
آموزش براى اشتغال روستايى
با هدف مهاجرت معكوس و كار پايدار انجام مى شود :

به گزارش جهان،  بيمه طاليى چند صباحى است كه ديگر كارايى الزم را براى فرهنگيان ندارد و اين بيمه 
در شرايطى امسال وارد پنجمين سال فعاليت خود مى شود كه نارضايتى هاى بسيارى در خصوص نحوه 
ارائه خدمات وجود دارد، حتى مسئوالن آموزش و پرورش نيز به اين باور رسيده اند كه لفظ طاليى ديگر 

كارايى نداشته و اين بيمه صرفًا يك بيمه تكميلى است. ( ادامه در صفحه 2)

4 بسته جديد بيمه اى براى فرهنگيان

روايت ظريف از پرانتزهاى زياد
 توافق با غرب

وزير امور خارجه با بيان اينكه نگارش متن توافق جامع هسته اى در 
جريان است، گفت با اين حال هنوز كار دشوار ...

جاى خالى ميوه در سبد خانوارها

بيشتر چهره اش را پوشانده و مى پرسد: ميوه هاى سبد كنارى 
 كيلويى چند؟ نگاهى به جمعيت انداخته  و
 مى گويد: اينها را براى خوراك گوسفندان...
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اعمال ظرفيت قانونى استخدام 
معلوالن در وزارت آموزش و پرورش

مهر: نظرى رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و 
فناوري اطالعات وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش 
و پرورش اگر ملزم به استخدام معلوالن باشد از حيث 
قانونى قطعا اين ظرفيت را اعمال مى كند مگر اينكه 

الزامى وجود نداشته و اختيارى باشد.

ادغام طرح مسكن تعاونى 
 با مسكن اجتماعى

تسنيم: خواجوى رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسرى 
مسكن كاركنان دولت از توافق ربيعى با اجراى مسكن 
تعاون در ِدل مسكن اجتماعى خبر داد و گفت: اين طرح 
مورد استقبال وزارت كار و وزارت راه قرار گرفت و منتظر 

ابالغ آيين نامه اجرايى در قالب آن هستيم.

 

پرداخت بخشى از بيمه تكميلى 
مستمرى بگيران تأمين اجتماعى

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى گفت: بخشى از بيمه 
توسط سازمان  امسال  ابتداى  از  بازنشستگان  تكميلى 
فارس،  گزارش  به  مى شود.  پرداخت  اجتماعى  تأمين 
نوربخش گفت: بر اساس مصوبه هيئت امناى سازمان 
تأمين اجتماعى از ابتداى امسال بخشى از بيمه تكميلى 
بازنشستگان كه معادل بيمه عمر است پرداخت مى شود.

 افزايش حق خواربار كارگران قوت گرفت 
ايسنا: پورموسى دبيركل كانون عالى شوراهاى اسالمى كار 
كشور گفت: در صورت عدم تصويب حق مسكن كارگران 
در هيئت دولت، شوراى عالى كار بايد تشكيل جلسه مجدد 
بدهد و اين رقم را در دريافتى كارگران به نوعى جبران كند 

و فرضا با باال بردن حق خواربار كارگران پوشش دهد. 

قدردانى از 237 معلم نمونه خراسان جنوبى/صفحه 7

تشكر و اعتذار

فراموش شدنى نيستند آنان كه با خط مهر بر قلب مان حك شده اند

بر خود الزم دانستيم از الطاف تمامى سروران گرامى ، اقوام و خويشان، همسايگان 

مديركل و پرسنل محترم هواپيمايى ايران اير، فرماندهى و پرسنل محترم پايگاه 

هوايى شهيد حسينى ، فرماندهى و پرسنل محترم سپاه فرودگاه ، فرماندهى و 

پرسنل محترم پليس فرودگاه ، مدير كل و پرسنل محترم فرودگاه هاى استان 

خراسان جنوبى ، مديرعامل محترم  شركت ماد پى شرق ، مدير عامل محترم 

شركت خانه عمران ، مهندسان محترم آقايان خليلى ، عابدينى ، مرادپور ، خياط  

كسبه محترم خيابان حكيم نزارى و منتظرى ، نمايندگى بيمه ايران (آقاى راستگو) 

رئيس محترم و اعضاى اتحاديه الكترونيك و موبايل بيرجند و كليه همكاران 

كه  در مراسم تشييع و تدفين و مجالس ترحيم

 شادروان حاجيه معصومه خراشادى زاده 
ما را همراهى نمودند ، صميمانه سپاسگزارى مى نماييم و براى تمامى همراهان عزيز

 سالمتى و طول عمر آرزومنديم.

خانواده سهيل

شركت پخش فرآورده هاى لبنى و بستنى ميهن 
تعدادى ليسانس حسابدارى آقا با شرايط سنى 24 الى 35 سال با حقوق و مزاياى عالى 

 استخدام مى نمايد. تلفن تماس: 09151896075 
آدرس: شهرك صنعتى - بلوار تالش غربى - انتهاى تالش غربى 3 - شركت ميهن

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان دكتر ابراهيم زنگويى
 (دندانپزشك)

 را به اطالع همشهريان مى رساند:
مراسم تشييع آن مرحوم امروز سه شنبه 94/2/15

 ساعت 9 الى 10 صبح از محل غسالخانه برگزار مى شود 
حضور شما سروران معظم موجب امتنان است. 

خانواده هاى: زنگويى ، ساجدى نيا ، روح پرور و ساير بستگان

 به مناسبت سومين روز درگذشت همسرى دلسوز، پدرى فداكار

و برادرى مهربان مرحوم مغفور

 شادروان محمد ابراهيم ابوترابى 
 جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/2/15 از ساعت 16 الى 17

 در محل هيئت حسينى «واقع در خيابان انقالب» برگزار مى شود

  تشريف فرمايى شما سروران ارجمند باعث شادى روح آن مرحوم 
و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده هاى: ابوترابى ، محمدى

سالگرد درگذشت پدر عزيزمان 

شادروان
 شيرعلى جعفرپورمقدم

را گرامى مى داريم.

روحش شاد و قرين رحمت الهى باد

خاندان محترم زنگويى 
سركارخانم فهيمه روح پرور

با نهايت تاسف وتاثر درگذشت ناگهانى همكار گرامى مان  شادروان  دكتر ابراهيم زنگويى

 را تسليت عرض نموده ، ما را در غم خود شريك بدانيد.

انجمن دندانپزشكى ايران – شاخه خراسان جنوبى

« هر چه بر ( زمين ) است فانى شونده است »

هفتمين روز درگذشت پدرى دلسوز 

برادرى مهربان و انسانى وارسته  

شادروان مهندس محمد حسين عباسى 
در مشهد مقدس را به اطالع دوستان ، آشنايان و همشهريان 

عزيز مى رساند: به همين مناسبت جلسه بزرگداشتى

چهارشنبه 94/2/16 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل مسجد رضوى 
«واقع در خيابان 17 شهريور» برگزار مى شود. 

خانواده عباسى و ساير بستگان

تمامى دارندگان بيمه تكميلى دانا ، آسيا 
ايران ، صدا و سيما و بانك هاى كشاورزى   

صادرات ، سپه و ملى مى توانند از خدمات 
مجهزترين مركز فيزيوتراپى ورزشى در دو شيفت صبح و عصر

 به صورت رايگـان استفاده نمايند 
ضمنا ساير بيمه ها هزينه 10 جلسه 45000 تومان 

و پرسنل محترم نيروهاى مسلح 10 هزار تومان مى باشد.
آدرس: ميدان سوم مدرس ، باهنر غربى ، جنب بنياد شهيد ، پالك 104

تلفن:32432891 - 32441614

آگهى مزايده شماره 1/94 
بانك سپــه 
شرح در صفحه 7 افتتاح فضاى تابستانى پشت بام رستوران رونيكا   شرح در صفحه 4   

كاروان در راه است...
در مجالى كه كسى راه نبندد به كسى
باز همراه شما مدرسه اى مى سازيم

راه عمره اگر چه به ظاهر بسته شد اما راه هاى بى شمارى براى كعبه 
دل گشوده است ، راه هايى كه از يك دور دست چشم انتظار يا از همين 

نزديكى ها ، از همين كنار كنار خانه ما ، از مدرسه مى گذرد. 

بايد راه ديگرى به سوى خدا جستجو كرد

كاروان عمره اگر مدتى باز ايستاد ، كاروان ديگرى در راه است

بيا به تجربه در آسمان پرى بزنيم
ز عشق با دل خود حرف ديگرى بزنيم

شبى به حلقه درگاه دوست دل بنديم
اگه چه وا نكند، دست كم درى بزنيم

نيك انديش گرامى: چنانچه تمايل داشته باشيد
 به يارى هم از محل هزينه سفر عمره در هفدهمين جشنواره 

خيرين مدرسه ساز استان
 باز همراه شما مدرسه اى مى سازيم. 

زمان: 29 ارديبهشت ماه 94
مكان: خانه معلم شهرستان بيرجند

شماره حساب بانك ملت
 مجمع خيرين مدرسه ساز استان 6965567661

مجمع خيرين مدرسه ساز استان خراسان جنوبى

كشـاورزان محتـرم
مركز توزيع و فروش نهاده هاى كشاورزى (سم ،كود ، بذر و...) 

در خراسان جنوبى * مشاوره زير نظر متخصص گياه پزشكى
كيفيت و قيمت را مقايسه كنيد

آدرس: خيابان طالقانى ، روبروى آموزش و پرورش قديم
جنب دادگاه ، پاليز

32238375 -09153612426 - خياط

اجراى نماى آلومينيوم

  با پايين ترين قيمت
09157201009 - 09151655537
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مديركل دفتر آمار و اطالعات جمعيتى و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور گفت: با افزايش 4.2 درصدى رشد جمعيت در سال 93 در مقايسه با سال قبل آن 
شاهد رشد ماليمى بوديم و افزايش شديدى نداشتيم. محزون در مصاحبه با خبرگزارى صدا و سيما افزود: در سال 93 آمار مواليد يك ميليون و 534 هزار و 
361 نفر بوده كه اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن كه يك ميليون و 471 هزار و 826 والدت ثبت شده در حدود 63 هزار نفر افزايش داشته است.

جمعيت ايران رو به افزايش است 

جزئيات جديد از مسكن اجتماعى
 

مديركل اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازى گفت: 
نوسازى  قالب  در  اجتماعى  از طرح مسكن  بخشى 
است  قرار  آن  و طبق  عملياتى شده  فرسوده  بافت 
واحدهاى  بازسازى  براى  وام  هزار   300 ساالنه 
فرسوده شهرى و 200 هزار وام براى نوسازى بافت 
اجتماعى كمك مى كند.  اجراى طرح مسكن  به  كه  اعطا شود  روستايى 
پروانه ساختمانى در دوره  افزود: ميزان صدور  به گزارش فارس: چگينى 
ركود، نصف دوره رونق ساخت و ساز مسكن بوده است. وى از امكان اجراى 
بخش هاى ديگر اين طرح با كمك نهادهاى حمايتى و وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى خبر داد و خاطرنشان كرد: تمام برنامه هاى كمى و محاسباتى 

طرح مسكن اجتماعى انجام شده است و فعال در دولت مانده است.

اعطاى كسرخدمت به سربازان ساعى

معاون نيروى انسانى ناجا با بيان اينكه در مجموعه 
نيروى انتظامى سربازان با مدرك كارشناسى ارشد و 
باالتر مانند نيروى كادر هستند، گفت: با اين دسته از 
سربازان مانند پرسنل رسمى نيروى انتظامى برخورد 
شده و آنها وظايفى مانند نيروى كادر را انجام مى دهند 
البته حقوق اين دسته از سربازان از حقوق نيروهاى كادر كمتر است. به گزارش 
ايسنا، عصار درباره چگونگى تكريم سربازان اظهار كرد: در نيروى انتظامى 
ساالنه از بيش از 3000 سرباز به عنوان سرباز ساعى تقدير مى شود و به 
بخشى از اين سربازان كسرى خدمت يك ماهه اعطا مى شود. وى درخصوص 
طول مدت سربازى گفت:  طول مدت سربازى 21 ماه است كه اين مدت در 

مناطق عملياتى غيردرگير 19 ماه و مناطق عملياتى درگير 18 ماه است. 

اجراى طرح غربالگرى اوتيسم در كشور

با  بهزيستى كشور  روزانه  توانبخشى  دفتر  مديركل 
اشاره به اينكه طرح غربالگرى از سوى سازمان در 
حال  در  گفت:  مى شود،  اجرا  اوتيسم  مراكز  تمامى 
حاضر 12 هزار مجهول الهويه در مراكز شبانه روزى 
سازمان نگهدارى مى شوند. به گزارش فارس، زهرا 
نوع پرست با اشاره به اجراى طرح غربالگرى اوتيسم، گفت: اين طرح امسال 
اين مراكز  در مراكز اشاره شده اجرا خواهد شد و خانواده ها مى توانند به 
مراجعه كنند.وى افزود: در حال حاضر سازمان بهزيستى كشور 60 درصد از 
هزينه هاى نگهدارى معلوالن را به صورت يارانه به مراكز پرداخت مى كنند 
كه اين رقم حدود 265 هزار تومان است و مابقى هزينه ها كه چيزى حدود 

155 هزار تومان است توسط خانواده  ها پرداخت مى شود.

كاهش نرخ سود سپرده هاى بانكى، موجران را به 
دريافت اجاره ماهانه بيشتر به جاى رهن ترغيب 
مى كند. به گزارش مهر، كاهش نرخ سود بانكى 
كه از سوى شوراى پول و اعتبار به تصويب رسيد، 
موضوعى است كه متقاضيان بازار اجاره را نگران 

كرده است، زيرا سياست هاى پولى و بانكى تاثير 
زيادى را بر بخش مسكن و به خصوص اجاره 
بها مى گذارد.براساس مصوبه شوراى پول و اعتبار، 
نرخ سود سپرده يكساله از 22 به 20 درصد رسيده 
كه همين موضوع مى تواند در ماه هاى آينده بر 

برخى از بازارهاى سرمايه اى ديگر از جمله مسكن 
تاثير گذار باشد. هرچند كه خريد و فروش مسكن 
در حال ركود است اما هر ساله بازار اجاره متاثر از 
نرخ تورم و شرايط اقتصادى كشور تغيير مى كند 
كه امسال هم باتوجه به تغيير نرخ سود بانكى، 

احتمال تغيير در بخش اجاره وجود دارد. امسال 
هم با توجه به سياستى كه شوراى پول و اعتبار در 
تعيين نرخ سود بانكى داشته است، به نظر مى رسد 
تمايل مالكان را به دريافت اجاره بيشتر به جاى 

دريافت رهن افزايش دهد.

 (ادامه از صفحه 1) سال گذشته به دليل حجم باالى بدهى هاى 
اين  با  طاليى  بيمه  قرارداد  ايران،  بيمه  به  آموزش وپرورش 
شركت منعقد نشد و آتيه سازان حافظ به عنوان شركت طرف 
قرارداد بيمه فرهنگيان انتخاب شد، البته در نحوه ارائه خدمات 
توسط اين شركت بيمه اى نيز انتقادات و حرف و حديث هاى 
فراوانى مطرح بود. مسئوالن آموزش وپرورش با هدف كاستن از 
مشكالت بيمه اى و جلب رضايت بيشتر فرهنگيان براى سال 
جديد 4 بسته بيمه اى را طراحى كردند كه در هر يك از اين 

بسته ها، خدمات درمانى متفاوتى ارائه مى شود. 
بيمه اى بدين شرح هستند: در بسته شماره يك  بسته  هاى 
نرخ بيمه ماهانه توسط شركت بيمه گر مبلغ530 هزار ريال 
130هزار  مبلغ  كه  است  افزايش  15درصد  احتمال10تا  با 
ريال آن سهم دستگاه و مابقى توسط بيمه شدگان پرداخت 
مى شود. در اين بسته هزينه هاى بيمارستانى شامل جراحى هاى 
تخصصى و درمان طبى و ساير اعمال جراحى، هزينه هاى 
نازايى، پاراكلينيكى، ويزيت، فرانشيز دارو، هزينه هاى اروتز و 

پروتز و هزينه هاى تهيه اعضاى طبيعى پيوندى بدون سقف 
و هزينه هاى زايمان (طبيعى، سزارين و كورتاژ )، عينك و لنز تا 
سقف 10ميليون ريال، عيوب انكسارى براى هر چشم تا سقف 
3ميليون ريال است. بسته شماره دو: نرخ بيمه ماهانه توسط 
شركت بيمه گر مبلغ 380هزار ريال با احتمال10تا 15درصد 
افزايش است كه مبلغ 130هزار ريال آن سهم دستگاه و مابقى 
توسط بيمه شدگان پرداخت مى شود. در اين بسته هزينه هاى 
بيمارستانى شامل جراحى هاى تخصصى و درمان طبى و ساير 
اعمال جراحى، هزينه هاى نازايى، پاراكلينيك، ويزيت، فرانشيز 
دارو، هزينه هاى اروتز و پروتز، هزينه هاى تهيه اعضاى طبيعى 
پيوندى بدون سقف و هزينه هاى زايمان (طبيعى، سزارين و 
كورتاژ ) تا سقف 10ميليون ريال،  عينك و لنز تا سقف 500000 
ريال،  عيوب انكسارى براى هر چشم تا سقف 3ميليون ريال 
است. بسته شماره سه: نرخ بسته شماره سه مبلغ 230هزار ريال 
با احتمال 10تا 15درصد افزايش است كه مبلغ 130هزار ريال 
آن سهم دستگاه و مابقى توسط بيمه شدگان پرداخت مى شود. 

بسته شماره سه، هزينه هاى بيمارستانى شامل جراحى هاى 
تخصصى و درمان طبى و ساير اعمال جراحى، هزينه هاى 
نازايى، پاراكلينيكى، هزينه هاى اروتز و پروتز، هزينه هاى تهيه 
زايمان  هزينه هاى  و  سقف  بدون  پيوندى  طبيعى  اعضاى 
(طبيعى، سزارين و كورتاژ ) تا سقف 10ميليون ريال است.در 
اين بسته هزينه هاى جراحى هاى تخصصى، درمان طبى و ساير 
اعمال جراحى، هزينه هاى درمان نازايى و نابارورى (بسترى) 
و تهيه اعضاى طبيعى پيوندى بدون سقف و زايمان شامل 
(طبيعى، سزارين و كورتاژ ) تا سقف 10ميليون ريال است. بسته 
شماره چهار: تعهدات هزينه هاى بيمارستانى شامل جراحى هاى 
تخصصى و درمان  طبى و ساير اعمال جراحى بدون سقف 
است، زايمان (طبيعى، سزارين و كورتاژ تشخيصى و تخليه اى) 
نيز تا سقف 10ميليون ريال است. هزينه هاى نازايى و نابارورى 
(هزينه هاى تشخيص و دارو و درمان) و هزينه هاى تهيه اعضاى 
طبيعى پيوندى با تأييد انجمن هاى مربوطه بدون سقف است 
توسط  نفر  براى هر  دو  بسته شماره  ماهانه  بيمه  .نرخ حق 

شركت هاى بيمه گر 180هزار ريال (با احتمال 10 تا 15 درصد 
افزايش يا كاهش) تخمين زده مى شود كه مبلغ 130هزار ريال 
آن به عنوان سهم دستگاه تأمين و پرداخت خواهد شد و مابقى 
بايد توسط بيمه شدگان پرداخت شود. البته آموزش وپرورش اين 
بسته  هاى بيمه اى را در معرض نظرسنجى فرهنگيان گذاشته 
است تا در انعقاد قرارداد جديد بيمه طاليى فرهنگيان براى سال 
94 كه طى چند روز آينده وضعيت آن مشخص مى شود،  اين 

نظرات مورد توجه قرار بگيرد. 

4 بسته جديد بيمه اى براى فرهنگيان

تاثير كاهش نرخ سود براجاره   بها/ دريافت اجاره جاى رهن را مى گيرد

امروز 15 ارديبهشت 1394 مصادف با

 16 رجب 1436 و 5 مى 2015

صدور تاريخي ترين سند مبارزه 
امام خميني(ره) براي دعوت به قيام 

براي خدا (1323 ش)

و  اسالم  عليه  مسموم  تبليغات  كه  حالي  در 
در  داشت  سعي  علميه،  حوزه هاي  و  روحانيت 
سطح وسيعي مردم را از اصول راستين اسالم دور 
نمايد، حضرت امام خميني(ره) در 15 ارديبهشت 
1323 ش برابر با 11 جمادي االول 1363 در سن 
را  بيانيه سياسي خود  اولين  دو سالگي،  و  چهل 
امام ضمن  بيانيه، حضرت  اين  در  كردند.  صادر 
آينده  و  حال  گذشته،  اوضاع  تحليل  و  بررسي 
جهان  اصالح  راه  تنها  را  خدا  براي  قيام  مردم، 
انبياي  همه  بعثت  فلسفه  آن،  كه  كرده  عنوان 
بيانيه،  اين  در  ايشان  ادامه،  در  است.  بوده  الهي 
صريحًا علماي اسالم و جامعه اسالمي را به قيام 
برابر  در  به سكوت  نسبت  و  فراخواندند  عمومي 

توطئه هاي ضد اسالم هشدار دادند.
به  خيانت  دليل  به  توده  حزب  رسمي  انحالل 

آرمان  هاي جمهوري اسالمي (1362 ش).
تحريم  در  آمريكا  دولت  اجرايي  فرمان  صدور 

اقتصادي جمهوري اسالمي ايران (1374 ش).
استاد  معاصر  اديب  و  توانا  شاعر  درگذشت 

«محمدعلي مرداني» (1378 ش).
نهج البالغه  پژوهشگر  و  فرزانه  محقق  رحلت 

حجت االسالم «محمد دشتي» (1380 ش).
روز بزرگداشت «شيخ صدوق» دانشمند شهير شيعه.

نجفى  و  شريعتمدارى  گلپايگانى،  عظام  آيات 
يزد  شهداى  روز  چهلمين  مناسبت  به  مرعشى 

اعالميه دادند(1357ش).
روزنامه حشرات االرض به مديريت حاج ميرزا آقا 

بلورى در تهران منتشر شد(1287ش).
درگذشت«ابن خيرون»محدث مسلمان(539 ق).

و  صفوي  قواي  بين  «چالدران»  جنگ  وقوع 
عثماني در نزديكي تبريز(920 ق).

در  فرانسه  امپراتور  بُناپارت»  «ناپلئون  مرگ 
تبعيدگاه خود در جزيره سنت هلن (1821م) .

به  معروف  بريتانيا  امپراتور  كبير»  «آلفرد  تولد 
نجيب ترين پادشاه انگلستان (848م).

روز جهاني ماما.

تقويم مناسبت هاى  روز

قيمت داروهاى وارداتى كاهش مى يابد

براساس  كرد:  اعالم  دارو  و  غذا  سازمان  رئيس  ايرنا: 
پيش بينى هاى صورت گرفته قيمت داروهاى وارداتى 
 در سال 94 به ميزان 10 تا 15 درصد كاهش مى يابد. 
ارزش  از  درصد   67,5 داشت:  اظهار  ديناروند  رسول 
ريالى بازار دارويى كشور مربوط به داروهاى توليد داخل 

و 32,5 درصد مربوط به داروهاى وارداتى است.

دالر 2840 تومان شد/ 10 تومان تا بودجه 

با افزايش نرخ دالر مبادله اى به 2840 تومان فاصله 
اين نرخ با مبناى بودجه امسال به حدود 10 تومان 
رسيد. به گزارش ايسنا، در حالى روند رو به رشد نرخ 
نظر  به  كه  دارد  ادامه  ارزى  مبادالت  مركز  در  دالر 
مى رسد به زودى نرخ 2850 تومان مبناى تبديل دالر 

به ريال در بودجه سال 1394 محقق شود. 

ترانزيت كاال در فروردين ماه 
29 درصد افزايش يافت

ايرنا: عطرچيان مديركل دفتر ترانزيت و پايانه هاى 
مرزى سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى گفت: 
طى فروردين ماه سال 94، بيش از يك ميليون و 59 
هزار تن كاال از كشور ترانزيت شد كه نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته، 29 درصد افزايش يافته است. 

سربازان داراى تحصيالت تكميلى
 صاحب شغل مى شوند

گفت:  ناجا  انسانى  نيروى  معاون  عصار  سردار  مهر: 
براى اولين بار در نيروى انتظامى سربازانى كه داراى 
مدرك تحصيلى كارشناسى ارشد و باالتر هستند به 
شكل سرباز عمومى ديده نمى شوند و صاحب شغل 
حكم  برايشان  رسمى  پرسنل  يك  مثل  و  مى شوند 

صادر مى شود و صاحب شغل مى شوند.

شناسايى رانندگان پرخطر با راه اندازى 
سامانه جامع حوادث رانندگى

از  بدنى  خسارت هاى  صندوق  مديرعامل   : فارس 
منظور  به  رانندگى  حوادث  اطالعات  بانك  راه اندازى 
ساماندهى موثر بيمه شخص ثالث بصورت آنالين خبر 
داد. جبارى اظهار كرد: يكى از دغدغه هاى نمايندگان 
مجلس و كارشناسان خبره صنعت بيمه انتقال «نحوه 
راننده  به  فعلى خودرو محور  از شيوه  تخفيف  اعطاى 
محور است» و راه اندازى سامانه جامع حوادث كشور 
به شناسايى رانندگان پر ريسك و كم ريسك كمك 
آنالين  اطالعاتى  بانك  اين  ايجاد  با  مى كند،  شايانى 
ضمن پيشگيرى از ايجاد پرونده هاى صورى و كاهش 

تخلفات، مى توان به آمارى واقعى و دقيق دست يافت.

اطالعيه 
در راستاى اجراى آيين نامه نحوه انتخاب روساى هيئت هاى ورزشى استان ها، اداره كل ورزش و جوانان 

 استان خراسان جنوبى در نظر دارد: مجمع عمومى انتخاب رئيس هيئت هاى ورزش كارگرى - هندبال 
 دو و ميدانى – ورزش هاى سنتى و بازى هاى بومى و محلى – بوكس – واليبال استان را 

برگزار كند. لذا از تمامى عالقه مندان دعوت مى شود حداكثر تا يك هفته پس از انتشار آگهى 
به نشانى: بيرجند - مفتح 27 - استاديوم آزادى - حوزه ورزشى اداره كل شخصًا مراجعه و ثبت نام كنند.

مدارك مورد نياز:
اصل شناسنامه و رو گرفت آن -  آخرين مدرك تحصيلى و رو گرفت آن -  ارائه خالصه اى از سوابق ورزشى 

و مديريتى-  اصل كارت پايان خدمت و روگرفت آن - سه قطعه عكس 4× 3
شرايط احراز:

اعتقاد به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و يكى از اديان رسمى كشور - تابعيت جمهورى اسالمى ايران 
 و اقامت در استان - دارا بودن حداقل 30 سال سن -  دارا بودن حداقل تحصيالت فوق ديپلم 

 نداشتن سوء سابقه كيفرى
دبير مجمع عمومى انتخاب رئيس هيئت هاى ورزشى استان 94/2/13

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول)
اتحاديه شركت هاى تعاونى مرزنشينان خراسان جنوبى

تاريخ انتشار: 94/2/15
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) اتحاديه شركت هاى تعاونى مرزنشينان خراسان جنوبى سه شنبه 

 94/3/5 ساعت 9/30 صبح در محل دفتر اتحاديه واقع در خيابان پاسداران – پاسداران 38 – پالك 6 
برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين مجمع حضور 
به هم رسانند. لذا هيئت مديره شركت هاى تعاونى مرزنشينان موظفند نماينده شركت تعاونى را براى حضور 

در مجمع فوق كتبا به اين اتحاديه معرفى نمايند. 
دستور جلسه: 

  طرح و تصويب اساسنامه جديد اتحاديه وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاونى اقتصاد 
جمهورى اسالمى ايران

 هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم»
شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف

جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم» شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف يكشنبه 94/2/27 
ساعت 11 ظهر در محل حسينيه شهر شوسف برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت به عمل مى آيد در جلسه 
مذكور حضور به هم رسانند. ضمنًا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصًا حضور يابد، مى تواند همزمان

 

 با نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم نمايند. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد

دستور جلسه:
طرح و تصويب اساسنامه جديد بر اساس قانون اصالحى تعاون

هيئت مديره شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف يكشنبه 94/3/17 
ساعت 10 صبح در محل حسينيه شوسف برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت به عمل مى آيد در جلسه مذكور 
حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصاً حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده 

 

تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم نمايند. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد

دستور جلسه:
استماع گزارش كتبى هيئت مديره - استماع گزارش كتبى بازرس - طرح  و تصويب صورت هاى مالى سال 
 88-89-90-91-92-93 - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى 94 و 95 - گزارش در خصوص تغييرات اعضا و

  سرمايه - انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال -  انتخاب بازرس اصلى 
و على البدل براى مدت يك سال مالى -  تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

ثبت نام در محل / تلفن تماس و  ثبت نام:
 09152470300 - 32214166 

دارالقرآن امام على بن ابيطالب (ع) تهران شعبه بيرجند

آموزش رايگان قرآن كريم ويژه خواهران
هر هفته  سه شنبه ها ساعت 16 هيئت حسينى (خيابان انقالب) 

سيلو راه  چهار  از  بعد  مدرس  خيابان  واحدى   5 مجموعه  145مترى  آپارتمان  واحد   فروش 
  25 ميليون ، 50 وام + 50 هنگام تحويل ، در حال گچ - فروش منزل وياليى خيابان طالقانى 8 
 بازسازى شده و شيك ،171 متر زمين + 125متر بنا ، تميز و مرتب 170ميليون - فروش واحد 
95 مترى بسيار شيك و مرتب ، خيابان آوينى ، خيابان صدف  130ميليون - فروش منزل وياليى 
 در حال ساخت ، خيابان جمهورى اسالمى ، پشت پاركينگ طبقاتى شهردارى ، همكف 160متر زمين 
80 متر بنا، تحويل تيرماه 130ميليون - فروش منزل وياليى 200 متر زمين ،130 متر بنا، سپيده 
كاشانى در حال ساخت، تكميل 150 ميليون - فروش واحد آپارتمان 75 مترى مجموعه سه واحدى، 

خيابان مفتح، بسيار شيك و مرتب 100 ميليون ،50 م نقد و 50 م وام   نقدى تخفيف دارد ن 
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) 
 اتحاديه شركت هاى تعاونى مرزنشينان خراسان جنوبى        تاريخ انتشار: 94/2/15

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) اتحاديه شركت هاى تعاونى مرزنشينان خراسان جنوبى سه شنبه 94/3/5 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر اتحاديه واقع در خيابان پاسداران – پاسداران 38 – پالك 6 برگزار 
مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. لذا هيئت مديره شركت هاى تعاونى مرزنشينان موظفند نماينده شركت تعاونى را براى حضور در مجمع 
فوق كتبا به اين اتحاديه معرفى نمايند. ضمنًا داوطلبين سمت هاى هيئت مديره و هيئت بازرسى در اتحاديه مرزنشينان معرفى شده از سوى هيئت مديره شركت هاى تعاونى مرزنشينان موظفند حداكثر به مدت يك هفته از 

صدور آگهى دعوت تشكيل مجمع به دفتر اتحاديه براى تحويل مدارك و تكميل فرم مربوطه مراجعه نمايند. 
دستور جلسه: 

گزارش هيئت مديره و هيئت بازرسى -  طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 89 الى 93 - تصميم گيرى در خصوص بودجه پيشنهادى سال 94 - انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره 
براى مدت سه سال شمسى -  انتخاب هيئت بازرسى و على البدل براى مدت يك سال مالى                                              هيئت مديره

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى  با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

32214989 - 32212979  

 گچ كارى و گچ برى
 با قيمت مناسب پذيرفته مى شود. 
(شهر و روستا)     09159658659
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مهر- فرماندار بشرويه با بيان اينكه 85 درصد گازرسانى به روستاهاى شهرستان بشرويه انجام شده است، گفت: با پيگيرى هاى انجام شده براى سال 94 برنامه ريزى شده تا 
گازرسانى به ساير روستاها صورت گيرد و حتى در سفر اخير رئيس جمهور به استان اعتبارات گازرسانى در بحث استانى و ملى براى شهرهاى بدون گاز مانند نهبندان و درميان 

در نظر گرفته شده است. باقرى ادامه داد: پيگيرى هاى الزم انجام شده و موافقت ها و مجوز هاى استانى اخذ شده و تنها موافقت شخص وزير را مى خواهد.

853 درصد روستاهاى بشرويه گازرسانى شد
پيام شما

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

ويژه  گزارش  از  قسمتى  به  پاسخ  در  سالم. 
معاينه  تخفيف  ميزان  از  انتقاد  به  كه  فرهنگيان 
خودرو پرداخته شده بود به عنوان يكى از مراجعان 
به آن مركز مى گويم ميزان تخفيف 20 درصد 
چشمگيرى  رقم  باال  هاى  رقم  در  و   است 
از  مراجعان  از  ديگر  خيلى  ضمناً  شود.  مى 
اين كار نهايت رضايت را داشتند كه انصاف 

نيست نظر يك نفر درشت مى شد. 
935...994

آمده  پيش  بار  چند  كن.  پيگيرى  لطفًا  آوا.  سالم 
در ايستگاه آخر غفارى حدود 20 تا30  كه 
دانم نمى  ام.  مانده  اتوبوس  منتظر   دقيقه 

آنجا  روند  مى  آوينى  به سمت  كه  هايى  اتوبوس 
چكار مى كنند، يك روز 3 اتوبوس به سمت 
آوينى رفت اما در آخر باالخره اتوبوس اولى 

بازگشت. يكى از مسئولين پاسخگو باشد.
915...683

اداره  خدمت  نباشيد  خسته  و  سالم  باعرض 
مسير  زحمت  بى  سربيشه  شهرستان  راه 
بازديد  را  مهلوجان  تا  دهشيب  روستاى 
حداقل  ما  هست.  انصاف  از  دور  واقعًا  بفرماييد 
با توجه به نداشتن برق و ساير امكاناتى كه بقيه 
روستاها از آن برخوردارند از جاده خوب هم محروم 
باشيم. حداقل يك دستگاه گريدر بفرستيد تا مسير 

مذكور را تسطيح و بهسازى نمايد.
915...393

سالم. لطفاً به مسئولين پارك صياد شيرازى 
آهنگ  معصومين  در شب شهادت  برسانيد 

پخش نكنند. ممنونم.
915...267

اراضى  مالكين  اكثر  بخوانيد.  لطفاً  عزيز  استاندار 
موسوى از قشر كارگر و ضعيف جامعه هستند. 
االن كه بعد از چند سال تمام موانع رفع شده و اين 
زمين ها نه شاكى خصوصى داره و نه دولتى چرا به 

نام مردم انتقال سند داده نمى شود؟
930...018

سالم شركت گاز لطفًا به وعده خود در گازكشى 
آباد  حسين  و  منظريه  رقويى،  روستاهاى 
باقران واقع در 2 كيلومترى شهر عمل كند.
915...742

جوابيه شركت آب و فاضالب استان

پيام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
شما درباره «آلوده نبودن آب چاه هاى كشاورزى جنب 
تصفيه خانه فاضالب بيرجند» به استحضار مى رساند: 
 پساب تصفيه خانه فاضالب بيرجند از نظر شاخص هاى

آلودگى در حد استاندارد، جهت مصارف كشاورزى بوده 
و اين موضوع با نظارت دستگاه هاى نظارتى به طور 
مستمر پايش و كنترل مى شود. ضمناً با توجه به اينكه 
متولى واگذارى پساب به كشاورزان شركت آب منطقه 
اى مى باشد، در صورت واگذارى پساب به كشاورزان 
از سوى اين شركت با نظارتى كه صورت مى گيرد، 

تنها كشت براى مصارف دام مى باشد.

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/1/25 درباره «نظافت سايت ادارى» به 
تحويل  ادارى  سايت  محدوده  رساند:  مى  استحضار 
حال  رفاه  براى  شهردارى  لذا  است  نشده  شهردارى 
ساكنين تعدادى سطل زباله جانمايى كرده است ضمنًا 
نظافت معابر سايت ادارى طبق برنامه انجام مى شود اما 

نظافت داخل مجتمع ها به عهده ساكنين مى باشد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -2
«آيا حق شهروندان  پيام شما مورخ 94/1/24 درباره 
ساكن مهرشهر نيست كه حداقل يك پارك يا يك 
رساند:  مى  استحضار  به  باشند»  داشته  سبز  فضاى 
متأسفانه هنوز زمين تحويل شهردارى نشده است لذا 
به محض تحويل آمادگى كامل براى اجراى فضاى 

سبز وجود دارد.
3- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/1/23 درباره «فلكه پمپ بنزين معصوميه 
درست نشد» به استحضار مى رساند: پروژه زيباسازى 
ميدان آيت ا... عبادى به منظور اجرا در سال 94 به 
تصويب رسيده است و در سال جارى به بهره بردارى 
خواهد رسيد. الزم به ذكر است اين ميدان خارج از 

محدوده خدماتى شهردارى قرار دارد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

هاى  ميوه  پرسد:  مى  و  پوشانده  را  اش  چهره  بيشتر 
و انداخته   به جمعيت  نگاهى  كيلويى چند؟  كنارى   سبد 
دام هايم  و  براى خوراك گوسفندان  را  اينها    مى گويد: 
مى خواهم.  اينها كه ديگر كامًال خراب شده اند اگر ممكن 
است ارزانتر حساب كنيد تا همه را ببرم. فروشده: همه را 

يكجا كيلويى 800 مى دهم. 
زن سراسيمه سبد را داخل پاكت خالى مى كند. اسكناس 
 مچاله  و پاره اى را روى ميز فروشنده گذاشته و با تشكر فراوان 

مى گويد خدا خيرتان دهد خدا از برادرى كمتان نكند.

ميوه ارزان چى داريد؟

سؤال  فروشنده  از  را  ها  ميوه  يكى  يكى  قيمت   پيرمرد 
مى كند. گويا دنبال ميوه اى ارزانتر از سايرين است.

ميوه ارزان چى داريد؟ فروشنده به ميوهاى آن طرف مغازه 
اشاره مى كند پيرمرد لحظاتى ميوه ها را برانداز كرده و 
مى گويد: آخرش كيلويى چند حساب مى كنى؟ گويا سر 
قيمت فروش به توافق رسيده اند. پيرمرد با دقتى خاص 
ميوه هاى با كيفيت  تر را از ميان بقيه دستچين كرده و 
مى گويد: از ميان اينها ديگر نمى شود ميوه مناسب و در 

شأن ميهمان انتخاب كرد....
مدتى مى گذرد حاال كيسه ميوه اش پر شده و مى گويد. 
مگر با اين قيمت ها مى شود ميوه خورد. حاال ديگر فقط 

بايد ميوه ها را بو كشيد ...
پيرمرد ادامه مى دهد: شايد ماهى بگذرد و براى مصرف 
خانواده  ميوه تهيه نكنم. به گفته خودش كارگرساختمان 
است و هر روز صبح براى كار سر گذر حاضر مى شود به 

اين اميد كه كسى او را براى كارگرى انتخاب كند.
به  بوده و چند سالى است كه  قبًال ساكن روستا  پيرمرد 
مخارج  تأمين  براى  و  پى  در  پى  خاطر خشكسالى هاى 

زندگى مجبور به مهاجرت به شهر شده است. 

با هزينه هاى جانبى زندگى 
ديگر پولى براى خريد ميوه باقى نمى ماند

پرسيم  مى  ها  ميوه  قيمت  مورد  در  را  نظرش  وقتى 
درآمدم  گويد:  مى  و  نشسته  اش  چهر  بر  تلخى  خنده 
وجود  با  و  رسد  نمى  هم  تومان  400هزار  به  ماه  در 
پسر  استيجارى،  خانه  در  سكونت  زندگى،  باالى  مخارج 
تحصيل  حال  در  دانشجوى  و  بخت  دم  دختر  و  سرباز 
همه  اين  با  آيد...  نمى  چشمانم  به  خواب  تاصبح  شب 
 ... ماند  نمى  باقى  ميوه  خريد  براى  پولى  ديگر   مخارج 
پيرمرد ادامه مى دهد: از ميوه مى توان گذشت اما از اجاره 

خانه نمى توان گذشت.... 
مردم زيادى براى خريد در مغازه در رفت و آمدند...

با شرايط بد اقتصادى 
كم كم طعم  ميوه را بايد فراموش كرد

 4 يا   3 اى  بچه  پسر  كه  است  جوانى  زن  آنها  از  يكى 
كودكش  است.  پياز   كردن  جدا  حال  در  زن  دارد،  ساله 
 از غفلت مادر سوء استفاده كرده و سرى به خوشه هاى

موز مى زند. گويا مادر قصد خريد ميوه ندارد...
اما در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته است. به گفته مادر  
با قيمت هاى  باالى ميوه  و شرايط اقتصادى  نامناسب 

كم كم طعم  ميوه را بايد فراموش كرد...

بچه هاى ما چه گناهى دارند 
كه در حسرت ميوه آب دهان  قورت دهند؟!

 زن در حالى كه موزهاى داخل پاكت را نشان مى دهد،
 مى گويد: شما را خدا اين انصاف است 4 عدد موز را به 
ام. مسئوالن چرا فكرى به  قيمت 5800خريدارى كرده 
ما  بچه هاى  كنند؟  نمى  درآمد  و كم  حال قشر ضعيف 
را  دهانشان  آب  ميوه،  حسرت  در  كه  دارند  گناهى  چه 

قورت دهند؟!

شايد هفته ها بگذرد و براى خانه ميوه تهيه 
نكنم مگر در شرايط حضور ميهمان

 مرد ميانسالى كه  بازنشسته بوده  و داراى 5 فرزند است، 
مى گويد: با اينكه بازنششسته دولتم باور كنيد مسايل و 
مشكالت به قدرى است كه ديگر پولى براى خريد ميوه 
باقى نمى ماند. به طورى كه شايد هفته ها بگذرد و براى 

خانه ميوه تهيه نكنم مگر در شرايط حضور ميهمان ..!
وى با اشاره به قيمت باالى ميوه مى گويد: متأسفانه در 
در  پى  هاى  و  خشكسالى  محروميت  بهدليل  ما  استان 
پى قيمت ميوه نسبت به ساير استان ها بسيار باالست و 

جمعيت زيادى از مردم از قدرت خريد كمى برخوردارند.

كسى به خاطر نخوردن ميوه، نمرده است

شمس آبادى مى گويد: وقتى براى  يك كيلو پرتقال  كه 
تعداد آن به 7 عدد هم نمى رسد بايد حدود 7000تومان 
ترجيح مردم  و  دارد  صرفى  چه  ميوه  خريد   بپردازى 

نخوردن  خاطر  به  كنند. كسى   را حذف  ميوه  دهند  مى 
ميوه نمرده است. 

مرد ديگرى كه راننده آژانس است در حالى كه در جستجوى 
ميوه مناسب و با كيفيت است مى گويد: كاش همانقدر كه 
قبمت ميوه ها باالست كيفيت آنها هم خوب مى بود... 
وى ادامه مى دهد: مدام در تلويزيون و رسانه هاى جمعى 
صحبت از مصرف ميوه به صورت روزانه و مستمر است 
 و رسانه ها مدام از انواع ويتامين هاى موجود در ميوه ها 
مى گويند اما چرا در اين بين از كاهش قدرت خريد و عوامل 
آن چيزى نمى گويند؟! چرا نمى گويند كه خريد ميوه ها 
براى جمعيت زيادى از مردم  به صورت آرزو درآمده است 
؟... چرا از خجالت پدرى كه نگاه پر از حسرت فرزندش را به 
 ميوه هاى چيده شده پشت ويترين مى بينند، نمى گويند؟
وى ادامه مى دهد: وضعيت معيشتى بيشتر مردم امروز به 
شكلى است كه اگر بتوانند فقط شكم خود و خانواده شان 

را سير كنند بايد كالهشان را به عرش بيندازند ...
خانمى نيز رشته كالم را به دست گرفته و مى گويد: مدت 
5 سال است كه سرپرست خانواده اى 5 نفره هستم. در 
اين مدت با هر زحمتى بوده  حفظ آبرو كرده و صورتم را با 
سيلى سرخ نگه داشته ام. زن به دستان پرتوانش در پخت 
نان افتخار مى كند و از اينكه تاكنون دست نياز به سوى 

كسى دراز نكرده بر خود مى بالد.

و قتى نگاه پر حسرت كودكم را مى بينم
آرزو مى كنم كاش زمين مرا مى بلعيد

وى ادامه مى دهد: با گرانى هاى اخير به خصوص در قيمت 
 ميوه ها هم به گونه اى است كه ديگر كمتر كسى ميوه مى خرد
 و قتى نگاه پر حسرت كودكم را به ميوه هاى مغازه ها مى بينم،
آرزو مى كنم كاش زمين دهان باز كرده و مرا مى بلعيد.

شهابى فروشنده يكى از دكان هاى ميوه و تره بار مى گويد: 
به دليل قيمت هاى باالى ميوه اخيراً استفاده مردم از ميوه 
شديداً كاهش يافته به گونه اى كه با وجودى كه مقدار خريد 
 بارم را نسبت به مدت مشابه سال قبل به نصف كاهش داده ام

همين مقدار بار هم از سوى مردم خريدارى نمى شوند.

قيمت ميوه ها
با توجه به درجه كيفيت متغير هستند

وى در ادامه ميگويد: البته قيمت ميوه ها با توجه به درجه 
 كيفيت متغيراست و چون بيشتر اين ميوه ها از ساير استان ها
به استان ما صادر مى شوند با توجه به هزينه هاى حمل 
و نقل و سوخت و... در بيرجند با قيمت بااليى به دست 

فروشندگان و مردم مى رسند.

در طول روز افراد زيادى از اقشار فقير و نيازمند 
براى خريد ميوه هاى بى كيفت مراجعه مى كنند

 وى ادامه مى دهد: در طول روز افراد زيادى براى خريد ميوه هاى
 بى كيفت و مانده مراجعه مى كنند كه چون قادر به خريد ميوه 
 براى فرزندان خود نيستند و براى حل اين مشكل به ميوه هاى 
مانده مغازه ها بسنده مى كنند. وى كه به گفته خودش 
را  كار  اين  علت  كشد،  مى  ها  ميوه  روى  ناچيزى  سود 
كند و عنوان مى  مردم  با  احساس همدردى  و   همراهى 

 مى گويد: اينجا جزو منطقه پايين شهر است و اكثر ساكنان 
اين منطقه افراد كم در آمد و ضعيف جامعه هستند كه حتى 

با وجود قيمت پايين تر ميوه قدرت خريد ميوه را ندارند.

عده اى بنا به نياز به صورت نسيه
اقدام به خريد ميوه مى كنند

وى ادامه مى دهد: خريد ميوه براى مردم تا حدى سخت 
شده كه عده اى بنا به نياز به صورت نسيه اقدام به خريد 
اكثر  زندگى  نحوه  از  نزديك  از  خود  چون  و  نموده  ميوه 
به  دارد  امكان  كه  تاجايى  كنم  مى  سعى  باخبرم  ساكنان 

آنها كمك كنم.

هر چقدر پول بدهى، همان قدر آش ميخورى!

در مغازه ديگرى كه در منطقه باالشهر است حاضر مى 
شويم اينجا همه چيز رنگ و بويى ديگر دارد، آناناس، توت 
فرنگى، نارگيل، چغاله بادام و بسيارى از ميوهاى نوبرانه و 
 گران قيمت با سليقه ديدنى در كنار هم چيده شده اند و المپ 
پر نورى كه در باالى آنها تعبيه شده جذابيت آنها را دو چندان 
 نموده است. كيفيت ميوه ها به گونه متمايزى با ساير دكان ها
 فرق دارد. قيمت اين ميوه ها نيز تمايز فاحشى با ساير دكان ها
 دارد. راست گفته اند كه هر چه پول بدهى همان قدر آش
ميوه  خريد  حال  در  كه  پوشى  مرد شيك  خورى!!!  مى   
است درباره گرانى ميوه مى گويد: به نظر من ميوه ها گران 
نيستند فقط با توجه با هزينه هاى مختلف زندگى ديگر 

ضرورت خريد ميوه در باور مردم كمرنگ شده است.
وى در ادامه مى گويد: اگر به هزينه هاى پرورش و توليد 
و نگهدارى و حمل و نقل آن توجه كنيم ميوه ها با توجه 

به هزينه اى كه دارند اصًال گران نيستند...
خانم حسينى از معلمان شهرستان مى گويد: هرچند قيمت 
ميوه به صورت روز به روز در حال تغيير است اما براى بدن 
ضرورى است. وى در ادامه با توجه با مشكل كمبود آهن 
و بسارى از ويتامين ها در استان هاى شرقى مى گويد: 
در خراسان جنوبى دولت بايد نظارت ويژه بر قيمت ميوه 
داشته تا در نتيجه قيمت باالى ميوه، اين مهم از برنامه 

روزمره افراد حذف نشود.
حامدى همشهرى ديگرى در حالى كه دو پاكت ميوه را در 
دست دارد مى گويد: مقدارى از اين ميوه ها را براى عيادت 

مريض و بقيه را براى مصرف خانواده خريدارى كرده ام.
وى مى گويد: هرچند قيمت ميوه سرسام آور است اما خريد 

ميوه  با قيمت باال خيلى بهتر از مخارج هزينه درمان ناشى از 
 كمبود بعضى ويتامين هايى است كه در بدن ايجاد مى شود.

در ميدان ميوه و تر بار بيرجند تعداد زيادى از كاميون هاى 
حمل بار منتظر تخليه بار هستنند. همهه بسيارى فضاى 

ميدان را پر كرده است. 

ميوه هاى سردرختى
 از ساير استان ها وارد مى شوند

يكى از غرفه داران درباره  قيمت ميوه مى گويد: متأسفانه 
اقليم خاص استان و خشكسالى هاى 17 ساله  به دليل 
 در استان كشاورزى در جهت توليد ميوه هاى سردرختى 
 رونقى نداشته و همواره ميوه مورد نياز استان از ساير استان ها 
افزايش  عامل  مهمترين  خود  اين  كه  شود  مى  تأمين 

قيمت هاست.
از ميوه  البته طبيعى است كه بعضى  ادامه مى دهد  وى 
ها  قيمت  ناگهانى  افزايش  با  سال  از  خاصى  ايام  در  ها 
مواجه باشند كه اين افزايش ثابت نبوده و پس از مدتى 
عمده  از  ادامه  در  وى  گيرد.  مى  خود  به  طبيعى  شكل 
داليل گرانى ميوه به نبود نظارت دقيق، وجود دالل هاى 
 ميوه، فاكتور سازى توسط برخى افراد و ... عنوان كرده و

به صورت  را  ها  ميوه  افراد  از  برخى  متأسفانه  مى گويد: 
درهم خريدارى كرده و با فاكتور سازى ساير ميوه ها را با 

قيمت ميوه درجه يك مى فروشند. 

هدفمندى يارانه ها و افزايش قيمت سوخت 
مستقيماً بر روى قيمت تمامى اجناس اثر گذاشته

يكى ديگر از غرفه داران نيز كاهش عرضه و افزايش تقاضا را 
 مهم ترين داليل گرانى ميوه دانسته و مى گويد: در سال هاى
اخير هزينه هاى جانبى نگهدارى ميوه، هزينه هاى باالى 
سردخانه، سبد و بسته بندى حمل و نقل و ... در قيمت ميوه اثر 
گذاشته به گونه اى كه اين هزينه ها حداقل سه برابر افزايش 
يارانه ها برنامه هدفمندى  ادامه مى دهد:  اند. وى   يافته 

تمامى  قيمت  بر روى  افزايش قيمت سوخت مستقيماً  و 
اجناس اثر گذاشته كه گرانى ميوه در اين ميان ملموس 
در  تقاضا  متأسفانه كاهش  گويد:  است. وى مى  بوده  تر 
اثر گرانى  و قيمت باالى ميوه از سوى مردم باعث ركود 
در اين عرصه شده و ورشكستگى بسيارى از كسبه را به 

دنبال داشته است.

فروش بيش از 500 تن ميوه در هفته 

 مدير عامل سازمان ميادين ميوه و تره بار استان در گفتگو 
هاى بازار  در  را  سبزيجات  و  ميوه  فروش  متوسط  آوا   با 

و  كرده  عنوان  هفته  در  تن   500 بر  بالغ   شهردارى 
خراسان  نياز  مورد  هاى  ميوه  حاضر  حال  در  گويد:  مى 
جنوبى از استان هاى اصفهان، شيراز، سيستان و بلوچستان، 

كرمان و خراسان رضوى تأمين مى شود.

گرانى ميوه بيشتر به دليل نبود ميوه 
در استان هايى است 

كه ميوه استان را تأمين  مى كنند

عباسى مى گويد: وجود اين ميزان ميوه در بازار شهر تأثير 
زيادى در تثبيت قيمت ها خواهد داشت. وى عمده دليل 
قيمت باالى ميوه را توليد و پرورش ميوه در ساير استان ها 
عنوان كرده و مى گويد: با توجه به هزينه هاى جانبى توليد 
توزيع و نگهدارى ميوه، اين عوامل بر قيمت ميوه تأثيرگذارند. 
 وى سرانه مصرف ميوه را در استان در حد خوب دانسته و 
مى گويد گرانى ميوه فصلى بوده و بيشتر به دليل نبود ميوه 

در استان هايى است كه ميوه استان را تأمين مى كنند.
 وى خاطر نشان مى كند: اكنون به جز فعاليت 20 غرفه 
دار 100 نفر نيز به طور مستقيم در بازار هاى شهردارى 

مشغول به عرضه مستقيم ميوه هستند. 
ميوه  فروش  حامل  خودروهاى  برخى  حضور  درباره  وى 
شهر مى گويد: برخى از اين افراد داراى مجوز فروش از 
سوى شهردارى هستند كه از آن جمله مى توان به عرضه 

كنندگان ميوه در حاشيه جاده بلوار معصوميه اشاره كرد.
 عباسى، مردم را بهترين قاضى و بازرس درباره كيفيت و 
قيمت ميوه ها مى داند و مى افزايد: در اين راستا از سه 
بازرسى صنعت و معدن  اتحاديه  بازرسى  ناحيه نظارت و 

بازرسى اتاق اصناف صورت مى گيرد.  

در حال حاضر ميوه هاى فصل، گران نيستند!

رئيس ميدان تره بار شهرستان بيرجند اما قيمت ميوه را 
مطلوب دانسته و مى گويد: در حال حاضر ميوه هاى فصل 
گران نيستند و طبيعى است كه ميوه هاى نوبرانه و خارج 

از فصل از قيمت باالترى برخوردار باشد.
و  دانسته  درصد   20 را  فروشندگان  مجاز  سود   حيدرى، 
مى گويد در ميوه هاى مانند انگور ، طالبى و ... كه ضايعات 

بااليى دارند، افزايش سود تا 30 درصد نيز مجاز است.
 وى قيمت ميوه را روز به روز متغير عنوان كرده و ادامه 
قادر  توليد  مراكز  در  بيشتر  كه دالالن  آنجا  از  دهد:  مى 
ما  استان  در  بگويم  توانم  مى  جرأت  به  اند  فعاليت  به  
استان  در  را  ميوه  ميزان ضايعات  ندارد. وى  وجود  دالل 
نسبت به ساير استان ها بيشتر دانسته و از داليل آن به 
دستچين نمودن ميوه در استان اشاره مى كند و مى گويد: 
هر هفته از مجموع بارها 20 تا 25 درصد آن به ضايعات 

تبديل مى شوند. 
وى نيز با توجه به ركود اقتصادى، استفاده مردم از ميوه را 
 نسبت به سال گذشته كمتر دانسته و مى گويد: اين ركود 
دنبال   به  را  اين عرصه  فعاالن  از  اى  ور شكستگى عده 

داشته است.

جاى خالى ميوه در سبد خانوارها
* رحيم زاده

نام بعضى نفرات رزق روحم شده است ، جراتم مى بخشد ، روشنم مى دارد
سپاس بيكرانم تقديم به آنان كه آموختند مرا تا بياموزم

 اساتيد گرامى: 

جناب آقاى اسحاقى ، سركار خانم حميدى

و جناب آقاى براتى
 كه مسيح وار با صبرش در تمامى لحظات رفيق راهم بوده است.

ناصح – دانشجوى مديريت بازرگانى

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران
مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 

آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2    ساعت كار: 7-3 بعدازظهر        تلفن: 056-32213766

سركار خانم نسرين واعظى
همه مى گويند تجربه بهترين معلم در زندگيست

اما براى ما، داشتن مادرى معلم مثل شما بهترين و شيرين ترين تجربه 
در زندگيست. 

 هفته معلـم فرصتى است
 تا از محبت هاى بيكرانت سپاسگزارى نماييم 

همسر، فرزندان و دامادتان

پــدرم جناب آقاى محمد خودكار  اى كوه صبر و مايه آرامش خانواده
همســرم  جناب آقاى مصطفى بيابانى   

 اى همراه و همسفر زندگى ام

پدر همسر گرامـى ام  جناب آقاى محمدعلى بيابانى 
 زحمات تان را ارج مى نهم ،  دوست تان دارم
   و به پاس همه خوبى ها برايتان خوب بودن،
 خوب ماندن و خوب ديدن را آرزو مى كنم.

ليال  خودكـار

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول"      
چون در پرونده 69/94 اجرايى در قبال محكوميت آقاى حميدرضا حبيبى فر به پرداخت مبلغ 268/327/719 ريال بابت اصل خواسته و غيره در حق محكوم له آقاى محسن نيك اختر و پرداخت مبلغ 
به ميزان 5130 12/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اينكه از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام پالك ثبتى شماره 448 فرعى از يك اصلى بخش 2 بيرجند 

مترمربع از 62767/79 مترمربع معرفى نموده است كه حسب نظريه كارشناس اراضى فوق در محدوده شمال غرب پل بلوار پيامبر اعظم (ص) كه ارزش هر سهم به ميزان 1/200/000 ريال كارشناسى گرديده است 
كه از طريق مزايده در روز سه شنبه 94/03/12 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوق به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع 
دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

رجبى - مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند
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طنز

شعر طنز

سه زوج جوان كه با هم غريبند در يك طرف درياچه اى قرار دارند و مى خواهند به آن طرف درياچه بروند. آن ها يك قايق در اختيار دارند كه ظرفيت حداكثر 
دو نفر را دارد و مى خواهند با آن قايق شروع به حركت به آن طرف درياچه كنند.اما آن ها مى خواهند طورى حركت كنند كه هيچ زنى بدون شوهرش در برابر 
يك مرد غريبه قرار نگيرد. سوال: آن ها به چه شيوه اى به آن طرف درياچه بروند؟

معماى سه زوج و قايق
ناصر فيض متولد  2 خرداد 1338،  شاعر طنزپرداز 
ايرانى است. اثر وى با عنوان فيض بوك در بخش 

شعر نامزد جايزه كتاب فصل شده است.

مثنوى هفتاد «من»

 َمن اگر با َمن نباشم مى َشَوم تنها ترين
كيست با َمن گر َشَوم َمن باشد از َمن ماترين
َمن نمى دانم كى ام َمن ، ليك يك َمن در َمن است

آن كه تكليف َمَنش با َمن َمِن َمن ، روشن است

َمن اگر از َمن بپرسم اى َمن اى همزاد َمن !
اى َمن غمگين َمن در لحظه هاى شاد َمن !

هرچه از َمن يا َمِن َمن ، در َمِن َمن ديده اى
مثل َمن وقتى كه با َمن مى شوى خنديده اى

هيچ كس با َمن ، چنان َمن مردم آزارى نكرد
اين َمِن َمن هم نشست و مثل َمن كارى نكرد

اى َمِن با َمن ، كه بى َمن ، َمن تر از َمن مى شوى
هرچه هم َمن َمن كنى ، حاشا شوى چون َمن قوى

َمن َمِن َمن ، َمن َمِن بى رنگ و بى تأثير نيست
هيچ كس با َمن َمِن َمن ، مثل َمن درگير نيست

كيست اين َمن ؟ اين َمِن با َمن زَمن بيگانه تر
اين َمِن َمن َمن كِن از َمن كمى ديوانه تر ؟

زير باران َمن از َمن پر شدن دشوار نيست
ورنه َمن َمن كردن َمن ، از َمِن َمن عار نيست

راستى ! اين قدر َمن را از كجا آورده ام ،
بعد هر َمن بار ديگر َمن ، چرا آورده ام ؟

در دهان َمن نمى دانم چه شد افتاد َمن
مثنوى گفتم كه آوردم در آن هفتاد «َمن»

شاعر: ناصر فيض
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فارس: در دنياى امروز كه رقابت رسانه اى دنيا روز به روز در 
حال افزايش است و شبكه هاى ماهواره اى به مانند قارچ رشد 
مى كنند قطعا تصميم گيرى و تصميم سازى صدا و سيمايى ها 

نقش اساسى در جذب مخاطب براى رسانه ملى دارد.
گذشته  در سال هاى  جنوبى  خراسان  مركز  و سيماى  صدا 
هرچند عمر كوتاهى داشته است اما عملكرد غيرقابل قبولى 

متناسب با عملكرد و شرايط استان نداشته است.
هرچند به اعتقاد بسيارى از كارشناسان در پاره اى موارد صدا 
و سيما به ويژه در حوزه اخبار اصل استقالل را رعايت نكرده 
اخبار چالشى به  پاره اى  اما  ادارات بوده  و به نوعى تريبون 
ويژه در حوزه شهرى داشته كه شايسته تقدير است. مخاطب 
محورى، توليد برنامه هاى چالشى و انتقادى، توجه به فرهنگ 
و ادبيات بومى، لزوم توجه بيشتر به موسيقى محلى، تعامل با 
مردم، معرفى ظرفيت هاى انسانى و طبيعى از جمله مهم ترين 

مطالبات از صدا و سيما در سال هاى گذشته بوده است.

صدا و سيما رسانه اى براى اقشار فرهيخته باشد

در  موفقيت هايى  هرچند  جنوبى  خراسان  سيماى  و  صدا 
جشنواره هاى مختلف چه صدا و چه سيما و چه بخش خبر 
داشته است اما نقد اساسى به عملكرد مديران اين مركز كمبود 

توليد برنامه هاى چالشى و انتقادى بوده است.
شايد تعامل با ديگر رسانه ها و چهره هاى شاخص مى توانست 
در اين سال ها به توليد برنامه هاى بهتر و فاخر در اين مجموعه 
كمك بيشترى كند.به عنوان نمونه نقد مهمى به اين رسانه 
از سوى ديگر رسانه هاست و آن نگاه از باال به پايين صدا 
و سيماى مركز خراسان جنوبى به ديگر رسانه هاى استانى 
در سال هاى گذشته بود. شايد حداقل حضور مديران صدا و 
سيما در ديگر رسانه ها مى توانست اين شائبه را كم كند كه 
ميسر نشد. فرهيختگان و مفاخر استانى هم انتظار داشتند صدا 
و سيما به رسانه اى براى اقشار فرهيخته در كنار بخش هاى 

عمومى تبديل شود.

توجه به ظرفيت هاى بومى و محلى

توجه به ظرفيت هاى بومى و محلى خواسته ديگر مردم از صدا 
و سيمايى هاى مركز خراسان جنوبى در سال هاى اخير بود 
كه تكيه مديران غيربومى در رده هاى مختلف اين مركز اين 

خواسته را محقق نكرد.
به جاى  پوشش محورى  نيز مخاطبان شاهد  در حوزه خبر 
توليدات و جريان سازى بودند. البته اين نقد به همه رسانه هاى 

استانى وارد است.

لزوم انتصاب مديران بومى در صدا و سيما

حال كه زمزمه تغيير مديركل صدا و سيماى مركز خراسان 
جنوبى شدت گرفته و گويا محمد ثقفى در هفته هاى آتى 
به علت بازنشستگى جاى خود را به مسئولى جديد مى دهد 
قطعا توجه به نياز مخاطبان مى تواند صدا و سيماى استان 

را توسعه دهد.على ربيعى يكى از شهروندان بيرجندى است 
كه مى گويد: صدا و سيما بايد با برنامه هاى توليدى به توسعه 
استان كمك كند.ا و معتقد است: بايد براى توسعه استان از 
حالت تريبون مسئوالن بودن خارج شده و مشكالت مردم را 

در كنار پرداختن به ظرفيت هاى استان منعكس كرد.
سپهر محمدى شهروند ديگرى است كه مى گويد: پرداختن به 
فرهنگ و ادبيات استان بايد يكى از اولويت هاى مديران آينده 
اين مركز باشد.وى شبكه استانى را محلى براى شناسايى و 
پرورش استعدادهاى انسانى به ويژه جوانان مى داند و معتقد 
بايد جوانان سهم بيشترى داشته  است: در سيماى استانى 
باشند.ايوب رضايى نيز مى گويد: بسيارى از شبكه هاى استانى 
با زبان محلى صحبت مى كنند اما در شبكه خاوران از لهجه 
مى رود  انتظار  افزود:  وى  مى گيريم.  بهره  ندرت  به  محلى 
مديران آينده صدا و سيما از فرزندان همين استان باشند تا به 

خوبى با فرهنگ استان آشنا بوده و به معرفى آن بپردازند.

آشنايى با مركز خراسان جنوبى و سخن پايانى

بيرجند  راديويى  ايستگاه فرستنده  40 سال پيش نخستين 
نصب شد و 11 سال قبل هم نخستين توليد راديويى را شاهد 
بوديم. يك دهه نيز از راه اندازى صدا و سيماى خراسان جنوبى 

به صورت رسمى مى گذرد.
قاسم قنبرى نخستين مديركل صدا و سيماى خراسان جنوبى 
بود كه در دوره فعاليتش صداى محلى مركز با پخش ويژه 
برنامه اذان ظهر به افق بيرجند با نام « ظهر شرعى « در 16 

آبان 84 به صورت رسمى آغاز به كار كرد.
در يكم بهمن همان سال پس از ارزيابى عملكرد به عمل آمده 
دفتر خبرى خراسان جنوبى به مديريت اطالعات و اخبار ارتقاء 
يافت و در ابتدا، فعاليت خود را با بخش خبرى صدا (ساعت 
16) آغاز كرد و ضمن ارسال تصاوير و اخبار مكتوب براى 
استفاده در شبكه هاى سراسرى، از همـان ابتداى امر اقـدام 
به برنامه ريزى الزم براى راه اندازى خبر سيما كرد و در 19 
تيرماه 1385 بخش خبرى سيما (ساعت 16:45) به صورت 

ضبطى آغاز شد.

در آذرماه سال 1385 «نورالدين جعفرى» به 
عنوان مديركل صدا و سيماى خراسان جنوبى 

منصوب شد
.

در ارديبهشت ماه سال 1386 بخش خبرى سيما با نصب 
تجهيزات فنى الزم به صورت زنده پخش و از ابتداى سال 

1386 نيز دو بخش خبرى صدا ( ساعت 10 و ساعت 12) 
راه اندازى شد. سيماى محلى خراسان جنوبى با توليد و پخش 
برنامه مقدمه به صورت زنده از تاريخ 9 آبان 86 كار خود را 
آغاز كرد و همزمان با دومين سفر رياست جمهور به استان از 

تاريخ 17 آبان 86 به صورت رسمى افتتاح و راه اندازى شد.
صداى محلى مركز نيز در همان روز به شبكه استانى صداى 
خراسان جنوبى ارتقاء يافت و باشگاه خبرنگاران جوان مركز 

نيز در سفر دولت افتتاح شد.
پخش آزمايشى سيماى استانى از تاريخ 20 تيرماه 89 آغاز 
و در 26 تيرماه سال 1389 همزمان با والدت فرخنده امام 
سجاد (ع)، بيست و هشتمين شبكه سيماى استانى كشور با نام 
«خاوران» با حضور رئيس سازمان صدا و سيما و معاونان وى، 
قهرمان رشيد استاندار، نماينده ولى فقيه در استان، مشاهير و 

مفاخر و ساير مسئوالن استانى در خراسان جنوبى افتتاح شد.
اواخر بهمن 89 و در آستانه يوم ا...  22 بهمن سيستم آپلينك 
و پخش ماهواره اى شبكه استانى خراسان جنوبى افتتاح شد كه 
با بهره بردارى از اين سيستم، شبكه خاوران در ايران و بخشى 
از كشورها قابل دريافت شد. همچنين در اين روز 58 طرح 

تلويزيونى و راديويى FM در استان به بهره بردارى رسيد.
سومين  عنوان  به  ثقفى  محمد  سال 90  مهرماه  در ششم 

مديركل صدا و سيماى مركز خراسان جنوبى معرفى شد.
افتتاح سامانه تلويزيونى ديجيتال در قاين، راه اندازى فرستنده 
تلويزيونى ديجيتال شهرستان قاين، راه اندازى آزمايشى دو 
فرستنده راديويى 200 كيلو وات در استان، افزايش پخش 
صداى خراسان جنوبى به روزانه 22 ساعت به صورت رسمى با 
حضور قائم مقام معاونت امور استان ها، بهره بردارى از سامانه 
ارسال تصاوير، صوت و اخبار مكتوب از طريق اينترنت، افتتاح 
فرستنده متوسط قدرت ديجيتال شهرستان نهبندان و تعدادى 
از روستاهاى بخش مركزى اين شهرستان، بهره بردارى از 
فرستنده  تعدادى  راه اندازى  قاين،  جوان  خبرنگاران  باشگاه 
ديجيتال در استان از مهم ترين اقدامات محمدثقفى مديركل 

فعلى صدا و سيماى خراسان جنوبى بوده است.
حال با آنچه گفته شد انتظارات از مديركل آتى صدا و سيما 
از  مديركل جديد  بار  اين  بود  منتظر  بايد  و  باالست  بسيار 
فرزندان اين خطه خواهد بود يا خير؟ از صدا خواهد بود يا 

سيما؟ از حوزه خبر خواهد بود يا توليد؟
در هر صورت چهارمين مديركل بايد به خواسته هاى عمومى 
كه در راس آن توليد برنامه هاى چالشى و انتقادى است توجه 

جدى داشته باشد.

تغييرات مديريتى صدا و سيماى خراسان جنوبى در راه است

چهارمين مديركل و لزوم توليد برنامه هاى چالشى و انتقادى
طنز؛ كلم و كلمه!

ديروز صحبت آنالين بودن، به روزبودن و كارآمدبودن 
و قابل اطمينان بودن سايت بهشت زهرا بود، دوستان 
داستان  براى همين  برووو شوخى مى كنى.  گفتند 
عجيبى ديروز در تحريريه اتفاق افتاد كه بهتر است 
ببينيد چى  تا  كنم  تعريفش  وكمال  تمام   براى تان 
را سرچ  برآبادى  سعيد  اسم  ديروز  و چى  شد:  بود 
سايت  توى  برآبادى  سعيد  شش تا  ديدم  كردم 
با  بهشت زهرا ثبت شده و ثبت سايت بهشت زهرا 
برابر است. براى همين به سعيد گفتم سعيد  سند 
اين  نيست  نياز  برو  پاشو  ديگه،  ُمردى  تو  داداش 
گزارش رو تموم كنى. سعيد زل زد توى چشمام و 
گفت مطمئنى؟ گفتم ايناهاش. بيا سرچ كن. سرچ 
در  تاريخ  توى شش تا  تا حاال شش بار  ديد  و  كرد 
شش جاى مختلف درازش كرده اند و قرين رحمت 
شده. سعيد گفت كامال درست و من حتما شش بار 
از دست رفتم. گفتم تو چندتا جون  دارى داداش؟ 
در  جونم  بگيرند  رو  دماغم   دارم؟  جون  من  گفت 
رفته. بعد گفت خودت چى؟ اسم من را سرچ كرد 
و ديد خبرى نيست. ولى من تعجب كردم و گفتم 
عجيبه سعيد. تو ُمردى و اسمت شش بار توى سايت 
ولى  مردم  من  زنده اى.  هنوز  ولى  بهشت زهراست 
زنده اى  تو  گفت  سعيد  نيست.  سايت  توى  اسمم 
زنده اى  تو  گفت  داداش.  ُمردم  من  گفتم  رفيق. 
زنده. عصبانى شدم و گفتم: يه چيزى ميگى ها. به 
اين كارى كه من مى كنم ميگن زندگى، كه به من 
بگن زنده؟ سعيد گفت خودت رو بزن به مردن ببينم 
اسمت اينجا ثبت ميشه يا نه. من خودم را كشتم 
كه اسمم را سايت بهشت زهرا ثبت كند كه نكرد. 
سعيد گفت پاشو رفيق پا شو. حتما تو آدم نيستى كه 
زنده و مرده ات به حساب نمياد. گفتم اگه آدم نيستم 
پس چى ام؟ گفت هوووم به نظرم كلمى كه از هر 
نظر بى ضررى. قبول كردم كلمم. تا قبول كردم كلم 
هستم، كردندم توى شيشه و ترشى م انداختند. گفت 
حيفى، شما جزء سرمايه هاى مملكتى، نبايد بگذاريم 
فرار مغزها كنى بايد ترشى ت بندازيم. سعيد برآبادى 
هم كه متأثر از فضا شده بود، آخر گزارشش يك 
شعر نوشت و عنوانش را گذاشت ارتباط كلم و كلمه 
و تقديمش كرد به روح كلمى من كه مرگ را به آن 

راهى نبود. پايان.

پوريا عالمى

آموزه هاى عمه جون

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

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

نقـاشي ساختمان پيشگامـان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك، 

روغن، اكروليك، مولتي كالر و ...
 " كاغذ ديوارى و لكه گيرى گچ پذيرفته مي شود "

09151630485 معصوميه - صنعت و معدن 3- پالك  30

ابتدايى ، دوره   كالس هاى تقويتى دروس متوسطه دوره اول و دوم 
 و كالس هاى كنكور

با حضور اساتيد ارجمند:

آموزشگاه علمى امام على (ع) وابسته به موسسه خيريه دانش آموزى 

امام على (ع) برگزار مى كند:

ميدان ابوذر- خيابان شهيد اسدزاده 3- پالك 5    تلفن: 32232940

اكبرزاده   سعيد   - هانى  آقايان   رياضى: 
حاجى آبادى - زمينى - قسوره - بنى اسدى جمالى 
و چهاردهى فيزيك: آقايان جوقه ساالر - زمينى 
و خيرآبادى  عربى: آقايان مرادى - موسوى و 
كاظمى شيمى: آقايان شكيبايى- طحان و خانم 
احمدى زيست: خانم ها فريدى- وداد و آقاى 

خراشادى

ادبيات: آقايان صنعتى و معينى و خانم درميانى
زبان: آقايان ناصح - خسروى و خراشادى

متوسطه دوره اول:  خانم ها افضلى و حسنى
ابتدايى: خانم ها اصغرى و كوثرى مقدم

مشاوره و برنامه ريزى تحصيلى:
 آقاى اصغرى

  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر با 

نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى 
از سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

مقررات ملى ساختمان مجموعه اى از ضوابط فنى ، اجرايى و حقوقى الزم الرعايه در طراحى ، 
نظارت و اجراى كليه عمليات ساختمانى است.

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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سه شنبه  *15ارديبهشت 1394 * شماره 3212 

ضرب المثل بيرجندى
از گل نازكتر به اى نمشو بگن

از گل نازكتر به اين (او) نمى شود گفت.
كنايه از آدم حساس و زودرنج ، كه بايد تا حدودى 

رعايتش كرد.
****

از او بترس كه از خدا نمترسه
از كسى بترس كه از خدا نمى ترسه.

****
از هفت انگم مو تراويد.

از هفت اندام من تراويد (تراوش كرد)
كنايه از رنج بسيار همراه با فشار روانى شديد.

برنامه اى كه خشم انوشيروان
 را كنترل كرد

داشت،كه  دربارى  مخصوص  انوشيروان،خدمتكار 
داد، كاغذ  سه  او  بود،به  خدمتش  در   همواره 

خشمم  و  شدم  خشمگين  من  وقت  گفت«هر  و 
ديگرى  از  پس  يكى  را  نوشته  سه  اين  شد  شديد 

به من بده»
پذيرفت، را  انوشيروان   پيشنهاد  دربارى   غالم 

سخت  موضوعى،  سر  بر  انوشيروان  روزى،  تا 
داد  او  به  را  ها  رقعه  از  يكى  شد.غالم  خشمگين 

كه در آن نوشته شده بود:
”خشم خود را كنترل كن تو خداى مردم نيستى“

نوشته آن  در  داد،كه  او  به  را  دومى   سپس 
شده بود:

به  خدا  تا  كن،  مهربانى  و  رحم  خدا  بندگان  ”به 
تو رحم كند“

نوشته آن  در  داد،كه  او  به  را  سومى   سپس 
شده بود:

”بندگان خدا را به اجراى حق خدا، سوق بده،كه در 
پرتو چنين كارى به سعادت مى رسى“

انوشيروان  لحظه،از خشم  به  لحظه  ترتيب  اين  به 
كاسته شد.

سيد به قدرت:
 وقتي مي باختي باهات شريك مي شدم،

 وقتي مي بردي تنهات ميذاشتم!

[ گوزن ها- مسعود كيميايي ]

* سه جمله براى دستيابى به موفقيت:
 1) بيشتر از ديگران بدان،

 2) بيشتر از ديگران كار كن،
 3) كمتر از ديگران توقع داشته باش.
* موفقيت در آرزوها، نسبت مستقيم 

 با قدرت اراده ما دارد.

وقتى كسى را دوست دارى بايد زيبايى هايش را 
بيرون بكشى و تلخى هايش را صبر كنى چون 

هيچكس كامل نيست !

معلم: چرا بهترين دوست ما كتاب است
 دانش آموز: چون هر باليى سرش بياوريم

 صدايش در نمى آيد

افسوس كه نامه جواني طي شد
و آن تازه بهار زندگاني دي شد

وآن مرغ طرب كه نام او بود شباب
فرياد ندانم كي آمدوكي شد

فلسفه زندگِى انسان امروز در اين جمله 
خالصه مى شود :فدا كردن آسايش

 زندگى براى ساختن وسايل آسايش زندگى !

اگر هدفى براى زنـدگـى دلـى بـراى
 دوسـت داشـتـن و خـدايـى بـراى پـرستـش دارى

خــــو شــبــخــــى ........!

 شايد بين دوستان يا اعضاى خانواده شما كسى باشد كه 
زمانى كه چاى يا قهوه خود را روى پيراهن خود مى ريزند، 
به جاى كه دچار استرس و اضطراب شوند لبخندى زيبا بر 
روى لبانشان ظاهر مى شود. يا بين همكالسى هايتان كسى 
باشد كه ارائه ى كالسى خود را تا حد ممكن خراب كرده 
باشد اما با اين حال هنگام نهار اصال تحت تاثير آن اتفاق 
نباشد. اين افراد البته همگى واقع بين هستند. راز آن ها در 
چيست؟ آن ها قدرت ماورايى ندارند. تنها كارى كه مى كنند 
اين است كه در چهارچوبى حركت مى كنند كه ذهنشان را 
تقويت مى كند. اين گفته را مليسا بليكمن از دانشگاه جان 
هاپكينز تاييد مى كند. در ادامه مواردى را خواهيد خواند كه 

كارهاى روزمره اين افراد را نشان مى دهد.
 

آن ها به طريقى آرامش مى گيرند
زندگى همواره مسائل و اتفاقات زنجيره وارى را بر سر راه 
ما قرار مى دهد. افراد مثبت انديش مى دانند كه آن ها استثنا 
نبوده و تالش مى كنند تا با آن اضطراب به شكلى سالم 
از تمرين ها مى توانند  بيايند. در حقيقت، اين دسته  كنار 
ميزان استرس را كم كنند. نوع تمرين تمركز نيز بسته 
به خود فرد است و البته علم نيز اين مسئله را تاييد كرده 
است.بليكمن مى گويد: «تمرين و مديتيشن به شما كمك 
مى كند تا نگرش مثبت ترى داشته باشيد. عالوه بر آن، شما 
با انجام اين فعاليت ها مى توانيد بهتر فكر كنيد. زمانى كه 

اين فعاليت ها متوقف شوند، از قدرت ذهنى فرد براى عبور 
از موانع كاسته مى شود.»

 
در مواقع دشوار به مثبت انديشى خود تكيه مى كنند

اگر آموخته باشيد كه هميشه به نيمه پر ليوان نگاه كنيد، 
در مواقع دشوار نيز مى توانيد به آنچه كه مى خواهيد برسيد. 
گاهى اوقات، گرفتن تصميم صحيح بين دو گزينه نيز به 

خوش بينى فرد بستگى دارد.
  

آن ها نيز به نيمه خالى ليوان نيم نگاهى دارند
بليكمن مى گويد: «كسى نيست كه بگويد من در زندگى 
با هيچ مشكلى مواجه نيستم. كليد اين مسئله اين است 
كه مثبت انديش و البته واقع بين باشيد. همه ما در زندگى 
با چالش هاى مختلفى مواجه هستيم. افراد مثبت انديش 
نگاه مى كنند. آن ها در  به آن مسئله  نگاهى متفاوت  با 
نيز بگذرد.»  بگويند «اين  به خود مى آموزند كه  زندگى 
آن ها مى دانند كه قبال هم با اين دسته از مشكالت روبه رو 

بوده اند و با موفقيت از آن سد عبور كرده اند.»

آن ها به خود زور نمى گويند
برخى از ما بزرگترين منتقد خودمان هستيم، در حالى كه 
آدم هاى مثبت انديش خود را همان طور كه هستند ارزيابى 
مى كنند. پژوهش هايى نيز در اين زمينه انجام شده كه 

نشان مى دهد «پذيرش خود» مى  تواند زندگى بهترى را 
به ارمغان بياورد.

 اگر قرار است كه ما بخشندگى و مهربانى را بياموزيم، بايد 
آن را با ديگران تمرين كنيم. ما بايد ياد بگيريم كه خوبى 
و مهربانى را به ديگران عرضه كنيم تا چهارچوب ذهنِى 

مثبت انديشى ما شكل بگيرد.
 

«روابط سمى» را از زندگى خود پاك مى كنند
اينكه شما چه كسى هستيد از روى اطرافيان شما مشخص 
مى شود. دليل آن نيز مشخص است: اطرافيان شما حامى 
از  استرس و خوشحالى  عاطفى و اخالقى شما هستند. 
جمله مواردى است كه به ديگران منتقل مى شود. پس 
هرچه افراد خوش بين و خوشحال در اطراف شما بيشتر 

باشد بهتر مى توانيد آن چهارچوب را تقويت كنيد.
 پس افراد مثبت انديش با علم به اين قضيه دوستانى را 
برمى گزينند كه بتوانند احساسات خوبى را به او منتقل كنند. 
بليكمن مى گويد: «اگر بدانيد كه شبكه دوستان شما تا چه 
اندازه به روى شما تاثير مى گذارد شگفت زده خواهيد شد.»

  
پيروزى هاى كوچك را هم جشن مى گيرند

افراد خوش بين به همان اندازه كه به پيروزى هاى بزرگ 
مهم  نيز  را  كوچك  پيروزى هاى  مى دهند،  اهميت  خود 
مى شمارند. در واقع، اين عادتى است كه تمام افراد مثبت 

برگزارى  گرفتن،  جشن  اين  معناى  البته  دارند.  انديش 
يك  فرد  كه  همين  نيست،  تولد  جشن  مانند  مراسمى 
ايميل تشكر از كارفرماى خود دريافت كند و آن لحظه را با 

دوستان خود تقسيم كند، توانسته چهارچوب را تقويت كند.
  

از  مانع  آن ها  خوش بينى  نمى دهند  اجازه 
رسيدن به اهدافشان شود

اگر رويكرد فرد به اهداف نامناسب باشد، قطعا با مشكالتى 
از  خوش بينى  اگر  بهتر،  عبارت  به  شد.  خواهد  روبه رو 
ناممكن  تقريبا  اهداف  به  فاصله گيرد رسيدن  واقع بينى 
مى شود. اين مشكالت بر سر هر كسى قرار مى گيرد. افراد 
خوش بين اين موانع را شناسايى كرده و به دنبال راه حل 
و  با كمك خوش بينى  بايد  مراحل  اين  تمام  مى گردند. 

واقع گرايى صورت گيرد.
 

براى آينده برنامه دارند
خود  به  برمى خورند  مشكل  به  كه  زمانى  معمولى  افراد 
من  روى  پيش  كه  است  راهى  تنها  اين  كه  مى گويند 
انديش  مثبت  افراد  اما  ندارم.  چاره اى  ديگر  و من  است 
بر  كه عالوه  مى گويند  خود  به  بخورند  مشكلى  به  اگر 
اين راه، گزينه دوم و سومى نيز وجود دارد.  آن ها خالقانه 
 فكر مى كنند. اما پيش نياز آن اين است كه در آرامش

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

09151608440 - چهكندى نژاد

قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

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

را تجربه كنيد.   09158668002

فروش  زمين  با  بهترين موقعيت 
سند دار ، براى  ساخت ويال

09155629644

 تخريب  ساختمان  با  نيروى  انسانى
 و خاك  بردارى با  بيل مكانيكى
09151607096 - براتى

واگذارى به صورت نقدى 
يا معاوضه با خودرو 

 رستوران سنتى با كليه امكانات 
و شرايط استثنايى
09151615023

فروش زمين موسوى
09153615443

فروش Mvm x33 مدل 91 تميز ، 23000 كار 
و پاترول 4 درب مدل 76، بدون رنگ ، سالم 

09155623441

اجاره يا فروش رستوران و غذاى 

آماده با كليه تجهيزات در حال فعاليت 

با موقعيت مناسب 

09364440028

تمامى لوازم آرايشى و بهداشتى 
و خرازى به فروش مى رسد. 

09019526816
 فروش ماشين 405 مدل 85 

دور رنگ ، دو طرف 
فى: 15ميليون 09156217507

فروش توافقى سوپرماركت با موقعيت عالى
09156672298

25 كيلومترى بيرجند - قاين  

مغازه اى با دكور بسيار شيك مناسب براى 
تمام شغل ها نبش معلم 35 رهن و اجاره 

داده مى شود.     09365618808

فروش زمينى به ابعاد 15* 5 تمام اسكلت 
جوشكارى شده  واقع در اميرآباد

09156045475 - 09158635475

قابل توجه شركت ها ، ارگان ها 
 ادارات و موسسات

منزل وياليى واقع در خيابان معلم 50 
پالك 7 در دو طبقه رهن و اجاره 

داده مى شود.     09157235956

تعدادى بازارياب فعال با سابقه كار 
كافى ، حقوق ثابت و پورسانت عالى 

نيازمنديم.
تبليغات   سيمرغ

32214181-09158661667

انجام كارهاى بنايى در اسرع وقت
از شناژ تا سفت كارى توسط استاد بنا

(روز مزد و اجاره كارى)
بلوار فاطميه - شهيد محمود كاوه بلوك 29 

طبقه 3
09157218065 - 09159628191  راستى

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم
09151632890 - سبزه بين

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

نبش جمهورى 2 – جنب هتل مقدم
با خريد الستيك ، باد نيتروژن رايگان بزنيد

فروش باغ ويال با امكانات آب و برق
 و يك ساعت آب چاه موتور 

همراه با درختان ميوه 
واقع در روستاى معصوم آباد

09010749275

 x60 فروش ليفان
سفيد ، مدل دى 92
09159623850

فروش منزل وياليى واقع در 
امامت 20 يا معاوضه با منزل 

وياليى در مشهد
09389282099

09155622560 - 09155158409

پايه فنس حصارى با لوله 5

17000 تومان2/40 مترى

14000 تومان2 مترى
 اجرت خم 

هر لوله
2500 تومان

  ساخت انواع كانكس  
09151609887 - معصوميه ، مقابل پل هوايى (حسينى) 

آهن آالت مستعمل را نقداخريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات 

09151636052

 (با ضمانت كشش)
ابتداى غفارى ، فروشگاه اطلس كمپرسور، نوكى

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

نقاشى  ساختمان  پذيرفته  مى شود
 با ارزان ترين قيمت

مهرشهر ، خيابان گنجى 6
09151607203 - خزاعى

فروش ويژه
فروش لوازم خانگى و كادويى (خارجى)

10 ميليون + با شرايط هم پذيرفته 
مى شود.   09387592012

سمسارى تهران پارس
 تمام لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

مشــاركت 
با 150 ميليون سرمايه گذارى 8 ماه 

 ماهى 5 ميليون سود و 4 ماه 
ماهى 2500م ، جمعا 50 ميليون

09371295679

حدود 4 هكتار زمين  كشاورزى 
در روستاى آغلدر و 300 اصله درخت 

 بادام و 100 اصله  درخت انگور
 به ثمر رسيده به فروش مى رسد.

09159621625

فروش رستوران با موقعيت 
عالى يا معاوضه با خودرو

09155616181

 سرويس كولر و تعمير يخچال فريزر
 و ... در منزل

   32304027 -09159656641 روزى
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اخبار ورزشى

 نامه نيوز: صمغ «كندر» فرآورده گياهي است كه در عطر و خوشبوكننده ها به كار مي رود. اين گياه براي درمان عفونت كاربرد دارد. نتايج تحقيقات نشان 
مي دهد كه اين صمغ حاوي تركيب هاي مهم ضد سرطاني است. نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه تركيب هاي فعال موجود در صمغ كندر، مانع بروز 
سرطان پروستات مي شود. همچنين عصاره صمغ كندر بدون تاثيرگذاري روي سلول هاي سالم، سلول هاي سرطاني در مثانه را از بين مي برد.

«كندر» درمان موثر سرطان 

تيم رزمى هاپكيدو قاينات قهرمان سومين 
دوره مسابقات هاپكيدو قهرمانى كشور شد

فارس: سرپرست هيئت كاراته خراسان جنوبى گفت: تيم 
رزمى هاپكيدو قاينات با كسب 17 مدال رنگارنگ بر 
سكوى نخست سومين دوره مسابقات هاپكيدو قهرمانى 
كشور ايستاد.ناصر زردى اظهار كرد: در اين مسابقات 
124 كاراته كا در قالب 12 تيم از سراسر كشور از 10 تا 
13 ارديبهشت ماه جارى به ميزبانى شهرستان گرگان در 
دو رده سنى جوانان و بزرگساالن با يكديگر به رقابت 
مسابقات  دوره  سومين  در  كرد:  تصريح  پرداختند.وى 
هادى  ترحمى،  على  سيد  كشور  قهرمانى  هاپكيدوى 
اكبرنژاد، ياسر و محمدرضا علمى، حامد حيدرى، حسين 
حافظى،  محمد  و  جمشيد  جاللى،  مجتبى  غالمى، 
مدال  كسب  با  خاشاكى  محمدابراهيم  مرادى،  محمد 
طال بر سكوى نخست ايستادند. زردى يادآور شد: على 
صفارى، مهدى سهيلى، رضا اسداللهى، عماد رجب پور و 
محمدرضا رمضانى مقدم با غلبه بر حريفان خود مدال 
نقره مسابقات را به دست آوردند و حميد يوسفى رتبه 
سوم را از آن خود كرد. وى خاطرنشان كرد: برترين هاى 
به  كشور  قهرمانى  هاپكيدوى  مسابقات  دوره  سومين 
عنوان تيم منتخب ملى سبك هاپكيدو انتخاب شدند 
و براى حضور در مسابقات بين المللى هاپكيدو در مهرماه 
سال جارى به اردوى تيم ملى منتخب هاپكيدو كشور 
دعوت مى شوند. سرپرست هيئت كاراته خراسان جنوبى 
گفت: در پى درخشش كاراته كاران قاينى در اين دوره از 
مسابقات، عليرضا يزدى زاده، رئيس هنر رزمى هاپكيدو 
WHF ايران طى حكمى سيد على ترحمى را به عنوان 
رئيس كميته تحقيقات و پژوهش سبك هاپكيدو ايران 
عنوان «رئيس  به  نيز  فرهمند  و محمد  منصوب كرد 
افزود:  زردى  شد.  برگزيده  سبك  اين  داوران»  كميته 
سرپرستى و مربيگرى تيم هاپكيدو خراسان جنوبى را 
محمد فرهمند و سيد على ترحمى بر عهده داشتند و 
محسن غضنفرى رئيس هيئت ورزش هاى رزمى نيز به 

عنوان داور ملى اين دوره از مسابقات را قضاوت كرد.

برگزارى ليگ دسته دو بدمينتون مردان 
باشگاه هاى كشور در بيرجند

ايرنا: رئيس هيئت بدمينتون خراسان جنوبى گفت: مسابقات 
ليگ دسته دو بدمينتون مردان باشگاه هاى كشور جام 
خليج فارس، در روزهاى 17 و 18 ارديبهشت ماه جارى در 
بيرجند برگزار مى شود. عليرضا ثانى افزود: اين پيكارها در 
دو مرحله مقدماتى و نهايى برگزار خواهد شد و در پايان دو 
تيم برتر به رقابت هاى ليگ دسته يك راه خواهند يافت. 
در روزهاى29 و30 ارديبهشت ماه نيز بيرجند ميزبان همين 
مسابقات در گروه بانوان خواهد بود. وى با بيان اينكه مرداد 
امسال نيز ميزبان مسابقات بدمينتون قهرمانى كشور در 
بيرجند خواهيم بود، گفت: مسابقات در رده نونهاالن و در 

دو گروه مردان و زنان برگزار مى شود.

روش هايى براى افزايش طول عمر

تنها  افزودن  كنيد:  فيبر مصرف  نيوز:   سالمت 
روزي 10 ميلي گرم فيبر به وعده غذايي، خطر 

بيماري قلبي را تا 17 درصد كاهش مي دهد. 
فيبر غذايي، كلسترول كلي و كلسترول مضر را 
كاهش مي دهد و به كاهش وزن شما كمك 
مي كند. به ميزان كالري كه مصرف مي كنيد، 
اهميت دهيد: مردان و زناني كه ميزان مصرف 

كالري خود را روزانه به هزار و 400 محدود مي 
كنند قلب سالم تري دارند. مصرف انواع سبزي 
و غالت سبوس دار، شير، گوشت بدون چربي 
باعث  شيريني  و  نوشابه  سفيد،  نان  حذف  و 
باشيد:  بهبود سالمت مي شود.طرفدار دمنوش 
چاي سبز و سياه هر دو حاوي كاتكينز است كه 

رگ هاي خوني را شل و از قلب محافظت مي 
كند. افرادي كه به طور روزانه چاي مي نوشند، 
اثر  به ميزان كمتري در معرض خطر مرگ بر 

بيماري قلبي و سكته قرار دارند. 

«سشوار» موجب ريزش مو مى شود؟

سالمانه: در صورتى كه استفاده از سشوار با باد 
زدن  شانه  با  زياد همراه  زمان  در مدت  و  گرم 
محكم باشد، ممكن است موجب بروز ريزش مو 
در افراد شود كه در مراحل اوليه قابل درمان است 
اما تداوم استفاده از اين روش منجر به ريزش 
موى دائمى مى شود. افرادى كه موى سر آنان 
بسيار خشك شده و موخوره پيدا كرده است، تا 
حد امكان نبايد از سشوار استفاده كنند. در هنگام 
سشوار  سرد  باد  از  استفاده  سر،  بودن  خيس 
مى تواند موجب سرماخوردگى يا ايجاد سينوزيت 
زمان  حداقل  در  بايد  سشوار  از  استفاده  شود. 
ممكن همراه با باد گرمى كه شخص احساس 

ناراحتى نكند، باشد.

مقابله با ديابت با كاهش 
يك نوشيدنى شيرين در روز

كردن  كم  با  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات  ايرنا: 
مصرف يك نوشيدنى شيرين در روز، احتمال ابتال 
به ديابت نوع 2 تا 25 درصد كاهش مى يابد. با كم 
كردن مصرف روزى يك ليوان نوشيدنى شيرين 
در روز و جايگزين كردن آن با آب، چاى يا قهوه، 

احتمال بروز ديابت نوع 2 را 14 تا 25 درصد كاهش 
مى دهد. رژيم غذايى سالم، فعاليت بدنى، حفظ 
وزن بدن و اجتناب از مصرف دخانيات مهمترين 

عوامل در پيشگيرى از ديابت نوع 2 هستند. 

غذاهايي كه شما را پير مي كند! 

برخالف  اشباع:  چرب  اسيدهاي  آنالين:   قدس 
اسيدهاي  بدن،  براي  ضروري  چرب  اسيدهاي 
هاي  گوشت  و  شير  پنير،  در  كه  اشباع  چرب 
چرب وجود دارند پير شدن را تسريع مي كنند.  

 چربي هاي  هيدروژنه: كيك ها و بيسكوئيت ها 
هستند  هيدروژنه  هاي  چربي  حاوي 
افزايش  را  پوست  شدن  پير  احتمال  كه 
فودها  فست  فودها:  فست  دهد.   مي 

و شكر  نمك  زيادي  بسيار  بااليي  مقدار  حاوي 
است.مصرف زياد نمك و شكر بروز چين و چروك 
را تسهيل مي كند. تنقالت شور: خوراكي هاى 
شور مقدار بااليي نمك دارند كه سديم مي تواند 
مستقيما به كالژن طبيعي پوست صدمه بزند و 

چروك هاي نازيبايي اطراف چشم ها ايجاد كند.

«استامينوفن» دشمن كبد و كليه 

از  ناشى  مسموميت  مهم ترين عاليم  شهرخبر: 
در  و  يرقان  استفراغ،  تهوع،  شامل  استامينوفن 
پژوهش هاى  است.  كبدى  آسيب  شديد  موارد 
جديد نشان مى دهد كه مصرف باالى استامينوفن 
كه داروى ضد درد و ضد تب است عامل مهمى 

در بروز آ سيب  به كبد و كليه است. 

3 ماده غذايي كه 
كالري بيشتري مي سوزاند

 
سالمت نيوز: اين مواد غذايي بيشتر از كالري كه 
دارد، به سوخت و ساز بدن كمك مي كند.خيار: 
خيار حاوي آب زيادي است كه عالوه بر سوخت 
كالري در كاهش التهاب نيز موثر است. گل كلم: 
گل كلم فاقد چربي و سرشار از فيبر است. از آن 
جا كه خوردن گل كلم بخارپز شده يا خام، نياز 
به جويدن بيشتري دارد. فرد به سرعت احساس 
سيري خواهد كرد.قهوه: هر 100 گرم نوشيدني 
باعث  قهوه  است.مصرف  كالري  قهوه حاوي 2 
تحريك چربي سوزي در بدن براي توليد انرژي 
را  ساز  و  سوخت  روند  آن  بر  عالوه  شود.  مي 
افزايش مي دهد اما بايد بدون شكر مصرف شود.

غذاهايي كه شما را پير مي كند! 

دستبرد به حساب پدر براى خريد شارژ 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا استان سيستان و 
بلوچستان گفت: فردى كه از طريق گزارش خريد، مطلع 
شده بود مبالغى به صورت روزانه از حسابش برداشت شده 
است، خواستار شناسايى سارق حساب بانكى خود شد. 
حسينى پور افزود: در تحقيقات مشخص شد، مبالغ كسر 
شده همگى صرف خريد شارژ از طريق دستگاه خودپرداز 
مغازه شاكى شده است كه تمامى خطوطى كه شارژها بر 
روى آن ها فعال شده بود، شناسايى و در اختيار شاكى قرار 
گرفت. شاكى شماره همراه پسر و دختر خود را شناسايى 
كرد و مشخص شد پسر نوجوان با استفاده از خودپرداز 

مغازه اقدام به خريد شارژ مى كرده است. 

سرقت مرد خالفكار در زندان

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان «فسا» 
گفت: فردى با مراجعه به پليس اظهار داشت كه كارت 
عابر بانك وى به سرقت رفته و برداشت غيرمجاز از 
حسابش صورت گرفته است. سرهنگ محمدى ادامه 
داد: در تحقيقات مشخص شد كه متهم در زندان اقدام 
به سرقت كارت عابر بانك شاكى نموده و در هنگام 
مالقات، به همسرش تحويل و همسرش نيز با مراجعه 
به خودپرداز بانك، اقدام به برداشت مبلغ 44 هزار تومان 
از حساب شاكى مى نمايد. متهم توسط پليس آگاهى از 
زندان تحويل و در بازجويى ها به بزه انتسابى اعتراف و 

كارت عابر بانك كشف و تحويل شاكى گرديد. 

قتل پدر به خاطر 4 ميليون تومان
 

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى دماوند گفت: در پى 
گزارش يكى از اتباع خارجى مبنى بر گم شدن پدرش، 
پيگيرى موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت. سرهنگ 
مرادى افزود: پس از گذشت مدتى، شاكى خبر كشف 
جسد پدر خود در روستاهاى اطراف شهرستان را اعالم 
كرد. در تحقيقات مشخص شد مقتول با پسر خود اختالف 
شديدى داشته است. در بازجويى ها پسر مقتول گفت: با 
اطالع از اينكه پدرم بابت دستمزد خود از صاحب كارش 
مبلغ 40 ميليون ريال دريافت كرده بود و من براى رفع 
مشكلم نياز به پول داشتم، با همكارى يكى از دوستانم با 

ضربات كلنگ اقدام به قتل پدرم كردم. 

 كالهبردارى با فيش جعلى جريمه  

باشگاه خبرنگاران: اعضاى باندى كه با استقرار در مقابل 
ستادهاى ترخيص و مراكز رسيدگى به اعتراض تخلفات 
رانندگى تحت پوشش سرهنگ بازنشسته ناجا به بهانه 
مى  كالهبردارى  به  اقدام  خالفى  كاهش  و  تخفيف 
نمودند، دستگير شدند. سرهنگ حسينى رئيس بازرسى 
فرماندهى انتظامى تهران گفت: متهمين ضمن شناسايى 
صاحبان خودروهايى كه اغلب آنها داراى جرايم باالى 
يك ميليون تومان بوده و خودروهايشان به همين دليل 
توقيف شده با جعل عنوان سرهنگ بازنشسته نيروى 
انتظامى با ارائه برگه گواهى عدم خالفى جعلى اقدام به 

كالهبردارى از شهروندان مى نمودند، دستگير شدند.

سرقت هاى سريالى از انبارى ها

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش مرد جوانى با مراجعه 
روز  گفت:  شكايتى  در  تهران   5 ناحيه  دادسراى  به 
گذشته متوجه شدم كه هر چه در انبارى خانه داشتيم را 
دزديده اند. با اعالم اين شكايت موضوع در دستور كار 
ماموران قرار گرفت. با آغاز تحقيقات مالباختگان ديگرى 
نيز به دادسرا مراجعه كردند و شكايت مشابهى را مطرح 
كردند.در   نهايت دو پسر سارق در اين خصوص دستگير 
خانه ها  در  پشت  صبح  اوايل  گفتند:  متهمان  شدند. 
كمين مى كرديم و وقتى در پاركينگ با ريموت توسط 
صاحبخانه باز مى شد، در يك فرصت مناسب وارد خانه 

مى شديم و مستقيم به سراغ انبارى ها مى رفتيم. 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

  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

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر
 09157213571

صالحى منش

نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 
به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت.

   09155610262- سيد مهدى فاطمى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

آگهى استخدام 
يك شركت معتبر براى توسعه كادر خود به افراد ذيل نيازمند است:

1-سرپرست فروش : داراى سابقه كار حداقل 2 سال

2-بازارياب حضورى : داراى مدرك تحصيلى ديپلم به باال

3-بازارياب تلفنى: ترجيحا خانم 

4-حسابدار: ليسانس حسابدارى داراى سابقه كار (ترجيحا خانم)

5- فاكتورنويس : خانم مسلط به كامپيوتر

6- مشاور حقوقى: آقا داراى مدرك ليسانس حقوق

056- 32228023    09102140937

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل-  09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

در چاپ مورخ 94/2/13 روزنامه دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت اول شركت 
تعاونى مسكن ايثارگران نيروهاى مسلح خراسان جنوبى صحيح مى باشد كه بدين 

شرح اصالح مى گردد.
هيئت مديره تعاونى مسكن ايثارگران نيروهاى مسلح خراسان جنوبى

شركت ستاره جوش شمسيـان 
 گازرسانى واحدهاى 

مسكونى و تجارى
ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ

09151602644
مهندس شمس آبادى   

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09151602835 - ترابى

09011864824

گچ كارى و گچ برى مهـدى در اسرع وقت ، شهر و روستا 
 09159618227 - 32301097 مهرشهر- حافظ شرقى -  نبش سلمان سمت چپ



به مناسبت روز جهاني كار و كارگر تعداد 15 خانواده  از كارگران شركت گاز استان خراسان جنوبي به همراه خانواده به اردوي فرهنگي – تفريحي طبس گلشن اعزام شدند.  
در اين اردوي دو روزه زيارت از آستان مبارك حسين بن موسي كاظم (ع) و شركت در مراسم و فعاليت هاي فرهنگي، بازديد از اماكن تفريحي و تاريخي شهر طبس گلشن 

و نيز بازيد از روستاي گردشگري خرو و چشمه مرتضي علي اين روستا در برنامه بازديد كنندگان قرار گرفت.

دومين كميته فرهنگى ترويج ايثار و شهادت اعزام اردوي فرهنگي –تفريحي كارگران شركت گاز به طبس گلشن
   در اداره كل فرهنگ و ارشاد استان تشكيل شد

و  ايثار  ترويج  تبليغات  و  فرهنگى  كميته  دومين 
شهادت ديروز در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
كميته  اين  اعضاى  آن  طى  كه  شد  تشكيل  استان 
را  حوزه  اين  در  مختلف  سازمان هاى  فعاليت هاى 
كل  اداره  اين  هنرى  امور  معاونت  كردند.  تشريح 
خانواده  با  اى  دوره  ديدار  اظهار كرد:  اين جلسه  در 
نمايش  ساخت  و  توليد  ايثارگران،  و  شهدا  هاى 
با  كتاب  چاپ  از  حمايت  مقدس،  دفاع  با  مرتبط 
فيلم  توليد  فيلم  و  اكران  ايثار و شهادت،  موضوع  
هاى نمايشگاه  برپايى  داستانى،  و  مستند   هاى 

متعدد فرهنگى و هنرى و برگزارى شب شعر از جمله 
راستاى  در  كل  اداره  اين  شده  تبيين  هاى  برنامه 

ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در جامعه است.

رفع مشكل ترافيك در بازارچه ماهيرود 

در  اينكه  بيان  با  استان  گمركات  مديركل  تسنيم- 
نقليه  ترافيك سنگين وسايل  اخير شاهد  چند مدت 
علت  گفت:  ايم،  بوده  ماهيرود  بازارچه  در  سنگين 
گلورده  و  يزدان  بازارچه  تعطيلى  مشكل  اين  اصلى 
حجم  شد  باعث  كه  بود  افغانستان  كشور  سوى  از 
سربار  ماهيرود  بازارچه  به  صادراتى  خودروهاى 
بازارچه  اين  در  كيلومترى   9 ترافيك  شاهد  و  شود 
نقل  و  حمل  كل  مدير  كرد:  تصريح  خاشى  بوديم. 
تا  كه  است  داده  مساعد  قول  استان  پايانه هاى  و 
بازارچه  ساختى  زير  مشكالت  ماه  ارديبهشت  پايان 
ماهيرود را مرتفع سازد. معاون برنامه ريزى و عمرانى 
فرماندارى سربيشه نيز در مورد وضعيت فعلى بازارچه 
 300 تا   250 حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  ماهيرود 
بازارچه ماهيرود توقف دارند تا  خودروى سنگين در 
كارهاى گمركى آنها انجام شود كه ما شاهد برگشت 

وضعيت ترافيكى به حالت عادى هستيم.

بازديد 5 هزار دانش آموز از مناطق جنگى 

تسنيم- معاون آموزشى اداره كل آموزش و پرورش 
استان گفت: امسال با همكارى سپاه استان بيش از 
از خراسان جنوبى به مناطق  5 هزار نفر دانش آموز 
عملياتى 8 سال دفاع مقدس اعزام شدند. موسوى كيا 
اظهار كرد: آموزش و پرورش با بيش از يك ميليون 
فرهنگى و 11 ميليون دانش آموز در ارتباط مستقيم 
كالس درس و دستگاه تعليم تربيت در جامعه است 
كه مهم ترين دستگاهى است كه مى تواند در پيشرفت 

جامعه فعاليت كند.

شناسايى ده گونه يوزپلنگ در استان

ايسنا- رئيس اداره نظارت بر امور حيات وحش محيط 
زيست استان گفت: با نصب دوربين تله در زيستگاه 
خراسان جنوبى، ده گونه يوزپلنگ در استان شناسايى 
شد. مودى افزود: از طريق اين دوربين ها بيش از150 
عكس از ده گونه يوزپلنگ گرفته شده كه هر كدام 
به  است.  متفاوت  بايكديگر  آنها  بدن  روى  خال هاى 
زيستگاه  داراى  نايبندان شهرستان طبس  گفته وى، 

مناسبى براى يوزپلنگ ايرانى، قوچ و خرگوش است.

80 درصد قنات هاى استان نيازمند مرمت

 80 كرد:  اعالم  استان  جهادكشاورزى  رئيس  ايسنا- 
درصد قنات هاى خراسان جنوبى نيازمند مرمت است. 
رشته   400 به  نزديك  حاضر  حال  در  گفت:  ولى پور 
قنات در استان شناسنامه دار است. وى با اشاره به ثبت 
6197 رشته قنات افزود: سال گذشته 225 رشته قنات 
با اعتبار52 ميليارد ريال اعتبار در استان مرمت و احيا 
استان،  قنوات  ساله  قدمت300  به  اشاره  با  وى  شد. 
تصريح كرد: شهرستان بيرجند با تعداد 1770 رشته قنات 

بيشترين تعداد قنوات را به خود اختصاص داده است.

بهره مندى 239 مددجو 
از خدمات بيمه درمانى در سرايان

امام (ره) سرايان گفت: در  امداد  فارس- مدير كميته 
سال گذشته 239 نفر از مددجويان زيرپوشش اين نهاد 
از خدمات بيمه درمانى بهره مند شدند. اربابى اظهار كرد: 
براى انجام اين خدمات 181 ميليون و 873 هزار و 830 
ريال اعتبار هزينه شده است. به گفته وى طرح شفا يكى 
از طرح هايى است كه براى جهت دار كردن كمك هاى 
همه  مى توانند  خيران  و  مى گيرد  صورت  نيكوكاران 
هزينه يا درصدى از هزينه بيماران صعب العالجى كه 

زيرپوشش اين نهاد هستند را متقبل شوند.

ايجاد 655 فرصت شغلى جديد در درميان

گذشته 655  سال  در  گفت:  درميان  فرماندار  فارس- 
فرصت شغلى جديد در شهرستان ايجاد شد. بشيرى زاده 
در ديدار با جمعى از كارگران شهرستان اظهار كرد: ميزان 
تعهد اشتغال اين شهرستان در سال گذشته 615 فرصت 
شغلى بود كه، 655 فرصت شغلى معادل 106 درصد 
كارگاه  اكنون 780  اينكه هم  بيان  با  محقق شد.وى 
دارد،  وجود  درميان  شهرستان  در  خدماتى  و  توليدى 
افزود: بيش از 2 هزار كارگر در اين واحدها مشغول به 
كار هستند، همچنين  دو واحد كارگرى در شهرستان 
درميان فعاليت دارد. گفتنى است در اين مراسم از 50 

كارگر شاغل در شهردارى هاى شهرستان تجليل شد.

مراسم سالگرد خاكسپارى شهيد گمنام 
مركز آموزشى 04 بيرجند برگزار شد

همزمان با سالروز وفات حضرت زينب كبرى (س) مراسم 
سالگرد خاكسپارى شهيد گمنام مركز آموزش امام رضا 
كانون هاى نماز  اقامه  امور  كارشناس  با حضور   (ع) 
مساجد كشور و كاركنان پايور در نمازخانه اين مركز 
االسالم  حجت  سخنرانى  است  گفتنى  شد.  برگزار 
وحيدى، مداحى و شركت بر سر مزار شهيد گمنام اين 

مركز از برنامه هاى اين مراسم بود.

طرح جامع امامزادگان دوست آباد 
و مصعبى كلنگ زنى شد

طرح جامع  امامزادگان سيد محمد و سيد حسن دوست 
آباد و سلطان مصيب مصعبى كلنگ زنى شد. مديركل 
اوقاف استان در اين مراسم با اشاره به وام 20 ميليون 
تومانى به امامزادگان دوست آباد  و وام 50 ميليونى 
تومانى به امامزاده سلطان مصيب مصعبى افزود: در 
اين كار خير كه به عنوان باقيات صالحات است همه 
مردم بايد كمك كنند و ساخت امامزادگان بنا بر منابع 

موجود توسط اوقاف امكان پذير نمى باشد.

كارگاه آموزشى  پيشگيرى اوليه از اعتياد 
در هالل احمر استان برگزار شد  

شد.  برگزار  اعتياد  از  اوليه  پيشگيرى  آموزشى  كارگاه 
معاون امور جوانان جمعيت هالل احمر استان گفت: اين 
كارگاه به مدت 2 روز از 13 لغايت 14 ارديبهشت مطابق 
با تفاهم نامه همكارى سازمان جوانان با ستاد مبارزه 
با مواد مخدر كشور با حضور 40 نفر از اعضا در سالن 
همايش هاى جمعيت هالل احمر استان برگزار شد. 
صبورى تصريح كرد: در اواخر ارديبهشت ماه نيز كارگاه 

مشابه ديگرى با حضور مربى كشورى برگزار مى شود.

مسابقه قرآنى «زالل وحى» برگزار مى شود

طبس  الكاظم(ع)  موسى  بن  حسين  حضرت  آستان 
ايام  و  باسعادت حضرت على(ع)  مناسبت والدت  به 
در  وحى»  «زالل  قرآنى  مسابقه  اعتكاف،  معنوى 
سطح كشور همراه با هداياى ارزنده برگزار مى نمايد. 
راستاى  در  كه  مسابقه  در  شركت  براى  متقاضيان 
 ترويج معارف قرآنى با طرح 30 سوال چهار گزينه اى
به  توانند  مى  است،  شده  بينى  پيش  مجيد  قرآن  از 
و  www.Mighatalreza.irاينترنتى هاى  پايگاه 

به  و  مراجعه   www.Shahidmodarres.com
سؤاالت پاسخ دهند.

بهشت منجمان زير گام هاى كويرنوردان 

ميزبان  سرايان  نجوم  رصدگاه  و  قلعه  سه  كوير 
تعداد 80 نفر از دانشجويان، اساتيد و عالقمندان به 
بود.  كويرى  هاى  ورزش  و  كويرنوردى  نجوم،  علم 
مسئول نمايندگى ميراث فرهنگى سرايان گفت: در 
 اين تور كه به مدت دو روز برگزار شد، برنامه هايى

كوير، سافارى، شتر سوارى،  در  پياده روى  قبيل  از 
رصد ستارگان، بازديد از آثار تاريخى شهر سه قلعه و 
سرايان و... قرار داشت. عرب، به دليل شرايط مناسب 
برگزارى  براى  مناسبى  شرايط  اكنون  هم  جوى 
خبرهاى  زودى  به  و  است  كويرنوردى  تورهاى 

خوشى از كوير سه قلعه به گوش خواهد رسيد.
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كاظمى فرد- در مراسمى با حضور استاندار وجمعى مسئولين استانى از 237 
معلم برتر و نمونه استان قدردانى شد. 

استاندار در مراسم تجليل از معلمان نمونه خراسان جنوبى اظهار كرد: هرچه 
 داريم از قشر زحمتكش معلم است و هر آن چه كه به كار مى بريم از يافته هايى
است كه معلمان در كالس درس به ما آموختند. خدمتگزار با بيان اينكه همه 
ما مديون معلمان هستيم، افزود: معلمان محور توسعه هر كشورى هستند و اين 

قشر نقش مهمى در رشد وتعالى جامعه دارند كه بر هيچكس پوشيده نيست. 
وى با اشاره به اينكه بايد در جامعه جايگاه، شأن و منزلت معلمان به خوبى 
تأثيرگذار  آينده روشن و  افق  اظهار كرد: معلم در ترسيم كردن  حفظ شود، 

جوانان در جامعه نقش زيادى دارد. 
وى عنوان نمود: تأثيرگذارى معلم بر متعلم زمينه ساز عزت بخشى و عظمت 
مقام معلم مى شود و تمامى اقشار جامعه بهترين ها را از معلمان مى آموزند 
پس تمامى ما وظيفه داريم قدردان زحمات معلمان باشيم و اگر مى خواهيم 
جامعه اى رو به خدمت و پيشرفت داشته باشيم بايد در عرصه فرهنگ بيشتر 

تالش كنيم.
خدمتگزار با بيان اينكه در كشور ما تجليل از مقام معلم با ياد و خاطره شهيد 
مطهرى گره خورده است، افزود: شهيد مرتضى مطهرى تنها يك روحانى مبارز 
نبود، او تمامى وجودش را تقديم به انقالب كرد و در زمان حال معلمان بايد به 

شبهات دانش آموزان پاسخ دهند تا به راحتى مشكالتشان برطرف شود.

بهرمندى بيش از دو هزار دانش آموز استان 
از طرح «با من بخوان»

مديركل آموزش وپرورش استان نيز با اشاره به اجراى طرح «با من بخوان» 
گفت: اين طرحى با عنوان اينكه تمام كودكان حق دارند كتاب هاى باكيفيت 
بخوانند در 20 آموزشگاه شهرستان بيرجند خبرداد و گفت: در اين راستا 2 هزار 

و 400 دانش آموز از اين طرح بهره مند مى شوند.
سال  چند  از  كه  است  طرحى  عنوان  بخوان»  من  «با  طرح  افزود:  المعى 
پيش توسط مؤسسه پژوهشى تاريخ ادبيات كودكان با هدف گسترش ترويج 

كتابخوانى در مناطق دور دست و محروم كشور آغاز شده است.
 وى با بيان اينكه اين طرح با شعار محورى «همه كودكان حق دارند كتاب هاى
با كيفيت بخوانند» اجرا مى شود، گفت: هزينه طرح «با من بخوان» را خيران 
پرداخت مى كنند كه اين طرح در 20 آموزشگاه بيرجند براى نوآموزان و پيش 

دبستانى ها در حال اجرا است. 
وى با بيان اينكه درصدد هستيم اين طرح پيشرفت كند، اظهار كرد: در حال 
حاضر 2 هزار و 400 نوآموز و دانش آموز از اين طرح استفاده مى كنند و تعداد 

10 هزار جلد كتاب از طرف خيران به اين طرح كمك شده است. 
در  درس  هاى  هوشمندسازى كالس  به  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
استان  در  تاكنون 2 هزار و 400 كالس درس  اشاره و تصريح كرد:  استان 

هوشمندسازى شده است. 
به گفته المعى از دو ماه گذشته وزارت آموزش و پرورش تصميم گرفته است 
تمام كالس هاى ششم دبستان را هوشمندسازى كند و در اين راستا 700 
ميليون تومان اعتبار به آموزش و پرورش استان داده شده است و همچنين 
استاندار نيز براى هوشمندسازى مدارس عشايرى استان اعتبارى بالغ بر 100 

ميليون تومان به آموزش و پرورش استان كمك كرده است.
وى از اجراى طرح انسداد مبادى بيسوادى در استان خبر داد و گفت: در اين 
راستا 2 هزار و 114 دانش آموز در استان شناسايى شدند و براى اجراى اين 

طرح 320 ميليون تومان براى 411 دانشآموز هزينه شده است.
در پايان اين مراسم از 225 معلم برتر منطقه اى، 10 معلم برتر استانى و دو 

نفر معلم برتر كشورى تجليل و قدردانى شد.

تجليل از 237 معلم نمونه استانى

 اختصاص بودجه به طرح توانمندسازى مهارتى روستاييان در سال 95
كاظمى فرد- مديركل امور آموزش روستايى سازمان فنى و 
حرفه اى كشور حداقل نياز آموزشى جامعه هدف در مناطق 
روستايى را ساالنه 180 ميليون نفر ساعت برآورد كرد و 
گفت: امسال مناطق روستايى در اولويت فنى و حرفه اى 

براى آموزش هاى طرح توانمندسازى قرار دارند. 
كشاورز در ديدار با كاركنان فنى و حرفه اى خراسان جنوبى 
با بيان اينكه به 4 درصد از روستاهاى كشور در سال گذشته 
افزود: سرانه  ارائه شد،  اى  و حرفه  فنى  آموزشى  خدمات 
آموزشى براى هر نفر روستايى در كشور در سال گذشته 
هفت دهم ساعت بوده است. وى با اشاره به اينكه حداقل 

نياز آموزشى جامعه هدف در مناطق روستايى ساالنه 180 
افراد شاغل و  براى  اظهار كرد:  نفر ساعت است،  ميليون 
فاقد شغل، 108 ميليون نفر ساعت آموزش در كشور نياز 
است. وى ادامه داد: ساالنه تنها 15 ميليون ساعت آموزش 
در كشور توسط فنى و حرفه اى به متقاضيان ارائه مى شود 
كه اين نشان از فاصله زياد بين نياز جامعه و وضع موجود 
دارد. وى با اشاره به طرح توانمندسازى مهارتى روستاييان 
با  محروم  اقشار  و  يافته  توسعه  كمتر  مناطق  ساكن  و 
اين  اول  گام  كرد:  اظهار  كشور  در  پايدار  اشتغال  رويكرد 
طرح نيازسنجى بوده كه تاكنون در 3 شهرستان خراسان 

جنوبى انجام شده و در ساير شهرستان ها نيز تا نيمه امسال 
انجام خواهد شد. كشاورز تصريح كرد: طرح توانمندسازى 
مهارتى روستاييان و ساكنان مناطق كمترتوسعه يافته كشور 
در مجلس تصويب شده و سال آينده بودجه اى براى اين مهم 

اختصاص خواهد يافت. 
 وى با بيان اينكه تربيت مربى مورد نياز در فنى و حرفه اى
انواع گفت:  گيرد،  مى  صورت  مناطق  اقليم  به  توجه   با 
آموزش هاى قابل ارائه در اين طرح در سه سطح عمومى، فنى 
و تخصصى شغل و كسب و كار و كارآفرينى ارائه خواهد شد. 
وى ادامه داد: در سطح فنى و تخصصى شغل، بايد منتخبان و 

 افراد با استعداد روستاها را شناسايى كنيم و آنها را در دهستان ها
هاى كارگاه  و  كالسها  و  كرده  آورى  جمع  بخش   و 
الزم براى آموزش اين افراد برگزار شود. وى گفت: در سطح 
پيشرفته نيز نخبگان بخش ها و شهرستان ها شناسايى و 
 آموزش هاى پيشرفته ترى را در راستاى فراگيرى دوره هاى
به  محصوالت  سازى  تجارت  و  كار  و  كسب  كارفرآينى، 
آنها ارائه خواهد شد. وى با اشاره به اينكه در حال حاضر 
2500 دهستان و 250 بخش در كشور داريم، تأكيد كرد: 
براى اى  و حرفه  فنى  اولويت  در  روستايى  مناطق   امسال 

آموزش هاى طرح توانمندسازى قرار دارند.

جذب دانشجو در رشته هاى جديد دانشگاه بيرجند

تكميلى  هاى  رشته  گسترش  راستاى  در  بيرجند  دانشگاه  فرد-  كاظمى 
مورد نياز استان، موافقت وزارت علوم با جذب دانشجو در دو رشته منابع 
آب و اصالح نژاد در مقطع دكترا را اخذ كرد. معاون آموزشى و تحصيالت 
تكميلى دانشگاه بيرجند دركنفرانس مطبوعاتى با بيان اينكه بايد جايگاه 
اصلى و واقعى دانشگاه بيرجند در استان و كشور معرفى شود، اظهار كرد: 
دانشگاه بيرجند با توجه به افت دانشجو در چند سال اخير، به دنبال ايجاد 
رشته هاى ميان رشته اى كه مورد نياز استان باشد، است. رئيسى افزود:  

اين دو رشته از مهرماه امسال پذيريش دانشجو خواهند داشت.
و  ارشد  هاى  رشته  ايجاد  دنبال  به  بيشتر  بيرجند  دانشگاه  كرد:  اظهار  وى 
 دكتراى متناسب با ظرفيت و نيازهاى استان است و بر همين اساس پروژه ها

و پايان نامه هاى دانشجويى نيز با توجه به نياز استان پيگيرى مى شود.وى 
با بيان اينكه براى مهرماه امسال، سه رشته جديد كارشناسى در رشته هاى 
پژوهشگرى علوم اجتماعى، برق كنترل و آموزش زبان انگليسى ايجاد خواهد 
شد، تصريح كرد: همچنين رشته جغرافيا و برنامه ريزى روستايى در مقطع دكترا 
در حال پيگيرى براى جذب دانشجو است. وى از پيگيرى اخذ مجوز براى ايجاد 

12 رشته جديد در مقطع كارشناسى و كارشناسى ارشد براى سال 95 خبر داد.

آموزش براى اشتغال روستايى

 كاظمى فرد- مدير كل دفتر آموزش روستايى سازمان آموزش فنى و حرفه اى
كشور، به همراه مدير كل آموزش فنى و حرفه اى كشور، مسئول ستاد 
توانمند سازى روستاييان استان از مناطق روستايى و عشايرى قاين بازديد 
به عمل آوردند. مدير كل آموزش فنى و حرفه اى استان با اشاره به برگزارى 
39هزار و 556 نفر ساعت آموزش هاى مهارتى به 216 نفر از روستاييان 
را  ها  آموزش  اين  ارائه  از  و هدف  داد  خبر  در سال 93  قاين  شهرستان 
اشتغالزايى در روستاها و ارتقاى مهارت آنان، افزايش بهره ورى و همچنين 

جلوگيرى از مهاجرت روستاييان به شهرها برشمرد.  
خوشايند، ايجاد اشتغال پايدار و مهاجرت معكوس از شهرها به روستاها را از 
اهداف اصلى براى برنامه ريزان آموزش هاى فنى و حرفه اى در روستاها 
برشمرد و گفت: نياز سنجى آموزش روستايى طى سال 93 در شهرستان 
قاين اجرايى شده كه در 8 دهستان و 24 روستا آموزش هاى مورد نياز 
احصا شده و طى سال 94 نسبت به اجراى دوره هاى مورد نياز و پايش 

نتايج اقدام خواهيم نمود. 
مسئول ستاد توانمند سازى روستاييان نيز با يادآورى به آموزش هاى مهارتى 
ارائه شده توسط آموزش فنى و حرفه اى در مناطق روستايى و عشايرى نقش 

اين آموزش ها را در توسعه اقتصادى و اجتماعى بى بديل خواند.

همايش و گردهمايى شوراى اسالمى استان در بيرجند

كاظمى فرد- به مناسب روز شوراها همايش و گردهمايى شوراى اسالمى 
استان در بيرجند با حضور استاندار، معاون عمرانى استاندارى، فرمانداران و 

بخشداران و جمعى از اعضا شوراهاى اسالمى برگزار شد.
مسئوالن  وظيفه  مهمترين  را  مردم  به  خدمت  همايش  اين  در  استاندار 
اجرايي شدن مصوبات سفر  و گفت:  دانست  اسالمي  باالخص شوراهاي 
كاروان تدبير و اميد به استان از ديگر اولويت هاي مهم كاري مسئولين 
در سال جاري است.  وى تصريح كرد: تاكنون با پيگيري هايي كه در اين 

زمينه صورت گرفته به نتايج خوبي دست يافته ايم.  
خدمتگزار، اختصاص سهميه سوخت به مرزنشينان و روستاهاي مرزي را 
از جمله اين اقدامات دانست و افزود: كاهش نرخ سود تسهيالت صندوق 

توسعه ملي از ديگر اقدامات در اين رابطه بود. 
وى يادآورشد: خوشبختانه با نظر مساعد رياست جمهوري از 23 اسفندماه 
سال گذشته هيئت عامل صندوق توسعه ملي كشور تمامي شهرستان هاي 
استان را به عنوان مناطق محروم و كمتر توسعه يافته به رسميت شناخت 
كه اين امر نقش مهمي در ايجاد سرمايه گذاري و نيز استفاده از تسهيالت 

صندوق توسعه ملي در آينده دارد.
گفتنى است اخبار تكميلى اين همايش در شماره بعدى منتشر خواهد شد.

جشن تئاتر استان امشب برگزار مى شود / تجليل از فعاالن عرصه تئاتر خراسان جنوبى
حسين زاده- جشن تئاتر استان خراسان جنوبى امشب برگزار 
و طى آن از فعاالن و زحمت كشان عرصه تئاتر و نمايش 
استان تجليل مى شود. رئيس انجمن هنرهاى نمايشى استان 
با اعالم اين خبر گفت: روز هفتم فروردين ماه هر سال به 
عنوان روز جهانى تئاتر نامگذارى شده و در كشور ما نيز هر 
ساله ارديبهشت ماه را به عنوان ماه تئاتر ناميده اند و البته آقاى 
جنتى وزير فرهنگ و ارشاد، امسال را سال تئاتر و هنرهاى 
نمايشى معرفى كرده اند و لذا انتظار مى رود سال جارى سال 

رونق هنر نمايش باشد. 
تجليل ويژه از استاد على شريفى 

و قدردانى از انجمن هاى نمايش نهبندان و قاينات

حسين عباس زاده اظهار داشت: هر استان يك روز را براى 
برگزارى مراسم جشن تئاتر و تجليل از هنرمندان فعال و 
پيشكسوتان اين عرصه مشخص كرده است و در خراسان 
جنوبى روز سه شنبه (امروز) مراسم جشن تئاتر از ساعت 19 
در محل سالن گلبانگ شهر بيرجند با حضور هنرمندان و 

هنردوستان برگزار مى شود. 
در اين مراسم ضمن اينكه به طور ويژه از زحمات و خدمات 
استاد على شريفى تجليل مى شود از هنرمندان فعال استان 
نيز كه در سال 93 در آثار و جشنواره هاى بيشترى حضور 
و فعاليت داشته اند تجليل به عمل خواهد آمد. همچنين از 
هنرمندانى كه تئاتر توليد كرده اند و از انجمن هاى نمايش 

نهبندان و قاين به عنوان شهرستان هاى فعال كه بشترين 
همكارى را با انجمن هنرهاى نمايشى استان داشته و بيشترين 

توليدات را عرضه كرده اند تجليل خواهد شد. 
با بيان اينكه سعى شده كمتر به مركز استان  عباس زاده 
بپردازيم و سهميه و بهاى بيشترى به شهرستان ها بدهيم، 
تئاتر كه خود  از دستگاه هاى حامى  اين مراسم  گفت: در 
آثارى داشته اند يا از گروه هاى نمايشى حمايت كرده اند 
شامل آموزش و پرورش، كانون پرورش فكرى كودكان و 
نوجوانان، ميراث فرهنگى، سازمان زندان ها، بهزيستى، بسيج 
هنرمندان، معاونت صداى صدا و سيماى استان و مؤسسه 

ماهور تجليل مى شود. 

گفت:  همچنين  استان  نمايشى  هنرهاى  انجمن  رئيس 
(نمايشنامه  خوانى  نمايشنامه  اجراى  با  ها  برنامه  شروع 
زمستان خاموش، نوشته حسين عباس زاده و كارگردانى 
استاندار  خدمتگزار  آقاى  و  بود  خواهد  گلرو)  ايمان 
لحاظ  به  بيرجند  شهردار  مديح  آقاى  و  جنوبى   خراسان 
 حمايت هايى كه از تئاتر و هنرهاى نمايشى استان داشته اند

به عنوان اعضاى افتخارى انجمن هنرهاى نمايشى استان 
معرفى مى شوند. 

با  هايى  نماهنگ  جلسه  از  ديگرى  متنوع  هاى  برنامه 
موضوع تئاتر پيش بينى شده كه اميدواريم ساعات خوشى 

را براى عالقمندان هنرهاى نمايش رقم بزند.

مزايده شماره 1/94                    نام مزايده گذار: بانك سپه
موضوع مزايده: فروش اموال و امالك مازاد بانك سپه

نحوه فروشتوضيحاتآدرسقيمت پايهاعيان عرصهنوع كاربرىشماره پالك ثبتىرديف
 ماشين آالت توليد 1

سنگ مصنوعى تك اليه 
 به صورت موزائيك 

و پالك 
----------103/872/600/000

شهرك صنعتى 
بيرجند

براى بازديد 
با  هماهنگى 

دايره  پشتيبانى  
منطقه

 نقد و اقساط
 (20%  نقد الباقى 
در اقساط 36 ماهه)

1429 فرعى از 1213 فرعى 2
از 28 اصلى بخش 6 بيرجند

46 تجارى 
متر 
مربع

92 مترمربع 
(همكف و 
زيرزمين)

515/000/000
سربيشه – حاشيه 
خيابان جانبازان – 
بين جانبازان 5 و 7

100 درصد نقدى---

تبصره 1: در شرايط مساوى اولويت با فروش نقدى است  
تبصره 2: به ميزان پرداخت غير نقدى، طبق تعرفه بانكى سود تعلق مى گيرد.

عالقه مندان به شركت در مزايده مى توانند پس از نشر آگهى براى دريافت برگ شرايط مزايده با در دست داشتن فيش واريزى به مبلغ 100/000 ريال به حساب 460/10000 به نام 
بستانكاران اين بانك نزد يكى از شعب بانك سپه در سراسر كشور بابت شركت در مزايده به مديريت شعب بانك سپه واقع در خراسان جنوبى- بيرجند- ميدان طالقانى- بانك سپه دايره 

پشتيبانى و خدمات مراجعه نمايند. 
الف: مهلت دريافت اسناد: حداكثر تا آخر وقت ادارى يكشنبه 94/2/27

ب: مهلت تحويل پيشنهادات: حداكثر تا آخر وقت ادارى چهارشنبه 94/3/6
ج: كليه اموال و امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مى رسد.

بانك سپه دايره پشتيبانى و خدمات - مديريت خراسان جنوبى 

استراحت مطلقايران برگراستراحت مطلقاكران فيلم

14:3016:151820ساعات شروع سانس ها
تلفن: 05632222636

فيلم سينمايى ايران برگر را دو بار ببينيد * يك بار براى خنديدن  و  يك بار براى  انديشيدن
سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها ، دانشگاه ها و غيره

 فيلم ايران برگر را سانس اختصاصى در اختيار قرار دهد.

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

ممتاز و نمونه شدن براى يك سال است و ماندگار شدن براى يك عمر

سالم بر معلمان عزيز روستاى نقنج

 كه هر سال نمونه اند و يك عمر ماندگار...

معلمان عزيز روزتان مبارك
كه جهانى از نورتان مبارك گشته است

عليرضا شهريارى



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسن (ع) : تقوا و پرهيزكارى سرآغاز هر توبه اى و سّر هر حكمتى
 و شرف و بزرگى هر عملى است و هر كه از با تقوايان كامياب گشته 

به وسيله تقوا كامياب شده است. (تحف العقول ص 232)

12 : 30
19 : 38
23 : 44
4 : 11
5 : 43

عارف به بيرجند سفر مى كند

دكتر محمد رضا عارف، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام 19 ارديبهشت ميهمان مردم بيرجند مى شود. به 
گزارش ايسنا، به نقل از دبير اجرايى سفر دكتر عارف، 
وى به دعوت جمعى از تشكلهاى دانشجويى و فعاالن 
اجتماعى استان به خراسان جنوبى سفر مى كند. مرتضى 
با مسئولين  ادامه داد: زيارت مزار شهدا، ديدار  مقرى، 
علوم  دانشگاه  دانشجويان  جمع  در  سخنرانى  استان، 
پزشكى بيرجند و ديدار با فعالين اجتماعى و نخبگان 

علمى استان از جمله برنامه هاى سفر وى است.

جهانگيرى: از انتخابات سالم حمايت مى كنيم 

جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور در جواب سوال 
خبرنگارى در مورد نحوه ورود دولت به انتخابات، گفت: 
و سالم حمايت  انتخابات صحيح  از يك  دولت حتماً 
خواهد كرد و ان شاءا... انتخاباتى برگزار خواهد شد كه 

كمترين شبهه قانونى در آن وجود نداشته باشد.

نقطه هدف ما وحدت 100 در صدى 
اصولگرايان است

رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبرى با بيان اين كه ما 
براى وحدت تالشمان را انجام مى دهيم، گفت: البته اين 
 كه تصور كنيم صد در صد هدف به وحدت مى رسيم، 
 ضعيف است اما كوشش خود را در اين مورد  انجام مى دهيم.
باهنر در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصولگرايان با جريان 
موسوم به احمدى نژاد هم ائتالف مى كنند يا خير؟ گفت: 
احمدى نژاد را مجموعه اى واحد و همگن نمى بينيم، 
ما در انتخابات دو خط قرمز به نام فتنه و انحراف داريم 
كه به آن اهتمام مى كنيم. از دو مقوله فتنه و انحراف 
مراقبت مى كنيم تا وارد ائتالف اصولگرايان نشوند و 

ساير خطوط را نيز مراقبت مى كنيم. 

مطهرى: نبايد به حاشيه سازان شخصيت داد 

لغو  به  واكنش  در  مجلس  در  تهران  مردم  نماينده 
سخنرانى اش در مشهد گفت: نبايد با صحبت كردن 
درباره اين موضوع به حاشيه سازان شخصيت داد. على 
مطهرى با بيان اينكه تهديد گروه هاى مخالف و تندرو 
كه  كرد  تاكيد   « است  فقط حرف   » ها  دانشگاه  در 
در عمل چنين چيزى نخواهد شد. هر چه صحبت در 
احساس  بيشتر  سازان  حاشيه  شود،  بيشتر  مورد  اين 
بيشتر  چه  هر  كنم  مى  فكر  و  كنند  مى  شخصيت 

توجهى به آنها نشود بهتر است. 

بدهى زنجانى 600 ميليون يورو كم شد 

حسينى خزانه دار اتاق بازرگانى تهران با اشاره به اين كه 
رقم بدهى بابك زنجانى حدود 2,7 يا 2,8 ميليارد يورو 
بود، گفت: با تحويل دو دستگاه دكل حفارى دريايى متعلق 
به زنجانى به قيمت 600 تا 700 ميليون يورو به شركت 

پتروپارس، اين رقم، از بدهى هاى اين فرد كسر شد.

 اقتدار ايران از زبان جان بولتون 
نماينده سابق آمريكا در سازمان ملل متحد گفت : حادثه 
از  تازه  به سطحى  ايرانيان  داد  نشان  تنگه هرمز  اخير 
گستاخى رسيده اند و مى خواهند به آمريكا فشار وارد كنند.  
جان بولتون افزود : به باور من، توقيف كشتى مركس 
تايگرس، كشتى بازرگانى كه ايرانيان هفته گذشته آن را 
توقيف كردند، تالش براى خنجر زدن از پشت به ماست 

زيرا جزاير مارشال، تحت قيموميت آمريكاست.

تائيد خبر معامله كاخ سفيد با دولت هاى 
عربى درباره ايران  

اظهارات مقامات  به  استناد  با  نيوز در گزارشى  فاكس 
كشورهاى عرب حوزه خليج فارس و همچنين آمريكا 
 خبر معامله كاخ سفيد با اعراب را در مورد توافق هسته اى 
ايران تاييد كرد. بر اساس اين گزارش، گويا دولت باراك 
اوباما با كشورهاى عرب حوزه خليج فارس توافق كرده 
ايران،  توافق هسته اى  از  آنها  كه در صورت حمايت 

آمريكا تسليحات جديدى را در اختيار آنها قرار دهد. 

نتانياهو درخواست مالقات كرى را رد كرد 

از  نمونه  آخرين  در  صهيونيستى  رژيم  نخست وزير 
با  ديدار  از  تل آويو  و  كاخ سفيد  بين  تنش ها  افزايش 
وزير خارجه آمريكا خوددارى كرد. اين گزارش در حالى 
رژيم  كابينه  و  اوباما  دولت  روابط  كه  مى شود  منتشر 
صهيونيستى به دليل تالش آمريكا براى دستيابى به 

توافق هسته اى با ايران دچار تنش فزاينده اى است.

حبيبى: پول هاى كثيف را بايد در رانت هاى 
دولتى رصد كرد   

محمدنبى حبيبى دبير كل حزب موتلفه اسالمى با اشاره 
به مسئله مبارزه با فساد بيان كرد: فساد سم توسعه و 
رونق اقتصادى است. دولت بايد كارنامه عمل خود را 
در مبارزه با فساد به ملت ارائه دهد. ما در مبارزه با فساد 
نياز به سياست هاى اعمالى داريم نه اعالمى. پول هاى 
كثيف را بايد در رانت هاى دولتى رصد كرد، دولت بايد 

مراقبت كند و جلوى رانت ها را بگيرد.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس دهم 
28 آذر آغاز مى شود

ابراهيميان سخنگوى شوراى نگهبان  گفت «دستور 
شروع انتخابات مجلس دهم و دوره پنجم خبرگان به 
وسيله وزارت كشور و ثبت نام از داوطلبان و كانديداها 

از 28 آذرماه تا 4 دى ماه انجام مى شود.» 

شاهزاده سعودى، 
صدها هزار حساب توئيترى خريد 

فعال سياسى كه در شبكه اجتماعى توئيتر با نام مستعار 
«مجتهد» اسرار پشت پرده آل سعود را افشا مى كند در 
تازه ترين افشاگرى اش به نقل از اطرافيان محمد بن 
سلمان پسر پادشاه عربستان فاش كرد كه وى به عنوان 
جانشين وليعهد و وزير دفاع براى تبليغ خود صد هزار 
حساب در توئيتر خريدارى كرده و افراد زيادى را براى فعال 

نگه داشتن اين حساب ها به كار گرفته است. 

رئيس جمهور گفت: نمى توان به قوه قهريه 
نظام كه دستبند و كلت دارد گفت تو هم 
اجتهاد كن، هر كس وظيفه خود را بايد انجام 
دهد، تقويت نظام و اسالم به اين است كه 
هر كسى كار خود را انجام دهد. دكتر روحانى 
نشاندن نور ايمان در دل فرزندان را مهمترين 
رسالت معلمان دانست و گفت: همه معلمان 
ما بايد معلم آموزش و معلم پرورش باشند. 
وى افزود: محدود كردن هنر نيست، مصون 
ها  تالش  همه  بايد  و  است  هنر   كردن 
براى آموزش و تربيت جوان هايى توانمند، 
اين  و  شود  متمركز  مصون  و  قدرتمند 
و  آموزش  و  معلمان  بر عهده  بار سنگين 

پرورش است. 

نمى توانيم جوانان را محدود كنيم

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد علم را 
جهانى بياموزيم، اظهار كرد: پرورش و اخالق 
را بايد با آموزه هاى دينى و ايرانى بياموزيم 
اما اينكه مهارت ها را از دنيا بياموزيم هيچ 
اشكالى ندارد. روحانى با بيان اينكه ما نبايد 
در سنگالخ كار كنيم و زمين براى ما صاف 
شده است و بايد از آن بهره بردارى كنيم، 
كرد:  اظهار  و  اشاره  اينترنت  موضوع  به 
لبه  ابزار جديد يك شمشير دو  اينترنت و 
است كه هم مى تواند سود داشته باشد و هم 

مى تواند خطرناك باشد كه يكى از وظايف 
مهم آموزش و پرورش اين است كه نحوه 

استفاده درست از اين ابزار را به جوانان و 
نوجوانان ما آموزش دهند.

لزوم خروج آموزش و پرورش
 از دولتى بودن محض

رئيس جمهور تاكيد كرد: آموزش و پرورش 
بايد گام به گام از حالت دولتى بودن محض 
خارج شود. روحانى با اشاره به گزارشات وزير 
مبنى بر اينكه 12 درصد آموزش و پرورش 
به صورت غيردولتى اداره مى شود، گفت: 

و  يافته  افزايش  مقدار  اين  تدريج  به  بايد 
آموزش را خريد خدمت كنيم.

بسته جامع حل مشكالت 
معيشتى فرهنگيان را ارائه دهيد

از  نيز  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس   
 وزارت آموزش و پرورش خواست بسته اى 
و  فرهنگيان  مشكالت  حل  موضوع  با 
ساير موضوعات مربوط به آنان به مجلس 
ارائه كند تا در برنامه ششم توسعه لحاظ 
شود. على الريجانى افزود: امروز معلمان 
حل  خواهان  نيز  ما  و  دارند  مطالباتى 
كرد:  اضافه  وى  هستيم.  آنان  مشكالت 

هم اكنون سياست هاى كلى برنامه ششم 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال 
 تدوين است و دولت نيز بايد هر چه سريع تر 
از  كند.  ارائه  مجلس  به  را  برنامه  قانون 
 اين رو من پيشنهاد مى كنم كه بسته اى 
به  فرهنگيان  مشكالت  حل  موضوع  با 
 مجلس ارائه شود تا ما نقشه راه روشن ترى 
و  آموزش  وزارت  آينده  سال  پنج  براى 

پرورش داشته باشيم.

بدهى پرسنلى سال 93 آموزش 
و پرورش به فرهنگيان تا پايان 

هفته معلم مى شود

وزير  پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون 
پرسنلى  بدهى  گفت:  پرورش  و  آموزش 
سال 93 آموزش و پرورش به فرهنگيان به 
جز بخشى از پاداش بازنشستگان، تا پايان 
محمد  سيد  مى شود.  پرداخت  معلم  هفته 
بطحايى معاون توسعه مديريت و پشتيبانى 
وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: مجموع 
بدهى آموزش و پرورش به پرسنل رسمى 
و غيررسمى در سال 93 و قبل از آن بالغ 
بر 3200 ميليارد تومان بود كه به غير از 
پاداش بازنشستگان كه بخشى از آن باقى 
مى ماند، ساير معوقات پرسنلى سال 93 در 

اين هفته پرداخت مى شود.

چشم نوازى شكوفه هاى زرشك در طبيعت خراسان جنوبى  عكس: ايسناعكس روز 

تقويت نظام و اسالم به اين است كه هر كسى كار خود را انجام دهد

 نمى توان به قوه قهريه كه دستبند و كلت دارد گفت تو هم اجتهاد كن 

روايت ظريف از پرانتزهاى زياد توافق با غرب
 

وزير امور خارجه با بيان اينكه نگارش متن توافق جامع هسته اى در 
جريان است، گفت با اين حال هنوز كار دشوار و پرانتزهايى بسيارى 
باقى مانده است. ظريف در پيامى در توئيتر نوشت: «نگارش توافق 
به پيش مى رود. كار دشوار و پرانتزهاى بسيارى باقى مانده است.» 
اشاره وى به پرانتزهاى باقى مانده، نكات و مواردى است كه هنوز 
طرفين بر سر آن ها اختالف داشته و نتوانسته اند به نقطه مشتركى برسند.وى همچنين نوشته 

است: «مصمميم كه به اين بحران ساختگى پايان داده و افق هاى جديدى بگشاييم.»

باهنر: منبع كمك هاى رحيمى به نمايندگان روشن شود 

نايب رئيس مجلس با بيان اينكه عموما كانديداها در انتخابات 
مجلس بايد براى هزينه ها كمك هايى را بگيرند، گفت: منبع 
كمك هاى رحيمى به نمايندگان بايد روشن شود. باهنر در 
پاسخ به اين پرسش كه چرا اسامى نمايندگانى كه از رحيمى 
پولى را دريافت كرده اند، افشا نمى شود؟ گفت: اينكه بنده 
مانع افشاى اسامى هستم اين طور نيست و اين كار را نمى كنم اما معتقدم افشا، 

هيچ چيز جديدى را پيش نمى آورد.

فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى
شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى در نظر دارد :

از طريق فراخوان مناقصه عمومى دو مرحله اى نسبت به تهيه ، نصب و راه اندازى، سامانه حفاظت الكترونيك پروژه هاى 
سد مخزنى اسديه (رزه) شهرستان درميان و تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند با مشخصات زير اقدام نموده و به 

تامين كنندگان واجد صالحيت واگذار نمايد:

نام و نشانى مناقصه گذار:
شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى به آدرس بيرجند – خيابان پاسداران – پاسداران 30   تلفن  32445590-4

مشخصات پروژه: تأمين، تجهيز، حمل و نقل، نصب و راه اندازى، آموزش، گارانتى24 ماه رايگان و تعهد خدمات پس از فروش10 ساله 
سامانه حفاظت الكترونيك پروژه هاى سد مخزنى اسديه (رزه) شهرستان درميان و تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند بر اساس شرايط 
مناقصه، طرح قرارداد و مشخصات فنى مربوطه ب: منابع تامين مالى: طرح هاى ساختمان سد دهانه رزه و شبكه آبيارى و زهكشى به 
شماره 40204057  ، آبرسانى به شهر بيرجند به   شماره 40201227 و  ساير رديف هاى اعتبارى مرتبط پ: كارفرما: شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى 

مدت پيش بينى انجام خدمات: 6 ماه شمسى - تامين كننده الزاماً مى بايست جزء شركت هاى داراى صالحيت الزم از نظر مركز 
حراست وزارت نيرو، براى انجام موضوع مناقصه باشد.

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:
يك فقره ضمانت نامه بانكى به ميزان  330,000,000 (سيصد و سى ميليون) ريال داراى حداقل 3 ماه اعتبار ( از تاريخ انتشار آخرين 

آگهى) به نفع شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى و قابل تمديد تا سه ماه ديگر

زمان، مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه: 
تامين كنندگان متقاضى از تاريخ 1394/02/16 تا پايان وقت ادارى 1394/02/23 با تقاضاى كتبى و معرفى نماينده براى دريافت اسناد 

مناقصه پس از واريز مبلغ اسناد به دفتر فنى و امور قراردادهاى شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى به آدرس فوق الذكر مراجعه نمايند.

مهلت تحويل اسناد: يكشنبه مورخ 1394/03/04 حداكثر تا ساعت 8:30 صبح خواهد بود.

محل تحويل اسناد : شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى، دفتر حراست و امور محرمانه

تاريخ و محل برگزارى جلسه بازگشايى پاكت هاى ارزيابى فنى:
يكشنبه مورخ 1394/03/04 ساعت 9:30 صبح در محل دفتر فنى و امور قراردادها شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى خواهد بود. 

زمان بازگشايى پاكت هاى مالى متعاقبا از طريق كميسيون مناقصه اعالم خواهد شد.

مدارك الزم براى دريافت اسناد: 
الف: فيش واريزى به مبلغ 2,000,000 (دو ميليون) ريال كه بايد به حساب سيبا  شماره  2175082197005 بانك ملى شعبه مركزى 
بيرجند به نام شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى واريز و مبلغ 180,000 (يكصد و هشتاد هزار) ريال بابت ارزش افزوده به شماره 
حساب سپهر بانك صادرات به شماره 2195082001008 به نام شركت آب منطقه اى واريز (كليه حساب ها از طريق كارت هاى عضو 
شتاب در محل آب منطقه اى قابل پرداخت مى باشد) و رسيد آن هنگام دريافت اسناد به دفتر فني و امور قراردادهاي شركت تحويل 

گردد. ب: ارائه معرفى نامه كتبى به همراه كارت شناسايى معتبر 
روابط عمومى شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى

نجات آب كشاورزى
در گرو آگاهى

و حضور همگانى

«اجراى پروژه هاى تعادل بخشى منابع آب هاى زير زمينى ، حركتى است 

در جهت توسعه پايدار كشور»



      

سه شنبه 15 ارديبهشت

3212



      2
3000272424

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر

امالك و مستغالت

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

09155496373

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش منزل سه نبش امامت 2 
يا معاوضه با منزل در مشهد

09155622560

فروش منزل واقع در شكراب  
جديد ساز 120متر فى 50م 

09157283087
 خريدار آپارتمان

 تا مبلغ50 ميليون
 09156688263

فروش يا معاوضه ملك مسكونى 
زمين 260 زيربنا160 سجادشهر 

 09155616135
فروش فورى و شرايطى امتياز 
302ارتش بعد از دانشگاه آزاد 

09151632896
فروش يك منزل مسكونى در2طبقه 

مجزا،جواديه سند شش دانگ
    فى كارشناسى 09156696682 

فروش يك قطعه زمين 160مترى 
واقع در نرجس 31 
 09151634663

فروش ملك 157مترى دستگرد 
حاشيه ميدان 2كله  20

فى 120م  09155629972 

فروش آپارتمان 140مترى 
ارتش معاوضه باماشين يازمين 

 09371870658
فروش منزل وياليى، كلنگى،قابل 
   استفاده موسى بن جعفر فى 85م 

 09155624152
فروش منزل واقع درمعصوميه
پايين خيابان مسلم در2طبقه

  فى 140م   09158641723 
فروش مسكن مهر

تحويلى خردادماه ازشركت مولوى 
وموقوفات   09350561900 
فروش نقدواقساطى منزل وياليى
 درحسين آبادسادات يامعاوضه 
باماشين   09158650989 

فروش آپارتمان 75متر
سجادشهر سندآزاد.
 09156692686

فروش آپارتمان89مترى مجتمع 
پرديس مدرس5طبقه سوم فول 

امكانات  09301209479 
فروش زمين اميرآباد

  انتهاى خيابان امام على(ع)
 120 متر   09398771500 

فروش 100 آپارتمان نبش نارنج ده 
طبقه سوم بدون آسانسور 

فى 135م   09156658836 

فروش منزل در شكرآب خاك گچ 
200 مترزمين120 متر بنا 
فى توافقى  09158633502

فروش منزل 3طبقه متراز456متر 
فول آپشن .شيك.پونه 14 

750 م    09371389937 

فروش آپارتمان سايت ادارى 
           75مترطبقه پنجم 65م 

 09375620458
فروش طبقه 90متر از مجموعه سه 

طبقه تخليه فول امكانات نارنج 
فى 150 م 09156042402 
فروش زمين حاجى آباد خيابان
 امام صادق (ع) ابعاد10 در16

فى توافقى    09157201405 

فروش زمين50متر تجارى حاشيه 
ميدان سفير اميد به سمت نارنج

با سند  09158619838 

فروش منزل وياليى بنا 140متر 
زمين75تجارى15متر  معصو ميه
 فى130م   09151600337 

فروش زمين
 با متعلقات در روستاى دستگرد 

        خوسف. 09153622791 

فروش آپارتمان چهكند 75متر 
تكميل دوخوابه 50م نقد+20م وام  

09156667648

فروش باغ درتقاب2هزارمترداراى 
سندودرخت و نيم ساعت آب 35م  

09302658212
فروش آپارتمان  با امكانات كامل 75 
متر دوخوابه  جنب بوستان الهيه. 
فى 68 +20وام  09158627428 

فروش ومعاوضه زمين
 درحسين آبادسادات
 09156692686

فروش يامعاوضه آپارتمان
 مسكن مهر.مهرشهر
 09157929052

فروش1000 متر زمين مزروعى با 
1ساعت اب قنات در روستاى 
         ميرعلى   09159645585 

فروش زمين
نرجس

 09158529895 

فروش يك واحد آپارتمان 70 مترى 
دوخواب سند آزاد باكليه امكانات 
درشهرورامين 09157426728 

فروش6000متر باغ وزمين
 نزديك بيرجند با آب

09155616966
فروش واحد75مترى پروژه مولوى 
آماده تحويل مكان خوب با پاركينگ

 و انبارى.09395620954
فروش.منزل وياليى طالقانى8 

متراژ171متر مربع  نوسازى شده   
    معاوضه با بزرگتر.09395620954 

فروش يامعاوضه آپارتمان113مترى 
روبه آفتاب طبقه اول بامشهد  

 09153634929
فروش معاوضه دوقطعه120مترى 
بسيجيان دشت على آبادبازمين باغ 
    ويالاطراف شهر09159617233 

فروش فورى مسكن مهر
 پروژه مولوى

 09128639016

فروش منزل وياليى شوكت آباد 
175 متر امكانات كامل

09151607030
فروش125مترزمين حاجى آباد 

حاشيه امام خمينى.قيمت.توافقى 
 09151650613

فروش طبقه مثبت يك .دو نبش 
از خانه هاى بنياد مسكن

 شوكت آباد  09364566988 

فروش آپارتمان تجارى مسكونى
 واقع درخيابان رسالت

 فى 220 م  09151602454
فروش و يا معاوضه 2 باب مغازه 
واقع در حاشيه خيابان امامت 

 09155613291
فروش آپارتمان سپيده16 
بدون آسانسور زيربنا103متر

90م +20م وام   09155624165 

فروش 100 متر زمين 
       واقع در كالته بجدى فى 11م 

 09331736362
فروش يا معاوضه باغ  پيرنج 

     باخانه نيمه ساز و موقعيت عالى 
 09155625297

فروش خانه تازه ساز حاجى 
آبادمقداد17و95مترزيربنا

باتمام امكانات  09158635329 

فروش زمين كشاورزى به مساحت 
2000 متر يا معاوضه با ماشين  

 09151642113
فروش آپارتمان خيابان غفارى 
مجتمع اركيده 2،باكليه امكانات 

97متر  09153617584 

فروش زمين اميرآباد جنب 
بهداشت160متر فى مترى610 

09158345833
فروش يا معاوضه آپارتمان فاز 2 
نظام پرستارى بلوار شهيد فايده 
110 مترى  09151641339

فروش  فورى يا معاوضه منزل 
250 مترى در قاين  با آپارتمان در 

بيرجند   09155616576 
فروش يك واحد اپارتمان 86 مترى 

واقع در خيابان سعيدى
مترى 1/600 09307688430 

فروش منزل وياليى زمين 115 متر 
90متر بنا اسكلت تازه ساخت شيك 

     كارگران 14   09159647685 
فروش منزل وياليى در بهترين 
موقعيت مدرس قابل سكونت يا 
ساخت و ساز 09151601792

 رهن و اجاره 

رهن يك واحد آپارتمان
 وليعصر 25

 09158611759
اجاره مغازه با زيرزمين به صورت 

يكجا واقع در خيابان جمهورى 31 
 09155610089

اجاره منزل 140 مترى 
طبقه 2 خيابان معلم 
 09153625171

اجاره منزل وياليى در  نهبندان 
ماهيانه 280

 09153632761

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

اجاره مغازه40مترى
 سجادشهر

 09301209479
اجاره منزلى

 واقع در جمهورى 26 
 09358938462

اجاره طبقه يه خوابه اميرآباد 
تازه ساز با امكانات مستقل 

اجاره 100تومان  09378595339 
اجاره يك واحد 140مترى شيك

 با تمام امكانات پونه 14 ،8ميليون 
رهن 500اجاره  09371389937 

رهن كامل مغازه24متر
        همكف +زيرزمين مطهرى 9 

 09155612382
نيازمند اجاره زوج جوان 
حدودا تا سقف 1 م+ 200

 09359949048
رهن يا اجاره 
منزل وياليى

 09215149294 
اجاره دو واحد نوساز بسيار شيك 

200 مترى واقع در خيابان مدرس  
 09153612432

اجاره يك باب زير زمين تجارى 
به مساحت 60 متر جنب

 پاساژ بازرگان   09153636188 

خودرو پرايد

فروش هاچ بك 84فول تميز 
بيمه5 ماه تخفيف10سال باطرى نو 

 09196062070    11/200

فروش پرايددوگانه 86نقره اى
 فى كارشناس

 09156649233
فروش پرايدنقره اى85الستيك 
  ضعيف بيمه يك ماه تخفيف كامل 

 09398771500
فروش پرايد 88 نوك مدادى

 پخش باند ،تميز ،فى 12/500
 09155628381

فروش پرايد141مدل86نقره اى 
بدون رنگ 11م

 09381680255
فروش پرايدمدل85يك سال بيمه 

با7سال تخفيف نقره اى 
 09153616875      فى9م 

فروش پرايدكره اى سفيد
 مدل 75

 09128639016
sd خريدار

مدل90،91،78سفيد،بيرنگ
يا معاوضه باپرايد09153617836 

فروش پرايد88نقره اى يك 
      گلگيررنگ الستيك80درصد 

 09159617026

خريدار پرايداز85تا89
 دوگانه

 09156644348

فروش پرايد88رنگ نقره اى
 بيمه الستيك

 09385719380

خودرو پژو

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

فى 11/500  09363351211 
خريدار ماشين 405مدل 86تا 
90 يا معاو ضه باپرايد مدل 87 

09151631838
فروش پژو405 مدل86,رنگ 

     نقره اى,بيمه تا برج4,بدون رنگ 
 09157556288

خريدار
       روآ دوگانه سوز تا مدل 87 

 09151635540

فروش 206 نوك مدادى 86 
فقط140000،كار خانگى فى 23م  

09156042402

فروش معاوضه 405مدل 91
خانگى با 111

09151614383
فروش پژو206سفيدمدل88يك 

درب وگلگيررنگ الستيك خارجى 
 09105037566
فروش پارس 93 

رنگ سفيد فى31/700
09333493130  

فروش 206 مدل 83 بيمه 
يكسال تمام رنگ نقرابى 12,5 

09157262015
معاوضه حواله پارس دوگانه  
   تحويل تير94 با پارس ال ايكس 

 09153635766

فروش پژوه 405سفيد خشك مدل 
94موتور توفا 16سوپاپ فى32م 

 09151608039

فروش پزو Gli 405 بيمه 
يكسال تميز فى 14000000 

 09155611734

خودرو متفرقه
 

فروش وانت مزدا1600كم 
كارمدل77 بدون رنگ 4حلقه 
    الستيك نو    09151634456 

فروش پى كى مدل 83 بدون رنگ  
بيمه تا برج 10 نقره اى فى 7 مليون 

 09154957271

فروش پى كى مدل82 رنگ مشكى 
يكسال كامل بيمه فى5300 

 09155621979
فروش وانت پيكان
 دو گانه كارخانه 
 09016975611

فروش موتور آپاچى 160 قرمز مدل 
88 تميز مدارك كامل 

فى 3100   09158651613 

فروش شورولت نوا c5مدل 1365 
رنگ خاكسترى متاليك بسيار تميز 

 09384013162
خريدار نقدى و فورى وانت 

مدل 85به پايين 
 09013826590

فروش تيبا 2 تيپ El مدل 94 
رينگ اسپرت فى 28 م

09157213492
فروش موتور ايرانا مدل 89 

فى 1/200
 09157202154

فروش موسو نوك مدادى
 اتومات 6 سيلندر فنى عالى

09151607030
فروش جيپ آهو مدل 64 كرم 

رنگ ، بيمه تا9 94 ،تودوزى ، پرده 
كشى،تميز   09153614301 

فروش سوارى اپل استرا تميز  كولر 
.يك سال بيمه 10 سال تخفيف 

 09155615813
فروش موتور تريل 

200پروازباسلند250 مدل 89
 درحد صفر  09151639351

فروش پى كى نقره اى مدل85
يك تيكه رنگ اطاق جديد.

 09192407434    فى7300 
فروش موتورسيكلت.بسيارتميزشباب 

فروشى مدل91بيمه تابرج 6
 09151650613

فروش هنداشباب مدل89
تامهربيمه150سى سى

09357502813
فروش پيكان وانت مدل 87 دوگانه 

كارخانه، دور رنگ،فنى سالم
يكسال بيمه  09156041846 

فروش ام وى ام 530 نوك مدادى 
       مدل 91 خيلى كم كاروتميز 

 09151611494

فروش خودروى پيكاپ دو كابين 
مدل 81 تميز 160 

      هزار كاركرد 09155611193 
فروش موتور

 هندا مدل 90بيمه كامل
 فى 1300م   09365301059

فروش موتورسيكلت200سى سى 
مدل 91بابيمه  

فى 5 م   09105474836
فروش سمند مدل 81 سفيد 
تك برگ سند , بسيار تميز

فى 12 م   09155612533 
فروش  تويوتا كرونا 

2000مدل1992،رنگ آبى 
فى توافقى    09375410065 

فروش پيكان وانت مدل88 خانگى 
تميزبا سهميه بنزين 200 ليتر
درماه     09153494512 

فروش پاترول چهاردرب رنگ 
سفيدبيمه الستيك معاينه كامل 

 09151638892
فروش ريو  مدل 89سفيد

                  بدون رنگ 
 09151632577

فروش موتورسيكلت بدون كالچ
   مدل 89مدارك تكميل فى .توافقى 

 09153624523
فروش موتور حصان مدل 91بيمه 

ندارد مدارك كامل فى 1200
09159373422

فروش رانا مدل93 سفيد تمام فول 
بيمه تا آخر امسال فى 31/700 

09157558455
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خريدار يك دستگاه
 تيلر كشاورزى دو چرخ

 09153621395
فروش

 پخش وباند مارشال
 09196062070

فروش سوپر ماركت 
واقع در حاشيه غفارى. 

09301322568

فروش يك دستگاه فتوكپى توشيبا 
مدل35 فوق العاده تميز

09155610089
كارواش
خريداريم

09016975611
فروش تانكر نفتى 1700ليترى

 تميز فى توافقى
 09159647810 

فروش مغازه پوشاك با كليه 
وسايل يا واگذار با بهترين مكان. 

09157405747
فروش كليه لوازم كابينت سازى 

(فلزى)  فى توافقى
09153613862

فروش مغازه لوازم يدكى پرايد 
      در خيابان عدل ،قيمت مناسب 

 09157202154
فروش ويژه دوربين مداربسته ديد 

درشب  و دزدگير با كليه امكانات   
      فى توافقى 09157405909 

«روش فورى آرايشگاه زنانه
 با قيمت مناسب
09354968270

خريداركليه وسايل ادارىو آموزشى 
مازاد  شما جهت تجهيز فضاى 

آموزشى09153639349 
فروش يك باب نانوايى سنگك 

ولواش با امتياز و امكانات كامل به 
دليل مهاجرت 09157200457

فروش مقدارى پوشاك
 باقيمت مناسب 
 09398609698

فروش 2عددصندلى آرايش 
زنانه  نارنجى استفاده نشده  

 09105463787
فروش آرايشگاه زنانه با كليه

 امكانات و جواز كسب واقع در
 خيابان معلم  09155628525 

فروش مغازه ترشى ملس 
واقع درمدرس 14قيمت6م

 09381128775
فروش فورى تعدادى الستيك 

كاركرده پرايدورينگ اسپرت استيل 
پرايددر حدنو 09151600341 

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى 
يامعاوضه باخودرو

 09382508978
فروش ماسه ساز خرگوشى 
و دوعدد ماسه شور تسمه اى

09151613287

فروش كمپرس نيسان سالم
 با وسايل جانبى فى توافقى

 09156659228

فروش مغازه مواد غذايى وخشكبار 
واقع در معلم به علت مهاجرت 
معاوضه با خودرو 09155617031 
فروش سوپر ماركت با ده سال 
فعاليت با درآمد 700تومان 

 09373591368

فروش يك عدد تابلو فرش با 
نام و ان يكاد با قيمت مناسب 

 09151606823
فروش فورى آژانس با جواز 4ساله   

     در بهترين منطقه شهر فى 8م 
 09159638196

نيازمندچهارديوارى 200متربه 
باالجهت انبارآهن آالت مستعمل 

حاشيه  خيا با ن09158658156 
فروش اجناس سوپر ماركت

 به صورت يكجابه قيمت فاكتور 
 09333812805

واگذارى تاكسى تلفنى فعال 
         خيابان توحيد 10ميليون 

 09159369072

واگذارى سوپر ماركت روبرو 
بيمارستان وليعصربا ده سال سابقه 

 09156660560
فروش سوپرماركت با تمام وسايل 

واقع درمعصوميه يا معاوضه 
 بازمين و ماشين 09128548260 

فروش كليه لوازم آرايشگاه زنانه به 
همراه جواز كسب باقيمت مناسب 

 09158346163
فروش حدود22متر پاركت طرح 

چوب پشت فوم دار .حدود يك ماه 
نصب 09365611825 

فروش دستگاه كروز كنترل 
مخصوص پژو سمند پارس 206 

 09365611825
فروش كليه وسايل كابينت سازى
     فلزى دستگاه خم،نقطه فى توافقى 

 09361069639
فروش دستگاه پرس لوله

       پنج اليه نيوپايپ فقط 3 م. 
 09382801620

خريدار دوچرخه 28قديم سالم 
ولوازم كامل 

 09156632259
فروش منابع آزمون ارشد سنجش 

تكميلى،دروس مشترك رشته 
كامپيوتر و اى تى 9304312856

فروش آكواريوم باميزوسقف چوبى 
با طول 95 سانت فقط 230تومان 

09155622534
فروش دكور چوبى،درحد نو،تميز 

و بدون زدگى.،به علت تغيير شغل  
 09159354735

فروش سوپرماركت با موقعيت 
بسيارعالى 

 09158673301

رايانه و همراه

فروش Y520 دوربين5،اندرويد 4.4 
،دو سيم، فوق العاده تميز 

فى 260   09157201519 

فروش گوشىhtc amazبا 
دوربين8واندرويد4
 09017982816

خريداراس ترى
 دوسيم تميز

 09157401535
فروش تبلتvsunدوربين 8

كم كارفى 450تومان
 9137634703

فروش دوربين عكاسى  نيكون
 در حدنو

 09304361880
فروش گوشى سونى زد،فوق العاده 
تميز،بدون كوچكترين نقطه،باوسايل 

كامل،09351615009 
فروش گوشى نوكيا

c3لمسى وصفحه كليد-
ميزكامپيوتركمددار09153638963 

جوياى كار
به تعدادى كارگر جهت كارواش 

نيازمنديم
09016975611

راننده پايه يك،جوياى 
       كار درشركتها،ادارات،و غيره 

 09155611860

 جوانى 22ساله متأهل ديپلم كامپيوتر 
داراى گواهينامه موتور و ماشين. 

 09156648043
جوياى كار

راننده پايه يك آماده همكارى 
09157200457 

به تعدادى راننده با گواهينامه پايه 
دوم جهت كار در آژانس  

        نيازمنديم 09155611684 

جوياى كاردرشيفت عصر
يك ونيم به بعد

 09158605281
به يك شاگرد ساده جهت كار
 در سوپر ماركت نيازمنديم

09155624526       
جوانى متاهل با سوارى چرى آماده 

همكارى با ارگانهاى دولتى 
     و خصوصى 09159639352 

راننده با ماشين دوگانه سوز   
    جهت كار در آژانس نيازمنديم 

 09395619072
نيازمند چندراننده باگواهينامه  
ب2باخودرودوگانه جهت كاردرآژانس 

 09157579220

لوازم منزل

فروش3عدد ميز عسلى كوچك 
شيشه اى دودى كامال نو فى توافقى  

 09155620379
فروش ظرفشويى سامسونگ

 آكبند 13 نفره سفيد
    قيمت توافقى 09383543822 

فروش يك جفت پشتى قرمز رنگ 
با قيمت مناسب

 09151606823 


