت 
بسيار باال به 59 ميليارد و 741 ميليون ريال به بازار 
 1746 تعداد  گفت:  وى  است.  شده  عرضه  فروش 
محل  از  نهاد  اين  مددجويان  براى  قاليبافى  طرح 
اعتبارات داخلى اجرا شده كه تعداد 1 هزار 735 تخته 
فرش به متراژ 7 هزار و 819 متر مربع توليد شد كه 
اكثر اين توليدات توسط اين نهاد به مبلغ 39 ميليارد 

ريال در تهران به فروش رفته است.

      وجود 3هزار حلقه چاه آب در استان 

ايسنا- مديرعامل شركت آب منطقه اى گفت: بيش 
در خراسان جنوبى  از 3 هزار و299  حلقه چاه آب 
وجود دارد. امامى گفت: 6 هزار و 252 رشته قنات 
با تخليه 266,6 ميليون مترمكعب و 2 هزار و 189 
در  مترمكعب  ميليون   64,1 تخليه  با  چشمه  دهنه 
استان وجود دارد. وى افزود: محدوده هاى مطالعاتى 
بشرويه و بيرجند با تخليه 118,03 و 1105,5 ميليون 
مترمكعب بيشترين تخليه آب زيرزمينى را دارند. وى 
ضرورت  سطحى  آب  منابع  محدوديت  شد:  يادآور 
استراتژيك  و  ارزش  با  منابع  از  حراست  و  حفظ 

آب هاى زيرزمينى را دو چندان مى كند.

شهيد آوينى با شهادت خود نقطه عطفى 
را در هنر دينى به وجود آورد 

رحمتى راد- معاون هنرى اداره كل حفظ آثار و نشر 
بيستم  مناسبت  به  استان  مقدس  دفاع  هاى  ارزش 
هنر  روز  و  آوينى  شهيد  شهادت  سالروز  فروردين، 
انقالب اسالمى افزود: هنرانقالبى، بايد جامعه را به 
تحرك وادارد و متناسب با نيازهاى واقعى جامعه باشد 

چراكه جامعه، خط فكرى اش را از هنر مى گيرد.
رحيم آبادى تأكيد كرد: شهيد آوينى، كسى بود كه 
تا هنرانقالب اسالمى  مايه گذاشت  از جان خودش 
را ميان مردم جا بيندازد و دردوره هشت سال دفاع 
مقدس  دفاع  حقيقت  به  فلسفى،  نگاه  نيزاز  مقدس 
پرداخت. وى ادامه داد: شهيد آوينى در واقع با شهادت 
خود نقطه عطفى را در هنردينى به وجود آورد كه اين 
خود يك اتفاق سمبليك بود. كسى كه روايت فتح را 
پانويسى كرده بود و انجام مى داد، خودش كسى شد 
كه از آن روايت كرد و مى توانم بگويم كه شهادت 

ايشان، جزو تقديرهاى زيبا بوده است.

اجراى 70 كيلومتر لوله گذارى براى 
جداسازى آب شرب از فضاى سبز بيرجند

شهردار بيرجند از اجراى 70 كيلومتر لوله گذارى براى 
تفكيك آب شرب از فضاى سبز در بيرجند خبر داد و 
اضافه كرد: در اين راستا در بين مناطق كشور مقام 
نخست را كسب كرده ايم. مديح با بيان اينكه متولى 
سازمان  دانش بنيان  شركت هاى  طرح هاى  ناظر  و 
شهردارى وزارت كشور است، افزود: ما آمادگى خود 

را براى اجراى اين طرح  ها اعالم مى كنيم. 

جشنواره نوجوان سالم به كار خود 
در بيرجند پايان داد

ايرنا- مراسم پايانى چهارمين جشنواره نوجوان سالم 
كار  به  روز چهارشنبه  برتر  آموز  دانش  با معرفى 36 
خود در بيرجند پايان داد. مديركل آموزش و پرورش 
استان در اين مراسم گفت: جشنواره با هدف ترويج 
شيوه زندگى سالم، پيشگيرى از گرايش به خشونت 
و  مخدر  مواد  مصرف  جمله  از  پرخطر  رفتارهاى  و 
تعداد 370  افزود:  است. المعى  برگزار شده  دخانيات 
قالب  در  فرهنگى  همكار  و  آموز  دانش   643 از  اثر 
و عكس  نقاشى  ديوارى،  روزنامه  كوتاه،  فيلم  مقاله، 
به دبيرخانه جشنواره ارسال شده كه همكاران فرهنگى 
در بخش مقاله شركت داشتند. وى اعتبار الزم براى 
و  كرد  عنوان  ريال  ميليون   150 را  جشنواره  برپايى 
افزود: منتخبين اين جشنواره براى شركت در جشنواره 

كشورى تابستان امسال به تهران مى روند.
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كاظمى فرد- استاندار با بيان اينكه بايد مسائل 
و مشكالت استان با ديدگاه مثبت و كارشناسانى 
عنوان شود، گفت: مديران دستگاه هاى اجرايى 
نخبگان،  نوآورانه  و  خالق  هاى  فعاليت  از 

مخترعين و جوانان استان حمايت كنند. 
 خدمتگزار در ديدار جمعى از مديران شركت هاى
دانش بنيان بيان كرد: بايد با نگاه مثبت مسائل 

و  جوانان  توان  از  و  شود  كارشناسى  و  بررسى 
و  پيشرفت  راستاى  در  خرد  و  انديشه  صاحبان 
توسعه استان كمك بگيريم. وى با بيان اينكه بايد 
نگاه مسئوالن باالدستى را به ظرفيت هاى استان 
معطوف كنيم، گفت: نخبگان و صاحبان انديشه 

نگرانى از عنوان كردن مسائل نداشته باشند. 
 استاندار بيان كرد: اين آمادگى وجود دارد تا مسائل 

و مشكالت با همفكرى مديران و اگر نياز بود در 
اندازى خانه  راه  پيگيرى شود. وى درباره  مركز 
صنعت و معدن در استان نيز گفت: خانه صنعت 
و معدن بايد با ورود بخش خصوصى پيگيرى و 
اين آمادگى وجود دارد تا با ورود افراد متخصص 

مجوزهاى الزم براى راه اندازى آن داده شود. 
رئيس پارك علم و فناورى استان نيز اظهاركرد: 

در حال حاضر 100 شركت دانش بنيان در استان 
اينكه شركت هاى  بيان  با  فعال است. دوستى 
دانش بنيان استان در هر نمايشگاهى كه شركت 
بخش  كرد:  بيان  اند،  درخشيده  خوش  داشته 
اميدورايم مشكالتى  و  درخشيده  مردمى خوب 
كه در حوزه دولتى وجود دارد، در سال همدلى و 

همزبانى دولت و ملت حل كنيم. 

نخبگان از عنوان كردن مسائل نگران نباشند 

الله هاى شهيد مرزبانى بر شانه هاى مردم بيرجند

امروز  زاده  اميرآبادى  مجتبى  شهيد  و  حسينى  رضا  سيد  شهيد  پيكر 
از  بيرجند  شهرستان  پرور  شهيد  امت  حضور  با   8 ساعت  (پنجشنبه) 
ميدان ابوذر اين شهر به سمت مسجد امام حسين(ع) تشييع مى شوند. 
تروريست هاى مزدور با اقدامى جنايتكارانه عصر روز دوشنبه هفته جارى 
هشت نفر از مرزبانان كشورمان را در نقطه صفر مرزى ايران و پاكستان 

به شهادت رسانده و به خاك پاكستان گريختند.
شهيد استوار دوم سيد رضا حسينى متولد سال 1371 از يگان مرزبانى و 
شهيد مجتبى اميرآبادى زاده متولد سال 1368 بسيجى رزم دار دوم از يگان 
تكاورى مردم پايه سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبى مى باشند. پيكر 
شهيد حسينى به زادگاهش در مود و پيكر شهيد اميرآبادى زاده به زادگاهش 

در روستاى اميرآباد انتقال داده مى شود تا در آنجا به خاك سپرده شوند.

رونمايى از سه اثر مكتوب هنرمندان استان

استان  از  هنرى  حوزه  رئيس  فرد-  كاظمى 
اسالمى  انقالب  هنر  هفته  ويژه  جشن  برگزارى 
خبر داد وافزود: در اين اختتاميه رونمايى از چند اثر 

مكتوب هنرمندان استان را خواهيم داشت. 
حبيبى در تشريح  برنامه هاى اين هفته گفت: در 

اولين روز، ديدار مديران فرهنگى و هنرى و جمعى از هنرمندان استان 
مزار  غبارروبى  همچنين  داشت. وى  خواهيم  بيرجند  جمعه  امام  با  را 
شهدا، تقدير از 14 هنرمند نمونه انقالب، برگزارى نمايشگاه سوره مهر، 
برگزارى جشن عمومى در پارك توحيد و پارك آزادگان و پارك دولت 
شهرستان بيرجند، برگزارى شب خاطره در پنج مسجد استان با محوريت 

شهداى شاخص استان و ... را از برنامه هاى اين هفته برشمرد.  

كاهش 10 درصدى بارندگى در سال زراعى جارى

حسين زاده- در سال زراعى جارى (از ابتداى مهرماه 93 تا پايان اسفند ماه 
93) متوسط بارندگى در استان 91 ميليمتر مى باشد كه نسبت به شرايط 
به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد  و نسبت  نرمال حدود 15 درصد 
كاهش داشته و اين در حاليست كه ما در اواخر زمستان 93 و اويل فروردين 

ماه امسال نسبت به ميانگين و شرايط عادى بارندگى بيشترى داشته ايم.
رئيس گروه پيش بينى و صدور پيش آگاهى هاى جوى هواشناسى استان 
با اعالم اين خبر گفت: ميانگين دماى استان نيز حدود 12 درجه سلسيوس 
محاسبه شده كه يك درجه گرمتر از شرايط نرمال مى باشد. رضا برهانى 
افزود: البته در حال حاضر هواى استان نسبت به شرايط نرمال و معمول 
خيلى گرم نيست. وى گفت: از امروز (پنجشنبه) بعد از ظهر به مدت چند 

روزى هواى استان قدرى گرمتر خواهد شد و بارندگى نخواهيم داشت.

از  طبس  صحراى  در  آمريكا  شكست  آبادى-  رحيم 
كه  است  غيبى  امدادهاى  و  بشرى  بزرگ  رخدادهاى 

خداوند نصيب مردم ايران كرد. 
درجلسه  طبس  جمعه  امام  مهاجريان  االسالم  حجت 
ارديبهشت سالروز شكست  پنجم  برنامه هاى  هماهنگى 
مفتضحانه آمريكا در صحراى طبس با بيان اين مطلب، 
خيانت  و  منافقين  هاى  تالش  كه  شرايطى  در  افزود: 
آمريكا  بود،  رسيده  خود  اوج  به  دركشور  بنى صدر  هاى 
با شكست نظامى در صحراى طبس، رسواشد و به همين 
تر  باشكوه  و  تر  پررنگ  سال  هر  مراسم  اين  بايد  دليل 
حادثه،  اين  ماندگارى  براى  داد:  ادامه  وى  شود.  برگزار 
تأسيس موزه «مرگ بر آمريكا» ضرورى است و مسئولين 

بايد براى احداث موزه تالش بيشترى كنند.

سرپرست فرماندارى ويژه طبس نيز اظهار اميدوارى كرد 
كه با حضور مردم و مسئولين استانى و كشورى بتوانيم 

اين رخداد بزرگ را به نحو شايسته به تصوير بكشيم.
فرمانده سپاه طبس هم از تشكيل 7 كميته براى هرچه 
بهتر برگزارشدن اين مراسم خبرداد و گفت: كميته هاى 
فرهنگى و تبليغات، مراسم، پشتيبانى، شهردارى، بانوان، 
انتظامى، حمل و نقل و ورزش و جوانان تشكيل شده و 
اين  و سيما  و صدا  ها  رسانه  خبرنگاران  از  زيادى  تعداد 
توليد  احمدى  سرهنگ  داد.  خواهند  پوشش  را  مراسم 
مستند، برگزارى يادواره شهدا در روستاى شيرآباد، آيين 
و  (ع)  الكاظم  موسى  بن  امامزاده حسين  در  شكرگزارى 
برپايى دعاى ندبه كشورى را از ديگر برنامه هاى سالروز 

شكست آمريكا در صحراى طبس عنوان كرد. 

در جلسه برنامه ريزى سالروز شكست آمريكا در صحراى طبس عنوان شد؛

   آمريكا با شكست نظامى در صحراى طبس رسوا شد

سخنــران: 

حجت االسالم والمسلمين 

مختارى

با نواى ذاكرين اهل بيت (ع)

زمان: پنجشنبه94/1/20 بعد از نماز مغرب و عشا
مكان: هيئت بنى فاطمه (س) «مسجد توحيد»

همــراه با اهــداى جــوايز
مجتمع مسجد توحيد – هيئت بنى فاطمه (س)

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 

همراه با سينما بهمن در اكران فيلم هاى نوروز 94

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

ايران برگراكران فيلم

14:0016:0018:0020:00ساعات شروع سانس ها
32222636تلفن:

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 
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برآنيم جشن باشكوهى برپا نماييم حضور شما برادران 
و خواهران بر رونق جشن مان خواهد افزود

زمان: پنجشنبه 94/1/20 ساعت 20
جمعه 94/1/21 ساعت 20 

مكان: مطهرى 8
موسسه خيريه مجتمع مسجد عاشورا

هيئت فاطميه – دارالشفاء فاطمه زهرا (س) 
درمانگاه ولى عصر (عج)- دارااليتام فاطميه 

ضمنا : برگه هاى مسابقه را از دفتر هيئت دريافت نماييد

20 جمادى الثانى 
والدت بى بى عالمين حضرت فاطمه زهرا (س) 

و روز مادر مبارك باد

انجمن خيريه
حمايت از بيماران

 كليـوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند 
كليوى غنچه اميد را درقلب هايشان 

شكوفا سازيم.
بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند

 هم اكنون نيازمند يارى سبزتان هستيم
شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:

شماره كارت: 6037701199502144
بانك ملى: 0105783779007                                                                               
بانك كشاورزى: 69961169                                                                                                                                         

 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن:32229154 فاكس:32229051



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

  امام على (ع) : از مجادله و ستيزه جويى بپرهيزيد، زيرا اين دو، دل ها را 
نسبت به برادران دينى بيمار [و مكّدر] مى كند و بذر نفاق را بر اين دو

 پرورش مى دهد. (منبع : اصول كافى ج2/ص 300)

12 : 35
19 : 18
23 : 53
4 : 46
6 : 11

حمايت  جبهه اصالحات از بيانيه لوزان
 

جبهه اصالحات با صدور بيانيه اى از مذاكره كنندگان 
رويكرد   : آمده  بيانيه  اين  در  كرد.  حمايت  ايرانى 
گفت وگو و تعامل با جهان كه شعار دولت اصالحات 
بود در اين مذاكرات ثمر داد اين مذاكرات و دستيابى 
آن به نتيجه، الگويى براى جامعه جهانى خواهد بود.

  فكت شيت ايران در دست ظريف است

رئيس سازمان انرژى اتمى درباره اظهارات متناقض 
بيانيه سوئيس گفت:  آمريكايى در خصوص  مقامات 
سازمان انرژى اتمى و وزارت امورخارجه فكت شيت 
ايران را تهيه كرده اند و هم اكنون در دست وزير امور 
خارجه است و در صورت صالحديد منتشر مى شود.

ديدار سه جانبه مصباح، موحدى و يزدى
 

ديدار سه جانبه آيات مصباح، موحدى كرمانى و يزدى 
برگزار شد. اين جلسه كه در جهت وحدت و همگرايى 

اصولگرايان بوده، بسيار خوب ارزيابى شده است.

 اطالعيه سازمان حج  و زيارت درباره 
تعرض به دو نوجوان ايرانى در عربستان 

 
درباره  اطالعيه اى  صدور  با  زيارت  و  حج  سازمان 
تعرض دو مامور سعودى به دو زائر نوجوان ايرانى كه 
براى عمره مشرف شده بودند، تاكيد كرد: بر اساس 
تعهد مسئوالن ارشد كشور عربستان، متخلفان بزودى 

محاكمه و به اشد مجازات محكوم خواهند شد.

طرح مجلس براى لغو سفر حج عمره
 

يك عضو كميسيون امنيت ملى مجلس از جمع آورى 
امضا براى طرح يك فوريتى لغو سفر حج عمره تا 
اطالع ثانوى خبر داد. وى افزود: اقدامات شنيعى كه 
واقعًا  و  بسيار زشت  گرفته  آل سعود صورت  توسط 

شأنيت ايرانى ها را زير سوال مى برد.

 سوالم از مسئوالن حج اين است كه آيا 
عمره مستحب را به هر قيمتى بايد برويم؟

 
در  آمده  بوجود  اتفاقات  از  شيرازى  مكارم  ا...  آيت 
جده انتقاد كرد. وى گفت: سوال ما از مسئوالن حج 
آن است كه آيا عمره مستحب را به هر قيمتى بايد 
برويم؟. نمى خواهم تحريم عمره را پيش كشم اما 

آيا به هر قيمت و به هر ذلتى بايد تن داد؟.

بازگشت محسن رضايى به سپاه پاسداران
 

گفت:  رضايى  محسن  همفكران  از  كنعانى مقدم 
رهبرى  معظم  مقام  به  نامه اى  محسن رضايى طى 
كرد  مطرح  را  سپاه  به  خود  بازگشت  درخواست 
براى  سپاه  به  رضايى  آقاى  بازگشت  با  ايشان  كه 

تدريس در دانشگاه موافقت كردند.

 پيشنهاد امارات براى «ُسنى كردن ايران»
معاون رئيس پليس دبى بار ديگر در اظهاراتى خواستار 
ُسنى كردن ايران اما اين بار با كمك نهادهاى ويژه شد. 
ُسنى كردن  براى  تسنن  نشر  نوشت: جمعيت  خلفان 

ايران همانگونه كه بوده (به ادعاى وى) آماده است.

 حمايت حماس از حمله عربستان به يمن
بار  حماس،  (فلسطين)  اسالمى  مقاومت  جنبش 
و  عربستان سعودى  تجاوز  از  را  خود  ديگر حمايت 
پيمانانش به يمن اعالم كرده است، حال آنكه  هم 
موضعى  نيز  فلسطينى  خودگردان  تشكيالت  پيشتر، 
مشابه در قبال موضوع يمن اتخاذ كرده بود. در اين 
با  به نظر مى رسد فلسطينى ها همراه شدن  شرايط، 
اولويتى  در  را  ديگر  دولتى  عليه  عربى  دولت  يك 

باال تر از مبارزه با صهيونيست ها يافته اند!.
 

 چرا الوروف نشست لوزان را ترك كرد؟
از  كشورش  نارضايتى  از  اى  نشانه  تاكنون  روسيه 
هايش  ديپلمات  و  است  نداده  بروز  اى  هسته  توافق 
بارها تاكيد كرده اند مسكو از توافق حمايت مى كند. با 
اين حال حضور نداشتن الوروف وزير خارجه روسيه در 
روز نهايى اعالم تفاهم لوزان در حالى كه همه وزراى 
خارجه عضو 1+5 در جلسه پايانى نشست لوزان حاضر 
بودند، به بحث و گمانه زنى ها درباره  نارضايتى روسيه 
از حل و فصل نهايى مسئله هسته اى ايران و تنش 
زدايى احتمالى در روابط ايران و غرب دامن زده است.

 انتقاد هنرى كيسينجر از توافق با ايران
انتشار  با  آمريكا  خارجه  اسبق  وزراى  از  تن  دو 
وال استريت ژورنال  روزنامه  در  مشتركى  يادداشت 
 6 و  ايران  ميان  آمده  دست  به  تفاهم  تحليل  به 
كشور پرداخته و مدعى شدند كه توافق با ايران، به 
شود.  مى  منجر  خاورميانه  در  جهان  چالش  تعميق 
نهايتا   : اند  نوشته  شولتز  اريك  و  كيسينجر  هنرى 
ايران توانست به اين توانمندى دست يابد، هر چند 

كه اين توان براى 10 سال محدود خواهد بود.

 نگرانى آل سعود از خودشيفتگى وزير دفاع
عرض اندام شاهزاده «محمد بن سلمان» به عنوان 
وزير دفاع عربستان نگرانى خاندان حاكم از پيامدهاى 
خودشيفتگى كاذب اين فرمانده مغرور و جوان را سبب 
شده است. عقالى خاندان حاكم سعودى بر اين باورند 
سبب  نعمت  و  ناز  در  دفاع  وزير  يافتن  پرورش  كه 
اِى  لحظه  تصميمات  مرهوِن  عربستان،  است  شده 

شاهزاده اى باشند كه به عواقبش نمى انديشد.
  

 شرمن : وعده داديم يكديگر را نقض نكنيم
مذاكره كننده ارشد آمريكايى اختالفات منتشر شده در 
برگه نكات كليدى ايران و آمريكا را روايت هاى متفاوتى 
توصيف كرد كه در درون يك چارچوب مى گنجند. 
وندى شرمن افزود : ما مى دانستيم كه روايت ما به 
احتمال زياد با روايت آنها متفاوت خواهد بود اما وعده 

داديم يكديگر را نقض نكنيم.

با  ديدار   در  خامنه اى  سيدعلى  ا...  آيت 
رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه 
كشورهاى  برخى  تحوالت  به  اشاره  با 
منطقه و فعاليت هاى وحشيانه گروههاى 
تروريستى در عراق و سوريه، گفتند: اگر 
كسى دست پنهان دشمن را در اين قضايا 

نبيند، خود را فريب داده است.

قصد گروه تروريستى داعش
تسلط بر بغداد است  

واقعيت،  اين  تأييد  در  خامنه اى  ا...  آيت 
از  صهيونيستها  و  آمريكا  خوشحالى  به 
افزودند:  و  كردند  اشاره  منطقه  وضع 
دولتهاى  از  بسيارى  و  صهيونيستها 
اين  از  آمريكا،  همه  از  بيش  و  غربى 
مسئله  ندارند،  تصميم  و  قضايا خشنودند 
در  انقالب  رهبر  كنند.  تمام  را  داعش 
از  نمونه ها  برخى  يادآورى  با  ادامه 
و  داعش  كم نظير  وحشى گرى هاى 
همچنين قصد اوليه اين گروه تروريستى 
براى تسلط بر بغداد، اين سوال اساسى را 
مطرح كردند كه چه كسانى اين جريانها 
را پشتيبانى مالى و تسليحاتى مى كنند؟.

نبايد منتظر غرب ماند

رئيس جمهور  روحانى  كه  ديدار  اين  در 
اردوغان  طيب  رجب  داشت،  حضور  نيز 
رئيس جمهورى تركيه با اشاره به مذاكرات 

خود در تهران، گفت: در اين سفر مسائل 
و  داديم  قرار  بررسى  مورد  را  جانبه  دو 
و  اقتصادى  سياسى،  روابط  خصوص  در 
كرديم.  گفتگو  منطقه  مسائل  همچنين 

رئيس جمهور تركيه با تاكيد بر لزوم حل 
مسائل و مشكالت دنياى اسالم در درون 
آن و بدون دخالت غرب، گفت: مشكالت 
با  بايد  كه  دارد  وجود  منطقه  در  زيادى 
كمك يكديگر، آنها را حل كنيم و نبايد 

براى حل اين مسائل منتظر غرب ماند.

داعش را مسلمان نمى دانم و 
عليه آن نيز موضع گيرى كرده ام

بيان  با  همچنين  تركيه،  رئيس جمهور 

تروريستى  گروه  هاى  جنايت  اينكه 
داعش را محكوم مى كند، تأكيد كرد: من 
داعش را مسلمان نمى دانم و عليه آن نيز 

موضع گيرى كرده ام.

استقبال از اردوغان با گارد 
اسب سوار و پرچم «يا ابا عبدا...» 

در مراسم رسمى استقبال از اردوغان در 
كاخ سعدآباد تهران براى نخستين بار از 
گارد تشريفات اسب سوار استفاده شد. در 
سعدآباد بر خالف معمول اين بار با يك 
شد  انجام  استقبال  مراسم  جديد  روش 
خودروى  ورود  هنگام  كه  شكل  اين  به 
اردوغان به محوطه  بنز تشريفاتى حامل 
استقبال،  گارد تشريفاتى اسب سوار با در 

دست داشتن پرچم هاى ايران و تركيه و 
نيز پرچم سرخ «يا ابا عبدا... الحسين» ، 

خودروى او را همراهى مى كردند.

علت اين استقبال چه بود؟

روحانى  حسن  گذشته  سال  سفر  در 
رئيس جمهور به تركيه طرف ترك اسب 
سوارهايى را در مراسم استقبال به نمايش 
منتشر  نيز  آن  تصاوير  كه  بود  آورده  در 
پروتكل هاى تشريفاتى  اساس  بر  و  شد 
استوار  متقابل  عمل  بر  آن  در  اصل  كه 
است در سفر اردوغان به تهران نيز همان 
و  شد  انجام  ايرانى  از سوى طرف  رفتار 
البته عالوه بر پرچم هاى دو كشور پرچم 
از  برخى  دست  در  نيز  اباعبدا...  يا  سرخ 

گاردى هاى اسب سوار ديده مى شد.

تحليل وال استريت از سفر 
اردوغان به ايران

اردوغان  سفر  ژورنال»  استريت  «وال 
صدور  از  پس  روز  چند  تنها  تهران،  به 
بيانيه لوزان را نشانه تالش تركيه براى 
و  ايران  با  اقتصادى  روابط  گسترش 
بهره بردن از فرصت به دست آمده خواند. 
وزير  زيبكسى،  نيهات  كه  طورى  به 
آنكارا  كه  مى كند  تاكيد  تركيه  اقتصاد 
با  تجارى  روابط  براى  كشور  آماده ترين 

ايران پس از لغو تحريم هاست.

تاكسى نارنجى تهران در خيابان هاى لندنعكس روز 

سوال رهبر انقالب از اردوغان: چه كسانى داعش را پشتيبانى مى كنند؟

ابطحى : انتخابات مجلس را به عارف بسپارند انگيزه دارد  

محمدعلى ابطحى مى گويد: اصالح طلبان، فعاالن انتخاباتى 
انتخابات  پرونده  بايد  روحانى  و  خاتمى،هاشمى  به  نزديك 
مجلس را به آقاى عارف بسپارند. انگيزه دارد و توقع جامعه 
هم همين است. از سوى ديگر برخى ديگر از اصالح طلبان با 
ليدرى عارف در انتخابات مجلس مخالف است و معتقد است 
كه عارف در صف اصالح طلبان حكومتى است و نمى تواند خواسته هاى اصالحات را 

در مجلس دنبال كند. موضوع انتقادات ابطحى فعاليت هاى صادق خرازى است.

توافقى براى بازديد از مراكز نظامى صورت نگرفته است

سوى  از  دروغين  ادعاهاى  طرح  به  اشاره  با  دفاع  وزير 
از مراكز نظامى كشور  بازرسى  بر  بيگانه مبنى  رسانه هاى 
توافقى صورت  است، گفت: چنين  لوزان  توافق  از  بخشى 
از مراكز نظامى جزو خطوط قرمز  بازديد  نگرفته و اصوال 
افزود:  دهقان  شد.  نخواهد  پذيرفته  بازديدى  هيچگونه  و 
مسيرى  در  كننده  مذاكره  تيم  عزم  و  دولت  راهبرد  رهبرى،  تدابير  مجموعه 

است كه به طرف مقابل اجازه اعمال هيچ تحميلى بر ايران را نخواهد داد.

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت 

و نازل ترين قيمت    
  09157234706 

  آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5

 تشييع پيكر مطهر شهدا
 امروز پنجشنبه 94/1/20 ساعت 8:30 صبح
مكان: شهرستان بيرجند- ميدان ابوذر

روابط عمومى و تبليغات سپاه انصار الرضا (ع)

جناب آقاى مهندس ابوذرى
رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى بيرجند
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت برادر خانم گرامى تان

 را خدمت شما و سركار خانم تسليت عرض مى نماييم.
 همكاران تان در هيئت امناى آستان مقدس امامزاده

سيدنجم الدين حسين (ع) روستاى گيو

ميالد فرخنده بى بى عالمين حضرت فاطمه زهرا (س) مبارك باد
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امالك و مستغالت

فروش منزل اميرآباد
 استقالل 9  

09155614947  

فروش زمين در امامت امير آباد
داخل محدوده ساخت فى توافقى  

09151643454

فروش چاه زينى 600 متر زمين 
كشاورزى آماده درختكارى 

09105451251
فروش باغ در روستاى 

درميان700متر شبكه آب ،برق
 تلفن، فى 20م  09151643454

فروش يك باب مغازه
 باتمام امكانات ودرآمد تضمينى

 به علت مهاجرت 09215739474 

 فروش ملكى در سربيشه 
 تمام اسكلت 200متر زمين 270متر
 زيربنا جنب مهديه 09153610932 

فروش يا معاوضه دو طبقه ساختمان
 210 متر دستگرد زير فى بازار 

 09151613167

فروش فورى مزون  با موقعيت عالى 
با كليه لوازم فى توافقى يا  معاوضه با 

خودرو 09355598886 

فروش پالك4661
 09301209479

فروش آپارتمان سايت ادارى 
75متر طبقه پنجم 65م

 09375620458

خريدارپالك4661
 09375620458

فروش2500متر واقع درتقاب بانيم 
ساعت  آب،150نهال، فنس كشى
09375620458  چاه هيئت 

فروش آپارتمان 85مترمعصوميه 
پايين سندآزاد75م

  09301209479

مسكن مهر گلبهار مشهد
فى 31ميليون تومان
09156033400

فروش يك واحدمسكن
      مهردرمهرشهرباواريزى كامل 

 9368417677

فروش زمين با متعلقات در 
روستاى دستگرد خوسف 

09153622791

 فروش آپارتمان مسكن مهر 
همكف شمالى شركت خاور سازه

فى 38 09304420606

خريدار 2واحدى و3واحدى هاى 
مسكن مولوى يا باستيان بنا

 قيمت مناسب 09151608353

آپارتمان 100مترى كوير تاير
 با تمام امكانات فى توافقى

    تخفيف ويژه 09157976748 

فروش امتيازآپارتمان فاز4كويرتايربا 
واريزى چهارميليون، فى 12ميليون

09155618396
فروش يامعاوضه زمين 250 مترى 

شمالى دراميرآباد 
فى كارشناسى 09155614099 

 فروش منزل در سه طبقه خيابان 
بهمن نقدى يا معاوضه 

     با زمين   09151614500 

فروش مسكن مهر و يا معاوضه
 با خودرو،شركت مولوى،

واريزى كامل  09155613476

 فروش فورى 200 متر زمين 
دوكله در كالته بجدى 

 زير فى بازا   09331736362 

فروش زمين نرجس 11 
قطعه پنجم شمالى
 09151630283

فروش امتياز آپارتمان فرهنگيان 
واقع در چهارراه انقالب با واريزى 

35 م  09384306663 

فروش مسكن مهر
پروژه مولوى

 09128639016
فروش واحدآپارتمان 85 مترى 

خيابان الهيه 85 شمالى طبقه دوم 
09157573912

فروش فورى30متر زمين
 تجارى در دستگرد

يامعاوضه با خودرو 09153612512

فاز2بلوارشهيدناصرى 
شماراباهرواريزى

 09157210147  خريداريم 

فروش امتياز مسكن ارتش،معصوميه 
پايين،واريزى 15700000تومان
فى توافقى  09157414784

فروش يك واحدآپارتمان 
86 مترى واقع در خيابان 
سعيدى09307688430 

فروش24فنجان آب و2هزار متر 
زمين روستاى مزگ.

فى100مليون  09152696545 

فروش امتيازارتش 
با30م واريزى

 09375620458 

فروش يك قطعه زمين 160مترى 
واقع در نرجس 31 قطعه 8جنوبى 

 09151634663

رهن و اجاره

اجاره يك باب واحد تجارى با دهانه 
7متر ومتراژ40متر مربع 

نبش غفارى 21  09151614825

اجاره پروانه كسب امالك
 با مغازه و وسايل فى 

500 هزار تومان  09306703037 

اجاره آپارتمان 75مترى ،2خواب 
واقع در خيابان مفتح 12طبقه2 

09372119322
اجاره يك دربند مغازه

 واقع درخيابان نيروهوايى 
09305536977

به يك چهارديوارى از200متربه 
باالحاشيه خيابان اصلى جهت  انبار    

نيازمنديم 09158658156 

رهن كامل طبقه همكف دوكله 
زوج جوان.15 م

 09157412611
اجاره يك واحدمسكونى(سوييت)

درشهرك گلهاغفارى
 09157213655

رهن و اجاره يك سوئيت 50مترى 
شيك،واقع درميدان امام  

09154944417

اجاره مغازه تجارى فوق العاده 
شيك به متراژ 24متر همكف و 
24 متر زيرزمين 09155612382

رهن و اجاره واحد 100 مترى 
همكف جديدساز 2 خوابه در معلم

 09158653855

رايانه و همراه

فروش گوشى  N95باكارتون
و وسايل جانبى

09305584421 

فروش گوشى هاوايى، تميز 
1ماه كاركردفى 200 هزارتومان 

09332851671
گوشى هاوايى 20روز كار 

اندرويد 4,4,4،چهارهسته رم1،مدل 
09019885126   y550

فروش گوشى نوكيا
لمسى وصفحه كليد

ميزكامپيوتر09153638963

فروش فورى گوشى سامسونگ
galexi s2آندرويد4دوربين 8 

09159611978

 htc one v فروش گوشى
مشكى،در حد نو قيمت 320000 

09354804851

گوشى جى ال ايكس(مدل 
الستر)3ماه كار.تعويض باگوشى 

هاوايى  09019885126 

فروش گوشى هاوايى مدل 
y320 تميز اندرويد 4.2.2فى 

200هزارتومان 09372464860 

N8  فروش گوشى
تميز

09155614818

 huawei y300 گوشى
قيمت 270

09364174913

جوياى كار

به يك خانم مجرد آرايشگر جهت   
كار در سالن زيبايى جلوه ماندگار  

نيازمنديم    09153037156 

كارشناس مديريت بازرگانى
 مسلط به حسابدارى آماده همكارى  

درشيفت عصر 09156280751

تعدادى راننده با ماشين 
دوگانه سوز جهت كار در آژانس 
نيازمنديم     09395619072 

به يك فروشنده خانم باسابقه 
فروشندگى نيازمنديم

 آدرس معلم 46روسرى خاتون

به تعدادى راننده با خودرو
 ترجيحا دوگانه نيازمنديم

09365613536

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

متفرقه
 

سالم چهار رينگ اسپرت پرايد با 
الستيك خارجى 750هزارتومان 

09151604038

فروش پوشاك مردانه
در راسته بازار با موقعيت عالى

 09157710431

فروش وسايل كامل يك كارگاه 
جوشكارى،به صورت يكجا 

09157418930

فروش 
پخش وباند مارشال 
 09196062070

دارتابلوفرش دست دوم 
خريداريم 

09366930019

فروش تلويزيون 29وميزويك عدد 
اسپيكرو يك دست مبل 7نفره و 

گاز فردار 09153620921 

فروش 4حلقه رينگ اسپرت16 
20پر OZ  پژويى با الستيك 

 09158654834

فروش جارو برقى فوما ژاپن+پنكه 
ايستاده+يك عدد چرخ ورزشى  

ثابت   09397151013 

فروش يك عدد درب آپارتمانى
 به همراه چارچوب نو

09156043236 
فروش يخچال شش در 
ترازوديجيتال سايه بان 

تماس 4 به بعد 09358047466 

فروش تمامى اجناس سوپرماركت 
واقع درخيابان غفارى يا معاوضه 

با خودرو 09159646842 

فرگاز پيلوت 5شعله ترموكوپل دار 
داراى دو جوجه گردان

بسيار تميز09153633772 
فروش تاكسى متر آژانس

 كم كار 
09359057779  

 ADSL2 مودم وايفا بى سيم
دسته دو خريدارم      

09156176610

فروش ميز ال سى دى 
فى190هزارتومان
09156680970 

فروش تانكر2000ليترى ورق سفيد
 و كپسول گاز بوتان  

09151609309  
فروش

50مثقال زعفران سرقلم    
09153621585

فروش دوچرخه دماوند تميز 
رنگ مشكى فى 110 هزار تومان 

09372464860

فروش تمامى
 وسايل ساندويچى
09305617304  

صندلى كارآرايشگاه مردانه
 به قيمت مناسب خريداريم.

09105463787

فروش 2عددصندلى كارآرايش زنانه 
رنگ نارنجى،نو،استفاده نشده

09105463787

فروش تعدادى دستگاه پرينتر و 
كپى و راديو ضبط و ويدئو و تلفن 

09016975611

فروش 3عدد ويترين مغازه هركدام 
1متر درحد نو بسيار تميز فى توافقى

09155622615

فروش سينك ظرفشويى آينه
 سرويس بهداشتى زير قيمت كارخانه

09151606610

يك عددتانكرهزارصدليترى
  ورق سياه  فى300 تومان

 09382067148

بوفه شيشه اى تميزباچوب گردو 
فى توافقى

09158627926

فروش يا معاوضه آسياب مرغدارى 
2اسب ،با تيلر

09396576360

فروش ميز 
صندلى ولوازم ادارى 

09157405909

فروش تعدادى قفسه وسبد چهار 
طبقه ، فى توافقى
09333812805

فروش پخش پايونر 7150 و آمپ 
پايونر 4 كانال در حد نو.فى 800 

هزار تومان 09152671003

دوربين نو آكبند wx80باگارانتى 
580تومن قيمت مغازه 680

09151639348

 فروش يك دستگاه رهياب 
(GPS) خودرو، در حد نو، 

09155630568

تاكسى تلفنى واگذار مى شود 
5كارت سوخت،50زنگ

 قيمت 10ميليون09159369072 

فروش سوپرماركت باتمامى 
اجناس و موقعيت عالى ضمانتى 

 09159632686

فروش سوپرماركت
 باموقعيت عالى

09153631776 

فروش آژانس با زنگ خور باال 
فى 8م

 09154954559

فروش سوپرماركت با تمام
 تجهيزات وموقعيت عالى

 09128548260

يك دستگاه بيل مكانيكى زنجيرى 
خريداريم

09151602986 

فروش يك باب مغازه سوپرماركت 
باكليه امكانات در موقعيت عالى

09330538328

فروش يك جفت پشتى
 قرمز رنگ با قيمت مناسب 

09151606823

فروش يك عدد تابلو فرش در ابعاد 
69&31 فى 350000 تومان

09151606823

تاكسى متر فروشى
09150903828

كارت گرافيك512دسته دو 
سالم خريداريم 
09150903828

خودرو متفرقه
پىكى مدل 85

 رنگ نقره آبى بيمه يك سال
 فى 9م   09158605015

نيسان كمپرسىf مدل 84
 بيمه تا برج4، فى:15م 

09159645880

موتور سوزوكى Gpژاپنى 
قيمت توافقى

 09153612447 

   pk خريدار ماشين
نقدى

09158634844
فروش  پى كى مشكى 

مدل 84يامعاوضه با پيكان
 09159615844

فروش سمند ال ايكس 
آخر 87 سقف رنگ ندارد

  فى 16م   09100017083 

ام وى ام 110 مدل 87 
هيدروليك،الستيك نو
 09353650893

تندر 90 سفيد فول E2 تميز 
بدون رنگ و خط و خش 

 09355640457

تيبا مدل 90 سفيد بى رنگ 
الستيك كره اى نو و بيمه دو ماه 

 09352696028

فروش يا معاوضه ام وى ام 530 
نوك مدادى مدل 91 خيلى كم 

كاروتميز 09151611494 

فروش
موتورهندا

09357502813

فروش پيكان وانت مدل 87
 دوگانه كارخانه، دور رنگ

 09156041846
پى كى نقره اى مدل85

يك تيكه رنگ اطاق جديد
 فى 7900م  09192407434 

پيكان وانت مدل88يا 
87پايه گازسوز تميزخانگى 

خريداريم   09365010342 

موتورآپاچى 160بسيارتميز
 مدل آخر90

09394221059

فروش يا معاوضه ام وى ام 110   
مدل 90 چهارسيلندر
 09300292700

پيكان وانت مدل88يا 
87پايه گازسوز تميزخانگى 

خريداريم   09158621728 

فروش وانت 
 مدل 90 كم كارفول
 09151630283

خريدارخودروكاروان
 ياجيپ استيشن
09151600500
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ر فروش وانت پيكان88،دوگانه 
كارخانه،بدون رنگ،الستيك نو
 فى 9/5  09016975611

نيسان مدل83 رنگ آبى ،الستيك 
نو،بيمه،كمپرسى،قيمت توافقى

09155620410
پى كى نقره اى مدل 83 

انژكتور،تميزبيمه يكسال 
7 م.09158632953

فروش ليفان ايكس60مدل92
ياتعويض باسمند يا پارس

09153618816
پاترول چهاردرب رنگ 

سفيدهيدروليك،كولر،بيمه 
09151638892

 وانت فروشى مدل 90،كم كار،اتاق 
،كفى ،الستيك درحدنو،بيمه 
تابرج5 09151630283  

نيسان گازوييلى مدل 89
تميز خريداريم

09157615895 

پى كى مدل 83بدون رنگ 
11سال تخفيف بيمه الستيك نو 

09151613768
فروش مزدا 1600 بيمه كامل

 6 سال تخفيف مدل 72 ،دوگانه
09378340761

فروش فورى پيكان مدل 81 
دوگانه سى ان جى بيمه ،3ماه 

باتخفيف 09378340761

فروشى وانت پيكان دوگانه كارخانه 
مدل87بيمه تابرج12 فى920000 

09151650531

 موتور انرژى بدون كالج مدل 91 
مشكى فى2300
09159627300

فروش هنداليفان مدل88
يكسال بيمه

09357502813
فروش وانت تويوتا مدل83بيمه 

8ماه،تازه تعمير،فى 
توافقى09159625601

سمند ال ايكس آخر 88
 بيمه يكسال الستيك چهل درصد 

09350650139

موتور هندا 125تميزمدل 82
پالك قديم فى350
 09158381091

يك دستگاه موتورسيكلت
200سى سى فى 5ميليون

09105474836 
پى كى فروشى مدل 82دور رنگ 

ولى تميز تخفيف بيمه كامل 
الستيك نو 09152697516

موتور بى كالچ كاسيا،مدل90
بيمه برج7،رنگ قرمز،فى1,350

09354395811
سمند مدل 81 سفيد بسيار تميز و 
فوق العاده , فى12,700,000 تومان. 

09159647810

خودرو پرايد

فروش فورى پرايد مدل87،رنگ 
سفيد،بيمه تابرج
09155619232

هاچ بك مدل 80 سفيد 
بدون رنگ، كم كار
 09361965416

معاوضه پرايد88تميزدوگانه 
باخودروپژو ازمدل 89 به باال  

 09159644583

پرايد85 بيمه والستيك كامل   
تخفيف7سال تميزوخانگى

11م     09010795130 

صبا 88زيتونى هيدروليك تميز 
بيمه 4ماه الستيك 70درصد

 فى13800  09397489799 
فروش پرايد مدل 90سفيدرنگ، 

هيدروليك، بدون رنگ، الستيك نو 
فى 15/800  09158668450

پرايد 84، تميز ،كم كا،ربيمه 5ماه
 الستيك 80درصد فى 11مليون 

 09159624921

فروش  132سفيد مدل 89 
تمام رنگ سرشاستى سالم

 09151636005 

فروش فورى پرايد81سفيد تازه 
تعميربيمه كامل تخفيف3سال 

فى 8م   09153620789 
پرايد 85 نقره اى دور رنگ بيمه

 تا برج 5 تخفيف9 سال الستيك 
نو فنى سال  09380721849

هاچ بك مدل80سفيدبيمه آذر94      
 فنى سالم،فى8800
 09158620017

131خشك 93
نقدا خريدارم.

09301884247

هاچ بك سفيد مدل 80 ،بيمه 
تا برج 10،الستيك درحد نو 

09159647810
معاوضه پرايد88تميزدوگانه 
باخودروپژوازمدل 89به باال 

09159644583

فروش 111 مدل 92 تك ايربگ 
هيدروليك اى بى اس بدون رنگ 
فى 18 ميليون 09158670081

فروشى هاچ بك مشكى مدل 
85 بيمه كامل تميز فى 10500 

09383391349

تاكسى 141،مدل86تميزبدون 
رنگ،تازه تعمير،فروش يامعاوضه

09152655046
 خريدار پرايد مدل باال دوگانه 

شرايطى
09157746737 

هاچ بك 84 سفيد تميز
 بيمه 5 ماه تخفيف از اول

09196062070

خريدارپرايداز85تا89
 تك يادوگانه

09156644348

پرايد مدل87 تمام رنگ نقراى 
دوگانه سوز كارخانه فى 10500

09159644607
پرايد 87 خانگى زيتونى

 فرمان هيدروليك فى 13م
09153624193

يه سر گلگير رنگ معاينه دارد فى هاچبك83قرمز تميز بيمه يگ سال 
11ميليون09155614818

پرايدسفيدرنگ تك گانه مدل 
82 بدون رنگ بيمه تا اخربرج 11 

فى.9200   09354457647
فروش پرايدسفيد

مدل81دوررنگ تك گانه فنى سالم 
09380401322

131EXمدل 92بيمه تابرج 4بدون 
رنگ خيلى سالم وتميزفروشى.

09301884247
پرايد132مدل88 سفيد,دوتيكه 

رنگالستيك كامل فى12ونيم
09370228230

خودرو پژو

روآ سال 88سفيد پايه گازسوز 
بيمه ثالث و بدنه و الستيك كامل  

09155620968

پارس سفيد تى يو فايو مدل 
91،آبشن دار، تميز كم كار

 فى 33500ت 09156042402 

فروش حواله پارس دوگانه  
تحويلى تيرماه با 22/5 واريزى 

09151639123
فروش پارس دوگانه مدل 85 تميز 

بدون رنگ يك سال بيمه 
فى 12 م  09012573355

پژو پارس مدل 91 بيمه يكسال 
الستيك نودوگانه كارخانه

فى 30 م  09358263813
پژو 206 مدل 80 رنگ سبز 
متاليك يكسال بيمه 7 سال

09374690405

پژو206نقره اى مدل85فنى سالم 
بيمه يكسال

9151630947
206سفيد صندوق دار89موتور 

1600 ،ايربگ،اى بى اس 
فى 24،5م  09156692556

فروش پژو پارس مدل 88سفيد 
بدون رنگ خانگى كامأل سالم
فى 26م  09153614983

پژو پارس فروشى سفيد مدل87 
بدون رنگ بيمه برج4 الستيك70 

قيمت21   09152809279

پژو 405،مدل 85،تمام رنگ، نوك 
مدادى،بيمه تا 10/94

09363351211

فروش فورى پژو 405مدل 
83 تمام رنگ 10ميليون 

09151614718
405 نقره اى تمام رنگ،

بيمه و الستيك فول،15/5م 
09157232088

آردى85،سفيددوگانه
،فى9500م

09156662696

 SD-V9 206 فروش پژو
مدل 87 قيمت29000،000 

09153633942


