
مردمدارى مسئوليت ماست
قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان 

مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت از آماده سازى بسته هاى 23  و 13 روزه عتبات براى زائران در ماه 
مبارك رمضان خبر داد. به گزارش فارس، محسن نظافتى گفت: امسال براى اولين بار بسته هايى طراحى شد 
تا زائران بتوانند روزه خود را در عتبات عاليات گرفته و به وطن بازگردند. نظافتى طراحى اين بسته را به گونه اى 

عنوان كرد كه زائر بتواند حداقل در يكى از شهرهاى مذهبى عراق 10 روز قصد اقامت كند. 

آماده سازى سفر به عتبات در قالب بسته هاى 23 و 13 روزه

25 رجب سالروز 
شهادت امام موسى كاظم (ع)تسليت باد

نخعى نژاد كوتاهى ها در مناسب سازى فضاهاى  عمومى را زير سوال برد :

رگبار تند انتقادات معاون استاندار

از آنجا كه بخش قابل توجهى از جامعه را  معلولين  و سالمندان 
تشكيل مى دهند محيط شهرى بايد براى زندگى معلوالن...
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اجراى قانون پيش از موعد 
بازنشستگى ويژه معلوالن

حقوق  از  دفاع  انجمن  رئيس  محمودنژاد  فارس: 
معلوالن ايران با اشاره به اجراى قانون پيش از موعد 
بازنشستگى ويژه معلوالن گفت: اين موضوع به زودى 

از سوى بهزيستى و وزارت رفاه پيگيرى خواهد شد.

شيرغنى شده به مدارس مى رود   
وزارت  تغذيه  بهبود  دفتر  رئيس  عبداللهى  ايسنا: 
كمبود  با  كشور  در  كه  آنجايى  از  گفت:  بهداشت، 
ويتامين D به ويژه در كودكان و دانش آموزان مواجه 
هستيم، شير غنى شده با ويتامين D بايد در مدارس 
توزيع شود كه اميدواريم بتوانيم امسال اين طرح را 

در مدارس اجرايى كنيم.

نهايى شدن دو بسته  بيمه اى 
براى فرهنگيان

تسنيم: اسفنديار چهاربند، مديركل آموزش  و پرورش شهر 
تهران گفت:  هم  اكنون دو بسته بيمه اى براى فرهنگيان 
نهايى شده است و در حال مذاكره با سه شركت بيمه گذار 
هستيم. سهم پرداختى از سوى فرهنگيان نيز در اين دو 

بسته 15 هزار تومان و 10 هزار تومان است.

داروى ايرانى مشكلى ندارد

ايرنا: معاون وزير بهداشت و رئيس سازمان غذا و دارو 
گفت: داروى ايرانى مشكل كيفى ندارد و كيفيت آنها 
مورد تاييد بيماران و همچنين پزشكان معتبر كشور 
را  خاطر  اطمينان  اين  مردم  افزود:  ديناروند،  است. 
داشته باشند كه بدون هيچ دغدغه اى داروهاى توليد 
داخل را مصرف كنند و مطمئن باشند كه اين داروها 

در بهبود آن ها تاثير گذار خواهد بود.

جناب آقاى حاج حسن رضا يزدانى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى 
و دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى استان

 كه نشان از تعهد ، توانمندى و تجارب ارزنده تان مى باشد ، تبريك عرض نموده 
اميد است در سايه تاييدات الهى در خدمت به جامعه بانكدارى و اعتالى ميهن عزيز اسالمى  

موفق و سربلند باشيد.
هريوندى - يزدانى

جناب آقاى دكتر محمد جوانشير گيو
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

سرپرست دانشگاه جامع علمى – كاربردى
 خراسان جنوبى

 كه نشان از توان باالى مديريتى و علمى شما مى باشد ، صميمانه تبريك عرض نموده 
برايتان آرزوى توفيق و سربلندى مى نماييم.

دكتر محمد مسينائى - دكتر احمد آريا فر

كره محلى درجه يك  فقط كيلويى
 150/000 ريال

آدرس: بين شهدا 2 و 4   تلفن: 32222398 - 09355739997

فروش يا معاوضه يك واحد آپارتمان طبقه اول ، مجتمع 3 واحدى 

 123 متر مفيد ، 3 خوابه ، كابينت mdf ، كف سراميك ، ملكى
خيابان غفارى ، ظفر 16، پالك 40  تلفن:  09215732312 - 09215732311

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان 

شادروان كرباليى محمد مهدى كريم پور
 جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/2/24 از ساعت

 5/15 الى 6/15 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) 
برگزار مى شود

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: كريم پور ، آرزومندان و ساير بستگان

لحظه ها روز شدند       روزها سالى شد
سال ها بى تو گذشت

بوته ها غنچه زدند ، غنچه ها بى تو شكفت

در دل ما ، اما غنچه ياد تو هر روز شكفت

دومين سال دورى عزيزمان 

شادروان حسين صالحى گيو
را گرامى مى داريم.

خانواده

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادرى 

مهربان ، همسرى فداكار و خواهرى دلسوز 

مرحومه مغفوره
 بى بى صديقه راتقى 

همسر حاج محمد مهدى ضياء زاده

 بازنشسته بانك سپه 

 جلسه بزرگداشتى جمعه 94/2/25 

از ساعت 10 الى 13 در محل مسجد جامع 

روستاى بركوه برگزار مى شود 

 تشريف فرمايى شما سروران معظم 

باعث شادى روح آن مرحومه و مزيد امتنان 

خواهد بود.

خانواده هاى: ضياء زاده

 راتقى و ساير بستگان

از خاطر دل ها نرود ياد تو هرگز      اى آن كه به نيكى همه جا ورد زبانى

به مناسبت چهلمين روز درگذشت همسر و پدرى مهربان
بزرگ خاندان مرحوم مغفور 

شادروان كرباليى محمد حسين خنجرى
جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/2/24 از ساعت 4 الى 5 

بعدازظهر در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب"

برگزار مى شود  
تشريف فرمايى شما سروران معظم باعث شادى روح آن مرحوم و مزيد امتنان خواهد بود.

خانواد هاى: خنجرى ، محمدى ، طنازى ، گنجى و ساير بستگان

با تشكر از همه عزيزانى كه در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم 

مرحوم كرباليى اسحاق زرين چنگ
 قبول زحمت نمودند به اطالع مى رساند: مراسم چهلم پدر عزيزمان 

امروز پنجشنبه 94/2/24 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر 
در محل مسجد الحسين (ع) جواديه برگزار مى شود 

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

خانواده هاى زرين چنگ

به مناسبت سومين روز درگذشت مادرى عزيز و خواهرى مهربان مرحومه مغفوره

شادروان حاجيه عفت ناصح 
(همسر مرحوم حاج محمد على نيك كار)

جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 94/2/24 از ساعت 5/30 الى 6/30 بعدازظهر 
در محل هيئت حسينى (پايين شهر) برگزار مى شود

  تشريف فرمايى شما سروران بزرگوار موجب شادى روح آن مرحومه 

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

بعثت ، انقالب بزرگ خانواده هاى: نيك كار، ناصح ، اربابى ، كشميرى ، توكلى ، جاليرى و ساير بستگان
ضد جهل ، گمراهى ، فساد و تباهى است

مبعث ، پيام آور عدالت و كرامت انسانى است 

بعثت پيامبر اكرم (ص) مبارك باد 

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

فراخوان بازديد
چهاردهمين نمايشگاه مبلمان منزل و لوستر

زمان: 21 الى 25 ارديبهشت ماه
مكان: شركت نمايشگاه هاى بين المللى بيرجند

ساعت بازديد: 17 الى 22 
شركت توسعه پارس آساك توس

آگهى استخدام پيمانى
 دانشگاه علوم پزشكى و خدمات

 بهداشتى درمانى بيرجند 
شرح در صفحه 4
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ايسنا: مدير گروه سالمت گوش شنوايى مركز بيمارى هاى غيرواگير وزارت بهداشت گفت: بسته خدمتى به ناشنوايان با هدف كاهش و از بين بردن ناشنوايى مادرزادى ارائه 
مى شود.محموديان افزود: اين بسته از دوران نوزادى تا سالمندى را شامل مى شود و براى سه رده سنى نوزادان، سه تا شش سال و سالمندان در نظر گرفته شده است.وى با 
اشاره به اينكه سطح يك غربالگرى و شناسايى رايگان انجام مى شود، اظهار كرد: كسانى  كه به مراكز درمانى ارجاع شوند، بخشى از هزينه ها را خودشان پرداخت مى كنند. 

غربالگرى رايگان «شنوايى» نوزادان آغاز شد 

ميانگين برداشت زعفران در دنيا دو  برابر بيش  از ايران

عضو هيئت علمى پژوهشكده علوم صنايع غذايى 
گفت: ميانگين برداشت زعفران در دنيا بيش از دو 
از  گيرى  بهره  با  مقدار  اين  كه  است  ايران  برابر 
راهكارهايى مانند زمان كشت مناسب، تراكم بنه و 
آبيارى افزايش مى يابد. عبدا... مالفيالبى در گفتگو 
با ايرنا افزود: در حال حاضر ميانگين برداشت در هر هكتار در كشور 4,8 
كيلوگرم است كه اين مقدار در دنيا به 10 كيلوگرم مى رسد. وى با اشاره 
به اينكه 94 درصد توليد زعفران در ايران صورت مى گيرد، اظهار كرد: 
به  ايرانى  ايران است و زعفران  به  اين گياه مربوط  75 درصد صادرات 
41 كشور صادر مى شود. مالفيالبى سطح زير كشت زعفران را 80 هزار 
هكتار اعالم كرد و افزود: خراسان رضوى عمده ترين توليد كننده زعفران 

است و خراسان جنوبى در رتبه بعدى قرار دارد.

كميسيون مستندسازي فروش امالك دستگاه هاي 
اجرايي راه اندازي شود

رفع  منظور  به  گفت:  جنوبي  خراسان  استاندار 
مشكالت حقوقي كه گريبانگير برخي دستگاه هاي 
اجرايي شده الزم است كميسيون مستندسازي فروش 
اندازي   امالك دستگاه هاي اجرايي در استان راه 
شود. وجه اله خدمتگزار، تنظيم سند مالكيت براي دستگاه هاي اجرايي 
را از ديگر موارد مهم در اين رابطه دانست و تصريح كرد: با انجام اين 
از مشكالت حقوقي و مالكيتي در دستگاه ها جلوگيري  از بسياري  كار 
خواهد شد. وي واحد حقوقي در دستگاه هاي اجرايي را يكي از مهمترين 
واحدهاي اداري در دستگاه هاي اجرايي دانست و تصريح كرد: با فعال تر 
شدن اين بخش در دستگاه هاي اجرايي از بسياري از مشكالت حقوقي 

پيشگيري خواهد شد.

500 فقره كارت بازرگانى در استان صادر شد

خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
كارت  فقره  تاكنون500  اينكه  بيان  با  جنوبى 
بازرگانى در استان صادر شده، گفت: از اين تعداد 
سيد  باشند.  مى  فعال  صادركننده   130  حدود 
انتخاب  ايرنا گفت:  با  گفتگو  در  اله حقيقى  نعمت 
صادر كننده ملى به منظور ارج نهادن به تالش فعاالن عرصه صادرات 
و  ملى  صادركنندگان  قانونى  روند  يك  طى  و  برگزار  ساله  همه  كشور 
واجد  متقاضى  صادركنندگان  تمامى  از  وى  شود.  مى  انتخاب  استانى 
فنى  خدمات  معدنى،  صنعتى،  بازرگانى،  هاى  گروه  در  استان  شرايط 
و  مدارك  و  نام  ثبت  مقرر  مهلت  در  خواست  گردشگرى  و  مهندسى  و 
مستندات خود را تا پايان وقت ادارى چهارشنبه20 خردادماه به دبيرخانه 

كارگروه انتخاب صادركنندگان نمونه كشور ارسال كنند.

مديركل اعتبارات بانك مركزى از آغاز پرداخت 
تسهيالت خرد از هفته آينده با ارايه شيوه نامه 
به بانك ها خبر داد و گفت: نرخ سود تسهيالت 
خرد براى دوره سه تا پنج سال 21 درصد است. 
ضمن  صادقى  ميرمحمد  تسنيم،  گزارش  به 
اينكه پرداخت تسهيالت خودرو تنها  اشاره به 
اين  انجام مى شود، گفت:  داخلى  توليدات  به 
تسهيالت به تمام خودروها پرداخت نمى شود و 

تنها به توليدات داخلى و مورد تاييد وزارت صنعت 
تشريح  در  وى  شد.  خواهد  پرداخت  معدن  و 
چگونگى پرداخت تسهيالت خودرو نيز گفت: به 
عنوان مثال اگر خودرو 20 ميليون تومان ارزش 
براى  اوليه  مبناى  آن  درصد   60 باشد  داشته 
پرداخت تسهيالت قرار گرفته كه اين رقم معادل 
12 ميليون تومان است. وى در پاسخ به پرسشى 
افزايش سقف وام مسكن، گفت:  در خصوص 

براى افزايش اين وام ابهاماتى با بانك مسكن 
داشتيم كه هم اكنون اين ابهامات برطرف شده 
و به توافقاتى دست يافته ايم. ميرمحمدصادقى 
همچنين به بيان خبرهايى در خصوص تصميم 
بانك مركزى و شوراى پول و اعتبار براى وام 
ازدواج پرداخت و گفت: براساس بند ب تبصره 
26 قانون بودجه سال جارى زوجينى كه تمايل 
دارند نسبت به خريد كاال اقدام كنند، به هر يك 

از آنها تا سقف10ميليون تومان وام خريد تعلق 
مى گيرد. وى با بيان اينكه در روش نقدى همانند 
گذشته به هر زوج 3 ميليون تومان تسهيالت 
شود،  مى  پرداخت  ازدواج  الحسنه   قرض 
گفت: اين در حالى است كه با تدوين آيين نامه 
و شيوه نامه هر يك از زوجين مى توانند تا سقف 
10 ميليون تومان كاال خريدارى كنند و اقساط 

آن را به بانك ها بپردازند.

كارگران مى گويند طرحى را به شوراى 3 جانبه ملى بُرده اند 
كه به اختالفات تاريخى درباره قراردادها پايان مى دهد.آنها 
تا  شود  مى  باعث  كارى  قرارداد  مدل   3 تعيين  مى گويند 

جلوى ترويج سفيدامضاها گرفته شود. 
اجرا، شفافيت  زمان  مدت  كارى،  قرارداد  مهر،  گزارش  به 
مفاد قرارداد، تضمين منافع كارگر و كارفرما در متن قرارداد 
و مباحث مربوط به آن؛ از چالش برانگيزترين موضوعات و 
اختالفاتى است كه در ارتباط بين كارگران و كارفرمايان به 
وجود مى آيد. قراردادهاى سفيدامضا محصول شرايطى در 
بازار كار ايران است كه در آن با نظارت نكردن دولت ها و 
زمينه  در  كارفرمايان  تخلفات  به  نسبت  اغماض  نوعى  يا 
قراردادها تشديد شده و كار به جايى رسيده كه ممكن است 
كارفرمايى خطاب به جويندگان كار بگويد اگر واقعا به دنبال 
باشد؛  مهم  برايتان  نبايد  قرارداد  شرايط  ديگر  هستيد  كار 

تعيين  و  كنيد  امضا  به صورت سفيد  را  اى  برگه  بنابراين 
شرايط را به من بسپاريد!. هراس از بيكار ماندن و از دست 
رفتن فرصت هاى شغلى و يا ترس از بازگشت به دوران تلخ 
بيكارى و بى پولى براى نيروهاى متقاضى كار، دليلى است 
كه افراد را مجبور مى كند با پذيرش بدترين شرايط بازار كار، 

برگه اى را چشم بسته امضا و تعهد كنند.
غالمرضا عباسى، با بيان جزئيات نشست جديد شوراى 3 
جانبه ملى كارگران، كارفرمايان و دولت گفت: اين نشست 
كار  دستور  دو  با  كار  وزارت  كار  روابط  معاون  رياست  به 

مشخص برگزار شده است.
ايران  كارگران  صنفى  هاى  انجمن  عالى  كانون  دبيركل 
به  كارفرمايى  و  كارگرى  هاى  تشكل  تقويت  كرد:  اظهار 
هاى  كانون  در  صنوف  تمامى  حضور  شرايط  كه  نحوى 
مباحث  از  فراهم شود،  كارفرمايى كشور  و  كارگرى  عالى 

مطرح شده بود. عباسى خاطرنشان كرد: همچنين اين بحث 
مطرح شد كه تشكل هاى عالى كارگرى كشور يكى و در 
يكديگر ادغام شوند. البته براى پيش بُردن اين مباحث قرار 

شد بررسى هاى كارشناسى صورت بگيرد.
وى ادامه داد: دستور كار ديگر شوراى 3 جانبه ملى، تفكيك 
مشاغل دائم از غيردائم بود كه تصميم گرفته شد تا از هر 
 تشكل عالى كارگرى و كارفرمايى، يك نفر براى بررسى هاى 
را  موضوع  و  تعيين  موضوع  اين  درباره  كارشناسى 
گفت:  كشور  كارگرى  مسئول  مقام  كنند.اين  دنبال 
كارى  قراردادهاى  موضوع  به  كه  كار  قانون   7 ماده 
جمع  و  كارشناسى  مراحل  طى  از  پس  پردازد،  مى 
ملى  جانبه   3 شوراى  آتى  هاى  نشست  در  كه  بندى 
به  دولت  سوى  از  اليحه  يك  قالب  در  شود  مى  مطرح 
ارائه مى شود. دبيركل كانون عالى انجمن هاى   مجلس 

صنفى كارگران ايران بيان كرد: شناسايى مشاغل مستمر، 
غيردائم و قراردادهاى كار معين؛ 3 مبحث جديدى است 
شود،  مى  دنبال  كارى  قراردادهاى  اصالح  قالب  در  كه 
بنا  و  تشكيل  غيردائم  و  دائم  مشاغل  شناسايى  كارگروه 

دارد به اين مباحث بپردازد.

طراحى 3 مدل قرارداد كار نهايى شد/ ابطال قراردادهاى صورى كليد خورد

وام ازدواج مشروط 10 ميليون تومان شد

امروز 24 ارديبهشت 1394 مصادف با

 25 رجب 1436 و 14 مى 2015

ارتحال عالم بزرگوار، محقق و مولف معاصر، حكيم 
«مهدي الهي قمشه اي» (1352 ش).

درگذشت استاد «حبيب يغمايي» محقق و شاعر 
معاصر (1363ش).

درگذشت آيت ا... سيد عزالدين زنجانى از علماى 
برجسته مشهد (1392ش).

رحلت عالم رباني «سيدعلي نقي فيض االسالم» 
مترجم و شارح نهج  البالغه (1364 ش).

گلپايگاني»  صافي  جواد  «محمد  ا...  آيت  رحلت 
(1387 ق).

در  كاظم(ع)  موسي  امام  شهادت 
ستمكار  خليفه  «هارون  الرشيد»  زندان 

عباسي(183 ق).
ا...  ارتحال عالم رباني و فقيه بزرگوار شيعه آيت 

«ابوالفضل خوانسارى نجفى» (1422 ق).
انجام اولين واكسيناسيون آبله جهان در انگلستان 

(1796م).
اعالم  از  اسرائيل پس  و  اعراب  اولين جنگ  آغاز 

موجوديت رژيم صهيونيستي (1948م).

تقويم مناسبت هاى  روز

بهاي  حس «دلم خنك شد»

*عصمت محمودي

وقتي قرار بود براي اولين بار در جاده رانندگي كنم، 
دوستي گفت: «فكر كن راننده اي كه از جلو مي آيد 
و راننده ي پشت سر، هر دو خوابند. تو به جاي هر دو 

نفرشان مواظب باش.» 
بيني  نگري و خوش  مثبت  قواعد  به  تمام  احترام  با 
و  كوچه  در  ما  از  بسياري  امروز  شرايط  گفت:  بايد 
خيابان و خانه و اداره، بي شباهت به همان جاده ي 

خطرناك و رانندگان در خواب نيست. 
از  لبريز  «شهروندان  و  خواب»  در  «رانندگان 

اضطراب» ؛ هر دو آبستن حادثه اند.   
ظرف همه ي ما انگار پر است. چاله ميدان و دانشگاه 

و كارگر و كارفرما ندارد. 
همان مشاجرات لفظي و بگو مگوهاي مبتني بر سوء 
تعبير و كم حوصلگي كه در كوچه و خيابان شنيده 
حتي  هست،  هم  تحصيلكردگان  جمع  در  شود  مي 
پشت  حتي  و  پژوهشي  و  تحقيقاتي  كارهاي  سر  بر 
ميزهاي مديريتي و مدرسي. در اداره و كارخانه هم 
هست. در خود خانه هم هست. در بسياري از موارد 
الفاظ و به عبارت روشن تر فحش هاي مورد  حتي 

استفاده مشابهند. 
عناد  كردن،  قضاوت  بد  برداشت،  سوء  تفاهم،  سوء 
ورزيدن و حظ بردن از تخريب ديگران و در يك كلمه 
«خشونت»، امروز سكه ي رايج اجتماع ما آدمهاست. 
مان  آرامش  و  سالمتي  كنيم:  مي  معامله  آن   با 
اين  براي  و  شد.»  خنك  «دلم  حس   مقابل  در  را 
خنك شدن، معده درد مي گيريم، داروي افسردگي 

مي خوريم، به فشار خون مبتال مي شويم و ....
كتمان و نفي آن هم چاره ساز نيست. به نظر خانه از 

پاي بست ويران است. 
درگيري هاي خانوادگي، اختالالت روحي و عصبي، 
بيكاري  اجتماعي،  و  فردي  نبودهاي  و  كمبودها 
به  لحظه  تغييرات  و  والدين  فرسودگي  فرزندان، 
رشد  حال  در  نسل  بيني  پيش  قابل  غير  و  لحظه 
از  دارد،  اقتصادي  ريشه در مشكالت  بيشترشان  كه 
بسياري از شهروندان كبريت هاي پر خطري ساخته 

است كه در اولين برخورد شعله ور مي شوند.  
اينها براي كساني كه شوالي خدمتگزاري بر دوش 
آنان  با  هم  را  ما  نيست.  جديدي  حرف  كشند،  مي 
كاري نيست، چرا كه خود هم درد را مي دانند - بهتر 
و دقيق تر از ما- و هم درمان را. چرا كه هم به آمار 
و ارقام خودكشي ها و نزاع هاي خياباني واقفند و هم 
آدرس متخصصان جامعه شناسي و ساير علوم را دارند 
اند  پذيرفته  مسئوليت  كه  دارند  تكليف  حس  هم   و 

و هم انشاءا... مديريت و تعهد. 
مي خواهم با احترام همان توصيه ي دوستم را براي 

دوستان يادآور شوم. (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

و  خانه  از  لبخند  با  اگر صبح  مقابل)  از ستون  (ادامه 
خانواده خداحافظي مي كنيد يا دوست داريد روز آرامي 
را پشت سر بگذرايد، براي حفظ لبخندتان بايد مسلح 
برخورد  آنان  با  كه  افرادي  تمام  جاي  به  بايد  باشيد. 
داريد، مواظب رفتار و گفتارتان باشيد. واضح و شفاف 
صحبت كنيد. كوچكترين موقعيت هايي كه بوي سوء 
تفاهم و سوء تعبير مي دهد را براي مخاطب تان تشريح 
كنيد. باور داشته باشيد هر كدام از اطرافيان مان دنياي 
خاص خود و مشكالت خود را دارند، اخم آنان در نود و 
نه درصد موارد به ما مربوط نيست. از دايره تاثير افراد 
عصبي خارج شويد. خارج از وظيفه، قصد اصالح هيچ 
 كس را نكنيد. وقتي عصبي هستيد براي دوستان تان 
شرايط تان را توضيح دهيد و ارتباطات تان را در آن 
روز كم كنيد. برخي افراد ذاتا منفي اند، نگران برداشت 

آنان از رفتار و گفتارتان نباشيد و...  
 شادي و نشاط عالوه بر اينكه از توصيه هاي دين مان 
حق  حداقل  شكرگزار،  انسان  بارز  ي  نشانه  و  است 
بر روي زمين است. فاصله ي  از زندگي   و سهم ما 
ما تا زير زمين خيلي كوتاه هست. به قدر نفسي كه 

فرو بريم و فرا نيايد. 
وقتي  تا  باشيم،  مان  همشهريان  و  خودمان  مواظب 

مسئوليت پذيران چاره ي درد كنند. 

 توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار

  آهن آالت سردار
فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

تلفن ما را ذخيره نماييد

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

خدمات فنى يخساران
مركز تعمير انواع: يخچال ، لباسشويى 

جارو برقى
خدمات پس از فروش: اسنوا ، دوو  

تكنوگاز ، حاير
تعمير و شارژ انواع كولر اتومبيل 

09153622734 - براتى
32434440  - 32438511

آدرس: از خيابان غفارى نبش جرجانى به نبش 
پرستار 22 تقاطع سوم از غفارى 28 انتقال يافت

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

 09153634099  
فرهمند

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

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) 

* فروش واحد آپارتمان 145مترى مجموعه 5 واحدى خيابان مدرس بعد 
از چهار راه سيلو  ، در حال گچ / 250 ميليون ، 50 وام + 50 هنگام تحويل 
شيك  و  شده  بازسازى   8 طالقانى  خيابان  وياليى  منزل  فروش   *   

171 متر زمين + 125متر بنا ، تميز و مرتب  / 170ميليون 
آوينى  خيابان   ، مرتب  و  شيك  بسيار  مترى   95 واحد  فروش   * 

 خيابان صدف /  130ميليون 
* فروش منزل وياليى در حال ساخت ، خيابان جمهورى اسالمى 

  پشت پاركينگ طبقاتى شهردارى ، همكف ، 160متر زمين ،80 متر بنا
تحويل  تير ماه  / 130ميليون 

كاشانى بنا، سپيده  متر   130، متر زمين   * فروش منزل وياليى 200 
 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
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 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب 

    09153637507  09156217507 حسينى

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 
سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

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

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول)
شركت  تعاونى مسكن  اتحاديه فروشندگان  لوازم خانگى شهرستان بيرجند

شماره ثبت : 2623        تاريخ انتشار: 94/2/24

جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى مسكن اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگى شهرستان بيرجند دوشنبه 94/03/04 ساعت17 در محل مجتمع هيئت محبين االئمه 
(ع) واقع در مدرس 23 برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم نسبت 
به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند 
شخصا حضور يابد، مى تواند به اتفاق نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و 
برگه وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر 

عضو سه راى و هر فرد غيرعضو يك راى مى باشد.
هيئت مديرهدستور جلسه:تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل   09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى



پنجشنبه * 24 ارديبهشت 1394 * شماره 3220

به گفته مدير كل ثبت احوال استان، از ابتداى تأسيس سازمان ثبت احوال تعداد 67 هزار و 861 نفر به نام حضرت محمد (ص) و القاب احمد و 
عبدا... آن حضرت در خراسان جنوبى نام گذارى شده اند. وى اظهار كرد: از ابتدا سال جارى تاكنون 40 نفر از نوزادان متولد شده در استان به 

نام هاى محمد، احمد و عبدا...  نام گذارى شده اند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزايش بيش از 5 درصدى مواجه بوده است.  

3فراوانى 67 هزار نفرى نام هاى محمد، احمد و عبدا... در خراسان جنوبى
پيام شما

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

كندى  علت  بيرجند:  محترم  شهردار  توجه  قابل 
بلوار شعبانيه  پارك حاشيه  احداث  عمليات 
كوچكى  اين  به  فضاى  چيست؟  شهر  شمال 

مگر چقدر زمان الزم دارد؟
939...280

بيرجند  شهر  شوراى  و  شهردار  از  سالم. 
هاى  زمين  حال  به  فكرى  خواهشمنديم 

پشت پليس راه بيرجند (مهرشهر) بكنند.
935...238 

بنياد مسكن وضعيت زمين هاى  لطفًا  سالم. 
واگذارى در روستاى بيجار را مشخص كند 
 يك سال است كه پول آن را از متقاضيان گرفته اند
اقدامى  هيچ  آن  واگذارى  درخصوص  هنوز  ولى 
نشده است در صورتى كه روستاهاى ديگرساخت و 

ساز انجام شده است. لطفًا پيگيرى كنيد.
915...199
سالم. سه مطلبى كه در كادر خاكسترى صفحه4 
روزنامه شماره 3219 چهارشنبه چاپ كرده بوديد، 

عالى بود. تشكر
935...674

سالم. لطفًا اداره آب و فاضالب، اجراى فاضالب 
در  را  گلها  شهرك  الخصوص  على  غفارى 
اولويت قرار دهند. يا هم اعالم كنند مردم چاه 

فاضالب جديد حفر كنند.
915...498
ادارى  سايت  شهر،  شوراى  محترم  مسؤلين 
زحمتى  برايتان  اگر  است  شهر  از  جزئى  هم 
نيست بازديد و جلسه با اهالى نجيب اين قسمت 

از شهر را در دستور كار قرار دهيد.
938...354
شمال  محله  كودكان  شهردار،  جناب  باسالم. 
شهر الهيه غربى به جاى تپه خاك مانند ساير 
شهروندان نياز به پارك و فضاى سبز دارند 

در مقابل اين قشر كم درآمد نيز مسئول هستيد.
935...159
بيمه  هاى  پرونده  كه  اند  گفته  قضايى  مسئولين 
توسعه را بيمه ايران جوابگو است االن بعد از گذشت 
دوسال نه بيمه توسعه و نه بيمه ايران جواب نمى 
دهند! مى گويند صبر كنيد تا جواب از تهران بيايد! 
لطفاً پيگيرى كنيد تا حق بنده خدايى كه نقص عضو 

و از كار افتاده شده ضايع نشود. 
915...547

سالم. لطفًا مسئولين فكرى براى كسبه كوچه 
و خيابان و بازار هم بردارند. تنها به فكر اضافه 

حقوق كارمندان نباشند.
915...456

پاسخ مسئولين به پيام شما
جوابيه سازمان اتوبوسرانى بيرجند

احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/02/23 درباره «افزايش اتوبوس مسير شهيد 
به استحضار مى  ابوذر و نصب سايبان»  به  ناصرى 
رساند: خط مزبور اخيراً به صورت آزمايشى راه اندازى

 

شده است و در صورت استقبال شهروندان و افزايش 
اعالمى  هاى  درخواست  درباره  الزم  بررسى  مسافر 

صورت خواهد پذيرفت.

*حسين زاده
عصر دو روز گذشته (سه شنبه) تعدادى از شهروندان براى 
بنگاه  نيلوفر  پارك  آب  برداشت  ايستگاه  به  آب  برداشت 
آب  قطعى  با  اما  اند  كرده  مراجعه  بيرجند  آبلوله  خيريه 
مواجه شده اند. آنها كه از دليل اين قطعى آب بى اطالعند 
در گفتگو با گزارشگر ما از عدم اطالع رسانى به مردم در 

اين باره گاليه مى كنند.

چرا قبل از قطعى آب ايستگاه ها 
به مردم اطالع رسانى نمى شود؟

يكى از شهروندان مى گويد: طبق معمول براى برداشت آب 
شرب به ايستگاه آمده ام اما با كمال تعجب مى بينم كه 

امكان برداشت آب وجود ندارد و آب قطع است. 
محمودى اظهار مى كند: از مسئولين بنگاه خيريه آبلوله بيرجند 
انتظار مى رود كه در اينگونه موارد از قبل اطالع رسانى كنند 

تا مردم سرگردان نشوند.
شهروند ديگرى مى گويد: با توجه به اينكه قطعى آب ايستگاه 
خيلى به ندرت اتفاق مى افتد، جا دارد كه مسئولين پيش از 
آنكه اقدام به قطع آب نمايند، موضوع را به شهروندان اطالع 
دهند تا مردم كه معموًال مسيرهاى طوالنى را براى مراجعه به 

ايستگاه طى مى كنند، متحمل صرف وقت و هزينه نشوند.
براى  كه  قبل  روز  گويد: چند  ديگر هم مى  يك شهروند 
فكر  هم  االن  و  نداشت  وجود  مشكلى  آمدم  آب   برداشت 
نمى كردم آب قطع باشد و گرنه اين همه راه را براى برداشت 
آب نمى آمدم. به هر حال زمان و دليل قطع آب ايستگاه بايد 

قبًال و به طريقى به اطالع شهروندان مى رسيد.

بارندگى، باعث گل آلود شدن آب قنات مى شود

در اين باره با مديرعامل بنگاه خيريه آبلوله بيرجند گفتگو 
كرديم. محمدرضاكريم زاده درباره علت قطع آب ايستگاه 
پارك نيلوفر به گزارشگر آوا گفت: با توجه به اينكه اراضى 

اطراف مظهر قنات در روستاى على آباد، شنى است پس 
از وقوع بارندگى هاى شديد معموًال آب گل آلود مى شود 
نياز است كه به ناچار دو سه روزى آب قطع شود  و لذا 
بهداشتى و  آلودگى آب رفع شود و آب شرب  تا مشكل 
خالصى در اختيار شهروندان عزيز قرار گيرد. اخيراً و پس 
از بارندگى چند روز گذشته، مسئول بهداشتى بنگاه از گل 
آلود شدن آب خبر داد كه با توجه به حساسيت امر سالمت 
قطع  را  آب  روزى  سه  دو  آلودگى  رفع  براى  شهروندان 
كرديم كه البته تا 24 ساعت ديگر مجدداً امكان برداشت 

آب از ايستگاه پارك نيلوفر فراهم مى شود.

بعضاً ممكن است نيمه هاى شب از آلودگى آب 
مطلع شويم و فرصت اطالع رسانى وجود ندارد

وى در پاسخ به اين سؤال كه چرا قطع آب، قبًال به اطالع 
عموم نمى رسد نيز اظهار كرد: بارندگى هاى خفيف مشكلى را 
براى آب قنات ايجاد نمى كند اما در صورت شدت و استمرار 
باران، امكان آلوده شدن آب وجود دارد كه بعضاً ممكن است 
اين موضوع در نيمه هاى شب به اطالع ما برسد و لذا فرصتى 

براى اطالع رسانى باقى نمى ماند. 
حدود 25 روز پيش هم به همين خاطر برداشت آب از ايستگاه 
به مدت سه روز تعطيل بود. به هر حال براى ما سالمت 
شهروندان و تأمين آب شرب سالم و بهداشتى براى مصرف 

آنان از هر چيز ديگرى مهمتر است.

قطعى ناشى از تعميرات 
حتماً اطالع رسانى مى شود

وى افزود: البته در زمانى كه نياز به انجام تعميرات در ايستگاه 
باشد با توجه به اينكه روند كار از قبل مشخص و معلوم است، 
موضوع را چند روز زودتر به اطالع شهروندان مى رسانيم 
اما وقتى بالفاصله در مقابل كار انجام شده قرار مى گيريم  

فرصت اطالع رسانى از ما سلب مى شود.

روز سه شنبه مركز بهداشت به ما اعالم كرد كه درصد كلر آب 
قدرى افزايش يافته و ايستگاه بايد دو سه روزى تعطيل باشد كه 
 اين كار انجام مى شود و پس از رفع مشكل، بالفاصله ايستگاه ها
ها حساسيت  اين  همه  و  كنيم  مى  اندازى  راه  مجدداً  را 

 

و پيگيرى ها براى تأمين سالمت مردم و تأمين آب شيرين 
سالم و بهداشتى است. از كريم زاده سؤال كرديم كه چند 
ايستگاه برداشت آب شرب قناب على آباد در بيرجند فعال 
ايستگاه كوچك در روستاى داد: يك  پاسخ   است كه وى 
على آباد و نزديكى مظهر قنات فعال مى باشد. ايستگاه اداره 
كل راه و شهرسازى را هم در گذشته داشتيم كه از يك سال 
و نيم پيش تعطيل شد. ايستگاه شماره پنج بنگاه خيريه آبلوله 
بيرجند در دشت على آباد (انتهاى بلوار مالصدرا) قرار دارد و 

ايستگاه پارك نيلوفر را نيز داريم.

هدررفت آب با شستشوى خودروهاى سنگين؛ 
دليل اصلى تعطيلى ايستگاه راه و شهرسازى

وى درباره علت تعطيل شدن ايستگاه برداشت آب اداره كل 
راه و شهرسازى هم گفت: متأسفانه از آب شرب اين ايستگاه 
استفاده  سنگين  خودروهاى  و  ها  تريلى  شستشوى   براى 

مى شد و اين آب شرب و سالم به راحتى هدر مى رفت. 
به گفته وى بنگاه خيريه آبلوله بيرجند بيشتر از دو نيروى 
خدماتى براى ايستگاه ها در اختيار ندارد كه يكى مسئوليت 
كلرزنى و پيگيرى امور بهداشتى را بر عهده دارد و ديگرى 
مسئول تعميرات است و لذا از طريق مسئولين وقت اداره كل 
راه و شهرسازى پيگير شديم تا حداقل نگهبان يا مسئول فضاى 
سبزشان بر كار استفاده از برداشت آب از ايستگاه و جلوگيرى از 
 هدررفت آب نظارت داشته باشد كه اين پيگيرى ها بى نتيجه
بود و از طرفى اغلب شب ها از آب ايستگاه براى شستشوى 
براى  ناچار  به  لذا  و  شد  مى  استفاده  سنگين  خودروهاى 
نيت  با  ايستگاه كه قطعاً  از هدررفت آب شرب  جلوگيرى 

واقفين هم در تضاد است ايستگاه مذكور تعطيل شد. 
به هر حال ما براى استفاده صحيح از آب شرب ايستگاه ها 

نيازمند دخالت نيروى انتظامى و يا نظارت ارگان هايى كه در 
نزديكى ايستگاه ها مستقر هستند مى باشيم. همانگونه كه 
درايستگاه پارك نيلوفر با شهردارى هماهنگ شده و نگهبان 

پارك بر كار برداشت آب نظارت دارد.

شهروندان در جلوگيرى از هدررفت آب 
و حفظ تأسيسات ايستگاه ها تالش كنند

مدير عامل بنگاه خيريه آبلوله بيرجند در پايان سه تقاضا را 
خطاب به شهروندان به صورت صميمانه مطرح كرد. 

كريم زاده گفت: بعضاً مشاهده مى شود كه برخى مراجعين 
محترم خصوصاً به هنگام قطعى آب از روى عصبانيت اقدام 
به شكستن لوله ها و يا حتى از بين بردن سكوهاى برداشت 
آب ايستگاه ها مى نمايند و سكوها را به وسيله خودروهايشان 
تخريب مى كنند. البته ترميم سكوها و تعويض شيرآالت را 
وظيفه خود مى دانيم اما از اين عده از شهروندان عزيز هم 
درخواست داريم كه به اين تأسيسات كه به خودشان و به 
همه مردم تعلق دارد آسيب نرسانند. وى افزود: آب شرب اين 
ايستگاه ها براى مصرف شرب مردم وقف شده و همه موظف 
هستيم كه در نگهدارى از تأسيسات و مصرف بهينه آب و 

جلوگيرى از هدررفت اين مايع حيات تالش كنيم. 
متأسفانه بعضاً شاهد هستيم كه با تانكر، آب شرب اين ايستگاه ها

 

 را براى مصارف كشاورزى و يا براى شرب حيوانات انتقال 
مى دهند كه اين اقدامات خالف اعتقادات مذهبى ما مى باشد 
و با نيت واقفين هم در تضاد است. كريم زاده اظهار كرد: بعضًا 
هم از آب شرب ايستگاه ها براى شستشوى اتومبيل استفاده 
مى شود. همانطور كه اشاره كردم ما وظيفه خود مى دانيم 
كه طبق نيت واقفين، آب شرب 100 درصد بهداشتى را به 
 نحو احسن در اختيار شهروندان محترم قرار دهيم و انتظار

مى رود كه مصرف كنندگان عزيز هم در حفظ و نگهدارى 
ها  ايستگاه  آب  هدررفت  از  جلوگيرى  و  امكانات  اين  از 

نهايت همكارى را داشته باشند.

امكان برداشت دوباره آب از ايستگاه پارك نيلوفر 24 ساعت ديگر

كالسه 93/1484 اجرايى شورا 
 آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»

چون مقرر گرديده: خط موبايل به شماره 09155612995 به مبلغ 1/644/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى خانم 
زهرا جانفدا به مبلغ 1/970/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز دوشنبه مورخ 94/3/18 از ساعت 9 الى 10 صبح در 
دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا 
يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد 
لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع 

شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم - مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

آگهى مزايده اموال غير منقول «مرحله دوم»
پرونده كالسه 9109985610300772 به موجب اجرائيه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بيرجند آقاى 
غالمرضا صفرى گيو فرزند حسين محكوم است به پرداخت مبلغ 39/344/443 تومان بابت اصل خواسته ها و هزينه دادرسى در حق 

محكوم لها خانم طاهره سليمانى فر و پرداخت مبلغ 8/145/500 تومان بابت نيم عشر دولتى در حق دولت. لذا مقرر گرديده است يك باب منزل واقع در شهر 
خوسف (عرصه 319/5 مترمربع و اعيان شامل همكف تجارى و اول مسكونى جمعا 365 مترمربع) به قيمت كارشناسى 1/220/000/000 ريال متعلق به 
نامبرده از طريق مزايده با قيمت كارشناسى در تاريخ پنجشنبه 94/3/7 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان خوسف 
به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به فردى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فى المجلس 
از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است مابقى را حداكثر ظرف يك ماه به صندوق دادگسترى توديع و قبض مربوطه را تسليم اجراى احكام نمايد. در غير 
اين صورت 10 درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. بديهى است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد 
 مقرر و عدم اعتراض به مزايده و تاييد توسط مقام قضايى ذيصالح اموال مذكور به برنده مزايده تحويل خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند

 پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.
كوچى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه ، گل سقفى ، درب آكاردئونى 

 و حفاظ فرفورژه        09011864824     09151602835 - ترابى

شركت ستاره جوش شمسيـان 
 گازرسانى واحدهاى 

مسكونى و تجارى
ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ

09151602644
مهندس شمس آبادى   

برنج ايرانى شاليزار
برنج ايرانى با تضمين پخت

64/000 تومان
عرضه مستقيم برنج شمال 

آماده همكارى با:
رستوران ها ، فروشگاه ها و ادارات 

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

كـارواش  محمـد
با مساحت 700 متر مربع

كارواش«سوارى»  فقط 5000 تومان
ماشين سنگين هم پذيرفته مى شود

نبش موسى بن جعفر(ع) 5
09157405446

با تبريك فرا رسيدن بيست و هفتم رجب ، عيد بزرگ مبعث 
طبق سنوات گذشته مراسم جشن و سرور برگزار مى شود

سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين دكتر احمد نجمى پور
 امام جمعه محترم سرايان

زمان: جمعه 94/2/25 بعد از نماز مغرب و عشا
مكان: خيابان غفارى ، بيست مترى جرجانى ، مجتمع مذهبى - فرهنگى 

مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)

اطالعيـــه
قابل توجه همشهريان معزز بيرجندى

بعثت نبوى سرآغاز بارش آيه هاى 
رحمانى مبارك باد

عمليات اجرايى راه آهن خراسان جنوبى 
هرچه سريع تر آغاز شود

ايرنا- نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس با 
اشاره به ديدار خود با وزير راه و شهرسازى اظهار كرد: در 
اين ديدار تأكيد شده كه وزارت راه هرچه سريع تر نسبت 
به آغاز عمليات اجرايى راه آهن خراسان جنوبى اقدام و 
به صورت رسمى كلنگ احداث اين پروژه به زمين زده 
شود. عبادى بيان كرد: در اين ديدار آخوندى، وزير راه و 
شهرسازى براى آغاز عمليات اجرايى راه آهن خراسان 
جنوبى قول مساعد داد. عبادى پيگيرى فايناس را براى راه 
آهن استان ضرورى دانست و گفت: با اختصاص فايناس 
 به اين پروژه روند اجراى اين پروژه كاهش مى يابد.
وى يادآور شد: با پيگيرى هاى صورت گرفته در سال 
گذشته 10ميليارد تومان اعتبار براى اجراى اين پروژه در 

نظر گرفته شده است.

درخواست نماينده نهبندان 
براى توجه به مناطق محروم

ايسنا- نماينده مردم نهبندان و سربيشه بر لزوم توجه 
به مناطق محروم و انجام فعاليت هاى عمرانى در اين 
مناطق تأكيد كرد. هاشم زهى در نطق ميان دستور خود 
در جلسه علنى ديروز مجلس با اشاره به تأكيدات رهبرى 
درباره كار مضاعف در مناطق محروم، اظهار كرد: وضعيت 
اين مناطق به گونه اى است كه حتى اگر كار مضاعف 
هم انجام مى شد از بقيه مناطق كشور محروم تر مى ماند 
و اين در حالى است كه در اين مدت در مناطق محروم 
به تناسب مناطق برخوردار فعاليت عمرانى انجام نشده 
است. وى ضمن با انتقاد از گازرسانى نشدن نهبندان 
افزود: در بودجه 94 رديف اعتبارى براى راه آهن نهبندان 
ديده شده اما از قرائن بر مى آيد كه مسئوالن قصد دارند 
دچار  گازرسانى  سرنوشت  به  نيز  را  راه آهن  سرنوشت 
كنند. در اين صورت چطور مى شود بخش خصوصى را 
ترغيب به سرمايه گذارى در شهرستان كرد. وى همچنين 
خواستار توسعه راه هاى ارتباطى بين شهرها و روستاها 
شد و با اشاره به بحران آب در نهبندان و سربيشه از عدم 
پوشش كامل شبكه هاى تلويزيونى و آنتن دهى تلفن در 
برخى روستاهاى حوزه انتخابيه خود نيز گاليه كرد. وى 
بهداشت و فضاهاى  همچنين خواستار تجهيز شبكه 

بهداشتى به فضاهاى آموزشى و تجهيزات شد.

استانى شدن انتخابات
سبب پويايي فعاليت مجلس مي شود

شده  ارائه  طرح  گفت:  زيركوه  و  قاين  مردم  نماينده 
مى تواند فعاليت هاى مجلس را پوياتر كند و حضور 
خبرنگار  با  گفتگو  در  هروى  نمايد.  تكميل  را  احزاب 
باشگاه خبرنگاران بيرجند با بيان اينكه انتخابات يكى 
از راهكارها براى توسعه سياسى در كشور است، گفت: 
هدف از طراحى اين نوع انتخابات، لزوم حضور حداكثرى 
مردم در بحث انتخابات است. وى تصريح كرد: انتخابات 
دور دهم مجلس به شكل استانى، نگاه فراملى را حاكم 
خواهد كرد و سبب خواهد شد تا روند جزيره اى به نگاه 

كالن در تصميم گيرى ها تبديل شود.

با نمايندگان استان

 استاندار در ششمين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي 
استان با بيان اينكه مديران در دستگاه هاي اجرايي ممكن است به تمامي قوانين و 
مقررات آشنايي و تسط كافي نداشته باشند، گفت: اين وظيفه مشاورين و مسئولين 
حقوقي در دستگاه هاي اجرايي است كه با مطالعه قوانين و تسط بر آنها مديران 
 را در اخذ يك تصميم درست، منطقي و قانوني ياري كنند تا در آينده دستگاه ها
و مديران با مشكل حقوقي مواجه نشوند. خدمتگزار، افزود: مشاورين حقوقي بايد 
با مطالعه قوانين و مقررات در بخش هاي مختلف اداري، احاطه كامل به اين 
قوانين داشته باشند تا در محاكم قضايي حقي از دولت ضايع نشود. وي موضوع 
افزايش اختيارات مديران استاني را به عناون يك اولويت مهم كاري در استان 
در  بايد  كاري  مهم  اولويت  يك  عنوان  به  موضوع  اين  داد:  ادامه  و  كرد  ذكر 
دستور كار مشاورين و مسئولين امور حقوقي در دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد. 
وي تحقق اين امر را موجب تسهيل امور و تسريع در پاسخگويي به ارباب رجوع 
تواند استاني مي  اختيارات  افزايش  اين موارد  بر   برشمرد و تصريح كرد: عالوه 

 زمينه هاي رشد و توسعه مناطق مختلف كشور از جمله استان هاي كمتر توسعه 
يافته همچون خراسان جنوبي را بيش از پيش فراهم نمايد. وي با بيان اينكه 

تمامي وزارتخانه ها و سازمان هاي واقعي كلمه در  به معني   بايد تمركززدايي 
هايي مأموريت  و  اختيارات  از  دسته  آن  گفت:  بيافتد،  اتفاق  مركز  در   دولتي 
كه امكان واگذاري آنها به مديران استاني از جمله استانداران و مديران كل استاني 

وجود دارد در قالب يك مجلد احصاء و به معاون حقوقي رياست جمهوري به منظور 
پيگيري تقديم شده است. 

خدمتگزار خاطر نشان كرد: دكتر امين زاده معاون حقوقي رياست جمهوري نيز اين 
موارد را به رئيس جمهوري اسالمي ايران تقديم و دستورات الزم را نيز اخذ نموده 
است كه اميدواريم هرچه سريع تر اين امر اجرايي و عملياتي شود. خدمتگزار، اختالف 
بين دستگاه هاي اجرايي را از ديگر موارد مطرح شده در اين رابطه برشمرد و خاطر 
نشان كرد: اختالفاتي كه بين دستگاه هاي اجرايي وجود دارد بايد در كميسيون هاي 
مربوطه و از طرق مقتضي مطرح و پيگيري شود و از كشيده شدن اين اختالفات در 
بين مردم و جامعه بايد به طور جد جلوگيري كرد. وي استفاده ازظرفيت هاي پيش 
بيني شده در قانون بودجه سنواتي سال 94 را مورد تاكيد قرار داد و يادآورشد: مسئولين 
و مشاورين امور حقوقي در دستگاه هاي اجرايي بايد بااحاطه كامل بر قانون بودجه 
 سال جاري بتوانند از ظرفيت ها و قابليت هايي كه در اين قانون براي دستگاه هاي

اجرايي پيش بيني شده است به بهترين نحو بهره گيري كنند.

مشاورين حقوقي مديران را در اخذ يك تصميم درست، منطقي و قانوني ياري كنند
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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در نظر دارد: براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود بر اساس بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى كشور از محل مجوزهاي شماره 209/623/د  
مورخ 94/2/8 معاونت توسعه مديريت و منابع به تعداد 190  نفر افراد واجد شرايط را از طريق امتحان  كتبي در حيطه  هاي عمومي و تخصصي پس از طي كردن مراحل گزينش به صورت پيمانى به شرح ذيل استخدام نمايد. 

محل جغرافيايى عنوان شغل
خدمت

تعداد 
مورد نياز

توضيحاتشرايط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلىجنسيت
زن مرد 

دارا بودن مدرك تحصيلى دكترى حرفه اى **3بيرجندپزشك عمومى
در رشته پزشك عمومى 3طبس

دارا بودن مدرك تحصيلى دكترى حرفه اى **3بيرجندداروساز
در رشته داروسازى 1طبس

دارا بودن مدرك تحصيلى فوق ليسانس و يا **2بيرجندكارشناس تجهيزات پزشكى
ليسانس در رشته مهندسى تجهيزات پزشكى 

1طبس

دارا بودن مدرك تحصيلى ليسانس **2بيرجندكارشناس تغذيه
در رشته علوم تغذيه ، تغذيه

1طبس

دارا بودن مدرك تحصيلى  ليسانس **14بيرجندكارشناس آزمايشگاه و تشخيص طبى 
در رشته علوم آزمايشگاهى

4طبس

دارا بودن مدرك تحصيلى  **6بيرجندكارشناس راديولوژى
 ليسانس در رشته تكنولوژى پرتو شناسى 

(راديولوژى) 4طبس

دارا بودن مدرك  تحصيلى ليسانس**3بيرجندكارشناس توانبخشى فيزيكى
 در رشته  فيزيوتراپى

1طبس

دارا بودن مدرك  تحصيلى  ليسانس در رشته  **6بيرجندكارشناس پذيرش و مدارك پزشكى
فناورى اطالعات سالمت ، آمار و مدارك پزشكى 

4طبس

دارا بودن مدرك تحصيلى ليسانس**2بيرجندكارشناس امور اجرايى بيمارستان
 در رشته مديريت خدمات بهداشتى درمانى

1طبس

محل جغرافيايى عنوان شغل
تعداد مورد نيازخدمت

توضيحاتشرايط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلىجنسيت
زن مرد 

دارا بودن مدرك تحصيلى ليسانس **2بيرجندكارشناس هوشبرى 
در رشته بيهوشى  3طبس

دارا بودن مدرك تحصيلى ليسانس**3بيرجندكارشناس اتاق عمل 
3طبس در رشته اتاق عمل 

2بيرجندماما 
*

دارا بودن مدرك تحصيلى ليسانس
2طبس در رشته مامايى 

دارا بودن مدرك تحصيلى  ليسانس**49بيرجندپرستار 
در رشته پرستارى 

14طبس

31بيرجندمنشى بخش 
**

دارا بودن مدرك تحصيلى ليسانس يا  فوق ديپلم 
در رشته فناورى اطالعات سالمت ، آمار و مدارك 

پزشكى ، كتابدارى در شاخه پزشكى 6طبس

دارا بودن مدرك  تحصيلى   فوق ديپلم **4بيرجندكاردان اتاق عمل 
 در رشته اتاق عمل 

دارا بودن مدرك تحصيلى فوق ديپلم **2بيرجند كاردان  راديولوژى
در رشته تكنولوژى پرتو شناسى (راديولوژى)

دارا بودن مدرك تحصيلى فوق ديپلم**2بيرجند كاردان هوشبرى 
 در رشته  هوشبرى 

دارا بودن مدرك تحصيلى فوق ديپلم يا ليسانس *6بيرجندفوريت هاى پزشكى
در رشته فوريت هاى پزشكى

آگهـي استخـدام پيمـانى

 شرايط عمومى استخدام پيمانى
1/1- تدين به دين مبين اسالم يا يكى از اديان رسمى كشور مصرح در قانون اساسى 

1/2- داشتن تابعيت ايران
1/3- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومى يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران) 

1/4- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان
1/5- عدم سابقه محكوميت جزايى موثر 

1/6- نداشتن منع استخدام در دستگاه  هاى دولتى به  موجب آراى مراجع قانونى 
1/7- داوطلبان نبايد مستخدم رسمى ، ثابت و پيمانى ساير دستگاه هاى دولتى و يا بازنشسته و بازخريد خدمت 

باشند. 
1/8- التزام به قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران 

1/9- داشتن سالمت جسمانى و روانى و توانايى براى انجام كارى كه براى آن استخدام مى  شوند بر اساس 
دستورالعمل مصوب از سوى هيئت امناى موسسه 

2- شرايط اختصاصى استخدام پيمانى 
2/1- داشتن حداقل 20 سال سن تمام (18 سال براى دارندگان ديپلم بهيارى) و حداكثر 25 سال تمام براى 
دارندگان ديپلم بهيارى ، 35 سال تمام براى دارندگان مدارك تحصيلى كاردانى  و كارشناسى ، 40 سال تمام 
براى دارندگان مدارك تحصيلى كارشناسى ارشد و 45 سال براى دارندگان مدارك تحصيلى دكترى و باالتر تا 

تاريخ انتشار آگهى 
تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاى معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

الف) داوطلبانى كه در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل (ازتاريخ 1359/6/31 لغايت 1367/5/29) به طور داوطلبانه 
خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بسترى و يا استراحت پزشكى رزمندگان 

دراثر مجروحيت درجبهه هاى نبرد حق عليه باطل 
ب) جانبازان و آزادگان ، همسرو فرزندان شهدا ، همسرو فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و باالتر، 
همسر و فرزندان يك سال و باالى يك سال اسارت و رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از 

شرط حداكثر سن معاف مى باشند.
ج) خواهر و برادر شهدا ، همسر و فرزند جانبازان زير بيست و پنج درصد ( 25%)  ، همسر و فرزند آزاده كمتر از 

يك سال اسارت تا ميزان 5 سال 
د) داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال 

داشته اند به ميزان خدمت غيررسمى آنها. 
هـ) مدت خدمت سربازى

و) داوطلبانى كه طرح خدمت نيروى انسانى موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهدين 
خدمت قانون مذكور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق 

2/2- مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان مى بايست داراى معافيت يا گواهى پايان انجام طرح خدمت 
مربوطه  باشند.

تبصره 1- مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه در حين انجام خدمت قانونى در واحدهاى تابعه 
دانشگاه/ دانشكده مى  باشند، مى  توانند صرفاً در آزمون  هاى استخدام پيمانى همان دانشگاه/ دانشكده شركت 

نمايند.
تبصره2- در خصوص داوطلبانى كه به استناد بخشنامه شماره  100/854 مورخ 93/7/16 نسبت به تمديد طرح 
آنان اقدام شده است، نيازى به ارائه گواهى پايان طرح نداشته و ارسال گواهى اشتغال به طرح اين گونه افراد 
كفايت مى نمايد. ضمناً مشمولين مذكور مي  توانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون ساير دانشگاه/ دانشكده  هاي 

علوم پزشكي شركت نمايند.
2/3- متقاضيان شركت در آزمون رشته  شغلى   پرستار  -   بيرجند  عالوه بر شرايط عمومى و اختصاصى مندرج 

در آگهى، مى  بايست داراى معدل تحصيلى  حداقل 14  باشند. 
3- نحوه ثبت نام  و مدارك مورد نياز 

3/1- متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند حداكثر تا تاريخ 94/3/2 ( تا ساعت 24 مورخ 94/3/2) نسبت به ثبت 
نام الكترونيكى به آدرس اينترنتى www.bums.ac.ir    اقدام نمايند.

3/2- مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتى: 
الف) تكميل برگ درخواست شغل 

ب) رسيد بانكى مبنى بر پرداخت مبلغ 160000 (صد و شصت هزار) ريال به حساب شماره2178162198007 
دانشگاه به نام تمركز غير درمان  نزد بانك ملى مركزى  به  عنوان حق شركت در امتحان عمومى و تخصصى 
داوطلبان قابل پرداخت مى  باشد، ايثارگران پنجاه درصد (50 %) مبلغ مذكور را مى  پردازند و فرزندان شاهد از 

پرداخت مبلغ مذكور معاف مى باشند. 
ج) يك قطعه عكس 4×3 كه بايستى متناسب با توضيحات سايت اينترنتى دانشگاه به انضمام فيش بانكى اسكن 

و ارسال شود.
3/3- به ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختى به هيچ وجه مسترد 

نمى  شود.
3/4- مدارك مورد نياز پس از قبولى در مرحله اول امتحان:

داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارك ذيل را ظرف مدت 5 روز كارى پس از اعالم 
نتايج از سوى دانشگاه به همراه اصل مدارك به كارگزينى دانشگاه حضوراً ارائه و رسيد دريافت نمايند. دانشگاه 

موظف است كليه تصاوير مدارك را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نمايد.
- اصل آخرين مدرك تحصيلى به همراه تصوير آن

- اصل كارت ملى به همراه تصوير آن
- اصل شناسنامه به همراه تصوير تمام صفحات آن 

- اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومى يا معافيت دائم به همراه تصوير آن (ويژه برادران)
- اصل پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از آن يا اشتغال به طرح به همراه تصوير 

آن
– اصل مدارك دال بر بومى بودن به همراه تصوير آن

- اصل مدارك دال بر ايثارگرى ، معلولين عادى حسب مورد از مراجع ذيربط به همراه تصوير آن
- اصل ساير مدارك طبق مفاد آگهى حسب ضرورت به همراه تصوير آن

تبصره : مدرك تحصيلى و گواهى انجام خدمات قانون پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از مراجع ذيربط استعالم 
خواهد شد وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعى براصالت مدارك نخواهد بود.

4- زمان و محل توزيع كارت 
كارت ورود به جلسه امتحان توانمندى  هاى عمومى و تخصصى  در روزهاى چهار شنبه  و پنجشنبه مورخ:  
(1394/3/6 و 3/7 /1394) از طريق سايت اينترنتى به آدرس www.bums.ac.ir  قابل چاپ خواهد بود همچنين 

زمان و محل برگزارى امتحان در هنگام توزيع كارت به  اطالع داوطلبان خواهد رسيد .
5- مواد امتحان براى مقاطع كاردانى و باالتر عبارتند از :

5/1- امتحان توانمندى هاى عمومى شامل: 1- زبان و ادبيات فارسى 2- زبان انگليسى (عمومى) 3- رياضى و 
آمار مقدماتى 4- فن آورى اطالعات 5- معارف اسالمى 6- اطالعات سياسى و اجتماعى و مبانى قانون در مجموع 
به تعداد (90) سوال به صورت چهارگزينه اى با اعمال ضريب 0/5 (نيم) طراحى مى گردد. ضمناً نيم نمره منفى به 

ازاى هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. 
تبصره: اقليت  هاى دينى از پاسخگويى به سواالت معارف اسالمى معاف مى  باشند و امتياز آن در ساير موارد 

امتحان توزيع مى  شود. 
5/2- امتحان تخصصى شامل سواالت مرتبط با رشته شغلى مورد درخواست داوطلب به تعداد 45 سوال  به 
صورت چهار گزينه اى با اعمال ضريب 3 طراحى خواهد شد. ضمناً يك نمره منفى به ازاى هر چهار پاسخ غلط 

محاسبه خواهد شد. 
6- مواد امتحان مقطع ديپلم بهيارى 

6/1- امتحان توانمندى هاى عمومى شامل: 1- زبان و ادبيات فارسى 2- زبان انگليسى (عمومى) 3- رياضى وآمار 
مقدماتى 4- فن آورى اطالعات 5- معارف اسالمى 6- اطالعات سياسى و اجتماعى و مبانى قانون در مجموع به 
تعداد (90) سوال به صورت چهارگزينه اى با اعمال ضريب 0/5 (نيم) طراحى مى گردد. ضمناً نيم نمره منفى به 

ازاى هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
تبصره: اقليت هاى دينى از پاسخگويى به سواالت معارف اسالمى معاف مى باشند و امتياز آن 

درساير موارد امتحان توزيع  مى شود.
6/2- امتحان تخصصى شامل سواالت مرتبط با رشته بهيارى به تعداد 45 سوال و به صورت 
چهار گزينه اى با اعمال ضريب 3 طراحى خواهد شد. ضمناً يك نمره منفى به ازاى هر چهار 

پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. 
 7- تذكرات 

7/1- ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانى كه حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه 
در جبهه هاى جنگ تحميلى دارند و نيز خانواده هاى معظم شهدا، جانبازان ، مفقودين ، 
آزادگان يك سال و باالى يك سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه  سابقه  حضور 
داوطلبانه در جبهه هاى جنگ تحميلى، درصورت دارا بودن شرايط مندرج درآگهى با رعايت 

قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانونى برخوردار خواهند بود.
7/2- از كل مجوز تخصيص يافته به دانشگاه سى (30) درصد آن برابر قوانين و مقررات براى 
پذيرش ايثارگران اختصاص مى يابد. از 30 درصد فوق  الذكر، بيست وپنج (25) درصد آن به 
جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان و همسران جانبازان بيست 
وپنج (25) درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان يك  سال و باالى يك سال اسارت و 
خواهر و برادر شهيد معرفى شده از سوى بنياد شهيد و امور ايثارگران استان و پنج (5) درصد 
سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و 
همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست وپنج (25) درصد وآزادگان زير يك (1) 

سال اسارت اختصاص مى يابد.
تبصره: فرزندان (شهيد ، جانباز بيست و پنج (25) درصد و باالتر، آزاده ، اسير و مفقوداالثر) 

بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه/دانشكده نيز مشمول بند فوق هستند.
7/3- انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلى از بين ايثارگران واجد 

شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد. 
7/4-  پذيرش مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد 

شرايط صورت خواهد گرفت. 
7/5- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايى از بنياد شهيد و امور 

ايثارگران با ارائه تصوير آن، نيازى به اخذ و ارائه گواهى از بنياد مذكور ندارند. 
7/6- معلولين عادى به شرط دارا بودن شرايط مندرج درآگهى به ترتيب نمره فضلى از سه (3) 

درصد سهميه قانونى مربوطه برخوردار خواهند بود.
7/7- تمامي باقيمانده سهميه مجوز به داوطلبان بومي در صورت برخورداري از شرايط مندرج 

در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد. 
7/8- داوطلب بومى به ا فرادى اطالق مى گردد كه واجد يكى از شرايط ذيل باشد:

الف) شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وى با شهرستان يا استان محل مورد 
تقاضا براى استخدام يكى باشد.

ب) همسر و فرزندان كارمندان رسمى و پيمانى دولت و يا نيروهاى مسلح (اعم از شاغل و يا 
بازنشسته) كه شهرستان يا استان محل خدمت فعلى يا بازنشستگى آنان با شهرستان يا استان 

محل مورد تقاضا براى استخدام آنان يكى باشد.
، دبيرستان و  راهنمايى   ، (ابتدايى  از سنوات تحصيلى  ج) داوطلب حداقل چهار (4) سال 
يا دانشگاه) را به صورت متوالى يا متناوب در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا براى 

استخدام طى كرده باشد.
د) داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وى، حداقل چهار (4) سال سابقه پرداخت حق بيمه در 
شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا براى استخدام را داشته باشند. (پرداخت حق بيمه به 

مدت تعيين شده صرفاً توسط يكى از موارد مذكور قابل احتساب است).
تبصره1: مبناى استان و شهرستان براى تعيين بومى بودن، تقسيمات كشورى در زمان ثبت 

نام مى باشد.
تبصره2: در صورتي كه ظرفيت مورد نياز هر يك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از 
بين متقاضيان بومي شهرستان تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين 
انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي استان و سپس متقاضيان غير بومي همان 

رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد .
7/9- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يك شغل و يك محل جغرافيايى خواهند بود.

7/10- مدارك تحصيلى باالتر يا پايين  تر از مقاطع تحصيلى اعالم شده در شرايط احراز مشاغل 
در آگهي استخدامي و همچنين  مدارك معادل، براي شركت در امتحان و استخدام معتبر نمي 

 باشد.
7/11- مسئوليت ناشى از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهى برعهده 
داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود كه داوطلب 
اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهى است داوطلب از انجام مراحل بعدى محروم 

خواهد شد، حتى در صورت صدور حكم استخدام، حكم مزبور لغو وبال اثر مى  گردد.
7/12- انتخاب داوطلبان به ترتيب باالترين نمره كل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با 
رعايت ظرفيت پيش بيني شده مى   باشد. در مواردى كه نمره كل دو داوطلب در يك رشته 
شغلي يكسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعالم شده در آگهى استخدامى باشد، ابتدا نمره آزمون 
توانمندى  هاى تخصصى مالك انتخاب خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندى  

هاى تخصصى، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش ، مالك عمل قرار خواهد گرفت. 
7/13- داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامى مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمى در مهلت مقرر به 
هسته گزينش دانشگاه براى تكميل پرونده گزينشى مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه، قبولى فرد كان لم 

يكن تلقى شده و افراد ذخيره به  جاى وى به گزينش معرفى خواهد شد.
7/14- پذيرفته  شدگان اصلى پس از اعالم نهايى حداكثر يك ماه فرصت خواهند داشت جهت تكميل مدارك و 

طى مراحل استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمايند. 
7/15- از پذيرفته شدگان نهايى، تعهد محضري جهت اشتغال به مدت 5 سال در محل مورد تقاضا خدمت اخذ 
مي  گردد. در صورت عدم اجراي تعهد و يا انصراف از خدمت حكم استخدامى آنان لغو و از وجود افراد ذخيره 

استفاده مى شود.
7/16- هرگونه اطالع رسانى درخصوص امتحان از طريق سايت اينترنتى به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان 

اطالعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد.
7/17- با توجه به اين كه مالك ثبت نام از متقاضيان تكميل برگ درخواست شغل مى باشد الزم است درتكميل 

آن نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصالحاتى پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود. 
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رعايت مبحث نوزدهم در مقررات ملى ساختمان باعث صرفه جويى در مصرف انرژى و آسايش 

ساكنين ساختمان و حفظ سرمايه هاى ملى مى شود.
سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

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

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

جدول شماره 3220 طراح: نسرين كارى
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ضرب المثل بيرجندى

چغندر د گلويى گير كرده
چغندر در (به) گلويش گير كرده.

به كسى گفته مى شود كه نامرتب، 
ناشمرده و نامفهوم سخن بگويد

* چغندر سر و ته ندره
چغندر سر و ته ندارد

اشياى نسبتاً گرد، طول و عرض ندارند.
شوخى به كسى مى گويند كه از طرز نشستن 
خود عذرخواهى كند و پشتش به ديگران باشد.

مهمترين پيام بعثت
است.  بعثت  پيام  ترين  مهم  و  ترين  اصلى  توحيد، 
اسالم  كه  است  گسترده  چنان  اصل  اين  فراگيرى 
به نام دين توحيد شناخته مى شود. در قرآن كريم، 
اصل توحيد، ساختار كلى همه آيات است و نخستين 
پيام همه پيامبران پيشين نيز اصل توحيد بوده است: 
«پيش از تو هيچ پيامبرى نفرستاديم، مگر آنكه به 
وى وحى كرديم كه معبودى جز من نيست، پس تنها 

مرا پرستش كنيد».
از سوى ديگر، توحيد فقط راه حلى براى بحران هاى 
دوران جاهليت نبوده است. توحيد، شعار محض نيست. 
توحيد؛ يعنى نفرت و دورى و نفى همه طاغوت ها. 
توحيد؛ يعنى تكيه نكردن به هيچ قدرتى جز قدرت و 
عظمت ا.... با اين مفهوم، انسان قرن 21، بيش از هر 
زمان ديگر به اين اصل حياتى نياز دارد. بشر امروز، 
با طاغوت ها و بت هاى درونى و بيرونى خود، از هر 
گونه پيشرفت و سعادت واقعى بازمانده است. توحيد؛ 
يعنى نپذيرفتن هيچ گونه بى عدالتى. با اين وصف، 
از شخصى ترين رفتار انسان تا قانون گذارى براى 
است.  توحيد  اصل  اجراى  جايگاه  جهانى،  حكومت 
تمدن  بيگانه،  هاى  قدرت  با  مبارزه  و  توحيد  بدون 
امروز نه تنها ارزشى ندارد، بلكه سرعت سقوط انسان 

را چند برابر خواهد كرد.

خاله ليال: يه مسابقه  هست كه مردايى كه ادعاشون 
مى شه توش شركت مى كنن. 
مراد بيگ : من ادعايى ندارم! 

خاله ليال: ادعايى ندارم خودش كم ادعايى نيست
فيلم: روزى روزگارى

   هنگامه عيد است و پر است از بركات
   آمد ز حرا رسول شيرين حركات
   با خلق عظيم شد رسول اخالق

   بر خلق خوشش زصدق و ايمان صلوات

   بعثت نور مبارك

سبقت از سايه ها به بيشتر دويدن نيست
 به سوى نور كه باشى سايه ها در پس تواند 

حتى آنگاه كه ايستاده ايى . .

يكى از رسالت هاى ِ فلش ممورى
 گم شدنه! اصال آفريده شده 

واسه گم شدن

برروى زمين و آسمان ها و كرات
در بين مناجات و تمام كلمات

زيباتر از اين دعا نديده است كسى   
بر خاتم انبياء محمد صلوات

يك عمر در انتظارى تا بيابى آن را كه دركت كند 
 و تو را همانگونه كه هستى بپذيرد و عاقبت در 
مى يابى كه او از همان آغاز ”خودت“ بوده اى 

مهاتما گاندى: حيات شخص پيامبر اسالم بنوبه 
خود نشانه وسر مشق بارزى براى رد فلسفه عنف 

واجبار در امر مذهب مى باشد.

است  روزى  اسالمى،  باورهاى  پايه  بر  َمْبَعث  روز 
پيامبرى  به درجه  پيامبر اسالم،  كه محمد(ص)، 
حرا،  غار  در  او  معنقدند  مسلمانان  شد.  برگزيده 
نايل  پيامبرى  به  از سوى خدا  و  توسط جبرئيل 
آمد و مأمور شد كه چندخداپرستى و بت پرستى 
را از زمين بردارد و خداپرستى را رواج دهد و پيام 
وحى را به مردم برساند. محمد در اين زمان چهل 

سال داشت و در مكه زندگى مى كرد.
روز  در  مصطفى  محمد  شيعيان،  باور  اساس  بر 
27 رجب عام الفيل، سال 13 پيش از هجرى به 
را جشن  روز  اين  شيعيان  شد.  مبعوث  پيامبرى 
مستحبى  اعمال  اسالمى  روايات  در  و  مى گيرند 
براى روز مبعث پيش بينى شده است. دعا، نماز و 

غسل مستحب از اعمال اين روز است.

روز مبعث چه روزيست؟
روز َمْبَعث، روزى است كه حضرت محمد، پيامبر 
گرانقدر اسالم، به درجه پيامبرى برگزيده شد. در 
تقويم هجرى قمرى، 27 رجب روز مبعث است.
حضرت محمد مصطفى در روز (27 رجب) سال 
40 عام الفيل، همزمان با سال 13 پيش از هجرت 
از  و  پيامبر اسالم، در غار حرا، توسط (جبرئيل) 

سوى خدا به پيامبرى نايل آمد. روز مبعث، روز 
ُخرافه  تابوت  در  كه  است  خردهايى  برانگيختن 
دفن  پيشگى  جهل  و  پرستى  هوس  گرايى، 
هاست؛  عاطفه  تولّد  روز  مبعث  روز  بود.  شده 
زخمى شمشيرها  رقص  در  كه  هايى   عاطفه 

مى شد و در جنگل نيزه ها جان مى باخت. 
آن روزها، دختركان معصوم، به جاى آغوش گرم 

مادر، در دامان سرد خاك مى خفتند. 
به  جان  ها،  جهالت  در جنگ  بلندقامت،  جوانان 
بند  در  پناه،  بى  زنان  و  دادند  مى  تيرها  بارش 
پاى  به  خارهايى  كه چه  آه  زيستند.  مى  اسارت 
بشريّت مى خليد و چه زخم هايى دل عاطفه ها 

را مى َخست.
روز مبعث، روز مرگ قساوت ها و شرارت ها بود؛ 
روز مرگ كرامت هايى كه به پاى بت ها قربانى 
مى شد؛ روز مرگ جهل و شرك و پرستش هاى 

ناروا بود.

بازگشت از كوه حرا
پس از اين پيامبر (ص) از كوه پايين آمدند و به 
سمت مكه و خانه خويش عازم شدند. هنگاميكه 
براى  را  خويش  بعثت  ماجراى  رسيدند  خانه  به 

بازگو  (س)  خديجه  حضرت  گراميشان  همسر 
نمودند. 

خديجه (س) نيز كه در سالهاى همسرى با پيامبر 
(ص) آثار بزرگى و پيامبرى در ايشان را ديده بود، 
انتظار  در  من  كه  است  ديرزمانى  خدا  گفت:«به 
كه  بودم  اميدوار  و  برده ام،  بسر  روزى،  چنين 

روزى تو رهبر خلق و پيغمبر اين مردم شوى.»

نزول سوره مدثر
در همين روزهاى آغازين بعثت رسول خدا (ص) 
بود كه در هنگام استراحت ايشان، جبرئيل براى 
بار ديگر بر پيامبر (ص) نازل شد و آيات نخستين 
سوره مدثر را بر ايشان خواند كه: به نام خداوند 
خود  به  جامه  كه  كسى  اى  مهربان،  بخشنده 
خدا  عذاب  از  را  خود  قوم  و  برخيز  اى،  پيچيده 
را  لباست  و  كن  ياد  بزرگى  به  را  خدا  و  ده  بيم 
بر هركس  ناپاكى دورى گزين و  از  پاكيزه دار و 
صبر  خدا  براى  و  نگذار  منت  ابداً  كنى  احسان 

پيش گير» 
 مى توان گفت مفاد اين سوره اين است كه از اين پس،
دادن  بيم  فكر  به  پيوسته  بايد  (ص)  پيامبر 
آن  از  لحظه اى  و  بوده  نافرمانى خداوند  از  مردم 

آيه هاى  اولين  كه  بود  گونه  بدين  و  نباشد  غافل 
نازل  (ص)  پيامبر  به  اسالم  دين  آسمانى  كتاب 
رسالت  مقام  به  خداوند  جانب  از  ايشان  و   شد 

برگزيده شدند.

نخستين مسلمانان
حضرت على (ع) به دليل نزديكى با پيامبر (ص) 
در غار حرا، همراه ايشان بوده اند كه لحظه نزول 

اولين وحى هم يكى از آن مواقع بوده است. 
حضرت  كه  مى رسد  نظر  به  طبيعى  بسيار  پس 
على (ع) كه از نزديك اين وقايع عظيم و مبعوث 
از جانب خداوند  پيامبر (ص) در غار حرا،  شدن 
متعال را نظاره گر بوده اند، در آنجا به پيامبر (ص) 
ايمان آورده و به عنوان اولين مسلمانان، چه در 

ميان زنان و چه در ميان مردان ياد شوند.
در مورد اولين زن مسلمان نيز بايد گفت كه به 
اتفاق عموم مورخان اسالم، حضرت خديجه (س) 
(ص)  پيامبر  چون  بوده اند،  مسلمان  زن  اولين 
برخورد  كه  كسى  اولين  با  شدن  مبعوث  از  پس 

داشته اند، حضرت خديجه (س) بوده است.
 .بعد از اين دو بزرگوار مى توان به ابوذر غفارى كه 

جزو اولين مسلمانان بوده نيز اشاره كرد.
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

 بدانيد زندگي دنيا تنها بازي و سرگرمي، و تجمل پرستي و تفاخر در ميان شما 
و افزون طلبي در اموال و فرزندان است. سوره حديد آيه 20

حديث روز

بهترين جهادها در پيش خدا سخن حقي است كه به پيشواي ستمكار گويند .
پيامبر (ص)

سخن پير قديم

فالش بك

روز مبعث چه روزى است؟

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 فورى سوپرماركت 
با 10 سال سابقه در بهترين 

موقعيت با درآمد روزانه
 باالى 700 تومان

09105464883  

 فروش باغ ويال با چشم انداز عالى
 و زمين براى گلخانه و باغ يا معاضه

 با خودرو   09152696192

قابل توجه بانك ها ، موسسات دولتى 
سازمان ها و ...

يك باب مغازه با 165 متر زيربنا (زيرزمين + 
همكف) با امتياز آب ، برق ، گاز، تلفن 
واقع در بلوار مسافر رو بروى ترمينال 

اجاره داده مى شود.    09363846376

فروش آپارتمان آخر خيابان مدرس 
سند آزاد با امكانات كامل 

فى : 85 ميليون
09157217868

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

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

   32304027 -09159656641 روزى

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    
 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

خدمات بيل بكو
  حفارى/ خاك بردارى/ خاك ريزى  

09157211373 - ايوبى

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

09151608440 - چهكندى نژاد

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

مركز تخصصى ابرو ، قرينه سازى
بين مدرس 11 و  13- زيبايى سى تل

32230549

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

09151636052

يك نفر مسلط به كامپيوتر براى كار 
در كارگاه ساختمانى نيازمنديم.

32321018 - 09152576616

تدريس خصوصى رياضى ، فيزيك ، آمار 
(دبيرستان ، دانشگاه) مخصوص آقايان

09303402797

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم

09151632890 - سبزه بين

فروش فورى
پژو 405 مدل 1388 - رنگ نقره اى  
بيمه تا برج 11 - بدون رنگ - فوق العاده 
تميز و كم كار قيمت: 20/200 ميليون
پژو پارس مدل 1390 - رنگ سفيد  

بيمه يك سال كامل - كاپوت رنگ 
بدون خوردگى شاسى فوق العاده تميز
 و ديدنى قيمت: 26/500 ميليون 

09151632110

 مغازه  تجارى  به  متراژ 
 120متر  واقع در خيابان 

17 شهريور اجاره داده مى شود.
09151601651

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09156657502 - 32228886

09151608712

مغازه پوشاك واقع در محدوده مدرس 
با شرايط عالى واگذار مى شود.

09373626743
فروش ويال باالتر از بند اميرشاه با كليه 
امكانات ، 265 متر زمين ، 60 متر زيربنا 
يا معاوضه با ماشين     09305616472

فروش مرغدارى واقع در سه راهى روم 
ظرفيت: 30/000 قطعه ، اتومات 

قيمت: توافقى      09305616472

مغازه تايپ و تكثير با موقعيت عالى 
واگذار مى شود. نقد و اقساط 

يا معاوضه با ماشين    09374120696

فروشگاه ياران واقع در خيابان 
 غفارى - خيابان ذكريا رازى 

 روبروى بيمارستان ولى عصر (عج)
 به فروش مى رسد.

32440622 - 09358162990

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

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

نبش 17 شهريور 24 - 09159618050

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

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

 09158651167- شهريارى

يك نيرو براى كار در گاودارى 
نيازمنديم.   09374752625

دعوت به همكارى اپراتور دستگاه 
اتوماتيك توليد جدول و بلوك پرسى با 

حداقل يك سال سابقه  09151371055

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان

www.asbirjand.ir حاشيه پاسداران 15

فروش ملك استثنايى در شهر مود
1- باغ حصار شده با انواع درختان ميوه 2 ساله به  مساحت 1600 مترمربع نبش بلوار امام رضا (ع)

2- باغ با حصار قديمى داخل محدوده خدماتى شهردارى داراى 80 اصله درخت زرشك 
20 ساله و استخر ذخيره آب حدود 2000 مترمربع

3- مقدار زيادى زمين قابل كشت داخل مزرعه پايين
4- مقدارى زمين كشاورزى سمت شمال جاده بيرجند - زاهدان

5 -350 مترمربع زمين مسكونى
6- شش ساعت آب از قنوات ثالثه مود به قيمت استثنايى به فروش مى رسد.

09155623695
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اخبار ورزشى

شهرخبر: مصرف غذاهاى با طبع سرد مانند ماهى، لبنيات و استفاده از عرقيات و سبزيجات بهارى، بهترين تغذيه  براى سالم ماندن كبد است. از جمله غذاهاى 
سردى بخش انواع ماهى ها، لبنيات، خوراك ها و خورشت هاى سبزى دار، انواع ساالد و بخصوص آش را مى توان نام برد. مصرف سبزيجات برگ سبز، جوانه ها 
و همچنين نخود، لوبيا، بادمجان، كلم، كرفس، كاهو و سبزيجات كوهى و عرقياتى همچون كاسنى و شاتره شست وشو دهنده كبد و تصفيه كننده خون است. 

بهترين تغذيه براى سالم ماندن «كبد»

موز خال دار بخوريد! 

 شهرخبر: متخصصين به افراد توصيه مى كنند 
تا روزانه 1 يا 2 عدد موز رسيده مصرف كنند 

آنفوالنزا،  برابر  در  را  خود  طريق  اين  به  تا 
سرماخوردگى و نظير آن ايمن كنند. موز كامال 
رسيده حاوى ماده اى به نام «TNF» مى باشد 
طبيعى  غير  هاى  سلول  با  مبارزه  قدرت  كه 
موز  نشانه هاى  از  يكى  است،  گفتنى  دارد.  را 

رسيده وجود لكه هاى سياه در سراسر آن است 
و هر چه ميزان لكه هاى سياه آن بيشتر باشد 
اثر بهسازى و ايمنى آن باالتر است. محققان بر 
اين باورند كه مصرف موز يك راه بسيار عالى 
براى پيشگيرى از ابتال به بيمارى هاى تهديد 

كننده و سرطان است.

بهترين غذاها براى مقابله با 
سرطان را بشناسيد 

 
سالمت نيوز: ميوه ها و سبزيجات سرشار از مواد 

مغذى هستند كه با سرطان مبارزه مى كنند. هر 
قدر اين مواد غذايى رنگين تر باشند، مواد مغذى 
بيشترى دارند. فوالت يكى از ويتامينهاى مهمى 
است كه به حفاظت از ما در مقابل سرطان روده 
 بزرگ، راست روده و سرطان سينه كمك مى كند. 
محصوالت  از  وفور  به  را  مهم  ويتامين  اين 
توانيد  مى  كامل  گندم  از  شده  تهيه  صبحانه 
مصرف  ارتباط  مطالعات  برخى  كنيد.  دريافت 
سرطانها  برخى  خطر  كاهش  با  فرنگى  گوجه 
اند.  داده  نشان  را  پروستات  سرطان  جمله  از 
 همچنين آب تنها تشنگى شما را برطرف نمى كند 
مثانه  مقابل سرطان  در  از شما  تواند  مى  بلكه 
محافظت نمايد. حبوبات نيز به قدرى براى شما 
جاى  نبايد  آنها  بودن  سرطان  ضد  كه  مفيدند 
تعجب داشته باشد. «كاركامين» تركيب اصلى 
و  ديگر)  هاى  ادويه  و  كارى  (ادويه  چوبه  زرد 

عامل مبارزه كننده با سرطان است.

با «پياز» وزن خود را كم كنيد !

سالمانه: پياز يك راه طبيعى براى كاهش وزن و 
 چربى اضافى  بدن است. پياز حاوى اسانس هاى 
سرعت   به  كه  است،  معدنى  مواد  و  مختلف 
به  منجر  و  برده  باال  را  بدن  ساز  و  سوخت 

كاهش وزن  طبيعى مى شود. همانطور كه قبال 
ذكر شد پياز داراى آنتى اكسيدان ها و خواص 
ضد التهابى است كه يكى از سالح هاى عالى 

در برابر افزايش وزن است.

مهمترين عاليم بيمارى پاركينسون 

اينكه  به  اشاره  با  متخصصان  نيوز:  سالمت 
كندى  پاركينسون  بيمارى  عالمت  مهمترين 
حركات است، ديگر عاليم اين بيمارى را لرزش 
در حالت استراحت، سفتى عضالت و اختالل راه 

رفتن عنوان مى كنند. پاركينسون دومين بيمارى 
شايع نورودژنراتيو (بيمارى تخريبى سيستم عصبى) 
بعد از بيمارى آلزايمر است.كند شدن بلع باعث مى 
شود گاهى بزاق از گوشه دهان اين بيماران بيرون 

بريزد. كند شدن در حركات دستها باعث مى شود 
كه در انجام حركات ظريف، بيماران مشكل داشته 
باشند. همچنين لرزش در حالت استراحت معموال 
از يك دست شروع مى شود و اندامهاى ديگر را 
درگير كند. به عنوان مثال در دست مقابل، پاها، 
چانه و زبان هم ممكن است لرزش مشاهده شود.

مادران باردار با  احتياط 
«ريحان» بخوريد

 
بادشكن  و  معطر  گياهى  سالمانه:«ريحان» 
است  گياهانى  از  يكى  ريحان،  است. همچنين 
كه گنجاندن آن در برنامه غذايى روزانه مى تواند 
از  استفاده  باشد.  مؤثر  تومورها  رشد  مهار  در 
اين گياه باعث تحريك سيستم ايمنى مى شود 
ريحان  كند.  توليد  بيشترى  آنتى بادى هاى  تا 
و  خواب آور  آرام بخش،  شيرافزا،  خواص  داراى 
ضدبيمارى آلزايمر است كه با وجود اين خواص 
بايد در مصرف آن در دوران باردارى و شيردهى 

كمى احتياط كرد. 
 

از خواص برگ مو چه مى دانيد؟ 

و  زكام  براى  انگور،  درخت  برگ  نيوز:  نامه 
عفونت هاى روده، ضد عفونى كننده گران بهايى 
است. براى اين كار مى توان مى توان چهار گرم 
برگ خشك مو را در يك ليوان آب جوش دم كرده 
و دو تا سه فنجان در روز تناول نمود. برگ مو 
است. موثر  زردى  و  نقرس  رفع  است.در  قابض 

هنگامى كه پوست صورت قرمز و ملتهب است، 
خوردن دم كرده برگ مو مفيد است.

مادران باردار با  احتياط «ريحان» بخوريد

آتش سوزى در خيابان معلم بيرجند

پليسى  با اعالم مركز فوريت هاى  دو شب گذشته 
بر آتش سوزى مغازه كفش فروشى در  110 مبنى 
و  انتظامى  ماموران  بالفاصله  بيرجند،  معلم  خيابان 
نيروهاى امدادى براى بررسى موضوع و امداد رسانى 
كه  كردند  مشاهده  ماموران  شدند.  اعزام  محل  به 
مغازه كفش فروشى به داليل نامعلومى دچار حريق 
شده و تعدادى از لوازم مغازه در آتش سوخته و به 
صورت جزئى به بناى مغازه آسيب وارد شده است. 
محل،  در  موقع  به  حضور  با  نشانى  آتش  نيروهاى 
آتش سوزى را مهار و خاموش كردند و علت حادثه 

در دست بررسى كارشناسان قرار دارد.

قتل عمد در صحنه تصادف ساختگى 
لو رفت

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى كرمانشاه گفت: 
در پى اعالم مركز فوريت هاى پليسى مبنى بر يك 
فقره واژگونى در يكى از جاده هاى روستايى منجر به 
فوت راننده و انتقال جسد به بيمارستان، ماموران براى 
اعزام شدند. سرهنگ  بيمارستان  به  بررسى موضوع 
مرگ  كه  محرز شد  تحقيقات  ادامه  در  افزود:  يارى 
وقوع  احتمال  و  نبوده  واژگونى  حادثه  اثر  بر  متوفى 
قتل به يقين تبديل شد. وى خاطر نشان كرد: در اين 
راستا تعداد 7 نفر مظنون شناسايى و دستگير شده و 

تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

كارمند هتل، با جعل امضا 
كاله رئيسش را برداشت 

 
ايسنا: رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى گفت: چندى 
پيش در پى شكايت يكى از هتلداران مشهد مبنى بر 
كالهبردارى ميلياردى از وى با جعل امضا، ماموران براى 
بيدمشكى  بررسى موضوع وارد عمل شدند. سرهنگ 
افزود: در بررسى ها مشخص شد كه برداشت ها توسط 
يكى از كاركنان هتل مالباخته انجام گرفته است.در نهايت 
متهم دستگير شد و در بازجويى ها اظهار كرد: با سوء 
استفاده از موقعيت شغلى و جلب اعتماد شاكى امضاى 
وى را جعل و طى 34 فقره چك مبلغ يك ميليارد و 250 

ميليون ريال از بانك برداشت كرده است. 

بار شتر قاچاق به مقصد نرسيد

فرمانده انتظامى طبس از كشف 22 نفر شتر قاچاق از 
يك دستگاه كاميون در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
جالليان گفت: ماموران در محور «پيكوه»  به طبس به 
يكدستگاه كاميون سبز رنگ و يك دستگاه كاميونت بارى 
سفيد رنگ مشكوك شدند.وى گفت: ماموران در بازرسى 
از خودروها 22 نفر شتر قاچاق بدون مجوز كشف كردند و 
دو متهم نيز دستگير شدند. فرمانده انتظامى خوسف نيز 
گفت: ماموران هنگام گشت زنى در محور خوسف به 
طبس به يكدستگاه كاميون سبز رنگ مشكوك شدند. 
سرهنگ دوم كارگر افزود: ماموران 19 نفر شتر قاچاق 

بدون مجوز كشف كردند و دو متهم نيز دستگير شدند.

كشف يك ميليارد ريال  كاالى قاچاق 
در « نهبندان»

با اعالم مركز فرماندهى و كنترل فرماندهى انتظامى 
 استان، ماموران ايستگاه بازرسى شهيد حسينى سهل آباد 
دستگاه  يك  به  عبورى  خودروهاى  كنترل  هنگام 
خودروى كاميون بنز مشكوك شدند و آن را متوقف و 
بازرسى كردند. در بازرسى از اين خودور تعداد2600عدد 
توپ فوتسال،2740عدد توپ فوتبال، 250جفت دستكش 
بكس، 2650جفت دستكش دروازه بانى و تعداد 1050و 
مقادير زيادى لوازم ورزشى قاچاق كشف شد كه در اين 
اين  ارزش  متهم دستگير شد. كارشناسان  رابطه يك 
محموله قاچاق را بيش از يك ميليارد ريال  برآورد كردند.

6
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حوادث

جريمه پرسپوليس و استقالل
 از سوى كميته انضباطى

در  پرسپوليس  و  استقالل  فوتبال  تيم هاى  فارس: 
احكامى از سوى كميته انضباطى جريمه شدند. ديدار 
دو تيم پرسپوليس و پيكان در هفته بيست و هشتم 
تخلفاتى  تيم  اين  تماشاگران  سوى  از  و  شد  برگزار 
حريف  تيم  به  نسبت  اخالقى  غير  شعار  بر  مبنى 
صورت گرفت. اين تيم به تذكر كتبى از سوى كميته 
پرتاب  دليل  به  است  گفتنى  شد.  محكوم  انضباطى 
ترقه از سوى تماشاگران استقالل در ديدار تيمشان 
مقابل صباى قم، اين تيم طبق بند يك ماده 79 به 

50 ميليون ريال جريمه نقدى محكوم شد.

على پروين: داربى 80 مساوى مى شود 

هشتادمين  نتيجه   ايران  فو تبا ل  اسبق  ستاره  ايسنا:   
شهرآورد پايتخت را با تساوى بدون گل براى دو تيم 
سوال  اين  به  پاسخ  در  پروين،  على  كرد.  پيش بينى 
و  حرف  اما  نگيرد  صورت  تبانى  اصل  در  شايد  كه 
حد  از  بيش  تساوى هاى  درباره  بسيارى  حديث هاى 
هر دو تيم مطرح است، تصريح كرد: تا زمانى كه من 
در فو تبا ل ايران بودم و به خاطر دارم نه چنين چيزى 
مطرح شده و نه چنين چيزى بوده است. واقعا مى شود 
يك مربى به مهاجمش بگويد كه در محوطه جريمه 
توپ را به گل تبديل نكند؟ مگر چنين چيزى مى شود 
نزنند!  گل  كه  گفته اند  باال  از  مى گويند  فقط  اصال؟ 
يعنى چه اين حرف ها؟ اين دو تيم دوست ندارند به 

يكديگر ببازند و علت آن هم هو اد ا ران هستند. 

كواچ: تا مسابقات به مرز آمادگى مى رسيم
 

 ايسنا : سرمربى تيم ملى واليبال با قدردانى از حمايت هاى 
فدراسيون و ابراز رضايت از شرايط اردوى فنالند گفت: 
اميدوارم تا مسابقات به مرز آمادگى برسيم. اسلوبودان 
اردوى  در  خوبى  شرايط  اظهاركرد: خوشبختانه  كواچ 
فنالند داريم. حس مى كنم بازيكنانم با انگيزه تر كار 
مى كنند. طبيعى است كه هر چه به مسابقات نزديك 
شويم، شرايط آمادگى و هماهنگى ها بهتر شود. قطعا 

حريفان ما هم چنين شرايطى دارند. 

داور داربى امروز معرفى مى شود
 

جهان نيوز: عسگرى رئيس دپارتمان داورى درباره اعالم 
داوران داربى تهران گفت: بازى بين تيم هاى پرسپوليس و 
استقالل از حساسيت مختص به خود برخوردار بوده و با 
وجود اينكه اين ديدار هيچ تاثيرى در كسب مقام قهرمانى 
ليگ ندارد اما باعث نمى شود كه از داوران جوان و كم 
تجربه استفاده كنيم. در نهايت امروز از طريق سايت رسمى 

فدراسيون اسامى داوران اين ديدار را اعالم خواهيم كرد.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4   
32212519 - 09151606528    
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

شهربازى پارك توحيد 
همه روزه آماده خدمات
 به فرزندان دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

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

  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



نماينده مردم خراسان جنوبى در مجلس خبرگان به مناسبت عيد مبعث در نشست هم انديشى علماى تشيع و تسنن بيرجند سخنرانى مى كند. 
به گزارش خاورستان، در سالروز بعثت نبى مكرم اسالم حضرت محمد(ص)، آيت ا... رئيسى دادستان كل كشور و نماينده مردم خراسان جنوبى 

در مجلس خبرگان رهبرى، در جمع مردم بيرجند سخنرانى مى كند.

تمامي اقدامات و برنامه ريزي ها آيت ا... رئيسى، سخنران نشست « هم انديشى علماى تشيع و تسنن» در بيرجند
بايد بر محور قانون باشد

مشاورين،  معاونين،  انديشي  هم  نشست  در  استاندار 
فرمانداران و مديران ستادي استانداري گفت: شأن و 
جايگاه مديران در تمامي رده ها و سطوح بايد حفظ شود. 
 خدمتگزار افزود: همه اقدامات، برنامه ريزي ها و تالش ها
در بخش هاي مختلف بايد بر مبناي قانون و مقررات 
موجود و نظامات پذيرفته شده اداري باشد. وي با بيان 
اينكه خواسته ها و نيازها نامحدود، اما اعتبارات و امكانات 
محدود هستند، گفت: با اين وجود مي توان با گفتاري 
صادقانه همراهي مردم عزيز را كه در تمامي عرصه ها 
حضوري مهم و مؤثر داشته اند را به عنوان يك اصل 
مهم در راه رسيدن به موفقيت جلب كرد. وى در بخش 
ديگري از سخنان خود با بيان اينكه بايد زمينه هاي 
برگزاري انتخابات باشكوه و در كمال آرامش و امنيت 
فراهم شود، ادامه داد: بايد مراقب بود تا نگذاريم اعتماد 
 مردم با انجام برخي اقدامات نامناسب خدشه دار شده 

و يا مورد بي توجهي قرار گيرد.

بازديد رئيس نمايندگي وزارت امور خارجه 
در استان از پايانه مرزي ماهيرود 

استان  امور خارجه  وزارت  نمايندگى  رئيس  ابراهيمى، 
ضمن بازديد از روند تشريفات ورود و خروج كاال، كاميون 
و پروژه هاي در دست احداث پايانه مرزي ماهيرود (ميل 
پروژه هاي  پيشرفت  وضيعت  آخرين  جريان  در   ،(78
عمراني اين مرز قرارگرفت. در اين بازديد بابايي مدير 
و  ناوگان  مشكالت  از  گزارشي  ماهيرود  مرزي  پايانه 
رانندگان در آنسوي مرز و همچنين روند ساخت و ساز 
 در پايانه ارائه نمود و افزود: سالن تجاري با پيگيري هاي

انجام گرفته در بهمن ماه سال 92 به بهره برداري رسيد 
باالي 60  فيزيكي  پيشرفت  داراي  مسافري  سالن  و 
درصد بوده و تالش مي شود با برنامه ريزي انجام شده، 

هرچه سريعتر به بهره برداري برسد.

 برگزارى پودمان آموزشى شعر خوانى 
پودمان آموزشى شعرخوانى در بيرجند با حضور مهدى 
محمديان كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى در 21 
الى 23 ارديبهشت 1394 برگزار شد. مدير كل كانون 
از  بايد يكى  پرورش فكرى استان گفت: شعر خوانى 
فعاليت هاى مهم و اولويت دار در مراكز فرهنگى هنرى 
كانون باشد. صمدى اظهار اميدوارى كرد: برگزارى دوره 
آموزش شعرخوانى به تقويت كمى و كيفى اين فعاليت 

در مراكز فرهنگى هنرى استان كمك كند.

برگزارى جلسه تخصصى بررسى 
و رفع مشكالت مالياتى واحدهاى توليدى

اولين جلسه كميته تخصصى بررسى و رفع مشكالت 
مالياتى  امور  كل  اداره  در  توليدى  واحدهاى  مالياتى 
اين جلسه مديران واحدهاى صنعتى،  برگزار شد. در 
از عوامل  را  نقدينگى  اقتصادى، كمبود  تحريم هاى 
اثرگذار بر پرداخت ماليات دانستند و خواستار انعكاس 
مشكالت به مراجع ذيربط و بازبينى قوانين و مقررات 
اهميت  بر  تأكيد  با  نيز  مالياتى  امور  مديركل  شدند. 
اولويت  افزود:  گذار،  و جذب سرمايه  گذارى  سرمايه 
اخذ ماليات در كشور، رعايت عدالت مالياتى است و 
از  هدف  اين  به  رسيدن  براى  توان  و  سعى  حداكثر 
سوى همكاران سازمان و اداره كل صورت مى پذيرد. 
واحدهاى  از  تعدادى  مشكالت  و  مسائل  ادامه  در 
توليدى و صنعتى به طور جداگانه بررسى و دستورات 
الزم براى رسيدگى سريع و مساعدت حداكثرى در 
دولت  حقوق  رعايت  و  مقررات  و  قوانين   چارچوب 
هاى نشست  روند  ادامه  بر  و  شد  صادر  مؤديان   و 

دوره اى تأكيد شد.
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مديران در چارچوب وظايف قانوني
 نهايت تالش خود را براي خدمترساني به مردم انجام دهند 

استاندار در جلسه شوراي اداري استان گفت: مديران بايد در چارچوب وظايف 
قانوني و مأموريت هاي تعيين شده نهايت تالش و جديت خود را براي خدمت 
رساني بهتر و بيشتر به مردم و تسهيل اين امر به انجام برسانند. به گزارش 
روابط عمومى استاندارى، خدمتگزار به نامگذاري سال نو از سوي رهبر معظم 
انقالب با عنوان دولت و ملت، همدلي و همزباني اشاره كرد و افزود: با توجه 
به اين امر و نيز نزديك شدن به عيد سعيد مبعث حضرت محمد(ص)، مديران 
بايد با تأسي از آن حضرت با خوشرويي، تواضع و راستگويي به ارائه خدمت به 
 مردم بپردازند. وي ضمن تبريك هفته هالل احمر و قدرداني از تالش هاي
فعالين اين عرصه افزود: امدادگران، مسئولين و دست اندركاران امر امداد در 
 جمعيت هالل احمر، در سخت ترين شرايط به خدمت صادقانه به مردم مي انديشند.
وي به شعار امسال جمعيت هالل احمر با عنوان «دنياي آرام، انسان مهربان» 
اشاره كرد و خاطر نشان كرد: خدمت خالصانه در كنار تعهد، دلسوزي و مهرباني 
جزو ويژگي هاي اخالقي و هميشگي امدادگران در جمعيت هالل احمر است. 
استاندار پيگيري اجراي مصوبات سفر كاروان تدبير و اميد به استان را مورد تأكيد 
قرار داد و يادآورشد: مديران از تمام توان و ظرفيت كاري و اداري خود براي 
اجرايي شدن اين مصوبات كه نقش مهمي در توسعه اقتصادي استان خواهد 
دستورات  اجرايي  هاي  دستگاه  مديران  داد:  ادامه  وي  كنند.  استفاده  داشت، 
هاي اولويت  مهمترين  استان  در  دولت  عالي  نماينده  عنوان  به  را   استاندار 

كاري دولت تلقي كرده و در جهت اجرايي شدن آنها بيش از پيش تالش و برنامه 
ريزي كنند. وي به توفيقات دولت تدبير و اميد در بخش هاي مختلف اشاره 
كرد و ادامه داد: در حوزه بهداشت و درمان توفيقات بسيار خوبي حاصل شده كه 
 اميدواريم مسئولين ذيربط در مركز نسبت به تجهيز و تكميل بيمارستان هاي
خرداد  سوم  رسيدن  فرا  به  باشند.وي  داشته  جديت  گذشته  از  بيشتر  استان 
سالروز آزادسازي خرمشهر اشاره كرد و ادامه داد: در دوران 8 سال دفاع مقدس 
رزمندگان اسالم در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل از تمام هستي خود براي 
دفاع از كيان ايران عزيز گذشتند؛ از اين رو سالروز آزادسازي خرمشهر به عنوان 

يك نقطه عطف در تاريخ انقالب اسالمي بايد گرامي داشته شود. 

ارتقاي شاخص هاي سالمت 
             از مهمترين برنامه هاي دولت تدبير و اميد است 

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزير  هاي  استان  و  مجلس  امور  حقوقي،  معاون 
پزشكي نيز افزود: ارتقاي شاخص هاي سالمت در موضوع درمان و پيشگيري 
از جمله مهمترين برنامه ها و اولويت هاي كاري دولت تدبير و اميد است كه 

به شكر خدا به توفيقات خوبي نيز دست يافته ايم.
طاهر موهبتي با بيان اينكه تأمين سالمت مردم همواره از تأكيدات رهبر معظم 
انقالب نيز بوده است، گفت: ايشان فرموده اند بيمار به جز درد بيماري نبايد 

نگراني ديگري داشته باشد؛ كه اين امر به عنوان يك دستورالعمل مهم كاري 
نصب العين همه دست اندركاران در اين بخش قرار گرفته است. وي اجراي 
دانست  زمينه  اين  در  اقدامات  مهمترين  از  را  در كشور  تحول سالمت  طرح 
و تصريح كرد: اين طرح در قالب 8 بسته بهداشتي و درماني به مرحله اجرا 
گذاشته شد و داراي نتايج بسيار خوبي نيز بود. وي با بيان اينكه در حال حاضر 
بالغ بر 8 ميليون نفر در كشور تحت پوشش بيمه خدمات پايه هستند، گفت: در 
بخش كاهش فرانشيز و پرداخت هزينه هاي درماني نيز توانستيم با اجراي اين 
طرح از 38 درصد پرداختي مردم در شهرها آن را به 6 و در روستاها آن را به 3 
درصد كاهش دهيم. وي تصريح كرد: ارجاع بيماران صعب العالج به خارج از 
بيمارستان به منظور تأمين تجهيزات پزشكي از 100 درصد به 3 درصد كاهش 

يافته كه اقدامي بسيار مناسب است. 
وي انجام اقدامات زيربنايي براي اقامت پزشكان در بيمارستان هاي باالي 64 
تختخواب، ارتقاي 580 كلينيك ويژه به تجهيزات مدرن، راه اندازي 14 مورد 
اورژانس هوايي، كاهش سزارين در زنان باردار، ارتقاي هتلينگ بيمارستان ها 
و... را از اقدامات مهم حوزه بهداشت دانست و افزود: در سال گذشته بالغ بر 88 

درصد از مردم از اجراي اين طرح رضايت كامل داشته اند.

كاظمى فرد- مردمدارى و ارتباط با اقشار 
گوناگون مسئوليت و از وظايف ماست و  
بايد تا جايى كه امكان دارد در محدوده 

قانون، جاذبه ايجاد كنيم.
كنفرانس  در  رضايى  االسالم  حجت 
 مطبوعاتى با بيان اينكه قصد جبهه گيرى
خاصى را نداريم و همه فعاليت هاى من فرهنگى و علمى و پژوهشى است و 
به هيچ عنوان به دنبال مسائل سياسى نيستم، گفت: اصولگرايى يعنى مجموعه 
ارزش هاى متعالى اسالم كه انقالب براى آن به وجود آمده و امام راحل و شهدا 
در اين راه تالش كردند تا اسالم و دين و واليت فقيه زنده بماند. وى با اشاره 
به اينكه در حوزه ائمه جمعه استان تالش مى شود تا به روز و پرتوان و هماهنگ 
باشند، بيان كرد: در حال حاضر خوشبختانه تمام بخش هاى استان ائمه جمعه 

دارند و در حال پيگيرى هستيم تا روستاهاى بزرگ نيز ائمه جمعه داشته باشند.
 قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان  با بيان اينكه از ابتدا در شوراى فرهنگ 
عمومى به دنبال نتيجه بوده ايم، ادامه داد: اگر نخبگان فرهنگى استان در اين 
جلسه جمع مى شوند بايد تصميمات و نتايج آن در خارج مشاهده شود و حتى 
مدتى شوراى فرهنگ عمومى استان به خاطر اينكه بودجه و امكانات نبود و 

مصوبات آن را جدى نمى گرفتند، تعطيل شد. 
امام جمعه بيرجند با بيان اينكه مردمدارى و ارتباط با اقشار گوناگون مسئوليت 
ما است و وظيفه داريم تا جايى كه امكان دارد در محدوده قانون، جاذبه ايجاد 
كنيم، تصريح كرد: مقام معظم رهبرى شعار امسال را همدلى و همزبانى، دولت 

و ملت نامگذارى كردند و همه ما بايد براى تحقق آن تالش كنيم. 
رضايى افزود: روحانيت در طول تاريخ مردم را احترام مى كردند و اگر بخواهيم 
به اهداف متعالى برسيم تا جايى كه انسان ها در دايره خوبى ها و پاكى ها هستند 

بايد به همه احترام بگذاريم چرا كه فردى كه با او مواجه مى شويم يا برادر دينى 
ما است و يا انسان است. 

وى در بخشى ديگر از سخنان خود در رابطه با مسائل سياسى، گفت: عده اى 
خط قرمزهاى نظام اسالمى را رد كردند كه از آنان تعبير به فتنه گران مى شود 

و تاكنون هم نظام اسالمى خيلى رعايت حال آنان را كرده است. 
البته  كرد:  تصريح  آزاد  دانشگاه  جشن  كردن  محكوم  با  بيرجند  جمعه  امام 
بسيارى از افراد در جريان فتنه گول خورند اما بالفاصله اشتباه خود را قبول 
كردند. وى ضمن تأكيد بر تالش براى ساخت خانه فرهنگ در استان و ساخت 
آرامگاه براى حكيم نزارى، افزود: از بودجه استانى براى ساختمان حكيم نزارى 
خرج نكرديم بلكه گفته شده مجموعه بانك مركزى از اعتبارات خود ساختمان 
بانك ملى را به مركز فرهنگى استان اختصاص دهد و زمانى كه پاى منافع 

استان در ميان است همه بايد يكديگر را پشتيبانى كنيم.

 مردمدارى، مسئوليت ماست

 رحيم زاده- از آنجا كه بخش قابل توجهى از جامعه را  معلولين  و سالمندان تشكيل 
مى دهند محيط شهرى بايد براى زندگى معلوالن و سالمندان مناسب باشد.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى در جلسه ستاد مناسب سازى خراسان 
جنوبى با يادآورى اين امر كه متأسفانه  جوامع شهرى براى استفاده از معلوالن 
مناسب سازى نشده، بر انجام درست وظايف نظارتى در اين زمينه تأكيد كرد. 
نخعى نژاد با انتقاد از عملكرد اداره كل بهزيستى به دليل كم كارى در زمينه 
نظارت بر مناسب سازى محيط ويژه معلوالن و سالمندان گفت: بهزيستى به 
عنوان نهادى مرتبط با اين قشر بايد شرايط زندگى اين افراد را مدنظر قرار 
داده و در جلسات مناسب سازى محيط، گزارش كار خود را ارائه دهد. وى با 
اظهار تأسف از رعايت نكردن ضوابط قانونى، مناسب سازى محيط از سوى 
دستگاه هاى اجرايى در ساخت سايت ادارى، گفت: شهردارى ها ملزم هستند 

فضا را براى زندگى راحت معلوالن در شهرها فراهم نمايند و متأسفانه امروز 
شاهد ضعف مديريت حاكم  بر سيستم ها هستيم.

نخعى نژاد خواستار لحاظ بودجه الزم براى مناسب سازى در اعتبارات شهردارى و 
اعمال نهايت دقت در نظارت درباره اين امر شد. وى افزود: باتوجه اينكه اين قوانين 
از 20 سال قبل تدوين شده است، صدور پايان كار منوط به رعايت و ضوابط قوانين 
مناسب سازى براى معلوالن باشد. وى از تمامى مسئوالن دستگاه هاى اجرايى 
خواست عملكرد خود را در اين زمينه، به ستاد مناسب سازى استان ارائه دهند. وى با 
انتقاد از نحوه فرهنگ سازى در اين باره به لزوم مشاركت مردم اشاره و افزود: تجربه 
نشان داده هرجا در اجراى طرح ها حاكميتى برخورد شده، ميزان موفقيت كم بوده و 
اگر مردم در انجام امور مشاركت نداشته باشند، هيچ طرحى موفق نخواهد بود.نخعى 
نژاد خطاب به مديران  گفت: بايد جلسات استان از نظم مشخصى برخوردار باشد و 

مديران اصلى در جلسه حضور داشته 
و گزارش كار ارائه دهند و همچنين 
آغاز  علمى  باانديشه  نقطه  يك  از 
كنند تا منابع مالى هدر نرود و نياز 

به دوباره كارى نباشد.
اسدا... جالل زاده، رئيس سازمان 

نظام مهندسى ساختمان استان نيز در اين جلسه از مناسب سازى معابر در سه 
خيابان مدرس، طالقانى و مطهرى به صورت پايلوت خبر داد و افزود: در حال 

حاضر تهيه اين طرح در دست اقدام است.
شايان ذكر است برگزارى ستاد مناسب سازى محيط هر شش ماه يكبار در 
استان و ارائه گزارش عملكرد دستگاه هاى اجرايى از مصوبات اين جلسه بود.

نخعى نژاد؛ كوتاهى ها در مناسب سازى فضاهاى عمومى براى معلولين را زير سؤال برد

رگبار تند انتقادات معاون استاندار

بازديد هيئت اعزامى نهاد رياست جمهورى 
از خانه ترويج صنايع دستى بيرجند

خانه پردلى؛ خانه ترويج صنايع دستى بيرجند مورد بازديد 
مسئولينى از نهاد رياست جمهورى قرار گرفت. سرپرست 
نمايندگى ميراث فرهنگى شهرستان بيرجند گفت: در 
اين بازديد كه با حضور مديركل و معاون صنايع دستى 
رونق صنايع  براى  ها  توسعه همكارى  بر  انجام شد، 
دستى منطقه تأكيد شد. نصرآبادى افزود: خانه پردلى 
به كانون فعاليت هنرمندان و صنعتگران در امور آموزش، 
ترويج و توليد صنايع دستى تبديل شده و هم اكنون 
كارگاه هاى ترويج صنايع دستى بومى به ويژه حوله بافى 
در آن داير است. وى ادامه داد: گسترش ساير رشته هاى 
اولويت دار شهرستان بيرجند در اين مكان از برنامه هاى 

اولويت دار اين نمايندگى در سال جارى است.

تعطيلى 70درصد واحدهاى صنعتى خوسف 

مهر- فرماندار خوسف از تعطيلى 17 واحد صنعتى در 
شهرك صنعتى خوسف خبر داد و گفت: از مجموع 22 
واحد صنعتى اين شهرستان تنها پنج واحد فعال هستند. 
فرجامى فر با اشاره به كمبود نقدينگى واحدهاى توليدى 
شهرستان گفت: نبود سرمايه در گردش تنها بخشى از 
مشكالت تعطيلى اين واحدها است و 33 درصد علت 
تعطيلى واحدها به دليل سوء مديريت در كشور بوده كه 
شامل حال اين واحدهاى صنعتى نيز شده است. وى بر 
اختصاص تسهيالت با نرخ پايين تأكيد كرد و گفت: تا 
زمانى كه تسهالت با نرخ 22 درصد ارائه شود كسى 
متقاضى استفاده از تسهالت نبوده و اين امر خود بر 
اشتغال  ميزان  كاهش  و  صنعتى  واحدهاى  تعطيلى 
گذارى  سرمايه  از  خوسف  فرماندار  است.  تاثيرگذار 
خارجى براى يك واحد صنعتى در خوسف خبر داد و 
گفت: سرمايه گذار چينى 27.5 ميليون دالر براى احداث 
كارخانه شمش چدن سرمايه گذارى كرده كه اين واحد 
صنعتى دى ماه امسال به بهره بردارى مى رسد. فرجامى 
فر گفت: با افتتاح اين واحد صنعتى زمينه اشتغال 225 

نفر فراهم خواهد شد.

مركز رشد خراسان جنوبى 
از ايده هاى نوآورانه حمايت مى كند

استان  فناورى  واحدهاى  رشد  مركز  مدير  تسنيم- 
و  پشتيبانى  نوآورانه  هاى  ايده  از  رشد  مركز  گفت: 
حمايت مى كند. اكبرى در نخستين نشست شوراى 
مركز رشد فردوس با اشاره به فعاليت هاى اين مركز 
اظهار كرد: كمبود فضاى ادارى براى رشد و توسعه 
ايده هاى جوانانى كه سرمايه هاى آنها فقط دانششان 
بوده يكى از مشكالت عمده اين مركز است. وى با 
اشاره به تعداد مراكز رشد در كشور افزود: در دنيا بيش 
از 3 هزار و 500 مركز رشد وجود دارد كه ايران داراى 
190 مركز و استان خراسان جنوبى داراى 4 مركز در 
شهرستان هاى قاين، فردوس، طبس و بيرجند است. 
وى بيان كرد: توسعه فناورى، اشتغالزايى و حمايت 
از ايده هاى نوآورانه، راهنمايى و مشاوره تخصصى 
براى رشد ايده ها و طرح ها، بسترسازى براى ايجاد 
و حمايت از كسب و كارهاى كوچك براى رسيدن 
به استقالل از وظايف اين مركز است. اكبرى تصريح 
هاى آموزش  فناوران،  فعاليت  محل  تأمين   كرد: 
ديگر  از  آنها  حقوقى  هاى  حمايت  و   خصصى 

فعاليت هاى اين مراكز است.

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 

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

فراخوان مناقصه عمومى – يك مرحله اي
شماره : 01/ع/94

اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى "مناقصه گذار و به نشانى بيرجند – خيابان مفتح 27- استاديوم ورزشي آزادي" در نظر دارد: مناقصه مشروحه ذيل را بر 
اساس قانون برگزارى مناقصات از طريق فراخوان عمومى اجرا كند. لذا از كليه شركت هاي پيمانكاري داراي صالحيت از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 
رئيس جمهوري تقاضا مى شود از تاريخ آخرين نوبت نشر آگهي براى دريافت اسناد مربوطه  به مدت 5 روز كاري به اين اداره كل واقع در بيرجند به آدرس فوق 

اداره امور حقوقى  مراجعه نمايند؛ ضمنا اين آگهى در پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات http://iets. mporg.ir منتشر شده است.

مقدارنام مناقصه
مدت محل اجرا(متر مربع)

پيمان 

رشته و 
پايه كاري 
مبلغ برآورد مورد نياز

(ريال)

مبلغ 
تضمين 

شركت در 
مناقصه 
(ريال)

تاريخ تحويل 
اسناد و 

پيشنهادات

تاريخ 
بازگشايى 
پيشنهادات

تكميل استخر 
سرپوشيده 

سربيشه
شهرستان 1400

سربيشه
چهارده 

ماه

5 ابنيه و 
1127572108140330000تاسيسات

ساعت 13
  مورخ 

94/03/07

10 صبح 
مورخ 

94/03/09

احداث زمين 
چمن مصنوعي

برابر 
نقشه هاي 

تحويلي

شهرستان 
4 ماهزيركوه

5 ابنيه
341274158916740000

ساعت 13
مورخ 

94/03/07

10 صبح 
مورخ 

94/03/09

تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه هاى معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين براى معامالت دولتى و مورد قبول كارفرما به مدت 3 ماه از تاريخ افتتاح 
پيشنهاد و قابل تمديد براى سه ماه مى باشد. محل تحويل اسناد و پيشنهادات : دبيرخانه اين اداره كل واقع در بيرجند  خيابان مفتح 27 استاديوم ورزشي 

 آزادي و محل گشايش پيشنهادها اتاق جلسات اين اداره كل مى باشد. مبلغ فروش هر يك از اسناد به طور جداگانه دويست و پنجاه هزار ريال بوده كه 
مى بايست به حساب شماره 2170552196003 بانك ملى مركزى بيرجند واريز و فيش آن تحويل فروشنده اسناد گردد. اسناد و مدارك مناقصه فوق فقط 

به نماينده پيمانكار با ارائه معرفى نامه معتبر با مهر و امضاى مجاز تحويل خواهد شد. ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهارراه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 - 09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

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

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

      09151630741  

   09151605216
  32236030

ايزوگام

 سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم 

جنب بيمه البرز  

ن
را

 اي
ه

م
بي

و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0

ى
ون

رگ
قي

ساختمـان  نقـاشى 
پالستيك 2500 تومان        روغنى 8000 تومان

اكروليك  6000 الى  25000 تومان    پتينه هاى هنرى برجسته 
و طرح هاى دكراتيو 15/000 الى  90/000 تومان

نبش نواب صفوى 6       09155626304 - زارع



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

پيامبر اكرم (ص) : بهترين مردان امت من كسانى هستند كه نسبت به خانواده خود 
خشن نباشند، اهانت نكنند، دلسوزشان باشند و به آنان ظلم نكنند.»

(مكارم االخالق، ص 216)

12 : 30
19 : 45
23 : 43
4 : 01
5 : 35

الريجانى : هر وطن پرستى بايد 
دلواپس مذاكرات هسته اى كشور باشد 

«هر  اينكه  بر  تاكيد  با  الريجانى  جواد  محمد 
دلواپسى درباره مذاكرات  بايد دغدغه و  وطن پرستى 
مسئله  كرد:  خاطرنشان  باشد»،  داشته  هسته اى 
در  من  است.  فراجناحى  مسئله  يك  هسته اى 
روزنامه هاى اصالح طلب ديدم كه درباره دلواپس هاى 
اين  مثل  مى نويسند،  مضحكى  مطالب  مذاكرات 
چه  هر  كه  است  اين  معادل  اصالح طلبى  كه  است 
از مذاكرات درآمد خوب است. اين مسئله ساده لوحانه 
است و اصالح طلبان نبايد چنين اشتباهى را مرتكب 

شوند. مسئله حقوق ملت ايران بايد فراجناحى باشد.

تغيير موضع صالحى درباره دبه آمريكا

بيمارستان هاى  از  يكى  در  كه  صالحى  على اكبر 
اخيرش  اظهارات  خصوص  در  است،  بسترى  تهران 
هسته اى  مذاكرات  در  آمريكايى ها  بدعهدى  درباره 
گفت : دبه درآوردن را به مزاح گفتم شكر خدا همه 
هدايت  با  افزود:  وى  مى رود.  پيش  به خوبى  چيز 
حمايت هاى  بزرگوار،  و  عزيز  رهبرى  معظم   مقام 
مذاكره كننده  تيم  و  ظريف  آقاى  جمهور،  رئيس 
حاكميت  و  منافع  عزت،  حفظ  با  مطمئنم  هسته اى، 

ملى به سرانجام خوبى خواهيم رسيد.

  نيازي به طرح سه فوريتي نيست 
گفت:  جمهور  رئيس  مجلس  امور  معاون  انصاري 
در  فوريتي  سه  طرح  به  نياز  كنوني  شرايط  در 
انصارى  نيست.  هسته اي  مذاكرات  خصوص 
محترم  نمايندگان  دغدغه  ما  اينكه  بيان  با 
البته  كرد:  اظهار  گذاريم،  مي  ارج  نيز  را  مجلس 
اند  كرده  مجلس  رئيسه  هيئت  تقديم  را   طرح 
اما همانطور كه آقاي الريجاني كه خودش اشراف بر 
موضوع مذاكرات و پرونده هسته اي داشته و دارد و 
در جريان مذاكرات هست، به مجلس اطمينان داد و 

اعالم كرد كه نيازي به طرح سه فوريتي نيست.

براى مقابله با تهران، با ديگر كشورهاى 
 خليج فارس هماهنگى خواهيم كرد

وزير خارجه عربستان گفت: در نشست كمپ ديويد 
دخالت هاى ايران در سوريه، يمن، لبنان و عراق مورد 
بررسى قرار خواهد گرفت. وى افزود: در اين نشست 
هاى  حمايت  با  مقابله  براى  الزم  هاى   هماهنگى 
انجام خواهد شد.  تروريستى  از سازمان هاى  ايران 
هدف از اين نشست، افزايش سطح روابط كشورهاى 
افزود:  الجبير  آمريكاست.  با  فارس  خليج  حوزه 
اى  هسته  توافق  جزئيات  نشست  اين  در   آمريكا 
فارس  خليج  حوزه  كشورهاى  براى  را  تهران  با 
تشريح خواهد كرد. وزير خارجه عربستان با اشاره به 
آتش بس در يمن گفت: مى توان آن را در صورت 

پايبندى حوثى ها و صالح تمديد كرد.

اوباما: توافق به نفع ميانه روهاى ايران است
 

نمايندگان  با  ديدار  آستانه  در  آمريكا  رئيس جمهور 
توافق  همچنان  گفت  همكارى  شوراى  كشورهاى 
هسته اى را بهترين گزينه براى امنيت منطقه مى داند. 
باراك اوباما سپس در مورد احتمال تغيير رويكرد ايران 
نمى توانم  من  ايران،  آينده  مورد  «در  گفت:  آينده  در 
داخل  كنم.  پيش بينى  را  ايران  داخلى  محركه هاى 
ايران، رهبران و گروه هايى هستند كه دهه هاست كه 
خود را در ضديت با اياالت متحده و شركاى منطقه اى 
ما تعريف كرده اند. من روى تغيير اين ها در پى توافق 
هم  اين   » افزود:  اوباما  نمى كنم.»  حساب  هسته اى 
مسئله  موفقيت آميز  حل  به  موفق  ما  اگر  كه  هست 
آغاز شود،  تحريم ها  برخى  و كاهش  هسته اى شويم 
مى تواند به سرمايه گذارى هاى بيشترى در اقتصاد ايران 
و فرصت هاى بيشتر براى مردم منجر شود، كه اين امر 
دست رهبران ميانه روتر در ايران را باز مى كند. مردم 

خواهند ديد كه تعامل سازنده  مسير بهترى است.»

اعتراف پنتاگون به ماهيت كشتى ايرانى
 

صحت  به  اذعان  وجود  با  آمريكايى  دفاعى  مقامات 
اعزام  امدادى  كشتى  مورد  در  ايرانى  مقامات  مواضع 
 شده به يمن، مى گويند اين كشتى نبايد در يمن پهلو 
بگيرد. يك مقام دفاعى آمريكايى به شبكه سى ان ان 
گفته است كه اطالعاتى كه آمريكا در حال حاضر در 
اختيار دارد نشان مى دهد كه كشتى ايرانى كه راهى 

يمن شده، حامل هيچ سالحى نيست.

اوباما: آمريكا رويكرد سرسختانه خود
  در قبال ايران را ادامه مى دهد

 باراك اوباما با نگارش مقاله اى در يك روزنامه  فرامنطقه اى 
عربى به دغدغه ها و نگرانى هاى كشورهاى عربى از 
توافق هسته اى احتمالى با ايران، پاسخ گفت. اوباما 
تاكيد كرد اياالت متحده آمريكا حتى در صورت توافق 
هسته اى با ايران همچنان مراقب ديگر رفتارهاى به 
ادعاى او «غير مسئوالنه» ايران در منطقه خواهد بود و 
به حضور نظامى خود در منطقه ادامه داده و به امنيت 

كشورهاى عربى متعهد خواهد بود.

  فروش اس - 300 به ايران قانونى است
فروش  كه  گفت  آمريكا  خارجه  وزير  كرى  جان 
و  است  قانونى  ايران  به  اس-300  موشك هاى 
سرگئى  نيست.  امنيت  شوراى  قطعنامه هاى  خالف 
الوروف هم گفت كه جان كرى از روسيه نخواسته 

فروش اس - 300 به ايران را متوقف كند.

سخنگوى وزارت خارجه : اجازه بازرسى 
 كشتى حامل كمك هاى ايران را نمى دهيم

سخنگوى وزارت امور خارجه گفت: به كشورهاى درگير 
در جنگ يمن اجازه بازرسى كشتى حامل كمك هاى 
شد.  نخواهد  داده  ايران  اسالمى  جمهورى  انسانى 
افخم افزود: موضوع ضرورت ارسال فورى كمك هاى 
غذايى و دارويى با نهادهاى بين المللى مسئول در اين 

زمينه به طور فشرده پيگيرى شد.

تاكيد  مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  معاون   
رسان  كمك  كشتى  به  حمله  كه  كرد 
در  جنگ  آتش  يمن،  مسير  در  ايرانى 
منطقه را روشن خواهد كرد.  سردار «سيد 
اين سوال  به  پاسخ  مسعود جزايرى» در 
كه در صورت ممانعت عربستان از رسيدن 
كشتى حامل كمكهاى بشردوستانه ايران 
بود،  خواهد  چه  پاسخ  يمن،  سواحل  به 
اظهار كرد: من صراحتا اعالم مى كنم كه 
خويشتندارى جمهورى اسالمى ايران حد 

و اندازه اى دارد.

شايد آتشى به پا شود كه مهار 
آن از دستشان خارج شود

معاون امور بسيج و فرهنگ دفاعى ستاد 
عربستان  افزود:  مسلح  نيروهاى  كل 
اين كشور و  تازه كار  سعودى و حاكمان 
توجه  بايستى  ديگران  و  آمريكايى ها  هم 
داشته باشند، چنانچه بيش از اين بخواهند 
براى جمهورى اسالمى ايران در ارتباط با 
كمك رسانى به كشورهاى منطقه ايجاد 
پا شود  به  آتشى  بسا  كنند، چه  مزاحمت 
كه مهار آن قطعا از دست آنها خارج خواهد 
شد. سردار جزايرى تأكيد كرد: توصيه اكيد 
جمهورى  دهند  اجازه  كه  است  آن  من 
ديگر حداقل  و كشورهاى  ايران  اسالمى 

مردم  براى  را  خود  انسانى  هاى  كمك 
اين  از  بيش  و  باشند؛  داشته  مظلوم يمن 
كشورهايى به نام اسالم و عليه مسلمانان 

جنگ و ادامه خونريزى نداشته باشند. 

عربستان مردم را مى كشد و 
مدعيست ايران در يمن است 

مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  رئيس  معاون 
به  ايران  كردن  متهم  درباره  كشورمان 
تناقض  يك  اين  گفت:  يمن  در  حضور 
تاريخى است، در حالى كه آمريكا به يمن 
موشك مى زند و پنهان هم نمى كند، در 
عليه  منطقه  كشورهاى  بعضى  كه  حالى 

گسترده  تهاجمات  يمن،  دفاع  بى  مردم 
نظامى مى كنند و حتى از گازهاى شيميايى 
استفاده مى كند. در حالى كه جهان مشاهده 
مى كند كه عربستان چگونه كودك كشى 
حضور  ايران  كه  مى كنند  ادعا  مى كند، 
نظامى در يمن دارد، بدون اين كه دليلى 

براى اين كار عرضه شود. 

سردار جزايرى افزود: اصوال شيوه و روش 
ايران اين گونه نيست  جمهورى اسالمى 
كه جايى حضور داشته باشد، اقدامى بكند و 
بخواهد آن را منكر شود. اگر جايى حضور 
داشته باشيم، دليلى براى انكار وجود ندارد، 
زيرا ما خود را صاحب حق و صاحب قدرت 

مى دانيم و معتقديم اين ديگرانند كه دارند 
تجاوز مى كنند و بايد همه تالش كنند كه 

از اين تجاوزگرى جلوگيرى شود. 

اگر مردم يمن به حضور نظامى 
ايران نياز داشته باشند، به آن 

عمل خواهيم كرد 

جزايرى تأكيد كرد: اگر روزى مردم يمن 
نياز داشته باشند و ايران تشخيص بدهد، 
به تشخيص خود عمل مى كند. ولى در 
حال حاضر، همان طور كه قبال هم گفته 
شده، ما احساس مى كنيم فعال نيازى به 
دخالت نظامى جمهورى اسالمى ايران در 
يمن نيست و اميدوارم كه در آينده هم اين 

نياز وجود نداشته باشد. 

قطعا به وظيفه عمل مى كنيم

در  ما  كرد:  نشان  خاطر  جزايرى  سردار 
به  منطقه،  مقاومت  به  كمك  با  ارتباط 
از  يك  هيچ  درباره  مستشارى،  لحاظ 
منطقه  مربوط  هاى  حلقه  و  كشورها 
كمك  به  نياز  اگر  و  كنيم  نمى  مضايقه 
وجود  اى  منطقه  يا  كشور  در  مستشارى 
و  اسالمى  وظيفه  به  قطعا  باشد،  داشته 

انسانى خود عمل مى كنيم. 

دومين دوره مسابقات كشورى پل ماكارونى در بيرجند  عكس: ايسناعكس روز 

سردار جزايرى: حمله به كشتى كمك رسان ايران، منطقه را به جنگ مى كشاند

اگر نياز شود در يمن حضور نظامى خواهيم داشت

مسئوالن موظفند نمايندگان را از مذاكرات مطلع كنند

گفت: ضمن  اسالمى  رئيس مجلس شوراى  على الريجانى 
را  تيم مذاكره كننده، تحوالت دوره نگارش متن  از  حمايت 
با دقت رصد مى كنيم و مسئوالن مربوطه نيز موظفند نتايج 
مذاكرات را با نمايندگان مجلس در ميان بگذارند. رئيس قوه 
مقامات  متناقض  اظهارنظرهاى  به  اشاره  با  همچنين  مقننه 
شلوغ  فضاى  اتفاقات،  تأسف بارترين  از  يكى  گفت:  اخير،  هفته هاى  در  آمريكايى 

گفتارى آمريكائيان درباره مسئله هسته اى ايران است.

 با توافق هم، عادى سازى رابطه با آمريكا غيرمحتمل است 

واليتى درباره مذاكرات گفت: به نظر ما اين توافق بسيار ظريف 
و حساس است و دو طرف بايد بسيار با دقت عمل كنند و تصور 
نمى كنم كه در پايان مذاكرات قرار داشته باشيم. ما در ميانه 
مذاكرات هستيم و نتايج آن به سياست آمريكا بستگى دارد، 
زيرا آنها زمانى يك قول را مى دهند اما روز بعد حرف ديگرى 
را مى زنند. حتى اگر توافق اتمى حاصل شود عادى سازى روابط با آمريكا غيرمحتمل 

است، زيرا آمريكا به سياست هاى قديمى خود ادامه خواهد داد.

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

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

09357787955    مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

هر كه دارد هوس كرببال بسم ا...

اعزام عتبات عاليات به صورت هوايى مورخ 94/3/16
 

ثبت نام به صورت محدود                          دفتر زيارتى بيرجند  تنعيم

خيابان جمهورى اسالمى 21  
جنب تعاونى ميزان

32222265
32226749

آدرس: نبش معلم 50      تلفن: 32450594 - 09153617985

عرضه انواع:
باقلواى اصل استانبول

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت فرزندى مهربان ، همسرى فداكار 
پدرى دلسوز و برادرى عزيز مرحوم مغفور 

شادروان عليرضا مركى (دبير آموزش و پرورش) 
جلسه بزرگداشتى جمعه 94/2/25  از ساعت 9  الى 10 صبح در محل 
مسجد الحسين (ع) جواديه "واقع در خيابان شهيد برگى" برگزار مى شود

حضور شما سروران محترم موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: مركى ، فروتن تنها

 عنوان
پروژه

 موضوع
 مدتمحل اجراقرارداد

مبلغ برآورد (ريال)پيمان
 نوع و مبلغ تضمين
 شركت در مناقصه

(ريال)

 آخرين مهلت
 دريافت اسناد

مناقصه

 آخرين مهلت
 تسليم

پيشنهادها

 بازگشايي
نوع قراردادپاكت ها

 تكميل
 كتابخانه
 مركزى
قاين

 تير ريزى
3/114/052/905 ريال2 ماهشهر قاينطبقات

 ضمانت نامه
 بانكى و به مبلغ

15/880/000 ريال
 رأس ساعت 94/2/3114

94/3/10
 رأس ساعت 13

94/3/11

 بخشنامه سر جمع
(متر مربع زير بنا)

فراخوان  مناقصه عمومي يك مرحله اى
اداره كل كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبي در نظر دارد: پروژه عمراني ذيل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به شركت هاي 
ساختماني داراي صالحيت (حداقل رتبه 5 ابنيه) واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد از تاريخ نشر 
اين آگهي براى دريافت اسناد مناقصه به آدرس بيرجند- ميدان شهدا - تايپ و تكثير مهرداد رايانه مراجعه فرمايند. همچنين متقاضيان 

محترم مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 09151603258 تماس حاصل نمايند.

امور عمرانى اداره كل كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبى

آگهي تشكيل مجمع عمومي ساالنه " نوبت اول "
 بنگاه مستقل خيريه آبلوله بيرجند

به اطالع كليه واقفين و موسسين معزز و اوالد صالح بزرگواران مي رساند: جلسه مجمع عمومي ساالنه " نوبت اول"  
بنگاه مستقل خيريه آبلوله بيرجند يكشنبه 94/3/10 راس ساعت 4 بعدازظهر با حضور امام جمعه محترم بيرجند 
و مديركل محترم اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبي (يا نماينده آنان) در محل دفتر اداري بنگاه آبلوله واقع در 
بلوار شهيد طهماسبي- جنب اورژانس تامين اجتماعي تشكيل مي شود. لذا خواهشمند است در وقت تعيين شده 

در محل حضور يافته و يا نماينده رسمي و تام االختيار خود را طي وكالت نامه محضري معتبر معرفي فرماييد. 
دستور جلسه: استماع گزارش مديرعامل در مورد عملكرد بنگاه طي دوره قبل - استماع گزارش 
2 سال طبق  براي مدت  مديره  هيئت  انتخاب   - قبل  دوره  بنگاه طي  عملكرد  مورد  در  بازرس 
اساسنامه بنگاه - انتخاب بازرس اصلي و علي البدل - بررسي خط مشي و سياست هاي آتي بنگاه 

مستقل خيريه آبلوله و ساير موارد
ضمنا افرادي كه داوطلب كانديداي عضويت در هيئت مديره يا بازرسي هستند، مي بايست درخواست كتبي و 

برنامه هاي پيشنهادي خود را در ابتداي جلسه به هيئت رئيسه مجمع عمومي تسليم نمايند. 
محمد رضا كريم زاده - مدير عامل بنگاه مستقل خيريه آبلوله

 به مناسبت مبعث
 رسول مكرم اسالم (ص)

پنجمين دوره مسابقات

 (هنرهاى فردى

 و كشتى پهلوانى)
 با همكارى هيئت كشتى استان 

برگزار مى شود. 

جمعه 94/2/25  ساعت 9 صبح
زورخانه ولى عصر (عج) حاجى آباد

هيئت پهلوانى و زورخانه اى استان خراسان جنوبى
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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 يك قطعه زمين مزروعى 
جنب جاده اصلى در دشت بجد

جنب چاه احرارى   09159655496
فروش آپارتمان 85 مترى مهرشهر.

فول امكانات.فى كارشناسى
 09159620965

فروش يك باب مغازه نيمه ساز 
40متر دستگرد حاشيه خيابان حافظ 
    باموقعيت عالى 09155623797 
معاوضه منزل سه واحدى با امتيازات 
مستقل امام على اميرآبادمعاوضه با 

حاجى آباد  09378595339 
فروش يا معاوضه زمين مسكونى 
165متر دستگرد باموقعيت عالى
        زير فى   09155623797 

فروش يك باب منزل قديمى با 
متراژ 220 متر واقع درجمهورى 

 09159361054

فروش زمين معصوميه.باال.متراژ
220ديوار چهل متر بنا فى60م.
      سندمالكيت.09155615116 

فروش يك قطعه زمين 300 
مترى دو نبش واقع در شهر طوس 

 09155611773
فروش منزل وياليى  156 مترزمين و 
105متر زيربنا داراى تمام امتيازات 

در مهرشهر 09151642356 
فروش آپارتمان مسكن مهر خيابان 
   الهيه يك اميديه  شش ، فى بازار 

 09157929343
فروش يا معاوضه آپارتمان مهرشهر

حاشيه خيابان همت با منزل
وياليى در دستگرد 09155618396 

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى از 
پروژه نگين معصوميه واريزى 21,2   

    فى كارشناسى 09195605878 

فروش يك باغ سرچاه زينى به متراژ 
1200متر با 40 متر مسكونى و 

   35درخت ثمرده   09105451251 

فروش فورى يك واحد آپارتمان از 
دو طبقه ها در خوسف آماده نشستن 

فى 45 م   09390518989 

فروش  منزل وياليى 262مترزمين  
مدرس 40 شمالى جنوبى  

 09159611753
فروش يا معاوضه دو باب 

مغازه حاشيه خيابان امامت 
 09155613291

فروش منزل واقع در خود شكرآب 
به متراژ 120متر آب برق گازتلفن 

       فى 40م  09154957271 

فروش نقدواقساطى منزل وياليى تازه 
ساز درحسين آبادسادات يامعاوضه 

باماشين   09158650989 
فروش منزل حاجى 

آبادمقداد13دوخوابه صد مترى فول 
  امكانات.فى60م، 09158671894 

فروش زمين كشاورزى درسورگ 
360متر 15درخت زردآلو و بادام   

 09353488494

فروش فورى امتيازمسكن 
مهرمولوى10م واريزى
 09153611601

فروش1000مترزمين مزروعى با 1 
ساعت آب قنات در روستاى ميرعلى 

 09157229445
فروش امتياز مسكن مهر 
با 9.500واريزى _17م . 

 09155624152

فروش فورى منزل مسكونى واقع در  
       حاجى آباد با كليه امتيازات 

 09159626266

فروش منزل در شكرآب خاك گچ 
200مترزمين 120 متر بنا  
فى توافقى   09158633502

فروش آپارتمان 85مترى سايت 
ادارى.با كل امكانات و كاغذ ديوارى  

 09153635526
فروش فورى و شرايطى امتياز 
302 ارتش بعد از دانشگاه آزاد 

 09151632896
فروش زمين 255متر. 20 مترى نصر 
خيابان بهمن. يا معاوضه با خودرو 

.09155614760

فروش فورى يك واحد آپارتمان تمام 
فول ,سند آزاد,زيرقيمت بازار ,سپده 

 09155620424

فروش مسكن مهراوقاف 
        واريزى 17م فى كارشناسى 

09159611511
 فروش آپارتمان حدود 110متر زير 
بنا واقع در دولت 31فى 135م  با 

تمام امكانات09157566606 

امتياز آپارتمان فا ز2ارتش
    واقع در شهيد ناصرى فى: توافقى 

 09353242617
فروش منزل وياليى

 باز سازى شده در مدرس 
 09155623107

فروش.فورى.منزل 2طبقه 
درگلشهرمشهد 75متر.

فى 97م  09158650884 

خريدارآپارتمان 90 تا 100 مترى 
با قيمت مناسب 
 09158610979

فروش منزل مسكونى دو طبقه 
زمين 160زيربنا 210فى 150 

 09159652193
فروش منزلى وياليى موس بن  
    جعفر22متراژ120مترقيمت70م 

 09155625715

فروش منزل واقع درمعصوميه  پايين 
خيابان مسلم در2طبقه 105متر 

 09158641723
فروش زمين مزروعى معصوميه پايين 

اززمين هاى شهردارى 200متر
 11م  09105090930 

فروش آپارتمان 70مترى طبقه دوم 
روى پيلوت نبش سجاد 33 فى 50م 
نقد 40م وام   09368392169 

فروش يك واحد مسكن مهر،واقع 
درالهيه معاوضه يا واحد همكف 

 09158639913
فروش1000مترزمين مزروعى با 1 

ساعت آب قنات در روستاى ميرعلى     
09159645585

فروش فورى مسكن مهر طبقه 
همكف دو خواب حياط دارمهرشهر 

فى توافقى 09156661330 
فروش 1000متر زمين

 با 20 دقيقه آب از چاه فخرآباد
 09151634211

فروش 3200متر زمين درمعصوميه 
   باموقعيت عالى جهت كارگاه  ياتاالر 

 09376250669
فروش يك منزل بافت قديمى  
    وياليى دونبش آب برق گاز تلفن 

 09158638803

فروش يك باغ سرچاه زينى به متراژ 
1200متر با 40 متر مسكونى و 

  35درخت ثمرده 09105451251 

فروش منزل وياليى همكف 150 
متر100بنا جديد شناژ ى سند 

مالكيت  09151600041 
فروش فورى يا معاوضه منزل

 وياليى 250 مترى در قاين  با
 آپارتمان در بيرجند  09155616576 

فروش يك واحد آپارتمان 105
مترى از مجموع  دو واحدمدرس 

09151631044

فروش آپارتم  ان سايت ادارى 80 
مترى با كليه امكانات فى 75 م 

 09151634577
فروش زمين در ولى عصر حاجى آباد 

نيمه ساز.125 متر،43 م
 09156701356

فروش آپارتمان سايت ادارى 80 
مترى با كليه امكانات خيابان بهار 

فى 80م   09151634577 

فروش زمين اميرآباد 
160متر فى مترى610 

دهنه 6متر  09158345833

معاوضه فاز دو با فاز يك ارتش
 بلوار شهيد ناصرى
 09159647604

فروش آپارتمان115 مترى  در 
مرحله تاسيسات حاشيه خيابان
 30 مترى  09151613167 

فروش يك قطعه زمين سفتكارى 
شده به متراژ154مترشمالى

 دونبش   09381680255 
فروش باغ با استخر ويك واحد 

مسكونى نزديك جاده اصلى روبروى 
    مجتمع زندان  09398078393 

فروش يا معاوضه ازفاز5 شهردارى 
85 مترى فول امكانات فى 60 م 

 09011215833
فروش مغازه41متر
چهارراه شهيدفايده

 پروژه فرهنگيان  09375620458 

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

فى توافقى 09151641433

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !



      3
3000272424

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

رهن و اجاره  

رهن واجاره واحد 
هم كف95متر17شهريور 

 09151602980

رهن واجاره طبقه 2يك خواب 
اميرآباد باامتيازگاز مستقل وآب 
وبرق مشترك 09378595339 

اجاره مغازه حاشيه خيابان رجايى
باموقعيت عالى براى  مشاورامالك

 09155618396

اجاره طبقه خيابان جمهورى19
تك خواب

09153635509
اجاره سوئيت 90مترى 

در مدرس 30
 09155623107

اجاره منزل 140 مترى 
طبقه 2 خيابان معلم 
 09153625171

اجاره يك سوئيت دانشجويى 
35 مترى , همراه با فرش و گاز 

 09365221143 

اجاره منزل وياليى
 در نهبندان

 09153632761

اجاره دو واحد نوساز بسيار شيك 
200 مترى از مجموعه 4 واحدى 

09155611193
اجاره يك واحد آپارتمان
 واقع در ميدان آزادى

09155626469

اجاره آپار تمان طبقه 
     دوم دهلكوه85متر -180هزار 

 09153618410
 

خودرو پرايد
فروش فورى پرايددوگانه كارخانه 
   مدل87 بيمه 6ماه  فى11,200م 

 09159624921
خريدار_sdمدل8 90،91،7 

سفيد،بيرنگ
 09153617836

فروش پرايد نقره مدل86 دوگانه 
        دستى يك سال بيمه 12م 

 09150903828
فروش پرايد 132 سفيد مدل93 

دوايربگ تمام فول
    فى18,700م   09156667648 

فروش پرايد 84 نقره اى دوگانه 
        دستى دور رنگ فى 8500 

 09157412611

فروش پرايد 132ساده مدل89 
      بيمه برج 7بيرنگ. فى14500 

 09157921778
فروش132مدل87بدون 

        رنگ سفيدخانگى تك گانه. 
 09156032825

فروش پرايد  سفيد مدل 1387 
كاپوت تعويض  فى 11800   

 09381050517
فروش هاچ بك 84سفيد فول 
      10سال تخفيف بيمه فى 11 

 09196062070

      فروش پراي دسفيد مدل 88 
يك گلگير رنگ  فى 12/800 

 09336065896
فروش پرايد 86 نقره آبى متاليك 

فنى و ظاهرى عالى فى: 11,300  
 09155638151

فروش 141 فول مدل 
        89 تميز قيمت 14/700  

 09393449811
فروش پرايدمدل79سفيدتمام 
رنگ شاسى سالم فى 6/200 

 09158629388

فروش يا معاوضه با پرايد مدل پايين 
بى رنگ يا رنگ دار تافى7 م

 09157248399
فروش پرايد85نقره اى بيمه6ماه 
تخفيف كامل الستيك30درصد 

 09398771500
فروشى پرايد141 مشكى دو گانه دو 
تيكه رنگ بيمه 6 ماه تخيف كامل  

     فى 9 م       09331319959 

فروش پرايد86نقره اى دوگانه
         يا معاوضه باپارس خشك. 

 09158611604

خودرو پژو

فروش  405مدل 84تميز دوتيكه 
عقب رنگ بيمه كامل فى 15م 

 09358313664
فروش پژوآردى85سفيددوگانه 

دوررنگ  فى 8م
 09156662696

فروش 405 نقره اى 88 تمام 
       رنگ.تو كرم.الستيك خارجى. 

 09157232088

E L X  فروش پژو پارس
مدل93 كم كار فى بازار

 09157929343
فروش 206مدل 84

          رنگ تعويضى فى توافقى 
 09159646081

فروش 206خانگى ، سالم مدل 86    
فى 23معاوضه با پرايد111 و تيبا 

 09155622402
فروش پژوه پارس مدل 90نقره اى 
الستيك  75درصدبيمه 11 ماه 

بدون رنگ 28م  09151608039 

فروش پژو 405 نقره اى مدل 87 دو 
گانه دستى در و گلگير عقب رنگ. 
فى 18.  09354961824 فروش 

پژو206مدل 82رنگ نقراى متاليك 
   الستيك 70درصد فى 200/11م 

 09016975630
فروش 405بدون رنگ بيمه و 
الستيك خوب دوگانه كارخانه

     فى 21,500 09333493130 

فروش 405 جى ال اى مدل 84 زير 
پا عالى وتميز بيمه تا برج 8 

فى 13/500   09157248399
فروش 405 مدل 92. 

قيمت 26/300 
09155617442

خريدار
پارس خشك 

 09158611604

خودرو متفرقه

فروش جى 5 مشكى اتوماتيك
 مدل 94 ،6000كاركرد

09151614239

فروش نيسان ديزل مدل 92 بسيار 
تميز,بيمه ثالث يك سال, بدنه 
تابرج 4    09335215289 

فروش سمنداليكس 93
چهارده هزار كار 26م
 09153633647

فروش سيلو81.صدفى تيره.كاپوت 
نصفه رنگ.روكش.كف پوش .دزدگير.

فى 12م  09391285477 

فروش پى كى مدل 84 تميز
بدون رنگ فنى عالى

    فى7/300    09159639483 

فروش ومعاوضه ليفان 520 
مدل 88 بدون رنگ موتورى  
كامالسالم     09151603994 

فروش  موتورسيكلت200سى 
سى مدل 91بابيمه فى 5م 

 09105474836
فروش موتور هيوسانگ ريس

پالك ملى.2014
فى 16 م   09153613530 
فروشى فورى موتور پيشتاز 
مدل 94خشك بدون بنزين 

 09158635610

فروش   L90مدل 89 سفيد اى دو 
فول الستيك 80 درصد بيمه 6ماه 
  فى27/500   09304420606 

فروش موتور پيشرو مدل88طرح 
گازى 70سى سى رنگ آبى 
فى300   09196062070 

فروش موتورسيكلت پيشتازاستارتى 
          مدل 86بيمه تاآخرسال 

 09156032825

فروش وانت پيكان مدل 87 
بدون رنگ كم كار

      تميزخانگى.  09307882078 

فروش فورى سوارى چرى
 مدل 89 نقره اى 
09159639352 

فروش سمند 82 دوگانه دستى 
الستيك 70درصد

رنگ بژ    09150057893 
فروش موسو اتومات 6سيلندر 

نوك مدادى فنى عالى
 09151607030

فروش ريو  مدل 89
سفيد بدون رنگ

 09151632577
فروش  سمند 90 بادمجانى دوگانه 

كارخانه بيرنگ الستيك و بيمه 
تكميل زير فى 09351616828 

فروش خودروى پيكاپ دو كابين 
مدل 81 تميز 160 هزار كاركرد 

09155611193
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متفرقه
فروش فروشگاه پوشاك بانوان

 با موقعيت عالى
09157550013

فروش مغازه ساندويچى واقع در 
خيابان معلم در حال كار با درآمد 

عالى   09389761008 
فروش دستگاه درازونشست 

فى80هزار
 09155408681

به يك عدد ديفرانسيل پيكان يا 
تويوتا جهت استفاده درپيكان وانت 

مدل88نيازمنديم  09158621728 
خريدار كانكس دست دوم تميز

   ترجيحا به همراه سرويس بهداشتى 
 09151609976

فروش پوشاك مردانه در راسته 
بازار با موقعيت عالى و پروانه كسب 

 09157710431

فروش تاكسيمتر آژانس 
130000باسوكت
 09365010637

فروش مغازه ترشى ملس 
واقع درمدرس 14قيمت4/500 م

 09381128775
فروش چهار حلقه رينگ 
السيتك اسپرت پرايد 

 09354961865

فروش امتياز آژانس بانوان
 فى 3 م 

09159627857 

فروش باطرى صبا
 66  آمپرسالم

 09157921778
خريدار گاوصندوق 

وفاكس و يخچال  حدود 8 فوت
 09158669456

فروش يك دستگاه قيچى خم 
وبرش ميلگرد تك فاز،كم كار 
درحد نو 09158641723 

فروش  فروش دكور چوبى،درحد 
نو،تميز و بدون زدگى.       

09159354735

فروش 2 عددالكتروگيربكس تك  
  فاز+20مترشافت آهنى50و55ميل 

 09153621585
به يك باب مغازه تجارى به متراژ 

100مترباكف وديوارسراميك 
نيازمنديم.  09151634730 

فروش تاكسى تلفنى فعال 
قيمت 10ميليون

 09159369072
فروش

 مخزن گاز (آرپى جى) پيكان 
 09154957419

فروش
 دستگاه نان لواش 
 09154957419 

فروش ويژه دوربين مداربسته ديد 
درشب  و دزدگير با كليه امكانات. 

 09157405909

فروش 2عدديخچال
 ايستاده سوپرى 
 09156669526

فروش فورى آرايشگاه زنانه با قيمت 
بسيار مناسب به دليل مهاجرت 

09354968270
فروش كمپرس نيسان سالم
 با وسايل جانبى فى توافقى

 09156659228
فروش يك عدد فريزر ايستاده
 2درب تهران برودت ويژه 

سوپر ماركت ها   09353383735 

فروش يك درب آپارتمان عرض 
120نو باچهارچوب قفل كليد 

 09151602437
فروش يك دستگاه

 24كاره بدنسازى فى 900تومان  
 09359842952

واگذارى سوپر ماركت با ده سال 
فعاليت با درآمدروز 700تومان 

 09373591368

واگذارى سوپرماركت باموقعيت عالى 
واقع درخيابان اصلى حاجى آباد

 09154984780

فروش يا اجاره آرايشگاه 
باموقعيت عالى 

 09105463787

واگذارى مغازه عكاسى همراه با 
جوازكسب .با7سال سابقه كار 

 09366946358

واگذارى آژانس با زنگ خور 
    تقريبا 70و با چهار سال پروانه . 

 09360006865

فروش كليه لوازم كابينت سازى 
(فلزى)  فى توافقى
09153613862

فروش مزون عروس باموقعيت 
عالى،نقد،اقساط

09159644097.

فروش مقدارى كفش زنانه 
مردانه بچه گانه به صورت كلى 

 09151639008

رايانه و همراه

 wifi d_link فروش مودم
قيمت40 تومان

 09157210219

فروش گوشى سامسونگ اس3تميزبا 
گارد و صفحه ضدخش يا معاوضه با 
گوشى هوايى   09372464860 

فروش رم 16 گيگ كالس 10. 
با گارانتى مادام العمر و خشاب 

نونو  09150610724 

 LG p715 فروش گوشى
رم8,دوربين8,دو سيم,رنگ مشكى  

 09353778208
HUAWEI فروش گوشى

مدل G6درحد نو .
 09351102373

 Gt فروش گوشى سامسونگ،مدل
s5360  اندرويد، لمسى 

 09159626404

جوياى كار

به يك شاگردساده يانيمه ماهر 
جهت كار درنجارى كابينت سازى 

نيازمنديم   09158654340 

جوياى كار.آرايشگرمردانه 
دريك شيفت آماده همكارى 

 09105463787
جوانى با مدرك كاردانى مديريت 

امداد سوانح آماده و همكارى 
 09158613218

به تعدادى راننده باماشين دوگانه و 
گواهينامه ب2جهت كار در آژانس 

نيازمنديم  09155628196 
راننده پايه يك،جوياى 

      كار درشركتها،ادارات،و غيره 
 09155611860

جوانى 21ساله داراى كارت پايان 
خدمت و مدرك ديپلم ,متاهل 
جوياى كار  09159638589 

جوانى متاهل با سوارى چرى آماده 
همكارى با ارگانهاى دولتى و 
       خصوصى 09159639352 

راننده پايه يكم باتمام مدارك بارى 
آماده به همكارى 
 09159152836

راننده پايه يك 
آماده همكارى

09157200457 

جوياى كاردررستوران وغذاآماده   
      داراى گواهينامه وموتورسيكلت 

 09158605281  0
لوازم منزل

  فروش يك دست مبل راحتى 
 7 نفره بسيار تميز و شيك 
       1500 م  09159627857 

فروش يك جفت قالى 9مترى كرم 
سرمه اى درجه يك تميز

700 هزارتومان  09158629388 
فروش گاز5شعله طرح 

  cng  فرسالم تميزوكپسول
 09155614156

فروش يخچال دخلى 
تميز فى توافقى 

 09396348033
فروش كولرگازى پنل دار

18هزارGREEگرى كم صرف 
09373831253

فروش يك عدد فريزر،يك عدد 
يخچال آزمايش با يك عدد 

لباسشويى ارج  09158639913 

 فروش ماشين ظرفشويى
 بزرگ.نو .خانگى.

 09158618909

فروش كپسول گاز 80ليترى
 ال پى جى باوسايل كامل 

 09151602810
فروش كولر روميزى.موتور ژن تبريز.با 
چارپايه،دريچه و قابليت نصب شناور. 

 09153635526

فروش يك جفت قالى دست بافت 
طرح خشتى با بافت بسيار عالى
 فى 8 م   09150905675 


