
وام 100 ميليونى با بهره 4 درصد
حمايت از بخش خصوصى در ساخت اقامتگاه هاى بوم گردى با: 

مشموالن اولويت دار مسكن اجتماعى 

منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى
 يك فرصت طاليى براى سرمايه گذارى است

انعقاد قرارداد با 18 سرمايه گذار براى احداث 18 واحد صنعتى و 
توليدى در منطقه ويژه اقتصادى استان خراسان جنوبى و..

اينكه آب خوردن خود را به مذاكرات 
وابسته بدانيم يك خطاى راهبردى است

دادستان كل كشور گفت: اينكه آب خوردن خود را به مذاكرات 
وابسته بدانيم، يك خطاى راهبردى است  كه دشمن...
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مدير عامل سازمان تامين اجتماعى از توزيع سهميه 100 هزار نفرى بيمه كارگران ساختمانى در خرداد 
به  اجتماعى هستند.  اولويت مسكن  در  فاقدان مسكن  و  بگير  داد و گفت: كارگران حداقل  ماه خبر 
گزارش تسنيم، سيد تقى نوربخش درباره وضعيت بيمه كارگران ساختمانى گفت: طى 22 ماه خدمت 

بنده تاكنون 4 بار قانون تأمين منابع بيمه كارگران ساختمانى تغيير كرده است. (ادامه در صفحه2)

قيمت گاز صنايع امسال افزايش نمى يابد

در حالى انجمن سيمان منتظر اعالم نرخ جديد قيمت 
گاز صنايع در سال 94 است كه شركت ملى گاز در 
پاسخ به فارس تاكيد كرد: براساس مصوبه هيئت دولت 

قيمت گاز صنايع در سالجارى تغيير نخواهد كرد.

مهلت 10 روزه اصناف براى
 نصب صندوق فروش 

مهر: سازمان امور مالياتى كشور اعالم كرد: اصناف 
از  اندازي و استفاده  فراخوان شده جهت نصب، راه 
ابتداي سال 1394،  از  سامانه هاي صندوق فروش 
و  نصب  مراتب  تا  دارند  فرصت  خردادماه  پايان  تا 
سامانه  در  را  مذكور  تجهيزات  از  استفاده  به  شروع 

الكترونيكي سازمان ثبت نمايند.

يارانه فقط به خودروهاى 
پايه گازسوز تعلق گيرد

ايرنا: وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: يارانه فقط بايد 
به خودروهاى پايه گازسوز تعلق گيرد زيرا اين وسايل 
دارند،  سوخت  جويى  صرفه  در  كننده  تعيين  نقش 
هرچند قرار است مرحله نخست توليد خودروهاى برقى 

مشمول وسايل نقليه عمومى نيز شود.

اجراى سامانه نسخ الكترونيك 
بهترين راهكار كنترل مصرف دارو

معاون وزير بهداشت گفت: بهترين راهكار براى كنترل 
مصرف دارو و هزينه هاى دارويى اجراى سامانه نسخ 
الكترونيك است. به گزارش فارس، ديناروند اظهار كرد: 
است كه خطاهاى  اين  اين طرح  مزيت  بزرگ ترين 
پزشكى كم شده، همچنين يك پزشك مى تواند نسخ 
خود را مديريت كند و در اين مسير سرعت كارها و 

بررسى ها سريع تر و كسورات به حداقل مى رسد. 

جناب آقاى مهندس عليرضا بذرافشان 
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

معاون طرح و توسعه شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى
 تبريك عرض نموده، توفيقات روزافزون تان را از خداوند منان خواستاريم.

شركت حفارى آبارساز
نمايندگى انحصارى پمپيران و موتوژن در خراسان جنوبى

به مناسبت سومين روز درگذشت

شادروان حميد محمد عليزاده خياط
 جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 94/3/21 از ساعت 3:30 

الى 4:30 بعدازظهر در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) 

واقع در خيابان معلم برگزار مى شود  
حضور سروران گرامى موجب تسلى خاطر بازماندگان

 و آرامش روح آن مرحوم است.

همسر و فرزندان

به اطالع همشهريان عزيز مى رساند:
به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

شادروان على آفتابى 
(بازنشسته آموزش و پرورش)

جلسه يادبودى فردا جمعه 94/3/22 از ساعت 9 الى 10 صبح 
در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود

حضور شما سروران گرامى مزيد امتنان مى باشد. 
خانواده هاى: آفتابى ، واحدى ، مهيابادى و ساير فاميل وابسته

درد من، درد فراق است، خدايا كم نيست
محمد جان در خاك رفتى از اين دنياى غم، غمناك رفتى

زدى آتش به جان ما چو گل پاك آمدى و پاك رفتى
سومين سالگرد دورى عزيزمان

 شادروان محمد رضا جعفرى
 را گرامى مى داريم.

خانواده

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت بزرگ خاندان 

شادروان حاج على اكبر بستانى
" پيشكسوت آموزش و پرورش"

جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/3/21

از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود
 حضور شما سروران گرامى را ارج مى نهيم. 

خانواده بستانى و بستگان

جناب آقاى مهندس آرامنش 
مدير كل محترم حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى

 بى ترديد ادامه حيات جامعه بشرى، در گرو شرايط محيط پيرامونى ماست و تالشگران اين عرصه 

 حق بزرگى بر گردن بشريت خواهند داشت. با تبريك و گراميداشت هفته محيط زيست 

 تالش ارزشمند و همت بلند جناب عالى و همكاران ارجمندتان را در راستاى توسعه و حفظ محيط 

زيست ارج نهاده و توفيق روزافزون شما را در نيل به اهداف و دستاوردهاى زيست محيطى آرزومندم.

سيد محمد حسين زينلى
مديرعامل شركت كويرتاير

دعوت مجمع عمومي فوق العاده «نوبت سوم»
شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند 

تاريخ انتشار: 94/3/21 

جلسه مجمع عمومي فوق العاده «نوبت سوم» شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند دوشنبه 
94/4/8 راس ساعت 5 بعدازظهر در محل حسينيه امام هادي (ع) واقع در انتهاي بلوار مدرس- فلكه 

جماران برگزار مي شود. 
 از كليه اعضاي محترم دعوت به عمل مي آيد براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين مجمع حضور 
به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا حضور يابد، مي تواند همزمان با 
نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم نمايند. حداكثر 

آراي وكالتي هر عضو سه راي و هر فرد غير عضو يك راي مي باشد. 
دستور جلسه:

تعاون  بخش  قانون  از  موادي  اصالحي  قانون  وفق  اساسنامه جديد شركت  تصويب  و  1- طرح 
جمهوري اسالمي ايران

هيئت مديره شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند

(مجهزترين سالن اختصاصى ژيمناستيك در استان)
مكان: معصوميه – ابتداى سايت ادارى       09158652065

سالن ژيمناستيك بهارانآموزش ژيمنـاستيك 

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 
روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار جناب آقاى مهندس بهرام ساتليخ محمدى
مديرعامل محترم شركت دان و علوفه شرق

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامى تان را خدمت جناب عالى 

و خاندان محترم تسليت عرض نموده

 از درگاه ايزد متعال براى آن عزيز سفر كرده

 علو درجات و براى بازماندگان صبر و اجر جزيل خواستاريم.

هيئت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند

طرح نظارت بر اصناف تشديد مى شود / صفحه 7
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تسنيم: بريتيش پتروليوم در گزارش جديد خود موسوم به مرور آمارى انرژى جهان 2015 از رتبه دهمى ايران در مصرف انرژى بين كشورهاى جهان 
 خبر داده است. بر اساس برآوردهاى اين شركت انگليسى در سال 2014 معادل 252 ميليون بشكه نفت در ايران انرژى مصرف شده است. 
انرژى هاى مصرفى شامل نفت خام، گاز، ذغال سنگ، برق هسته اى و انرژى هاى تجديدپذير و اوليه بوده است.

رتبه 10 مصرف انرژى جهان به ايران رسيد 

 ايران صادركننده طالى سرخ به 47 كشور جهان

 رئيس اتحاديه صادركنندگان زعفران، با بيان آنكه 
افزايش قيمت زعفران طى دو ماه اخير منجر به ركود 
تنها  است، گفت:  و صادراتى شده  داخلى  بازارهاى 
راهكار رفع اين معضل ذخيره سازى و پشتيبانى بازار و 
حذف دالالن با ايجاد بانك ملى زعفران است. ميرى 
در گفتگو با ايرنا، افزود: در حال حاضر توليدكنندگان و دالالن زعفران به دليل 
نوسان قيمت اين محصول را انبار نموده و به بازار عرضه نمى كنند و همين 
امر مشكالتى را در بازار ايجاد كرده است.وى با بيان آنكه حدود 4 ماه آينده 
زعفران نو وارد بازار مى شود، گفت: پيش بينى مى شود تا يك ماه آينده با 
عرضه زعفران بازار اين محصول از ركود خارج شود.وى، ايران را صادركننده 
زعفران به 47 كشور جهان برشمرد و افزود: نوسان قيمت زعفران و افزايش 
30 تا 50 درصدى اين محصول منجر به كاهش و ركود صادرات شده است.

جزئيات ابطال كارت بنزين خودروها

يك مقام مسئول در شركت پخش فرآورده هاى 
نفتى با اشاره به ابطال بيش از 6.5 ميليون كارت 
موتورسيكلت ها،  و  شخصى  خودروهاى  بنزين 
گفت: طرح ساماندهى كارت هاى بنزين براساس 
اجرا شده است. روحانى در گفتگو  مصوبه دولت 
با مهر، افزود: بر اين اساس وسايل نقليه فرسوده با تعريف موتورسيكلت 
باالى 10 سال و خودروهاى سوارى شخصى باالى 25 سال و سوارى 
عمومى باالى 15 سال در قالب طرح ساماندهى، كارت سوخت آنها باطل 
شد. وى بيان كرد: همچنين كارت خودروهاى سوارى شخصى باالى 25 
سال سن مسدود شده ولى درباره سوارى عمومى 15 سال سن، از آنجا 
كه در سيستم حمل و نقل به آنها نياز است، تاكنون ابطال كارت سوختى 

انجام نگرفته است. 

تحصيل 673 هزار نوآموز در كالس هاى
 پيش دبستانى كشور

مدير كل دفتر آموزش پيش دبستانى وزارت آموزش 
و پرورش با بيان اين كه در سال تحصيلى 93-94 
نرخ پوشش پيش دبستانى با رشد 14,2 درصدى 
مواجه بوده است، گفت: قريب به 673 هزار نوآموز در 
كالس هاى پيش دبستانى ثبت نام و مشغول به تحصيل هستند. به گزارش 
فارس، فضلى اظهار كرد: آموزش و پرورش در دولت يازدهم با رويكرد تعميم 
دوره پيش دبستانى در سراسر كشور به ويژه در مناطق محروم با تأكيد بر 
آموزه هاى قرآنى، تربيت بدنى و اجتماعى برنامه هاى خود را تنظيم و اجرايى 
كرده است.وى از تدوين نظام نامه جامع دوره پيش دبستانى خبر داد و افزود: 
با رأى معاونت حقوقى رئيس جمهور مديريت دوره پيش دبستانى  به صورت 

يكپارچه و تحت نظارت آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.
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درگذشت دكتر «محمد خزائلي» بنيانگذار انجمن 
حمايت از نابينايان (1353ش).

عمليات فرماندهى كل قوا در منطقه دارخوين در 
شرق رود كارون توسط سپاه (1360ش).

به  معروف  اطرواش»  ابومحمد  «سيد  درگذشت 
«ناصر كبير» (304ق).

درگذشت «شرف الدين» محدث و اديب بزرگ 
مسلمان(733 ق).

عبدالرحمن  «نورالدين  نامي  عارف  و  اديب  تولد 
جامي» (817 ق).

كودتاي «اشرف افغان» عليه «محمود افغان» در 
اصفهان(1137 ق).

فيض  افتحى  على  سيد  االسالم  حجت  وفات 
االسالم (1405ق).

روش هاي  كارگيري  به  با  خورشيد  نور  تجزيه 
علمي (1855م).

مرگ «ارنست رادرفورد» فيزيك دان انگليسي و 
پدر انرژي هسته اي (1937م).

تقويم مناسبت هاى  روز

تعرفه هاى جديد تلفن ثابت اعالم شد/  افزايش 100 درصدى نرخ مكالمه داخل استانى
به گزارش فارس، طبق اعالم مسئوالن، امسال 
تعرفه هاى تلفن همراه ثابت مى ماند؛ اما تغيير 
تعرفه هاى تلفن ثابت در دستور كار است. در 
شركت  مديرعامل  شده  منتشر  اخبار  آخرين 
مخابرات ايران گفته بود: مخابرات در قالب 5 

سناريو درخواست افزايش مجموعه خدمات تلفن  
ثابت شامل تماس داخل استانى،  تماس خارج 
استانى، هزينه آبونمان و هزينه اوليه اتصال را 
است.  داده  ارائه  مقررات  تنظيم  به كميسيون 
قيمت هر دقيقه تماس داخل استانى از 30 ريال 

به 70 ريال تغيير خواهد كرد. پيشنهاد مخابرات 
براى اين تعرفه دقيقه اى 100 ريال بوده كه در 
رگوالتورى تعديل شده است.همچنين قيمت هر 
دقيقه تماس بين استانى از 330 ريال به 400 
ريال افزايش خواهد يافت. پيشنهاد مخابرات 

بوده كه  ريال  تعرفه دقيقه اى 500  اين  براى 
مبلغ  است.حداقل  تعديل شده  رگوالتورى  در 
دوره)  طى  بى كاركرد  خطوط  (براى  آبونمان 
نيز براى شهرهاى بزرگ 50 هزار ريال و در 

شهرهاى كوچك 20 هزار ريال خواهد بود.

  (ادامه از صفحه1) مدير عامل سازمان تامين اجتماعى 
ادامه داد: ابتدا بر اساس متراژ ساختمان، سپس بر اساس  
بر اساس متراژ و  ماليات بر ارزش افزوده، سپس مجدداً 
در حال حاضر بر اساس عوارض شهردارى هاست. اين 
تغييرات مشكالت بسيارى را براى يك دستگاه اجرايى 

ايجاد مى كند. 
نوربخش ادامه داد: هفته گذشته تفاهم نامه اى را با وزارت 
كشور منعقد كرديم و گزينه هايى را كه شامل حق بيمه 
مى شود را مشخص كرديم، اين كار بزرگى است. قسمت 
دريافت  ساختمانى  پروانه  كه  است  افرادى  معرفى  دوم 
كرده اند كه بر عهده شهردارى هاست و بايد اين افراد 
را به سازمان تأمين اجتماعى معرفى كنند. وى ادامه داد: 
در اصالحيه جديد كه در سال 1393 انجام گرفت مقرر 
شد تا اين رقم بين 15 تا 20 درصد باشد به اين نحو كه 
درصد   15 و  كند  پرداخت  كارگر  را  بيمه  حق  درصد   7
مابقى از محل عوارض صدور پروانه هاى ساختمانى تامين 
كمبود  يا  كسرى  صورت  در  نيز  ديگر  درصد   5 و  شود 

سازمان  تا  شود  اضافه  وزيران  هيئت  تصويب  با  منابع 
دريافت وجه و گسترش پوشش  امكان  اجتماعى  تامين 
بيمه اى كارگران ساختمانى را داشته باشد كه اين ميزان 
هم اضافه نشده است. نوربخش درباره حذف سهميه بيمه 
كارگران ساختمانى گفت: بيمه سهم فردى است كه كارگر 
ساختمانى است. متأسفانه تعداد زيادى از افرادى كه تحت 
پوشش بيمه هستند در واقعيت كارگر ساختمانى نيستند. 
سازمان فنى و حرفه اى بايد در صدور گواهى نامه دقت 

بيشترى كند. 

 سهميه 100 هزار نفرى بيمه كارگران 
ساختمانى در خرداد ماه

وى از توزيع سهميه 100 هزار نفرى بيمه كارگران ساختمانى 
در خرداد ماه خبر داد و گفت: در ارديبهشت ماه سهميه 100 
هزار نفرى در استان ها توزيع شد و از ديروز سهميه 100 
هزار نفرى خرداد ماه نيز توزيع مى شود. با وجود اينكه منابع 

نيامده است اما باز هم در حال كاهش مشكالت هستيم.

 امكان بيمه جديد براى قاليبافان وجود ندارد 

اكنون 600  بيان كرد:  قاليبافان  بيمه  درباره  نوربخش   
اجتماعى  تأمين  بيمه  پوشش  تحت  قاليباف  نفر  هزار 
ملى  سازمان  قاليباف  كارگران  معرفى  مسئول  هستند. 
فرش است كه متأسفانه معرفى را انجام نداده است. وى 
افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزى 6 ماه گذشته طى 
نامه اى به سازمان اعالم  كرد كه بيمه كارگران قاليباف 
به همين ميزان 600 هزار نفر بسنده شود و فردى جديد 
وارد ليست نشود. بر اين اساس اگر قرار باشد فرد جديد 
تحت پوشش بيمه قرار گيرد بايد از ليست قبلى يك نفر 
حذف و فرد جديد جايگزين شود در غير اين صورت بيمه 

جديد براى قاليبافان امكان پذير نيست.

كارگران حداقل بگير و بدون مسكن
 در اولويت مسكن اجتماعى

كارگران  شناسايى  در  آيا  اينكه  به  پاسخ  در  نوربخش 

هم  اجتماعى  تأمين  سازمان  اجتماعى  مسكن  مشمول 
دخيل است، گفت: اولويت با كارگران حداقل بگير است 
با همكارى كانون مستمرى  و سازمان تأمين اجتماعى 
لحاظ  با  اجتماعى  رفاه  و  تعاون،كار  وزارت  و  بگيران 
كردن افرادى كه حداقل بگير هستند و آنها كه مسكن 

ندارند شناسايى را آغاز كرده ايم.

ايران اولين صادركننده سيمان
  در جهان 

صنعت  كارفرمايان  صنفى  انجمن  رئيس  نايب 
سيمان گفت: ايران با صادرات بيش از 19 ميليون 
تن سيمان در سال گذشته، رتبه اول صادرات اين 
به  است.  آورده  دست  به  جهان  در  را  محصول 
 80 ساالنه  توليد  از  لطفى  مرتضى  ايسنا،  گزارش 
ميليون تن سيمان در كشور خبر داد و افزود: البته 
ايران با صادرات بيش از 19 ميليون تن سيمان در 
در  محصول  اين  صادراتى  اول  رتبه  گذشته  سال 

جهان را به دست آورده است.

 نرخ تورم روستايى 
به 13,1 درصد رسيد

ايرنا : مركز آمار ايران، نرخ تورم روستايى در دوازده 
معادل  را   94 سال  ماه  ارديبهشت  به  منتهى  ماه 
13,1 درصد اعالم كرد كه اين رقم نسبت به ماه 
گذشته (13,4) كاهش يافته است. افزايش شاخص 
به  نقطه  (تورم  به ماه مشابه سال قبل  كل نسبت 
همين  به  نسبت  كه  باشد  مى  درصد   13,3 نقطه) 
مدت در ماه قبل (13,1درصد) افزايش يافته است.

عده اى تمام مشكالت كشور را 
به تحريم ها و مذاكرات گره مى زنند

زدن  پيوند  قضائيه  قوه  رئيس  الريجانى،  ا...  آيت 
بحث  با  كشور  اقتصادى  مشكالت  و  مسائل  تمام 
اشتباهى  را  ها  تحريم   رفع  و  اى  هسته   مذاكرات 
راهبردى اعالم كرد و خواستار پرهيز از تكرار اين 

موضوع در محافل مختلف شد. 

كسى حق افشاى پرونده بقايى را ندارد

رئيس سازمان بازرسى با بيان اينكه طبق قانون كسى 
گفت:  ندارد،  را  بقايى  پرونده  جزئيات  اعالم  اجازه 
مطمئنا بعد از قطعى شدن اين پرونده، جزئياتش از 

طريق رسانه ها به اطالع عموم خواهد رسيد.

 اجراى اقتصاد مقاومتى ُعرضه مى خواهد

امنيت  به همايش  پيامى  در  آملى  ا... جوادى  آيت 
پايدار گفت: براى تامين امنيت بايد اضطراب زدايى 
حرفى  هم  مقاومتى  اقتصاد  بدون  امنيت  و  كرد 
فقط  و  جوانان  هم  امكانات هست  هم  است.  پوچ 
مقدارى عرضه براى اقتصاد مقاومتى مى خواهد. در 
ادامه اين پيام مى خوانيد: با نصيحت نمى توان ملت 
گرسنه را امنيت بخشيد زيرا نه او آرام مى شود و نه 

امنيت فراهم خواهد شد.

حداد: خداى نكرده نبايد مجلسى 
شبيه آنچه قبال ديديم پديد آيد 

گفت:  اصولگرايان  فراكسيون  رئيس  عادل،  حداد 
شبيه  مجلسى  نكرده  خداى  كه  كنيم  كارى  بايد 
آنچه قبال ديديم پديد نيايد زيرا با توجه به شرايط و 
در صورت عدم هوشيارى ممكن است دوباره چنان 

مجلسى و يا حتى بدتر از آن ايجاد شود.

قاليباف :  نبايد «بگم بگم» به 
«تقصير قبلى ها بود» تبديل شود

 قاليباف  شهردار تهران با اشاره به گسترش سياست زدگى 
در كشور اظهار داشته است: بعضى دلشان مى خواهد 
همه  چيز را دوقطبى كنند. باور كنيم مسائل اصلى 
كشور دوقطبى نيست. آن چنان كه در زمان انتخابات 
كاش  و  كردند  دوقطبى  را  نظام  كالن  مسائل 
دوران  به  بگم»  «بگم  دوران  نبايد  نمى كردند. 

«تقصير قبلى ها بود» تبديل شود. 

نه خودم بازداشت شده ام، نه فرزندم 

از وى  كه  سوالى  به  پاسخ  در  احمدى مقدم  سردار 
پرسيد، «دوستان مى گفتند، شما در زندان هستيد»، 
فرزندم  نه  ام،  شده  بازداشت  خودم  نه  كرد:  اظهار 
فساد  پرونده  كه  است  اين  شايعات  اين  دليل  و 

اقتصادى در بنياد تعاون را پيگيرى كردم.

حمل اثاثيه منزل با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065 - على آبادى   "ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     

 09156217507 - 09153637507
حسينى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
32214989 - 32212979  
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مشاركت در ساخت / تعهد فروش / تضمين اخذ وام ام

خريدار بى واسطه با بزرگ ترين وب سايت امالك در جنوب شرق ايران
بيرجند- بيست مترى دوم غربى مدرس

32231772-3      09155615573     09155611127
www. amlakaseman . com 

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

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

آتيش بازى – تهيه كننده مرتضى  شايستهاكران فيلم
ساعات  شروع سانس 

ها
18:00  16:15   14:3020:00

32222636056تلفن

سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها و ...  
سالن سينما را براى برگزارى نشست ها ، همايش ها و ... در نوبت 

صبح به صورت اجاره واگذار نمايد.

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

افتخار اين را دارد كه طبق روال سال هاى گذشته 
به مناسبت ماه شعبان و فرا رسيدن ماه مبارك 

رمضان پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.
سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

شهربازى پارك توحيد 
همه روزه آماده ارائه خدمات

 به فرزندان دلبندتان
از ساعت 17 الى  پاسى از شب

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     

  حمل بار و اثاثيه منزل   09151630741      
        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

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

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

 32444141 - 09153611928 بهدانى
بيمه ايران 

 نمايندگى نوكى
مشاوره و صدور انواع بيمه نامه 
اموال ، اشخاص ، مسئوليت و...
صدور بيمه نامه شخص ثالث 

در چندين قسط 
صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 

در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 

در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589
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تسنيم- به گفته مدير كل مديريت بحران استاندارى، طوفان به سربيشه 1.5 ميليارد ريال خسارت وارد كرد. ميرجليلى اظهار كرد: در اثر اين طوفان كه 
با سرعت 64 كيلومتر بر ساعت در 48 گذشته در سربيشه رخ داد به محصوالت زراعى و باغى بخش درح اين شهرستان خسارت وارد شد. وى افزود: در 

اثر اين طوفان كه ديد افقى را نيز تا عمق كمتر از 400 متر كاهش داده بود، بخشى از محصوالت بادام، زردآلو و ميوه هاى هسته دار از بين رفت.

خسارت 1/5ميليارد ريالى طوفان به شهرستان سربيشه

3
پيام شما

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

بگيريد.اگر  را جدى  پيام  اين  لطفاً  بيرجند  شهردارى 
فردى خواسته باشد سرى به قبرستان بزند و بر سر 
خاك اموات حضور پيدا كند در بدو ورود به قبرستان، 
از ماشين هاى  تعدادى  به  ابتدا  انسانى در  چشم هر 
سنگين فاضالب، كه هم در مسير رفت و هم در مسير 
برگشت از قبرستان شبانه روزى پارك هستند، مى افتد 
و حس بدى به انسان دست مى دهد! چرا شهردارى، 
پارگينك مشخصى براى ماشين هاى فاضالب 
ندارد؟ اين ماشين ها مى تواند در كنار پل شاهرود 

پارك كنند يا درنقطه اى خارج از شهر.
938...923

سالم. چرا دهيار شوكت آباد به فكر نظافت و 
سگ هاى ولگرد منطقه نيست؟

915...953
آيا  اينكه  دارم  مديح. يك سؤال  دكتر  سالم جناب 
آپاتمان هاى بعد از مزار و قبل پارك موتورى 
شهردارى جزو بيرجند محسوب مى شود؟ اگه 

هست لطفًا تشريف بياريد معابرش رو نگاه كنيد.
936...093

درميان  روز  سه  هر  چهكند  شهرك  آب  چرا 
قطع مى شود؟ مسئولين لطفا پيگيرى كنند.

901...860
اهالى خيابان  ما  بيرجند.  با سالم خدمت شهردار 
شكوفه بايد تا كى منتظر آسفالت و بازگشايى 
خيابان به فلكه آدينه باشيم؟ آيا درست نمودن 

خاكريز، راه عالج است.
915...689
واقعًا بايد به مديران بانك مركزى و دولت آفرين گفت 
كه از راه انحالل صندوق ميزان باعث ايجاد بيكارى 
در  گذار  سپرده  هزاران  شدن  بيچاره  و  نفر  هزاران 
كشور شدند تا شايد بانك ها را از ورشكستگى نجات 
بدهند. صندوقى كه پانزده سال آرم دادگسترى 
مصرف  حقوق  تنديس  دارد،  ثبت  شماره  و 

كننده دارد و...
915...739
سالم آواجان، تو رو خدا به اين مسئوالن اداره آب 
خيابان  ساكنان  بگو  استان  روستايى  فاضالب  و 
از قطعى  بيرجند  آباد  خليج فارس 21 حاجى 
همه  به  شدند.  كالفه  خيابان  اين  آب  دائمى 

مسئوالن مراجعه شده اما...!
910...002
در سفر رئيس جمهور به استان تقاضاى وام كارگشايى 
كردم. حاال اعتبار كه نيست بماند كه تازه براى وام 
20ميليونى حداقل 5 ميليون بايد آورده داشته باشم. 
دستمريزاد به مسئوالنى كه دغدغه بيكارى و 
كارآفرينى را دارند. نتيجه اخالقى هيچ كارى بهتر 

از بيكارى نيست...
915...233
آقاى شهردار و شوراى محترم شهر بيرجند، تا آمار 
بسيار  آبراه  دليل  به  كه  ها  شكسته  پا  و  دست 
خطرناك و سرسرى وسط كوچه انقالب 4/5 
روبروى جنب مسجد جامع باال نرفته دستور الزم 

براى رفع اين مورد را مبذول فرماييد.
915...595
كشاورزى  عابربانك  نارنج  ازخيابان  لطفًا  سالم. 
مردم  كنده  رو  پله  شهردارى  كنيد  تهيه  برنامه 
كليد  صفحه  به  را  خود  بلوكه  و  چهارپايه  با 

دستگاه عابربانك مى رسانند. 
915...782

از مسئولين محترم مسكن ارتش تقاضامنديم براى 
چه  هر  ها  خيابان  ظاهر  و  بهداشت  رعايت 
سريعتر نسبت به نصب سطل زباله در مجتمع 

ارتش اقدام شود. 
933...653
سالم ما كه خسته شديم از سيستم اتوبوسرانى بيرجند 
از بى خيالى ها، از رفع تكليف ها يعنى اينقدر سخته 
تذكر  امور،  كنترل  از  عاجزند  مسئوالن  كه  نظارت 
لسانى را عمل هم الزم است نه شعار، روزهاى 
تعطيل اصًال نظارتى نيست چون اسم بخش خصوصى 
آيد راننده حق داره موسيقى خالف شرع گوش  مى 
رو  هركى  كند،  چرانى  چشم  بكشد،  سيگار  بدهد، 
خواست سوار كند، هرجا خواست توقف كند، اين همه 
هزينه كردن براى كنار گذرها ولى كمتر اتوبوسى وارد 
ايستگاه مى شود براى هر كدام از اين موارد بايد به 

بازرسى زنگ زد. يك بار هم آموزش بدهيد.
 915...298  
از  يكى  عنوان  به  خوسف  لوت  معدنى  آبگرم 
داراى  جنوبى،  خراسان  درمانى  آب  هاى  قطب 
خواص طبى و درمانى زيادى است و ساالنه پذيراى 
ده ها هزار نفر از گردشگران سالمت مى باشد كه از 
كمبود زيرساخت ها در رنج است. مسئولين پيگير 

زيرساخت ها از جمله راه آسفالته باشند.
915...008
سالم. دست تاكسيرانى بيرجند درد نكند با اين همه 
كشور  تمام  در  خودشان  گفته  به  همت.  و  تالش 
از  غير  به  اند  داشته  كرايه  نرخ  افزايش  ها  تاكسى 
چقدر  نامه  بخش  يك  ابالغ  مگر  بيرجند! 

زمان مى برد؟
 901...469  

* رحيم زاده

حال  در  خيابان  راست  اليه سمت  منتهى  در  راننده  خانم 
رانندگى است كه ناگهان خودروى سمند سفيدى با چند 
سرنشين پسر جوان به او نزديك مى شوند گويا متوجه حضور 
 يك خانم پشت فرمان شده اند از كنارش كه رد مى شوند

باد  به  را  او  و  آورده  بيرون  پنجره  از  را  اتفاق سرشان  به 
متلك مى گيرند... كمى كه جلوتر مى روند سرعتشان را 
كم كرده و جلوى خودرو حركات نمايش انجام مى دهند. 
راننده جوان گاه گاز مى دهد و گاه يكدفعه ترمز مى كند. 
زن كه از رفتار ناشايست آنها به ستوه آمده قصد دارد از 
كنارشان سبقت بگيرد كه مانع از سبقتش شده و با صداى 
را ميخكوب مى كنند... راهى جز  او  بوقى گوش خراش 
توقف و پارك در خيابان  براى دختر جوان باقى نمى ماند 
ترجيحًا براى دورى از درد سر بيشتر لحظاتى اتومبيلش را 

پارك كرده مى ماند تا اوباش از آنجا دور شوند... 
حاال قصد دارد پارك دوبل انجام دهد فاصله دو خودرو حداقل 
ممكن است و راننده زن با سختى با چند بار به عقب و جلو 
 بردن ماشين در نهايت موفق به پارك اتومبيلش مى شود...

آقايانى كه شاهد نحوه پارك  از  اين بهبوحه چند نفر  در 
الفاظى تحقيرآميز به زبان آورده و  نمودن خودرو هستند 

رانندگى زن را مورد تمسخر قرار مى دهند.
گاز بده بابا! گواهينامه از كجا گرفتى استاد! برو گارى سوار 

شو! جاى شما تو آشپزخونه است نه پشت فرمون و...

هر كه زورش بيش، حقش بيشتر!

كلماتى از اين دست را كه بسيارى از رانندگان زن، هنگام 
رانندگى در خيابان هاى شهر از ساير رانندگان شنيده اند، 
ايراني موفق به دريافت  اولين زن  از زماني كه  65 سال 
نشان  اما شواهد موجود  رانندگي شد مي گذرد  گواهينامه 
فرهنگ  سيطره  در  زنان  مواقع  بسياري  در  كه  مي دهد 
رانندگي ما هنوز به طور كامل به رسميت شناخته نشده اند 
به قوانين راهنمايي  آنها  بيشتر  احتياط و توجه  و دقت و 
و رانندگي در آشفته بازار خيابان هاي شهر كه تابع قانون 
«هر كه زورش بيش، حقش بيشتر است» مورد تمسخر و 

مالمت واقع مي شود. 
واژه هاي  دنده،  و  ترمز  گاز،  كالج،  فرمان،  پيش،  سالها 
و  گاه  را  آنها  ايراني  زنان  از  بسياري  كه  بودند  بيگانه اي 
پشت  نشستن  و  مي شنيدند  خانه  مردان  زبان  از  بي گاه 
فرمان اتومبيل، رؤيايي دست نيافتني بود كه تنها شايسته 
مردان تلقي مي شد اما با گذر زمان و در اين سال ها شاهد 
گواهينامه  دريافت  به  دختران  و  زنان  روزافزون  گرايش 
در  زن  رانندگان  تعداد  افزايش  آن  گواه  كه  هستيم 

خيابان هاي شهرهاي كوچك و بزرگ است. 

مزاحمت هاى خيابانى با اتومبيل
 يك ناهنجارى مزمن 

زير  كه  است  مزمن  ناهنجارى  از  خيابانى  مزاحمت هاى 
پوست جامعه رشد كرده و به مرور فراگير شده است. 

شايد از رايج ترين مزاحمت هاى خيابانى، ايجاد مزاحمت 
براى خانم هاى راننده باشد. گاه برخى از رانندگان مرد به 
محض آنكه متوجه مى شوند راننده اتومبيلى زن است، با 
 متلك پرانى يا حركاتى همچون انسداد مسير، بوق زدن هاى

ممتد، ويراژ دادن و سبقت هاى عجيب و غريب و ... براى 
خانم هاى راننده ايجاد مزاحمت كنند. 

اگر چه گاه اين مزاحمت ها به تصادف هم ختم مى شود 
ولى از ميزان آن كاسته نمى شود. مزاحمت هاى روزانه  

حين رانندگى باعث اذيت و آزار زنان مى شود.

 هنوز نگاه منفى مردم به ويژه مردان 
به جايگاه زنان تغيير نكرده است 

با وجود حضور گسترده زنان در حوزه هاى مختلف اجتماعى 
آنها  به  به ويژه مردان  از مردم  نگاه منفى بسيارى  هنوز 
تغيير نكرده است و تقريبًا اكثر زنان و دختران با هر گروه 
سنى و هرگونه پوشش و تركيب ظاهرى در تمام ساعات 
اند. شده  روبرو  خيابانى  هاى  مزاحمت  اين  با  روز   شبانه 
فعاليت هاى  براى  از گذشته  زنان بيش  در روزگارى كه 
ها  خيابان  در  ناچارند  زندگى  امورات  انجام  و  اجتماعى 
رانندگى كنند، وجود مزاحمت هايى از اين دست مى تواند 

باعث پريشانى روحى و روانى آنها شود.
هاى  آلودگى  سهم  بيشترين  زن  رانندگان  چرا  اينكه 

كالمى را به هنگام رانندگى دريافت مى كنند، ريشه در 
خرده فرهنگ هاى مردساالرانه جامعه دارد.

 يك نگاه قديمى: 
زن از مرد ضعيف تر است

ميترا 32 سال دارد و 11 سال است كه رانندگى مى كند، 
مى گويد: بيشترين متلكى كه در طول اين سال ها پشت 
فرمان شنيده است اين جمله است: برو بشين پشت ماشين 
از  خيلى  از  فرمانش  دارد دست  اعتقاد  كه  او  لباسشويى! 
 مردها بهتر است، مى گويد: مردها نظم در رانندگى خانم ها

را نمى توانند تحمل كنند، خيلى وقت ها هم هضم اين 
قضيه كه يك خانم از آنها بهتر رانندگى مى كند برايشان 
گرفته  قرار  موقعيتى  در  بارها  و  بارها  ميترا  است.  سخت 
او قرار  اتومبيل  راننده بدون دليل وقتى پشت  آقايان   كه 
هدف  دهد:  مى  ادامه  او  زنند.  مى  ممتد  بوق  گيرند  مى 
 بيشتر اين مزاحم ها از اين حركت آن است كه خانم هاى

در  را  خود  كنترل  و  شوند  هول  شرايط  اين  در  راننده 
رانندگى از دست بدهند.

نظر يك راننده: 
عده اى از روى چشم و همچشمى رانندگى مى كنند!

 يك راننده تاكسى زرد درون شهرى درباره رانندگى زنان 
مى گويد: استان ما استان نوپايى است و اخيراً بسيارى از 
زنان به داليل زياد كه مهمترين آن چشم و همچشمى 

است پشت رل مى نشينند و رانندگى مى كنند.
 وى ادامه مى دهد: هر كسى را بهر كارى ساخته اند، خانم ها

موقع بروز خطر مى ترسند و نمى توانند تصميم مناسبى 
بگيرند بارها شاهد اين بوده ايم كه راننده خانم به محض 
احساس خطر كنترل ماشين را از دست داده و نه تنها براى 

خود كه براى سايرين هم مشكل ساز شده است. 
دريافت  ها صالحيت  خانم  از  بسيارى  است:  مدعى  وى 
درباره  بيشتر  سختگيرى  كمى  با  و  نداشته  را  گواهينامه 
آنها  به  رانندگى  تر  جدى  آموزش  و  گواهينامه  اعطاى 

بسيارى از مشكالت بعدى حل مى شود.

بسيارى از زنان بهتر 
و با احتياط تر از مردان رانندگى مى كنند 

 راننده مرد ديگرى نظر همكارش را قبول ندارد و مى گويد:
بسيارى از زنان بهتر از مردان رانندگى مى كنند، يعنى با 
احتياط تر عمل مى كنند، اما چون الزمه احتياط آرامش 
يادآورى  وى  شوند.  مى  متهم  عمل  كندى  به   است 
عقايد  و  باورها  خاطر  به  جنوبى  خراسان  مردم  كند:  مى 
كه  دانند  مى  مرد  مختص  را  كارها  برخى  خود،  خاص 
وجود  با  كه  كارهاست  همين  از  يكى  ها  خانم  رانندگى 
گذشت سال ها و اثبات قابليت عملكرد خانم ها در اين 
 زمينه هنوز براى عده اى قابل هضم نبوده و با هر حربه اى

سعى بر تخريب خانم ها دارند.
با  برخورد  از تصادف ها،  بسيارى  است:  معتقد  شاهبيگى 
ديوار، چپ كردن يا افتادن در جداول اگر توسط يك مرد 
انجام شود امرى طبيعى و پيشامد است اما اگر راننده خانم 
دچار اين حوادث شود آن را به زن بودن و بى دست و پايى 

زنان نسبت مى دهند؟!...
در اين ميان پسر جوانى به اين جمع پيوسته و اين گونه 
نظر  در  بدون  رانندگان زن  اكثر  ادامه مى دهد:  را  كالم 
گرفتن شرايط فنى اتومبيل خودشان و ديگران، بدون نگاه 

كردن به آينه ها و اطراف رانندگى مى كنند.
وى ادامه مى دهد: موقعى كه اتومبيلى به رانندگى يك 
او فاصله بگيرم  از  از كنارم مى گذرد سعى مى كنم  زن 
براى  عمل،  سرعت  نداشتن  دليل  به  است  ممكن  چون 
تصميم گيرى آنى دچار مشكل شود. حسن با لحنى طنز 
آميز مى گويد: وقتى راننده زن راهنماى راست را مى زند 

بدون شك قصد پيچيدن به چپ را دارد!
گويد:  مى  باره  اين  در  بيرجندى  راننده  بانوان  از  يكى 
را  رانندگى  بانوان در  زياد  رانندگان مرد مهارت  از  برخى 
اصًال نمى بينند و بعضًا به طور عمد ايجاد مشكل براى 
 رانندگان زن مى كنند. وى از برخوردهاى نادرست عده اى

پيش  روز  چند  گويد:  مى  و  كرده  تأسف  اظهار  آقايان  از 
كم  با  راننده  يك  كه  بودم  رانندگى  حال  در  بزرگراه  در 
كردن فاصله عرضى بين اتومبيلش با من مى خواست از 
سمت راست سبقت بگيرد، بوق زدم تا شايد از ادامه اينكار 
منصرف شود اما وى درنهايت خونسردى به كار خود ادامه 

داد و پس از اصابت آينه ماشينش به اتومبيل من به طرز 
خطرناكى سبقت گرفت.

احتياط بانوان در رانندگى 
مهمترين دليل كندى حركتشان است

 بانوى ديگرى كه به دليل مشكالت مالى مجبور به كار 
در يكى از آژانس هاى بانوان شده، مى گويد: اكثر زنان به 
اين دليل كه معموًال اتومبيل همسر، برادر و يا پدر خود را 
سوار مى شوند از بروز تصادف در هراس بوده و به همين 
موضوع  همين  شايد  و  كنند  مى  عمل  محتاطانه  خاطر 

دليلى براى كندى حركت آنان محسوب شود.
وى بر اين باور است: متأسفانه برخى رانندگان نسبت به 
رانندگى زنان حساس هستند و به محض ديدن اتومبيلى 
زن  راننده اش  حتمًا  گويند  كند مى  كند حركت مى  كه 

است! و در حالى كه بوق ماشين را يكسره مى گيرند سعى 
بر كالفه كردن و دستپاچه نمودن رانندگان زن دارند.

رانندگى در بيرجند
 از ريسك بااليى برخوردار است

و  ام  راننده  كه  است  سال   15 حدود  گويد:  مى  صابرى 
نظرم  به  و  رانندگى كرده  ايران  اكثر كالن شهرهاى  در 
رانندگى در بيرجند و خراسان جنوبى از هر جاى ديگرى 

سخت تر و با ريسك باالترى همراه است.
قوانين  نكردن  رعايت  و  قانونمندى  نبود  وى   نظر  از 
راهنمايى و رانندگى در بين جمعيت زيادى از مردم  استان 
رانندگى  بروز حوادث  و  احتمالى  به خطرات  و شهرستان 

دامن زده و مشكل ساز مى شوند.
يكى ديگر از بانوان بيرجندى مى گويد: اينكه هنوز عده 
اى ازمردان معتقدند كه زنان از آنها بدتر رانندگي مي كنند 

ريشه در تفكرات مرد ساالرانه درجامعه ما است.. 
وى تأكيد مى كند: تعدادى از رانندگان مرد خطاها و حتى 
احتياط هاى همتايان خود را ناديده گرفته و اين درحالى 
است كه كوچكترين اشتباه رانندگى را از يك راننده زن 
برنمى تابند. در اين جمع، مردى كه به گفته وى اكثر اوقات 
گويد: مى  دارد،  عهده  به  را  شهر  در  رانندگى   همسرش 
صدر  سعه  و  تحمل  عدم  شاهد  راستا  اين  در  متأسفانه 
مردان نسبت به رانندگى خانم ها هستيم و در بسيارى از 
مناطق كشور و در جاده هاى بين شهرى نيز اگر مردى، 
زنى را پشت فرمان اتومبيل ببيند به هر نحو ممكن سعى 
مى كند از وى سبقت بگيرد و توانمندى خود را در اين 

زمينه به رخ بكشد.

 رانندگى بلد نيستند!

 فرزاد 35 ساله است و ادعا مى كند تاكنون براى خانم هاى
راننده مزاحمت هايى از نوع متلك پرانى و شبيه آن ايجاد 

نكرده است، اما مى گويد: به نظرم بعضى خانم ها واقعًا 
مهارت كافى در رانندگى ندارند، 90 درصد ترافيك هاى 
را در هم قفل  شهرى و گره هاى كورى كه ماشين ها 
مى  باز  اى  راننده  در  خانم  نداشتن  مهارت  به  كند  مى 
گردد. وقتى مى پرسيم واكنش شما در اين مواقع چيست؟ 
پاسخ مى دهد: بعضى وقت ها واقعًا از كوره در مى روم 
و جمله اى را از روى عصبانيت به خانم راننده مى گويم 
اما به هيچ وجه قصد مزاحمت ندارم، اين بيشتر يك نوع 

اعتراض به شمار مى رود.

حتماً بايد از چراغ قرمز عبور كنى 
تا نشان دهى راننده قابلى هستى 

ساغر 28 ساله نيز چند سالى است كه رانندگى مى كند. او 
هم بارها و بارها مورد آزار و مزاحمت قرار گرفته است.

پشت  بشين  گفتند  مى  پيش  سال  چند  تا  گويد:  مى  او 
هم  ظرفشويى  ماشين  روزها  اين  اما  لباسشويى  ماشين 
توان  و  اعصاب  مردها  از  است! خيلى  اضافه شده  آن  به 
تحمل رعايت قانون از سوى خانم هاى راننده را ندارند. از 
نظر آنها حتى ايستادن و توقف پشت چراغ قرمز هم عدم 
از چراغ  بايد  رود. حتمًا  به شمار مى  رانندگى  در  مهارت 

قرمز عبور كنى تا نشان دهى راننده قابلى هستى. 
كنند  مى  تصور  هم  ديگر  بعضى  دهد:  مى  ادامه  ساغر 
وقتى خانمى در اتومبيل تنها است، فرصت بهترى دارند تا 

مزاحم او شوند و او را مورد آزار و اذيت قرار دهند.

حجب و حياى زنانه

 آمار دقيقى از ميزان مزاحمت هاى خيابانى براى خانم هاى
راننده ثبت نشده است. يكى از مهم ترين داليل اين امر 
از طرح و  ايرانى دانست كه  بايد حجب و حياى زنان  را 
باز كردن موضوع به ويژه نزد پليس واهمه دارند و آن را 
به نوعى آبروريزى مى دانند. برخى از خانم ها نيز از عدم 
امنيت مى ترسند، اينكه شايد با طرح شكايت، مزاحمت ها 

بيشتر شود و تنش ها باال بگيرد.
وضع  تصويرگر  زير  زنانه  دلنوشته  اما  باشد  اغراق  شايد 

رانندگان زن در جامعه ماست.
است  قرار  وقتى  كه  كنم  مى  زندگى  سرزمينى  در  «من 
و  ببندم  كامًال  را  اتومبيل  پنجره هاى  بايد  كنم  رانندگى 
درها را قفل كنم، مهم نيست تابستان است و گرما بيداد 
مى كند و ماشين كولر ندارد. در سرزمينى زندگى مى كنم 
كه براى رانندگى كه حق مسلم من است، بايد لحظاتى پر 
از استرس و اضطراب را بگذارنم، من رانندگى مى كنم، اما 

با ترس، دلهره، اضطراب و دلشوره فراوان...»

عده اى براى جبران حقارت درون
 ايجاد مزاحمت مى كنند

خزاعى، روانشناس، در اين باره مى گويد: اين مسأله نسل 
به نسل در فرهنگ ايرانى جا افتاده كه زن نسبت به مرد 
ضعيف تر است و برخى مردان داراى حقارت درون هستند 
 و براى جبران آن دست به مزاحمت براى خانم ها مى زنند.
وى ادامه مى دهد: گاهى اين افراد در محافل عمومى بر 
تأثير  آقايانى هم كه به خانم ها احترام مى گذارند  روى 

گذاشته و اين حس را در آنها نيز تحريك مى كنند.
اين افراد در مواجهه با موقعيتى كه مى توانند خود را نشان 
دهند، فرصت طلبى كرده و نسبت به جنس ضعيف كه در 
ذهن آنها به نام زن شكل گرفته ابراز قدرت كرده و خود 

را به نمايش مى گذارند.
از  هم  افراد  از  برخى  اين  بر  عالوه  گويد:  مى  خزاعى 
اختالالت شخصيتى رنج مى برند كه رفتارهايشان جنبه 
نمايشى دارد و دست به آزاردهى مى زنند. نه تنها براى 
خانم هاى راننده كه گاهى ممكن است براى يك جوان يا 

پيرزن و پيرمرد هم ايجاد مزاحمت نمايند.
گويد: زمينه مى  اين  در  روانشناس  اقليما   دكتر مصطفى 
 بى حوصلگى، خستگى و استرس هاى ناشى از مشغله هاى
ذهنى در كالن شهرهايى چون تهران باعث بروز استرس 
مسير  اين  در  زنان  و  شود  مى  رانندگى  در  عصبانيت  و 
آسيب پذيرتر هستند. وى خاطر نشان مى كند: رفتارهاى 
سبقت  غيرمجاز،  سرعت  مارپيچ،  حركت  مانند  پرخطر 
ممنوع و ... معموًال از برخى روحيه هاى خشن و مضطرب 
اند، در  بروز مى كند و اين افراد داراى اختالالت روحى 

حالى كه زنان جامعه ما اين گونه عمل نمى كنند.
وى با اشاره به وجود قوانين براى پيشگيرى از بى نظمى 
مى افزايد: متأسفانه بسيارى از قوانين وجود دارند اما به درستى 
اجرا نمى شوند و به همين دليل زنان در حين رانندگى احساس 
از عوامل  ادامه مى دهد: يكى ديگر  ناامنى مى كنند. وى 
مؤثر در ايجاد مزاحمت براى بانوان حين رانندگى به تربيت 
خانوادگى و عقده هاى روانى و اجتماعى در برخى افراد بر 
مى گردد و اين افراد هرگز در زندگى خانوادگى خود رشد 

زنان را برنتابيده اند. 

فرهنگ سازى را از كجا شروع كنيم

اگر در رفتارهاى اجتماعى يا رفتارهاى رانندگى مردم هر 
مى شود،  ديده  بدرفتارى هايى  و  ناهنجارى ها  كشورى 
شود  كنكاش  آنها  اجتماعى  تفكرات  و  عقايد  در  بايد 
جامعه  در  كه  غلط هايى  مورد  در  فرهنگ سازى  با  تا 
آن  كرد،  اصالح  را  آن  شده،  مصطلح  مردمش  رفتار  و 
ما  حاال  جامعه.  افراد  هويت  و  فرديت  به  احترام  با  هم 
مورد  در  غلط  باورهاى  فرهنگ سازى  با  مى توانيم  نيز 
زن  جنس  رانندگى  تا  كنيم  اصالح  را  خانم ها  رانندگى 
از  را  فرهنگ سازى  نوعى  به  نگيرد.  قرار  تمسخر  مورد 
زن  و  مرد  رانندگى  بين  تفاوتى  كه  كنيم  شروع  جايى 
قائل نشويم و دايم اين خط موجود بين دو جنس را پر 

رنگ نكنيم! ...

وقتى فرمان دست خانم هاست
حاشيه هاى رانندگى زنان در بيرجند

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
جناب آقاى حاج حسن رضا يزدانى09153613243 - شريفى

انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت
 مدير امور شعب بانك ملى استان خراسان جنوبى
 تبريك گفته، موفقيت و سالمتى شما را آرزومندم.

مدير هنرستان كاردانش امام خمينى (ره) مود

مكان: مطهرى 12 - پالك 54 
آموزشگاه خياطى نازنيــن  
با مديريت:  الماسى
زمان: دوشنبه و سه شنبه 25 و 94/3/26
ساعت 17 الى 19
تلفن: 32223735 - 09151600198

برگزارى همايش لباس هاى مجلسى
با مجوز رسمى سازمان فنى  و حرفه اى خراسان جنوبى

بدون دوخت 

آب شيرين كن خانگى خواجوى
نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ
32421633 - 09155438760



«كما» يك گياهى خودرو و بيابانى از ديگر غذاهاى سنتى خراسان جنوبى است 
و بيشتر در فصل بهار و اواخر زمستان درست مى كنند براى تهيه آن كماها را خرد مى كنند 
و پس از شستن، در آب مى جوشانند تا پخته شود.

غذاى سنتى خراسان جنوبى
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جاذبه گردشگرى

خانه مستوفى بشرويه

 از آن خانه هايى است كه حتى قبل از ورود به خانه 
با بادگيرهاى بلندش تو را به تماشا فرامى خواند. سه 
بادگيرى كه به ارتفاعى حدود 6 متر بر سقف اين خانه 
اطراف مجزا مى كنند. از خانه هاى  را  آن  دارند  قرار 
و  مال عبدا...  تونى بشروى  خيابان  در  مستوفى  منزل 
كوچه مستوفى شهر بشرويه قرار دارد. اين عمارت از 
جمله بناهاى اعيانى است كه در دوره قاجاريه ساخته 
مى باشد.  مستوفى  نام  به  شخصى  به  ومتعلق  شده 
سبك معمارى و بادگيرهاى زيبا و ساباط در جانب شمال 
شرقى اين سازه و تزيينات گچى در بخشهاى ديگر بنا 
به شمار مى رود.  بارز  منزل مستوفى  از ويژگى هاى 

و  باشد  مى  شكل  مستطيل  عمارت  اين  كلى  پالن 
شده  واقع  غربى  جنوب  ضلع  ميانه  در  آن  ورودى 
دارد كه  قرار  داالنى كم عرض  ورودى  از  است. پس 
ورودى  داالن  طرفين  در  شود.  مى  متصل  حياط  به 
فضايى  حياط  شده است .صحن  تعبيه  كوچك  اتاق  دو 
مستطيل شكل دارد كه با آجرهايى مربع شكل فرش 
بزرگ  ايوانى  عمارت،  اين  غربى  ضلع  در  شده است. 
قرار دارد كه بر فراز آن سه بادگير عظيم تعبيه شده ، 
اين بادگيرها شامل يك بادگير مستطيل شكل بزرگ 
اند. طرفين  در  ضلعى  هشت  بادگير  دو  و  ميانه  در 
 بادگير مستطيل شكل داراى دو دروازه چشمه در طرفين 
دو  مى گردد.  منتهى  ايوان  درون  فضاى  به  و  ميباشد 
ايوان واقع شده است  به زيرزمينى كه در  بادگير ديگر 
فو  بخش  ودر  دارد  مسطح  پوششى  ايوان  دارند.  راه 
قانى با دو ستون هشت ضلعى و دو نيم ستون و سه 
قوس گهواره اى مزين شده است. فضاى طرفين ايوان 
به صورت دو اشكوبه است. ديوار ضلع غربى عمارت 
با پنج طاق نماى عميق و مرتفع تزيين شده، اين طاق 
نماها داراى رسمى بندى هايى گچى اند. در ضلع جنوبى 
و شمالى بنا، ورودى چند اتاق به چشم مى خورد  كه در 
بخش باال و اطراف ورودى ها، طاقچه ها و طاقنماهايى 
بنا حوض خانه  زيبا ساخته شده است . در گوشه شرقى 
داردكه  ضلعى  هشت  فضايى  حوض خانه  دارد.  قرار 
حوض دايره اى كوچكى در مركز آن ساخته شده است 
اين فضا با كاله فرنگى زيبايى پوشيده شده و تزئينات 
رسمى بندى هنرمندانه اى دارد. زيرزمين عمارت كه حكم 
سردخانه را داشته، فضايى مستطيل شكل دارد كه با 
قوسى خفيف و آجرهاى خفته و راسته اجرا شده است.
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سهم تاريخى  مهم  هاى  دوره  در  ايران  ما   كشور 
عمده اى در پيشرفت و تكامل صنعت نساجى در دنيا 
داشته و از مناطق پيدايش و تكامل اين صنعت به شمار 
تكنولوژى  و  علم  پيشرفت  امروزه  متاسفانه  رود.  مى 
اين سرزمين كهن  به نساجى سنتى  صدمات زيادى 
صنايع  از  كه  سندى  ترين  قديمى  است.  نموده  وارد 
است. طبرى  تاريخ طبرى  قهستان حكايت مى كند، 
ضمن بازگويى وقايع سال 69 هجرى مى نويسد : عمر 
و بن سعيدبن عاص، رقيب عبدالملك ابن مروان الحكم 
االموى قباى قهستانى و پيراهن قهستانى در برداشت. 
طبرى در جاى ديگر از خالدبن عبدا... نام مى برد كه از 
لباسهاى بافت قهستان مى پوشيد. اين مطلب داللت بر 
كيفيت بافته هاى قهستانى دارد كه با پارچه هاى مصرى 

رقابت مى كرده است.
گوناگون  اوليه  مواد  با  سنتى  منسوجات  بافت 
در  وسيع  حد  در  كرك)  و  ابريشم  پشم،  نخ   (پنبه، 
خوانده  جنوبى  خراسان  نام  با  امروزه  كه  اى   منطقه 
مى شود. هنر صنعت پارچه بافى ازگذشته هاى دور 
در استان خراسان جنوبى از رواج نسبتاً خوبى برخوردار 
ها  حمايت  با  ركود  سال  چندين  از  پس  كه   بوده 
و برنامه ريزيهاى معاونت هنرهاى سنتى و صنايع دستى 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
كارشناسانه  و  متعدد  هاى  نظارت  و  جنوبى  خراسان 
مجدداً احياء و در حال گسترش مى باشد.از انواع نقوش 
به كار رفته در حوله بافى مى توان به نقوش ُكلو ، ِگنتى، 
َچَپر بافت اشاره كرد. توليدات مختلف حوله بافى شامل: 
انواع حوله دست و صورت و حمام ، سفره نان، دستمال، 

شال سر، قطيفه، چادرشب و غيره مى باشد. 
در حال حاضر شهر خوسف و روستاى خراشاد از مناطق 

فعال حوله بافى در استان مى باشند.
جاجيم كه در اصطالح محلى به آن جاجم گفته مى شود 

امروزه در اكثر مناطق كشور بافت مى شود. 
در خراسان جنوبى در شهرستانهاى بيرجند، نهبندان 
و باالخص قاينات به بافت اين محصول مبادرت مى 
نمايد. دست بافته اى است شبيه پالس و گليم با نقوش 
راه راه رنگى كه مانند ساير دست بافته ها بعنوان زيرانداز 

نيز مورد استفاده قرار مى گيرد. 
جاجيم پرز ندارد و از نخ هاى رنگى پنبه اى يا پشمى 
از نخ كاموا  بافتن جاجيم  امروز براى  بافته مى شود. 
هم استفاده مى شود.جاجيم منطقه بيشتر داراى طرح 
محرمات است و نقوش آن بيشتر به رنگ هاى سبز، 

زرد، قرمز، سفيد و بنفش به چشم مى خورد.
از جاجيم عالوه بر زيرانداز به عنوان روپشتى، سجاده، 

انواع كيف زنانه، كوسن، دمپايى استفاده مى شود. 

فارس: با توجه به افزايش مراكز آموزش عالى و نيز افزايش 
تعداد دانشجويان در طول سال هاى اخير و نيز گسترش آن 
در سال هاى آينده، احداث خوابگاه هاى دانشجويى در شهرها 
ضرورى به نظر مى رسد كه در اين ارتباط در طول سال هاى 
گذشته تعداد پنج خوابگاه دانشجويى در شهرستان فردوس 
راه اندازى شد كه البته تعداد سه خوابگاه در همان سال هاى 
نخست فعاليت تعطيل و برچيده شد.عدم حمايت مسئوالن 
از خوابگاه داران، عدم عمل به تعهدات توسط دانشگاه هاى 
طرف قرارداد و نيز عدم صرفه اقتصادى از مهم ترين علل 
البته  تعطيلى خوابگاه هاى دانشجويى در فردوس است كه 
اين مشكالت گريبانگير سه خوابگاه تازه تاسيس ديگر اين 
شهرستان نيز شده است و دلسردى خوابگاه داران، آنان را وادار 
به واگذارى خوابگاه ها كرده است و با وجود سرمايه گذارى 

ميلياردى، چاره اى جز اين برايشان باقى نمانده است.

هيچ يك از وعده هاى مسئوالن به 
خوابگاه داران محقق نشده است

در  فردوس  شقايق ها»  «ياد  دانشجويى  خوابگاه  مسئول 
و  نفر  با ظرفيت 120  خوابگاه  اين  كرد:  اظهار  ارتباط  اين 
سال  در  تومان  يك ميليارد  بر  بالغ  شخصى  سرمايه گذارى 
گذشته راه اندازى شد كه با گذشت زمان محدودى از افتتاح، 
به دليل عدم عمل دانشكده فنى ومهندسى به تعهدات خود، 
مشكالت عديده اى براى تامين هزينه هاى جارى خوابگاه به 

وجود آمده است.
نفرى  به ظرفيت 120  توجه  با  سيدمحمود ميرزايى گفت: 
اين  در  دختر  دانشجوى   70 تنها  حاضر  حال  در  خوابگاه، 
خوابگاه مستقر هستند و اين به دليل بستن قرارداد با دانشكده 
به سبب  تعهد كرده  دانشكده  فنى ومهندسى است چرا كه 
اين  بروز برخى تنش هاى فرهنگى و رفاهى،  از  جلوگيرى 
خوابگاه تنها در اختيار دانشجويان دانشكده فنى ومهندسى قرار 
گيرد و دانشكده نيز در قبال هر تخت خالى، مبلغ مشخصى را 
به خوابگاه پرداخت كند.وى افزود: در حال حاضر با گذشت 9 
ماه از سال تحصيلى، هنوز هيچ مبلغى براى تخت هاى خالى 
به خوابگاه پرداخت نشده است.مسئول خوابگاه دانشجويى 
«ياد شقايق ها» فردوس تصريح كرد: دانشكده فنى ومهندسى 
دانشجويان  به  خوابگاه  هزينه هاى  كاهش  بابت  همچنين 
متعهد شده است كه مبلغ 200 هزارتومان از شهريه 900 
هزارتومانى خوابگاه را تخفيف داده و به دانشجو برگرداند كه 

البته اين تعهد دانشكده تاكنون محقق نشده است.
طريق  از  زيادى  پيگيرى هاى  اينكه  به  اشاره  با  ميرزايى 
براى  بيرجند  دانشگاه  و  شهر  اسالمى  شوراى  فرماندارى، 
دانشكده  توسط  دانشجويان  شهريه  تخفيف  پرداخت 
فنى ومهندسى فردوس انجام شده است، يادآور شد: بر اساس 
قانون، دولت با هدف حمايت از تعداد محدود خوابگاه داران، به 
دانشجويان مناطق محروم كمك  بالعوض پرداخت مى كند 

كه اين قانون در چهار سال گذشته نيز اجرايى شده است.
وى به بدهى 400 ميليون تومانى خود به بانك ها و پيمانكاران 
اشاره كرد و گفت: در ابتداى احداث خوابگاه، قول هاى زيادى 
توسط برخى از مسئوالن داده شد كه از جمله تخفيف در قيمت 
زمين خوابگاه، پرداخت مبلغ 500 ميليون تومان تسهيالت از 
محل اعتبارات بنگاه هاى زودبازده و پرداخت تسهيالت با بهره 

پايين كه البته هيچ كدام از اين وعده ها عملى نشد.

عدم همكارى مسئوالن، اجراى
 فاز دو خوابگاه پرديس را متوقف ساخت

مسئول خوابگاه «پرديس يك» فردوس نيز در اين ارتباط 
افزود: اين خوابگاه با ظرفيت 140 نفر در سال 1392 براساس 
آخرين استانداردهاى وزارت علوم به صورت سوئيتى احداث 
شد و در حال حاضر 85 دانشجوى پسر در آن مستقر هستند.

حميد عبدا... زاده، تصريح كرد: براى راه اندازى اين خوابگاه مبلغ 
يك ميليارد تومان هزينه شده است و قرار بود اين خوابگاه در 
دو فاز اجرا شود كه به دليل عدم همكارى مسئوالن مربوطه، 
فاز يك آن به بهره بردارى رسيد و فاز دو با وجود پيشرفت 
فيزيكى 25 درصدى تعطيل شد.وى يادآور شد: با توجه به 

قرارداد 25 ساله با دانشگاه بيرجند در ارتباط با پرداخت هزينه 
تخت هاى خالى خوابگاه، از ابتداى سال تحصيلى تاكنون تنها 
15 درصد مبلغ پرداخت شده و هيچ مبلغى بابت تخفيف 200 
هزارتومانى شهريه خوابگاه دانشجويان كه دانشگاه متعهد 
شده بود نيز پرداخت نشده است. مسئول خوابگاه «پرديس 
يك» فردوس، نبود فضاى سبز مناسب، عدم تامين روشنايى 
محوطه و فنس كشى اطراف خوابگاه را از جمله مشكالت 
و كمبودهاى اين خوابگاه عنوان كرد و گفت: اگرچه فراهم 
كردن اين امكانات و رفع كمبودها به عهده دانشگاه است ولى 

تاكنون هيچ اقدام خاصى در اين ارتباط انجام نشده است.

وضعيت خوابگاه  داران به سرنوشت ديگر 
سرمايه گذاران فردوس دچار مى شود

مسئول خوابگاه هاى «فرهنگ يك و دو» و خوابگاه «شهيد 

درخشان» فردوس نيز در اين ارتباط افزود: در سال 1390 
با توجه به سياست كلى شهرستان مبنى بر ارتقاى دانشكده 
جذب  براى  متعددى  جلسات  دانشگاه،  به  فنى ومهندسى 
سرمايه گذار انجام و مقرر شد مراكز دولتى داراى شرايط الزم 
در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد تا از محل اعتبارات تملك 
دارايى شهرستان، هزينه هايى كه براى بهسازى و ايجاد سلف 
سرويس نياز است، برگشت داده شود و اين موضوع طى چند 
جلسه رسماً در محل فرماندارى تصويب شد.حسن زال حسينى 
تصريح كرد: با وجود تصويب موضوع توسط مسئوالن ولى در 
حال حاضر با گذشت قريب به چهار سال و سرمايه گذارى 
تعهدات  از  در سال 1390، هيچ يك  تومانى  ميليون   500
از  يكى  از گذشت يك سال  پس  و  نشده  عملى  مسئوالن 

ملك هاى دولتى مورد استفاده براى خوابگاه براى ادامه قرارداد 
به مزايده گذاشته شده است.

وى با اشاره به زيان و ضرر ده بودن خوابگاه دارى و قيمت 
پايين شهريه، حمايت و توجه بيشتر مسئوالن به خوابگاه داران 
را خواستار و يادآور شد: هزينه هاى باالى آب و برق، عدم 
همكارى دانشجويان در پرداخت شهريه، عدم پرداخت بدهى 
دانشگاه به خوابگاه داران و تاخير در پرداخت هاى سلف سرويس 
دانشكده فنى ومهندسى به خوابگاه فرهنگ از جمله مشكالت 
خوابگاه دارى در فردوس به شمار مى رود كه سبب دلسردى 
خوابگاه داران اين شهرستان شده است.مسئول خوابگاه هاى 
«فرهنگ يك و دو» و خوابگاه «شهيد درخشان» فردوس، 
با اشاره به بدهكارى باالى خوابگاه داران به صنوف و ادارات 
به وضعيت خوابگاه داران  بانك  هاى شهرستان، رسيدگى  و 
توسط مسئوالن و شوراى اسالمى شهر را ضرورى دانست 
و گفت: بايد با حمايت از خوابگاه داران از تعطيلى ناخوشايند 
خوابگاه هاى دانشجويى در فردوس جلوگيرى شود تا وضعيت 
خوابگاه هاى فردوس هم به سرنوشت ديگر سرمايه گذاران 

دچار نشود.

در صورت عدم توافق براى خوابگاه هاى 
فردوس جايگزين پيدا مى كنيم

عدم  با  ارتباط  در  فردوس  فنى ومهندسى  دانشكده  رئيس 
عمل به تعهدات توسط اين دانشكده، يادآور شد: قرارداد 25 
درصد اجاره، تسهيالتى بود كه فقط در سال نخست تاسيس 
خوابگاه ها با هدف كمك به پيمانكاران اين بخش صورت 
كند.حسين  پيدا  ادامه  بعد  سال هاى  در  نبود  قرار  و  گرفت 
خزيمه نژاد گفت: به دليل وجود مشكالت قانونى در قرارداد 
25 درصد اجاره، جلسات كارشناسى متعددى در فرماندارى و 
دانشگاه بيرجند برگزار و به شيوه اى ديگر اين مبلغ پرداخت 
مى شود و مبلغ شهريه خوابگاه ها نيز در اين جلسه كارشناسى 
و واقعى شد و مابه التفاوت مبلغى كه دانشجو پرداخت كرده 

است را دانشكده پرداخت خواهد كرد.
خوابگاه  سه  بين  از  حاضر  حال  در  افزود:  وى 
قرارداد  طرف  كه  «پرديس»  و  «فرهنگ»،»يادشقايق ها» 
دانشكده فنى ومهندسى هستند تنها بر اساس قراردادى كه با 
خوابگاه «پرديس» بسته شده است موظف به پرداخت هزينه 
تخت خالى هستيم كه به طور قطع تا پايان سال تحصيلى اين 

مبلغ پرداخت مى شود.

 دود سوءمديريت در چشم دانشجويان
صنايع دستىداستان تعطيلى خوابگاه هاى فردوس دنباله دار شد

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

 وزارت اطالعات حافظ اسرار مردم ، افشاگر توطئه دشمنان.
روابط عمومى اداره كل اطالعات استان خراسان جنوبى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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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

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 چهار راه 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

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
ت 
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اطالعيــه مهــم
قابل توجه كليه عالقه مندان به رشته پينگ پنگ – آقايان و بانوان

هيئت استان براى اوقات فراغت و آموزش پينگ پنگ ثبت نام مى نمايد
شرايـط:  داشتن بيمه ورزش سال 94

كليه رده هاى سنى باالى 5 سال مى توانند در اين كالس ها شركت نمايند.
زمان ثبت نام: تمام ايام سال به جز روزهاى تعطيل از ساعت 17/30 تا 19

8/30 تا 12 – 17 تا 20 مى توانيد با شماره 32224526 تماس حاصل فرماييد.
محل برگزارى كالس ها : بيرجند- خيابان معلم- چهارراه خيام- سالن شهيد سرحدى

محل ثبت نام: سالن شهيد سرحدى ساعت 17/30 تا 19

     Birjandniaz.com
 حميدى

09151611057 

روابط عمومى هيئت پينگ پنگ استان خراسان جنوبى

لطفا براى كسب اطالعات 
بيشتر به وب سايت:

 www.ttschool.ir
مراجعه فرماييد

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 20 درصد  تخفيف
با ارائه ضمانت نامه كتبى (در هنگام 

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

پ رايگان
چكا

فروش ويژه
براى اولين بار در كشور

30% بزرگ سال    35% خردسال
زير قيمت كمپانى

برند  هاليدى  را  دريابيد 

  تلفن: 32441548
آدرس: بين معلم 40-38     

شركت ستاره جوش شمسيـان 
 گازرسانى واحدهاى  مسكونى و تجارى -  ساخت درب و پنجره 
 نرده و حفاظ       09151602644  - مهندس شمس آبادى   

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

عرضه: شير- دوغ – پنير- ماست تازه- انواع ماست چكيده -  كره - خامه - كشك - عسل - خرما و ...
كيفيت ، حاصل تالش و تجربه است 

لبنيات سنتى قائم  (عج)افتتاح  شد         

خيابان مدرس- باهنر شرقى  (بيست مترى سوم)  - نبش كوچه شهيد نوربخش
32421000- 09151613591       مديريت: رستمى

بورس انواع كامواهاى ايرانى 
تركى و فانتزى

به مكان جديد انتقال يافت.

فروشگاه رها

سجادشهر، بلوار غدير شرقى ، نبش غدير 4         32414449 - 09153624072 براتى  
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بُهلول و نان جو و سركه!

 روزى هارون الرشيد بُهلول را نزد خود خواست تا با او 
بود  بهلول مردى  گفت وگو كند و كمى سرگرم شود. 
كه مانند ديوانگان زندگى مى كرد. هرچه مى خواست، 
مى گفت و هرچه مى خواست مى كرد. به اين دليل همه 
نداشتند.  او  به  او ديوانه است و كارى  فكر مى كردند، 
اّما گفته هاى او همه از روى عقل و دانايى بود. وقتى 
بهلول به خدمت هارون الرشيد رسيد، هارون از او پرسيد: 
بگو بدانم، حساب رسى در آن دنيا چگونه است؟ بهلول 
گفت يك ساج (ظرفى فلزى كه براى نان پزى به كار 
مى رود.) بياورند و زير آن، آتشى روشن كنند تا داغ شود.
بعد به هارون گفت: روى ساج بايست و يك به يك 
و  ايستاد  آن  روى  ببر.هارون  نام  را  دارايى ات  و  اموال 
گفت: تخت دارم، سلطنت دارم، مملكت دارم، خزانه اى 
ُپر زر دارم و... همه را باشتاب و تندى گفت؛ اّما ساج آن 
قدر داغ بود كه هارون طاقت نياورد همه را نام ببرد و 
پايين پريد. بهلول پا روى ساج گذاشت و گفت: بهلول، 
نان جو و سركه! سپس از روى آن پايين آمد و به هارون 
گفت: وضع حساب آن دنيا هم به همين شكل است.

هنگامى كه كسى بخواهد بگويد، مال و ثروتى ندارم تا 
غم اين جهان و جهان ديگر را داشته باشم، يا به آنچه 

دارم قانع و راضى هستم، از اين مثل استفاده مى شود. 

مشكالت زندگي مانند جدول كلمات متقاطع است، 
براي حل مشكالت بزرگ بايد اول مشكالت 

كوچك را از سر راه برداشت.

در سه حالت مى تونى براى ”ديگران“ مهم باشى:
1- خوشگل باشى

2- پولدار يا مشهور باشى 3- بميرى !

با نگاه غزالى ات هرگاه، مى خرامى به پهندشت غزل
مى برى سوژه ى شكارت را، از كمينگاه عاشقى تا گور

سعيد عندليب

ديگران هم به فرصت ها فكر كرده اند، 
اما موفقيت سراغ كسي مي آيد

 كه پيش از ديگران دست به عمل زده است.

فقط يك دروغ كافي است تا اعتماد كسي
 از ما سلب شود بهترين كار اين است

 كه هميشه صادق باشيم.

حقايق  با  قصد،  از  را  خود  زندگى  همواره  موفق،  افراد 
شيرين و اصول محكم ادغام مى كنند؛ زندگى موفق اين 
افراد، رابطه اى مستقيم با انتخاب هاى هشيارانه و البته 

عادت هاى سالمشان دارد. 
1- موفقيت را با ميزان پول نمى سنجند

موفق ترين افراد، موفقيت خود را با شادى خود و آرامش 
باعث  مالى،  امنيت  داشتن  پول.  نه  درونى مى سنجند 
گشوده شدن موقعيت هاى شغلى جديد و كمبود استرس 
 مى گردد اما، اين دسته از افراد به اين درك رسيده اند

 كه پول نمى تواند باعث خوشحالى واقعى شود.
2- روزشان را بدون هدف آغاز نمى كنند

نه تنها افراد موفق اهداف آينده ى دور و نزديك خود 
را به شكل واضحى مشخص نموده اند، بلكه براى هر 
روزشان نيز برنامه ريزى دقيقى دارند تا بتوانند به هدف 
اصلى خود در دراز مدت دست يابند. آنها به طور كامل از 
اهميت «ساعت طاليى»، كه در اصل اولين ساعت پس 

از بيدار شدن است، آگاهند.
يك  براى  نهايى  تكامل  نقطه  معتقدند   -3

پروژه، وجود ندارد
اين دسته از افراد، پس از رسيدن به تكامل در هر بخشى، 
باز هم دست از رشد و بهبود نمى كشند. آنها دريافته اند 
كه رسيدن به تكامل در هر كار نيست كه ارزش دارد، 
بلكه مهم، تجربياتيست كه در طول انجام كار به دست 

مى آيد. از اين تجربيات مى توان در اهداف و پروژه هاى 
بسيار ديگرى كمك گرفت.

نگر  منفى  افراد  توسط  دهند  نمى  اجازه   -4
احاطه شوند

زمانى كه در كنار افراد منفى نگر قرار بگيريد، تفكرات 
شود.  منتقل  نيز  شما  به  تواند  مى  راحتى  به  منفيشان 
افراد موفق به هر شكلى كه شده از اشخاص منفى نگر 
اشخاص با  دارند  در عوض، تالش  و  كنند  مى   دورى 

نيز  آنها  تا  كنند  پيدا  بيشترى  معاشرت  انديش  مثبت 
بتوانند الهام بخششان باشند.

5- به قسمت منفى ماجرا تمركز نمى كنند
افراد موفق اجازه نمى دهند افكار منفى باعث شكستشان 
شود. زمانى كه با مشكلى رو به رو مى گردند، با استفاده از 
تجربه ى خود به سرعت به بخش مثبت ماجرا انديشيده 
و به خود مى گويند بار ها مشكالت اينچنين بسيارى را 
پشت سر گذاشته اند. اين دسته از افراد به جاى تمركز 
بر مشكالتى كه شايد در ميان راه پيدا شود، تمام تمركز 

خويش را بر روى موفقيتشان در هر امرى مى گذارند.
6- پس از شكست، آرام نمى نشينند

به  رسيدن  براى  كه  راهيست  شكست،  كه  دانند  مى 
آنها همانند موقعيت هايى  به  پيروزى طى مى شود و 
براى يادگيرى و رشد مى نگرند. آنها مى دانند كه هرچند 
بار هم كه باخت را تجربه كنند، تا زمانى كه بار ديگر 

برخواستن و تالش كردن را پيشه ى راه خود كنند، واقعا 
شكست نخورده اند.

متمركز مشكالت  روى  بر  فكرشان   -7 
 نخواهد ماند

زمانى كه بر روى مشكالت خود به شكل كامل تمركز 
كنيد، رفتارتان با استرس و ناراحتى همراه خواهد شد؛ 
همين موضع سبب مى گردد تا مشكالت بسيار بيشترى 
بر  تمركز  از سوى ديگر  قرار گيرند.  راهتان  بر سر  نيز 
راه حل ها و اقدامات، سبب مى شود تا روحيه اى بهتر 
بيابيد و افكارتان نيز به سوى مثبت شدن حركت كنند. 
افراد موفق بيش از حد به مشكالت تمركز نمى كنند 
و در عوض، پس از تحليل اوضاع، سريعا از مشكالت 

دور مى شوند.
در  چطور  ديگران  نيست  مهم  برايشان   -8

موردشان فكر مى كنند
افراد موفق مى دانند كه قضاوت و نوع تفكر ديگران در 
مورد آنها، ارزشى ندارد و فكر كردن در مورد آن، صرفا 
زندگى  مورد  در  فردى  وقتى  گردد؛  مى  رنجش  باعث 
شخصى شما اظهار نظر مى كند، آن نظر صرفا زمانى 

ارزش دارد كه خودتان نيز با آن موافق باشيد.
9- بهانه نمى آورند

افراد موفق فعال هستند و در نتيجه، كارهايشان را نيز به 
موقع انجام مى دهند. زمانى هم كه مرتكب خطا شوند، 

به شكل كامل مسئوليت آن را بر عهده مى گيرند. آنها 
تمايل دارند وظايف روزانه و كلى خود را به شكل صحيح 

به سرانجام رسانند.
10- موفقيت ديگران، باعث برانگيخته شدن 

حسادتشان نمى گردد
اين دسته از افراد معتقد هستند كه موفقيت براى همه 
و به اندازه كافى وجود دارد تا بتوانند آن را كسب كنند. 
در  تر  موفق  و  خوشحال  افراد  چقدر  هر  كه  دانند  مى 
اين كره خاكى وجود داشته باشند، زندگى بهتر خواهد 
انجام كارى شود كه  به  قادر  اگر شخص ديگرى  شد. 
از وى  به جاى حسادت،  دهند،  انجام  اند  توانسته  آنها 

قدردانى مى كنند.
11- عزيزان خود را فراموش نمى كنند

اما هيچگاه حاضر  است  بسيار مهم  كار،  دانند كه  مى 
نيستند خانواده و عزيزان خود را فداى كارشان كنند.

12- قدرت سرگرمى و خوشحالى را دست كم 
نمى گيرند

فايده همه ى فشارهاى كارى چيست زمانى كه فقط 
احساس نا اميدى و خستگى در ما موج زند؟ افراد موفق 
هايشان  سرگرمى  به  و  داشته  آرامش  دانند چطور  مى 

بپردازند. 
آنها مى دانند با استراحت، باترى هاى خود را براى به 

سرانجام رساندن پروژه هايشان شارژ كرده اند.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

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

حديث روز  

ايمان عبارتست از شناخت قلبى اقرار كردن به زبان عمل كردن به اعضا. 
پيامبر اكرم (ص)

شگفتى زندگى نوابغ

                        

3841

657

2763

35481

5728

724

9813

467238951
519674283
238519647
754986132
681342579
923751468
346197825
895423716
172865394

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.

طراح: نسرين كارى

جزو  هم  برق)  (مخترع  اديسون  كه  ايد  شنيده  حتماً 
شاگردهايى بود كه از مدرسه اخراج شد، براى همين 

هم مادرش در خانه به او درس مى داد. 
يكى از مزاحمت هاى آقاى اديسون اين بود كه يك 
روز مقدار زيادى بى كربنات سديم (جوش شيرين) را 
به يكى از دوستانش خوراند تا گازى كه در معده اش 
به وجود مى آيد او را مانند بالونى كه از هواى سبك 

پر مى شود به هوا بلند كند! 
پسر بيچاره آنقدر جوش شيرين خورد كه نزديك بود 
جرات  ها  مدت  تا  اديسون  ماجرا  اين  از  بعد  بميرد. 
نداشت از خانه بيرون برود چون پدر آن پسر به دنبال 

اديسون بود تا او را مثل يك بالون به هوا بفرستد

فرمانده الك: همه كه عقايد تو رو باور ندارن!
مورفيس: عقايد من نيازى به باور اون ها نداره!

ماتريكس-اندى و لرى واچوفسكى 

* اين جهان سراسر افسانه است 
جز نيكى و بدى چيزى باقى نيست. 

* فرمان ايزد به جهانداران داد و دهش است. 
* دانايى توانايى به بار مى آورد 

 و دانش دل كهن ساالن را جوان مى سازد 
* ديوان كه فرمانروا و دست دراز شدند سخن از 

نيكى را هم بايد مانند راز گفت.

سخنان حكيمانه فردوسى

فالش بك

عاداتى كه انسان هاى موفق ندارند!

جدول 3241 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

يك نيروى ساده و يك نيروى 
فنى به صورت تمام وقت 

نيازمنديم.
09155618190 - نژادى

 فروش آپارتمان
 3 خوابه ، 116 متر

09156644801

چند نفر خانم براى كار در سالن زيبايى 
نيازمنديم.

05632450229 - 09397690128

نيروى نظافتى خانم و آقا براى شركت 
نظافتى خدماتى و نيروى جوان براى پخش 
تراكت تبليغاتى نيازمنديم.    32232860

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

فروش زمين مسكونى  به قيمت مناسب 
واقع در حاجى آباد ، 130 متر فى: 28 ميليون

09158624287

فروش مغازه تجارى
 30 متر ، حاشيه خيابان معلم

09158009004

فروش باغ منزل در روستاى بهدان
09375883516

فروش 
پاترول مشكى مدل 1377 

فى: توافقى   09393799404

شركت لبنى صباح پخش 
خراسان جنوبى 

تعدادى نيسان وانت يخچال دار 
براى پخش محصوالت خود 

در سطح استان نيازمند است. 
متقاضيان براى كسب اطالعات 
بيشتر با شماره  32225563 

تماس حاصل فرمايند.

يك شركت ساختمانى نياز به تهيه 
و اجراى سه دستگاه آسانسور 

10 توقف ، 6 نفره دارد. 
09151606319

چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
با قيمت مناسب - كامال تضمينى

دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

شركت نظافتى خدماتى غزال (سهامى خاص)
"نوين سابق"   شماره ثبت: 1740

ارائه خدمات را با يك تماس از ما بخواهيد
* نظافت منزل ، ادارات ، شركت ها ، پله و پيلوت 

به صورت تخصصى همراه با مواد شوينده
* اعزام استاد كار ساختمانى و كارگر ساده

 به تمام نقاط شهر *  فروش انواع مصالح به قيمت 
استثنايى/  تسويه حساب بعد از رضايت  100 درصد 
  دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

 فروش مغازه  تايپ و تكثير 
با موقعيت عالى و 7 سال سابقه 
كار به قيمت بسيار پايين ، نقد 
و مدت يا معاوضه با ماشين  

09374120696
يك قطعه زمين مرغوب كشاورزى 

حدود 3000 متر در بهترين 
موقعيت روستاى سورگ (سر ناوه) 
از دو طرف متصل به راه عام و با 

امكان تغيير كاربرى با 4 فنجان آب 
به فروش مى رسد.
09151604940
 (با ضمانت كشش)09126304914

ابتداى غفارى ، فروشگاه اطلس كمپرسور، نوكى
09151636824 - 09152206824  

05632222321

كـاشت 
بـولت

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

32230549

فروش كليه لوازم مزون 
شامل (سفره عقد - مانكن و 
ويترين) به علت تغيير شغل

09157770860

اجاره تخته كار-  خريد و فروش / پرداخت اقساطى
09151634010     مديريت: بنى اسدى داربست محمد

سمسارى پايتخت
 تمامى لوازم منزل و ادارى 

را با باالترين قيمت خريداريم.
با يك تماس و در محل

09155618751
17 شهريور 24 و 26

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

 با حمل رايگان ، تحويل درب منزل و زير 
قيمت بازار  تلفن سفارشات : 32441536

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

09151636052

نقاشى ساختمان هزار رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 
مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، 

كنيتكس و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

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

   32304027 -09159656641 روزى

كارت دانشجويى اينجانب مهدى پورارجمند 
به شماره دانشجويى 92237135170116 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

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

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

خريد انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09011864824

09151602835 -  ترابى

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان
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كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش 
32293143-09153624820   چاجى

بجد - امالك كوروش 
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اخبار ورزشى

شهرخبر: مطالعات نشان مى دهد كه مصرف غذاى سوخته با «آكريل آميد» موجود در آن، سبب بروز سرطان مى شود. آكريل آميد يك تركيب شيميايى 
سرطان زاست و زمانى توليد مى شود كه مواد نشاسته اى در دماى بسيار باال پخته مى شوند. آكريل آميد سبب صدمه به DNA مى شود و احتمال سرطان 
را افزايش مى دهد.  چيپس سيب زمينى، قهوه، بيسكوئيت، نان برشته، سيب زمينى كبابى و گوشت كبابى، شايع ترين مواد غذايى حاوى آكريل آميد هستند.

غذاى سوخته سرطان زاست 

ليمو ، عسل و دارچين
 معجزه مي كند

سالمانه: ليموترش و دارچين هر يك خواص 
سيستم  ليمو  مثال  عنوان  به  دارد.  را  خود 

ايمني را تقويت و از بدن سم زدايي مي كند، 
سوءهاضمه را برطرف و لكه هاي پوستي را كم 
 رنگ مي كند و باعث كاهش وزن مي شود. 
دارچين نيز داراي خاصيت ضد ميكروبي، ضد 
و  است  و...  قند خون  كننده  كنترل  سرطاني، 

معجزه  تواند  مي  هم  با  ماده  دو  اين  تركيب 
كند. هر روز صبح يك ليوان آب حاوي يك 
قاشق  يك  دارچين،  پودر  خوري  چاي  قاشق 
چاي خوري عسل و چند قطره آب ليمو ناشتا 
مصرف كنيد. ليمو داراي خاصيت چربي سوزي 
است در حالي كه دارچين ميزان سوخت و ساز 

با سوخت  فرد  نتيجه  در  افزايش مي دهد.  را 
كند.  مي  كم  وزن  بيشتري  چربي  و  كالري 
افزودن كمي پودر دارچين و آب ليمو به چاي 

سبز نيز معجزه مي كند.

پرخورى، دردهاى قلبى 
را تشديد مى كند 

نامه نيوز: به طور معمول درد قلبى در هر انسانى 
كه سنش باال مى رود بويژه در مردان باالى 40 
سال و زنان باالى 50 سال بروز مى كند. درد 
قلبى درد در پشت جناق سينه است كه با انجام 
فعاليت تشديد شده و با استراحت نيز بهبود پيدا 
مى يابد، اما عواملى مانند پرخورى، سرما، كوالك 
و باد شديد نيز درد قلبى بيمار را شدت مى بخشد.  
استرس،  چاقى،  خون،  فشار  سيگار،   مصرف 
بى تحركى، بيمارى قند و ارث از عواملى است 
كه فرد را بيش از ديگران در معرض ابتال به 

ناراحتى هاى قلبى قرار مى دهد. 

خواص شگفت انگيز «تره»
 

سالمت نيوز: امروزه كارشناسان تغذيه مصرف 
روزانه 3 تا 5 «واحد» سبزيجات كه معادل يك 
ليوان سبزيجات خام يا نصف ليوان سبزيجات 
پخته است را به افراد توصيه مى كنند چنانكه 
غذايى  هاى  وعده  در  «تره»  سبزى  مصرف 
يكى از سبزيجات مورد تاكيد است. تره حاوِى 
كاروتن ، ويتامين C ,B2 ,B1 و امالح معدني 

از جمله كلسيم و آهن است. اين ماده غذايى به 
علت داشتن منيزيم از بيماري سرطان جلوگيري 
ريوي  براي دستگاه  آن  پني سيلين  و خواص 
سودمند است. انواع «تره» فشار خون را پايين 
مي آورد و خوردن آن براي معالجه عفونت ها 
از  مانع  غذا،  از  بعد  آن  خوردن  است.  سودمند 

ترش كردن مي شود. دهان را خوشبو، براي رفع 
يبوست دائمي، رفع چاقي، تسكين درد مفاصل و 
نقرس بكار رفته، رنگ چهره را باز و بر زيبايي و 

لطافت پوست مي افزايد.

فوايد «فندق» بر روى پوست 

گياهانى  از  يكى  جادوگر  «فندق»  نيوز:  نامه 
است كه اخيرا به دنياى زيبايى وارد شده است 

و كاربردهاى جالب و فوايد بسيارى دارد.
 درمان آكنه: از اين گياه روى پوست خود بزنيد 

و با يك پنبه آن را بماليد. اين كار مثل يك اليه 
بردار و پاك كننده قوى برايتان عمل مى كند. 
محلول مخصوص صورت: براى درمان پوست 
چرب مى توانيد دو قاشق غذاخورى از اين گياه را 

به همراه يك قرص آسپرين در نصف ليوان آب 
حل كنيد و حرارت بدهيد سپس بگذاريد خنك 

شود و روى پوست بزنيد.

با ادويه به جنگ چربي ها برويد 

باعث  ادويه،  انواع  از  برخي  مصرف  نيوز:  نامه 
افزايش سوخت و ساز بدن مي شود و از طرفي 

اشتها را كاهش مي دهد.
همانند  سياه  فلفل  سياه:«پپرين»  فلفل 
«كپساسين» موجود در فلفل قرمز، باعث ايجاد 
سلول  ايجاد  از  حرارت  اين  شود.  مي  حرارت 
هاي جديد چربي جلوگيري مي كند. محققان 
با ادويه  معتقدند استفاده از تركيب فلفل سياه 
حاوي كپساسين به اندازه پياده روي 20 دقيقه 
اي، چربي مي سوزاند. خردل: كپساسين موجود 
در آن روند سوخت و ساز را تسريع مي كند و 
خاصيت چربي سوزي دارد. زنجبيل: اين ريشه 
گياهي نيز به علت تاثيرگذاري مشابه كپساسين، 
باعث افزايش سوخت و ساز بدن مي شود. زيره: 
با  مصرف روزي يك قاشق چاي خوري زيره 
ماست به مدت 3 ماه، باعث كاهش بيش از يك 
و نيم كيلوگرم وزن مي شود. هل: مصرف اين 

ادويه باعث چربي سوزي مي شود. 

با ادويه به جنگ چربي ها برويد 

عامل دستبرد به 180 حساب 
بانكى دستگير شد 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فضاى توليد و تبادل 
اطالعات استان اصفهان گفت: در پى شناسايى سايتى 
جعلى توسط كارشناسان پليس فتا در زمينه فروش تلفن 
همراه، بررسى موضوع در دستور كار كاراگاهان قرار 
گرفت. سرهنگ مرتضوى بيان كرد: با انجام اقدامات 
فنى متهم شناسايى و دستگير شد. وى افزود: متهم در 
مواجه با مدارك و مستندات به بزه انتسابى اقرار و انگيزه 
خود را كسب درآمد كرد. در بررسى ها محرز شد متهم 
توانسته به اطالعات حساب بيش از 180كاربر اينترنتى 

دسترسى و از حساب تعدادى از آنها سرقت نمايد.

دستبرد مسلحانه به بانكى
 در استان اصفهان

باشگاه خبرنگاران: يك شهروند با شهامت توانست 
سارقان مسلح يكى از شعبات بانكى در سپاهان شهر 
اصفهان را ناكام بگذارد. روز گذشته 4 سارق مسلح 
با صورت هاى نقابدار وارد يكى از شعبات بانكى در 
سپاهان شهر اصفهان شدند. اين افراد با تهديد اسلحه 
توانستند مقاديرى وجه نقد سرقت كنند ، ولى به محض 
فرار يكى از شهروندان مسير فرار را براى سارقان با 
خودروى شخصى اش مسدود كرد. اين اتالف زمان 
براى سارقان منجر شد تا پليس سريعا در محل حاضر 

و دزدان را طى عملياتى ضربتى دستگير كنند.

سرقت مسلحانه موتورسواران 
از طالفروشى

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى مشهد گفت: چهار 
جوان موتورسوار مقابل طالفروشى واقع در محدوده 
كرده اند.دو  توقف  مشهد  توحيد  بار  ميدان  چهارراه 
وارد  به سر داشته اند،  موتورسوار كه كاله كالسكت 
مغازه شده و با تهديد اسلحه اقدام به سرقت مقاديرى 
طال كرده اند. با گزارش سرقت به فوريت هاى پليسى، 
ماموران خود را به محل رسانده اند. سرهنگ نيك مرام، 
با بيان اينكه مشخص شد سارقان مقدار تقريبى چهار 
كيلوگرم طال به سرقت برده اند، خاطرنشان كرد: تيم هاى 

ويژه اى براى پيگيرى اين پرونده تشكيل شده است.

دست درازى به دوربين پليس، 
دست سارقان حرفه اى را رو كرد

 فارس: برابر اعالم قطع شدن يكى از دوربين هاى 
كنترل سرعت در محور سمنان-گرمسار گشت جاده اى 
پليس راه براى بررسى موضوع اعزام شد. ماموران يك 
دستگاه وانت پيكان را حوالى منطقه مشاهده و متوقف 
كردند و در بازديد از آن يك دستگاه ترانس برق، مقدارى 
سيم و ابزارآالت كشف شد. با توجه به اظهارات ضد و 
نقيض راننده، ماموران متوجه مى شود، دو تن ديگر از 
دوستان مظنون نيز به همراه وى بوده اند كه با مشاهده 
گشت پليس راه متوارى شده اند.در ادامه همراهان راننده 

دستگير شدند و به 30 فقره سرقت اعتراف كردند.

دانشجوى حقوق، قاضى قالبى
 از آب درآمد

باشگاه خبرنگاران: رئيس حفاظت و اطالعات دادگسترى 
كل استان يزد اظهار كرد: فردى دستگير شده با معرفى 
خود به عنوان قاضى دادگسترى به افراد مختلف قول 
حل و فصل پرونده هاى قضايى را داده بود. دهشيرى  
افزود: اين متهم دانشجوى كارشناسى ارشد رشته حقوق 
است و به علت آشنايى اوليه با برخى قوانين، اعتماد 
سوژه هاى خود را جلب كرده بود. اين متهم حتى در 
بعضى از خريدهاى معمولى خود با معرفى خود به عنوان 
قاضى، تخفيف ويژه از فروشنده اخذ مى كرد و البته در 

پاره اى از موارد نيز خود را وكيل معرفى كرده است.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

كسب مقام طالى كشورى 
توسط آزاده بيرجندى

رحيم زاده: محمد امير قمرى، آزاده بيرجندى موفق 
تيز  چرخ  رشته  در  كشورى  طالى  مدال  كسب  به 
مسابقات جانبازان شد. رئيس هيئت رشته هاى پهلوانى 
و زورخانه اى استان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در 
اين مسابقات كه زير نظر بنياد شهيد و امور ايثارگران 
برگزار  رامسر  شهرستان  در  و  كشورى  صورت  به 
آقايان على مومن و محمد قمرى، ورزشكاران   شد، 
شركت كننده از استان خراسان جنوبى بودند كه آقاى 
قمرى براى استان ما افتخار آفرين شدند. گفتنى است، 
اين مسابقات طى سه روز به صورت هنرهاى فردى و 

تيمى زورخانه اى انجام شد.

رقابت ملى پوشان سه گانه كار استان 
در مسابقات آسيايى

فارس: رئيس هيئت سه گانه خراسان جنوبى گفت: 
ملى پوش   9 همراه  به  عليزاده  مسعود  و  سعيد 
رقيبان  با  چين تايپه  آسيايى  مسابقات  در  كشورمان 
خود وارد مبارزه مى شود. حسن خسروى اظهار كرد: 
مركز  در  ديروز  از  آسيا  سه گانه  قهرمانى  مسابقات 
فعاليت هاى نوجوانان شين تان كشور چين تايپه برگزار 
جوانان،  رده  سه  در  ايرانى  ورزشكار   11 و  مى شود 
اميد و بزرگساالن با رقيبان سرسخت خود به مبارزه 
مى پردازند.وى تصريح كرد: سعيد و مسعود عليزاده 
فرشيد  سقايى،  امين  همراه  به  جنوبى  خراسان  از 
حيدريان، ساسان مالمير اعضاى تيم ملى كشورمان 

هستند كه در رده سنى جوانان به رقابت مى پردازند.

توافق كاپيتان پرسپوليس با نژادفالح  
جهان نيوز: كاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس مى گويد 
پيشنهاد  باشد  الزم  اگر  و  نيست  گرمى  بازار  اهل 
محمد  مى كند.  منتشر  را  قطرى  باشگاه  از  رسمى 
نورى گفت:  جلسه اى كه با نژادفالح داشتم جلسه 
بسيار خوبى بود. ما در مورد مسائل مختلف صحبت 
او به توافق  با  كرديم و براى فصل بعد تا حدودى 
رسيدم. البته هنوز قراردادى امضا نشده و پيشنهاد تيم 

قطرى هم در دست من است.

اعالم زمان معرفى سرمربى استقالل  
جهان نيوز: معاون وزير ورزش گفت: بهرام افشارزاده 
انجام  استقالل  سرمربى  انتخاب  براى  را  اقداماتى 
نفر هم صحبت كرده است كه  با چند  داده و حتى 
اعالم  آينده  هفته  خصوص  اين  در  نهايى  تصميم 
مى شود. سجادى درباره وضعيت دو باشگاه استقالل و 
پرسپوليس اظهار كرد: مسائل هيئت مديره و اسپانسرى 
كه مى خواهد سرخابى ها را به مدت يكسال در دست 

بگيرند، در حال بررسى است. 

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ول
حص

ع  م
تنو

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا  
     09158076574 - نظرى
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 فارس- مدير حج و زيارت خراسان جنوبى از اعزام زائران حج تمتع در اواسط شهريورماه امسال خبر داد و گفت: امسال تعداد يك هزار 
و 27 نفر در قالب 8 كاروان از استان به سرزمين وحى اعزام مى شوند. نوفرستى اظهار كرد: در ارتباط با اعزام كاروان هاى عمره مفرده از 

خراسان جنوبى به سرزمين وحى از زمانى كه كه حادثه فرودگاه جده رخ داد تا مشخص نشدن تكليف آن، اعزام نداريم.

اعزام بيش از يك هزار نفر از خراسان جنوبى به سرزمين وحى در شهريور ماه امسال

آموزش الفباى محيط زيست 
در جشن الفباى دانش آموزان فردوس

دانش  براى  زيست  محيط  الفباى  آموزش  كالس 
آموزان كالس اولى دبستان شهيد جوادى  فردوس 
در مراسم جشن الفبا برگزار شد. اسدى برون رئيس 
اين  در  فردوس  شهرستان  زيست  محيط  اداره 
با  همزمان  آموزان  دانش  برنامه  اين  در  گفت:  باره 
با  خود،  نوشتن  و  خواندن  يادگيرى  برگزارى جشن 
مسائل زيست محيطى به زبان ساده نيز آشنا شدند. 

خسارت 2/5 ميليارد تومانى
به باغات زردآلوى بشرويه

خسارت  از  بشرويه  كشاورزى  جهاد  مدير  تسنيم- 
حدود 2/5 ميليارد تومانى به باغات زردآلوى بشرويه 
خبر داد و گفت: 60 درصد از باغات زير كشت اين 
محصول خسارت ديده اند. سرچاهى با اشاره به پيش 
بينى برداشت 8 هزار و 650 كيلوگرم زردآلو در هر 
هكتار از مزارع بشرويه اظهار كرد: امسال متأسفانه 
60 درصد باغات زردآلو به خاطر پيش بينى نكردن 

سرماى زودرس خسارت ديدند.

برگزارى طرح استعداديابى ورزشى در بيرجند 
تسنيم- مدير كل ورزش و جوانان گفت: مهلت ثبت 
بيرجند 30  در  استعداديابى  رايگان طرح  فراخوان  نام 
خردادماه به پايان مى رسد. عزيززاده مقدم اظهار كرد: 
جوانان بخش مهمى از افراد جامعه هستند و ما بايد 
تالش كنيم بهترين برنامه ها را براى آنها فراهم كنيم. 
در 12  استعداديابى  طرح  رايگان  فراخوان  افزود:  وى 
رشته ورزشى از دوماه گذشته آغاز شده و تاكنون نزديك 
به 400 نفر در دو بخش دختران و پسران در اردوهاى 

نونهاالن و نوجوانان در بيرجند ثبت نام كردند.

عامل پيدايش منكرات ادارى ضعف ايمان است

خراسان  تذكرلسانى  مسئول  و  دبير  مشاور  ايسنا- 
جنوبى،  گفت: عامل پيدايش منكرات ادارى ضعف 
ايمان و پيروى از هوا و هوس است. حجت االسالم 
رفيعين به مصاديق منكرات ادارى اشاره كرد و گفت: 
برخورد قاطع با متخلفين در سيستم ادارى از مصاديق 
مقابله با منكرات ادارى است. وى ادامه داد: بينظمى 
در كارها، بى توجهى در حفظ امكانات دولتى، سوء 
خود،  موقعيت  ارتقاى  جهت  ديگران  از  استفاده 
تجسس  ادارى،  وقت  در  امور شخصى  به  رسيدگى 
رفتار  در  نداشتن صداقت  امور شخصى ديگران،  در 
و كردار، عدم رعايت عدالت و انصاف با زيردستان و 

مراجعين از مهمترين منكرات ادارى است.

 طرح ايجاد بوستان پدران آسمانى 
در دستور كار شهردارى بيرجند

شهردار بيرجند از نام گذارى معابر و كوچه ها به نام 
شهدا و نصب تصاوير شهدا خبرداد و افزود: ابتدا اولويت 
ما در نصب تصاوير شهدا در معابرى خواهد بود كه نام 
شهدا در آن نصب است. مديح در حاشيه ديدار با خانواده 
جانبازان با اشاره به اينكه در شهردارى بالغ بر 23 جانباز 
و 3 خانواده شهيد داريم، گفت: بيمه درمانى جانبازان در 
حال پيگيرى است تا به جمع بندى برسد. وى يادآور شد: 
طرحى به نام بوستان پدران آسمانى در طى هماهنگى 
با بنياد شهيد جانمايى خواهد شد و همچنين به اسم هر 

شهيد يك نهال كاشته و پالك خواهد خورد. 

بهره بردارى از 2 راه روستايى آسفالته

راه هاى آسفالته روستايى رقويه- منظريه- حسين آباد 
و درح- خانكوك در خراسان جنوبى به بهره بردارى 
رسيد. مدير ساخت وتوسعه راه هاى استان گفت: راه 
آسفالته روستايى رقويه- منظريه- حسين آباد بيرجند 
با هزينه 200  و  ماه  به طول 2 كيلومتر در مدت 2 
ميليون تومان به بهره بردارى رسيد و 101 خانوار از 
مزاياى آن بهره مند شدند. رجبى افزود: راه روستايى 
درح-خانكوك سربيشه نيز به طول 10 كيلومتر و با 
هزينه 200 ميليون تومان در مدت 3 سال آسفالت شد 

و 10 خانوار از مزاياى آن بهره مند شدند. 

برگزارى نخستين نمايشگاه توانمندى
 بخش كشاورزى و شركت هاى تخصصى

منابع  و  كشاورزى  مهندسى  نظام  سازمان  رئيس   
طبيعى استان اظهار كرد: براى نخستين بار در كشور 
نمايشگاه توانمندى بخش كشاورزى و شركت هاى 
المللى  بين  نمايشگاه  در  جنوبى  خراسان  تخصصى 
برگزار  از سراسر كشور  با حضور غرفه دارانى  بيرجند 
مى شود. اكبرى افزود: هدف از برگزارى اين نمايشگاه 
هاى  ظرفيت  معرفى  براى  مناسب  بستر   ايجاد 

شركت هاى توانمند و توليدات آنها در استان است.

 نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، درميان و 
خوسف، در همايش بين المللى مهارت آموزى 
و اشتغال كه به همت سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور در محل سالن اجالس صدا و 
سيما برگزار شد، حضور يافت. حجت االسالم 
 40 بيكارى  از  خبرنگاران  جمع  در  عبادى 
درصدى فارغ التحصيالن دانشگاهى خبر داد 
و با تأكيد بر اينكه در راستاى اهميت و جايگاه 

فنى و حرفه اى فرهنگ سازى صورت نگرفته 
است، تصريح كرد: جوانان با توجه به اينكه با 
امورات رشته ها و فرهنگ فنى و حرفه اى آشنا 
نيستند مجبور به انتخاب رشته هاى تحصيلى 
عامل  اين  و  نبوده  عالقمند  آن  به  كه  شده 
وى  مى شود.  جامعه  در  بيكارى  رشد  سبب 
انتخاب  جاى  به  اگر  جوانان  اين  كرد:  اضافه 
به سمت و سوى  ناشناخته درسى  رشته هاى 

تنها  نه  آورند  دوره هاى فنى و حرفه اى روى 
براى گروه  رفع شده كه  آنها  اشتغال  مشكل 

ديگرى نيز اشتغال ايجاد مى كنند.

ايجاد اشتغال نيازمند فرهنگ است

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس  با 
اشاره به اينكه ايجاد اشتغال نيازمند فرهنگ 
است، افزود:نياز است فرهنگ مهارت آموزى 

و كارآفرينى براى نسل جوان ترويج شود. 
سمت  به  بايد  جوانان  شد:  متذكر   عبادى 
و سوى آموزش هاى عالى اما هدفمند حركت 
فنى  بحث  است  اميد  شد:  يادآور  وى  كنند. 
براى  آن  جايگاه  و  اهميت  و  حرفه اى  و 
نسل  استقبال  مورد  و  شده  روشن تر  جامعه 
بازار كار  قرار بگيرد چراكه زمينه ساز   جوانان 

خوبى خواهد شد. 

دومين جلسه كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى، صنايع 
معاون  حضور  با   94 سال  در  استان  وگردشگرى  دستى 
ميراث  مديركل  استاندارى،  عمرانى  امور  هماهنگى 
مديران  از  جمعى  گردشگرى،  و  دستى  صنايع  فرهنگى، 
كل و اعضاى دستگاه هاى اجرايى اين كارگروه در محل 

استاندارى برگزار شد. 
بيان  بوم گردى ضمن  زمينه  در  استاندار  معاون عمرانى 
افزود:  باشد،  بخشى  نبايد  گردشگرى  به  ما  نگاه  اينكه، 
بايد  كه  دارد  نياز  هايى  زيرساخت  به  استان  گردشگرى 
فراهم شود ولى به دليل اعتبارات محدود، انجام اين كار 
در اولويت نمى باشد و بايد منابع محدودمان را اول صرف 

كارهاى اولويت دار كنيم. 
نخعى نژاد درباره آبرسانى به هتل كوهستان اذعان كرد: 
ما  اكنون  باشد،  استان آب مى  در  ما  مهمترين صحبت 
و  مواجهند  آب  شديد  مشكل  با  كه  داريم  روستا  بيست 
جويى  صرفه  بر  مبنى  را  خود  تالش  بايد  ادارات  تمام 
قرار دهند چرا كه با شرايط بحرانى آب ما نبايد و نمى 
توانيم به مناطقى كه جمعيت كمترى دارند يا به لحاظ 

آبرسانى  آنها  به  ديگرى  صورت  به  توان  مى  اقتصادى 
كرد، آبرسانى كنيم. لذا آبرسانى به هتل كوهستان بايد 

كماكان با تانكر انجام شود. 

احداث 10 نمازخانه بين راهى 

ارائه  نيز ضمن  مدير كل ميراث فرهنگى و دبيركارگروه 

گزارش عملكرد دبيرخانه كارگروه در هفته ميراث فرهنگى 
عنوان،   5 در  كشور  سطح  در  استان  هاى  موزه  گفت: 

حفاظت  نگهدارى،  مديريت،  توسعه  نوآورى،  و  خالقيت 
و پژوهش مقام اول را در كشور كسب كرده است و اين 
شناخت برترى توسط سازمان ايكوم كه يك سازمان بين 
المللى مى باشد انجام پذيرفت. رمضانى ضمن بيان اينكه 
استان ما در زمينه ثبت ميراث طبيعى نيز مقام نخست را 
به دست آورد، افزود: در طول سال گذشته 19 اثر از آثار 

طبيعى استان ثبت ملى شد كه از آن جمله مى توان به 
اشاره  فردوس  بلده  قنات  مسير  و  نرگس  گل  ملى  ثبت 

كرد. وى در باره ضوابط اقامتگاه هاى بوم گردى عنوان 
كرد: با توجه به اينكه سعى بر اين است كه مكان هايى 
با توجه به شرايط مردم يك منطقه براى گردشگران  را 
ايجاد نماييم و امكانات بوم گردى را با استفاده از قابليت 
اين  تأييد  در صورت  لذا  شود  تشكيل  منطقه  خود  هاى 
برنامه توسط كارگروه، درخواست پيش بينى اعتبار را در 
سال مالى جديد داريم. رمضانى اظهار كرد: براى حمايت 
اقامتگاه  ايجاد  براى  بخش خصوصى  گذاران  سرمايه  از 
تا سقف 100  اميد  كارآفرينى  گردى، صندوق  بوم  هاى 
با بهره 4 درصد  ميليون تومان نيز تعهد به پرداخت وام 
با  وى  است.  نموده  ماهه   60 بازپرداخت  صورت  به  و 
ايرانگردى  توسعه  اينكه شركت مادر تخصصى  به  اشاره 
كه  باشد  مى  قابليت  با  هاى  شركت  از  جهانگردى   و 
اهداف گردشگرى حمايت  به  را در رسيدن  ما  تواند  مى 
مادر  شركت  عامل  مدير  راستا  اين  در  افزود:  نمايد، 
استان  به  كشور  جهانگردى  و  ايرانگردى  تور  تخصصى 
دعوت شد براى احداث ده سرويس بهداشتى بين راهى و 

نمازخانه با آنها قرارداد بسته شد.  

ضرورت ترويج فرهنگ مهارت آموزى و كارآفرينى براى نسل جوان

حمايت از بخش خصوصى در ساخت اقامتگاه هاى بوم گردى با: 

وام 100 ميليونى با بهره 4 درصد

اينكه آب خوردن  دادستان كل كشور گفت: 
خود را به مذاكرات وابسته بدانيم، يك خطاى 
راهبردى است  كه دشمن خواسته يا ناخواسته 
نبايد  انسان  كرد.  خواهد  استفاده  ُكد  اين  از 

خود را محتاج دشمن نشان دهد.
ابراهيم  سيد  ا...  آيت  خاورستان،  گزارش  به 
در  خراسان جنوبى  مردم  نماينده  رئيسى 
طى  ديروز  صبح  رهبرى،  خبرگان  مجلس 

پايدار»  «امنيت  همايش  دومين  در  سخنانى 
(ع)  حسين  امام  جامع  دانشگاه  در  در  كه 
برگزار شد، اظهار كرد: امنيت يعنى مصونيت 
براى  نظام  و  اسالم  جامعه،  فرد،  به  بخشى 
نيل به اهداف عالى قرآنى. وى با بيان اينكه 
مهمترين مؤلفه امنيت ملى ما، اعتقاد و ايمان 
و  فرد  در  سازى  ظرفيت  افزود:  است،  مردم 
كاهش  باعث  امنيت،  ايجاد  براى  جامعه 

همچنين  وى  مى شود.  دشمن  تهديدات 
تحمل و صبر را از رموز مهم امنيت زايى در 

جامعه و فرد عنوان كرد. 
رئيسى با بيان اينكه نظام جمهورى اسالمى 
شهروندان  امنيت  به  تنها  امنيت،  بحث  در 
حوادث  به  اشاره  با  نمى انديشد،   خود  ملى 
امروز  كه  آنچه  كرد:  اظهار  سوريه  كشور 
امنيت  از  دفاع  مى افتد،  اتفاق  كشور  اين  در 

پايدار است. وى همچنين «آل سعود» و «آل 
خليفه» را امتداد راهبردى دشمن و ايستادگى 
مردم منطقه در برابر ظلم را امتداد راهبردى 
بر  تأكيد  با  وى  دانست.  اسالمى  جمهورى 
اينكه اعتماد به دشمن با منظومه امنيت ملى 
امنيت  كرد:  تصريح  ندارد ،  سازگارى  نظام  و 
به  دنيا  در هرجاى  به خدا  اى  دلداه  فرد  هر 

امنيت ما وابسته است. 

اينكه آب خوردن خود را به مذاكرات وابسته بدانيم يك خطاى راهبردى است

بار در  نخلستان بندان نهبندان طى 20 روز گذشته، سه 
 آتش سوخت و گفته هاى مسئوالن در ميزان خسارت هاى
خاورستان،  گزارش  به  است.  متفاوت  سوزى  آتش  اين 
نخلستان  در  سوزى  آتش  سه  گذشته  ماه  يك  از  كمتر 
روز  دو  و  است  داده  رخ  نهبندان  شهرستان  بندان 
 1,5 گفت:  نهبندان  نشانى  آتش  رئيس  بخشى،  گذشته 
جارى،  هفته  دوشنبه  شهرستان  اين  نخلستان  از  هكتار 
ابراهيمى، سرپرست  آتش سوخت.  در   بار  براى سومين 
آتش  يك  گفت:  رابطه  اين  در  نيز  نهبندان  فرماندارى 
سوزى در روز يكشنبه هفته جارى و يك آتش سوزى در 
روز دوشنبه در نخلستان بندان نهبندان اتفاق افتاده است. 
از نخلستان هاى  بندان يكى  اينكه نخلستان  بيان  با  وى 

دوشنبه  روز  نخلستان  اين  گفت:  است،  نهبندان  معروف 
با  بار در 20 روز گذشته آتش گرفت. وى  براى سومين 
بيان اينكه نخلستان بندان 40 تا 50 هكتار وسعت دارد، 
گفت: در سه مرحله آتش سوزى 200 اصله درخت خرما 

در يك هكتار از اين نخلستان سوخته است. 
ابراهيمى افزود: خسارت وارده شده 180 تا 200 ميليون 
بيان  با  تومان در سه آتش سوزى برآورد شده است. وى 
اينكه اين نخلستان در 90 كيلومترى شهرستان نهبندان و 
در مجاورت مناطق مسكونى قرار دارد، گفت: آتش سوزى  

توسط آتش نشانى شهردارى نهبندان مهار شده است.
فرماندارنهبندان گفت: به دليل اينكه آتش سوزى دو روز 
بودن  غيرعمدى  يا  عمدى  در  افتاده  اتفاق  پشت سرهم 

آن شك داريم و تحقيقات براى يافتن علت آتش سوزى 
و  مردم  به  متعلق  نخلستان  داد:  ادامه  وى  دارد.  ادامه 
يكى از منابع درآمدى آنها است و در صورتى كه توسط 
اما  مى پردازد،  را  خسارت  بيمه  باشد،  شده  بيمه  كشاورز 
اين مشكل  ندارد كه براى  بيمه براى خود درخت وجود 
هم بايد راهكارى پيدا كرد. وى تأكيد كرد: توسط مديريت 
شود.  جبران  خسارت  تا  مى كنيم  پيگيرى  استان  بحران 
وى به سيل سال گذشته شهرستان نهبندان اشاره كرد و 
از  را سيل  بندان  از نخلستان  گفت: سال گذشته بخشى 
بين برد و هيچ خسارتى پرداخت نشد و با پيگرى انجام 
شده، مشخص شد هيچ رديف اعتبارى براى اين موضوع 
 29 آتش سوزى  علت  شد:  يادآور  ابراهيمى  ندارد.  وجود 

ارديبهشت ماه بى احتياطى انسان بوده است. 
تا  از خسارت وارده شده 180  در حالى فرماندار نهبندان 
200 ميليون تومان در سه آتش سوزى خبر مى دهد كه 
رئيس آتش نشانى شهرستان نهبندان، خسارت وارده به 

نخلستان اين شهرستان را 30ميليون تومان اعالم كرد. 
ابراهيمى در توضيح اين تناقصات آمارى گفت: ما براى 
حادثه  محل  به  هايى  كارشناس  خسارت،  بيشتر  بررسى 
تومان  ميليون  يك  تا  هزار   800 درختى  هر  ايم،  برده 
تا 200 ميليون تومان  ارزش دارد كه 200 درخت، 180 
مى شود. وى تصريح كرد: نسبت به اخبارى كه بيشتر از 
اين خسارت منتشر مى شود اعتراض داشته و اين آمار را 

اشتباه مى دانيم.

نخلستان بندان طى 20 روز گذشته سه بار در آتش سوخت

تناقص در برآورد ميزان خسارت آتش سوزى نهبندان

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بازرسى  و  نظارت  معاون 
خراسان جنوبى گفت: طرح نظارتى و بازرسى از اصناف ويژه 
ماه مبارك رمضان در خراسان جنوبى از 25 خردادماه تشديد 
در  خبرى  نشست  در  تهورى  تسنيم،  گزارش  به  مى شود. 
راستاى طرح نظارتى ويژه ماه مبارك رمضان سازمان صنعت 
و معدن خراسان جنوبى، اظهار كرد: اين طرح از 25 خردادماه 

آغاز و تا 30 تيرماه ادامه دارد. 
اولويت دار  صنوف  شامل  بازرسى  و  نظارت  اين  افزود:  وى 

گوشت،  شكر،  قند،  مانند  مصرف  پر  كاالهاى  گروه هاى  و 
باميا  نان، برنج، سبزيجات، زولبيا و  لبنيات، مرغ، تخم مرغ، 

است كه به صورت ويژه مورد پايش قرار مى گيرد.
كه  مرحله  دو  صورت  به  طرح  اين  كرد:  تصريح  تهورى 
با سازمان ها و  مرحله نخست آن اطالع رسانى و هماهنگى 
دستگاه هاى مربوط از 20 تا 25 خرداد آغاز و مرحله اجرايى 
دارد.  ادامه  روز  به مدت 35  آغاز و  ماه  از 25 خرداد  نيز  آن 
وى با اشاره به اينكه هشت گشت بازرسى در استان گروها و 

كاالهاى خدماتى مورد هدف را بازرسى مى كنند، بيان كرد: 
در حال حاضر در مرحله اطالع رسانى هستيم كه با برگزارى 
فرماندارى ها،  مانند  با دستگاه هاى ذيربط  جلسات هماهنگى 
دانشگاه علوم پزشكى و اتاق اصناف در راستا ساير تحوالت 
برنامه ريزى انجام مى دهيم. وى اظهار كرد: سامانه 124 نيز 
آماده دريافت گزارشات مردمى است كه گزارشات در همان 
صورت  در  آن  نتيجه  و  رسيدگى  ساعت   24 طى  يا  و  روز 

پيگيرى گزارش دهنده اعالم خواهد شد.

طرح نظارت بر اصناف تشديد مى شود

 اعزام 50 گروه جهادى دانشجويى 
به اردوهاى طرح هجرت در تابستان امسال

دانشجويى  بسيج  سازمان  مسئول  فرد-  كاظمى 
خراسان جنوبى گفت: تابستان امسال بيش از 50 گروه 
مناطق  به  استان  دانشجوى  برادر  و  خواهر  جهادى 
هجرت  طرح  قالب  در  يافته  توسعه  كمتر  و  محروم 
اعزام مى شوند. قاسمى افزود: بسيج دانشجويى قصد 
دارد در سال جارى تعداد 5 پايگاه بسيج در خوابگاه 
هاى مهم و مادر استان ايجاد كند.وى اظهار اميدوارى 
كرد: با راه اندازى اين پايگاه ها، برخى از مشكالتى 
كه از روى بيكارى در خوابگاه ها اتفاق مى افتد، ديگر 
شاهد آن نخواهيم بود. به گفته وى اين پايگاه ها در 
شهرستان هاى بزرگ استان مانند فردوس، بيرجند و 
قاين راه اندازى مى شود و سال به سال بر تعداد آنها 
اضافه خواهد شد. وى به مهمترين فعاليت هاى بسيج 
دانشجويى در دانشگاه ها از جمله طرح واليت، طرح 
هجرت، دوره هاى بصيرتى، راهيان نور و غيره اشاره 
كرد و گفت: يكى از كارهاى بزرگى كه در تابستان 
كه  است  جهادى  اردوهاى  دارد،  دانشجويى  بسيج 
 خودسازى يكى از مهمترين اهداف اين اردوها است. 

مبارزه با قاچاق كاال 
تقويت توليد هاى داخلى را به همراه دارد 

ملكى فرد- قلندرى، دبير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و 
ارز استان دركميته فرهنگى اطالع رسانى كميسيون 
قاچاق  اظهار كرد:  استان  ارز  و  قاچاق كاال  با  مبازه 
كاال، كارگاه هاى  داخلى را تعطيل مى كند و سبب 
اين  با  مقابله  براى  كه  شود  مى  بيكارى   افزايش 
آسيب ها مردم و دستگاه هاى اجرايى بايد از گذشته 
بيشتر پاى كار باشند. ثقفى مديركل صدا و سيماى 
استان و رئيس كميته فرهنگى و اطالع رسانى اين 
راديويى  و  تلوزيونى  برنامه  امسال4  گفت:  نيز  ستاد 
با موضوع اقتصاد مقاومتى و تقويت توليدات داخلى 
معاون  شكيب  صالحى  شد.  خواهد  پخش  و  توليد 
تنها  اينكه  به  اشاره  با  نيز  استان  صداوسيماى  خبر 
تكيه  اقتصادى  هاى  بحران  از  كشور  نجات  راه 
داخل  توليدات  تقويت  و  مقاومتى  اقتصادهاى  بر 
بر  تأثيرگذارى  بيان كرد: هدف اصلى دشمن   است، 
سازى  فرهنگ  با  بايد  افزود:  وى  است.  ها  خانواده 
و آگاهى بخشى به خانواده ها الگوى مصرف را در 

جهت يك زندگى سالم و اسالمى تغييرداد.

مهرشاد سكاندار دانشگاه صنعتى بيرجند  شد

وزير علوم، با صدور حكمى و بر اساس مصوبه شوراى  
رياست  به  را  مهرشاد  ناصر  فرهنگى  انقالب  عالى 
از  مهرشاد  كرد.  منصوب  بيرجند  صنعتى  دانشگاه 
بهمن ماه 93 به عنوان سرپرست اين دانشگاه مشغول 
انقالب  عالى  شوراى   تأييد  از  پس  كه  بود  فعاليت 

فرهنگى، وزير علوم حكم رياست او را صادر كرد.

پاكسازي طبيعت شهر قاين از زباله 

مردم قاين به مناسبت هفته حفاظت از محيط زيست 
از زباله پاك سازى  از مراتع اين شهر را  20 هكتار 
زيست  اداره حفاظت محيط  رئيس  كردند. خواجوى 
قاين گفت: در اين برنامه 70 نفر از طبيعت دوستان 
زباله هاى ورودى شهرستان و فضاى اطراف كارخانه 

برق را جمع آورى كردند.

افزايش 10 درصدي گونه جبير در استان

گونه جبير در خراسان جنوبى 10 درصد افزايش يافت. 
جبير، گونه اى شاخ دار از خانواده آهوى ايرانى است 
نايبندان  منطقه  جنوبى،  در خراسان  زيستگاهش  كه 
طبس است. مدير كل حفاظت از محيط زيست استان 
گفت: از آغاز امسال 75 رأس جبير در منطقه نايبندان 
طبس متولد شده است كه با اين تعداد، جمعيت گونه 

جبير در اين منطقه به 750 رأس افزايش يافت.

كمك 500 ميليون ريالي خير فردوسي 

يتيمان  به  ريال  ميليون   500 فردوسى  خير  يك 
نيازمند اين شهرستان كمك كرد. مدير كميته امداد 
اين  تهران،  مقيم  فردوسى  خير  اين  گفت:  فردوس 
و معيشت 50  براى هزينه هاى تحصيلى  را  كمك 

يتيم شهرستان فردوس اهدا كرده است.

غارجوجه، شاهكارى از دوران پارينه سنگى ميانه

غار خونيك معروف به غار جوجه يكى از شاهكارهاى 
تاريخى و جلوه زيبايى از شگفتى هاى طبيعت است. 
اين غار ديدنى و جذاب در دامنه ارتفاعات مشرف به 
روستاى ورزگ و 5 كيلومترى جنوب غربى خونيك 
قاينات واقع شده و بر خالف اسم آن، بزرگترين غار 
اساس  بر  است.  خراسان  جنوب  در  شده  شناسايى 
به  سنگى  ابزار  شناسى،  باستان  كارشناسان  اعالم 
دست آمده از اين غار مربوط به دوران پارينه سنگى 

ميانه است كه حدود 30 هزار سال قدمت دارد. 

كوتاه و خواندنى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 
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حسين زاده- انعقاد قرارداد با 18 سرمايه گذار براى احداث 18 واحد 
صنعتى و توليدى در منطقه ويژه اقتصادى استان خراسان جنوبى و 
آغاز عمليات اجرايى 11 واحد از اين واحدها با پيشرفت فيزيكى بين 
10 تا 98 درصدى آن هم در فاصله زمانى يك ساله، اقدامى بسيار 

خوب و قابل تقدير است.

منطقه ويژه اقتصادى استان آينده روشنى دارد ، 
سرمايه گذاران مشاركت كنند

اين مطلب را على رضايى معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى در 
نشست هم انديشى فعاالن اقتصادى در محل سايت اصلى منطقه ويژه 
اقتصادى خراسان جنوبى (واقع در دشت مرك) عنوان كرد و گفت: منطقه 
ويژه اقتصادى خراسان جنوبى با توجه به زيرساخت هاى در دست ايجاد 
 استان از جمله احداث باندهاى دوم و پروژه راه آهن و نيز پتانسيل هاى 
... يك فرصت طاليى است  افغانستان و ترانزيت و  با  مرز مشترك 
گذارى  سرمايه  هاى  هزينه  كه  آنجا  از  و  دارد  روشن  اى  آينده   كه 
در منطقه ويژه اقتصادى پايين است و كوتاه ترين و كم هزينه ترين 
مسير ترانزيت و مبادله كاال از طريق مرز ماهيرود را از خراسان جنوبى 
داريم از سرمايه گذاران و به ويژه سرمايه گذاران بومى استان دعوت 
با  و  كرده  استفاده  شده  فراهم  مغتنم  فرصت  اين  از  كه  شود   مى 
اقتصادى  ويژه  منطقه  در  توليد  و  صنعت  بخش  در  گذارى  سرمايه 
استان ضمن بهره مندى از تسهيالت و شرايط ويژه و منحصر به فرد 
منطقه در توسعه و آبادانى استان و ايجاد اشتغال و رفع معضل بيكارى 

مشاركت نمايند.

سرمايه گذارى در منطقه ويژه اقتصادى 
به نفع كل استان است

خراسان  اقتصادى  ويژه  منطقه  در  گذارى  سرمايه  رضايى،  گفته  به 
جنوبى به نفع كل استان است و ما نيز با اشتياق از سرمايه گذارى در 

منطقه ويژه اقتصادى استان استقبال مى كنيم. 
وى با بيان اين كه در سال 70 بحث ايجاد مناطق آزاد با هدف پاگرفتن 
صنعت و شكل گيرى توليد در كشور مطرح شد اما در سه منطقه آزادى 
ادامه  لذا در  اهداف مدنظر محقق نشد و  ايجاد گرديد  كه در كشور 
بحث ايجاد مناطق ويژه اقتصادى كه تخفيفات و معافيت هاى گمركى 
داشت با هدف جذب سرمايه مورد پيگيرى قرار گرفت كه با اينحال ما 

از مناطق ويژه اقتصادى ايجاد اشتغال را نيز مى خواهيم.
معاون استاندار با اشاره به اين كه بر اساس برنامه پنجم توسعه، نرخ 
سرمايه گذارى بايد 11 درصد رشد كند اما در سال 93 به عنوان سال 
چهارم يك درصد رشد سرمايه گذارى داشته ايم، اظهار كرد: منطقه 
ارديبهشت سال گذشته مجوز آغاز عمليات  از  ويژه اقتصادى استان 
اجرايى گرفته و ما بايد نگاهى مثبت، تشويقى و دلسوزانه به اين منطقه 
داشته باشيم و انصافا اينكه در طى يك سال 18 سرمايه گذار جذب 
بايد  ما  باشد.  مى  تقدير  قابل  اند  استان شده  اقتصادى  ويژه   منطقه 
رقابت پذيرى را ايجاد كنيم و هزينه هاى سرمايه گذارى را نيز كاهش 
دهيم. رضايى همچنين گفت: امروز صادرات ما از استان افزايش يافته 
و در حالى كه سال گذشته روزانه 30 كاميون را در نوبت داشتيم امروز 
طول كاميون ها به 9 كيلومتر مى رسد. شاخص هاى ما رشد خوبى 

دارد و انشاءا... شاهد شكوفايى منطقه خواهيم بود. 

به بانك ها تاكيد كرده ايم 
به سرمايه گذاران سخت نگيرند

معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى با بيان اين كه سرمايه گذاران 
و تجار در هر بخش زنجيره اى را تعريف كرده و كل استان را پوشش 
دهند و جزيره اى عمل ننمايند تا اقبال عمومى را شاهد باشيم، گفت: 
ما هم تالش مى كنيم تا از محل صندوق توسعه ملى، تسهيالتى با 
كارمزدهاى پايين در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد. به بانك هاى 
استان هم تاكيد كرده ايم كه سخت گيرى نكنند و نگاه بانك ها هم 

مثبت است.

به گفته رضايى در سفر استاندار و همراهان وى به افغانستان مقرر شد 
اتاق بازرگانى استان خراسان جنوبى و فراه افغانستان با يكديگر نشست 
زمينه مذاكرات تجار  تعريف كنند و  بانك اطالعاتى  و  باشند  داشته 
افغانستان و توليد كنندگان استان را فراهم نمايند. بايد نگاه حمايتى 
داشته باشيم و سرمايه گذاران نيز مشكالت و موانع را به ما منعكس 
خوشحال  هم  ما  و  كنند  صحبت  مطالبانه  صورت  به  ما  با  و   كنند 
مى شويم و درب اتاق ما به روى سرمايه گذاران بخش خصوصى باز 

است زيرا دغدغه و هدف توسعه و آبادانى استان را داريم.
وى در پايان اظهار اميدوارى كرد اين جلسات هم انديشى تداوم داشته 
 باشد و افزود: ما هم در راستاى رفع مشكالت در خدمت شما هستيم.

كه  اين  به  اشاره  با  جلسه  ادامه  در  نيز  استان  گمركات  كل  مدير 
را در مدتى كوتاه در  خوشحاليم كه ثمره تالش هاى دسته جمعى 
منطقه ويژه اقتصادى استان خراسان جنوبى شاهد هستيم، گفت: اگر 
سرمايه گذار و تاجر نباشد امنيت هم ايجاد نمى شود و در حقيقت فقر 
است كه ناامنى ايجاد مى كند و لذا ما در گمرك استان خود را موظف 
مى دانيم كه از حوزه صنعت، تجارت، توليد و بازرگانى و هر آنچه كه 

رونق و توسعه جامعه را در پى دارد در حد توان حمايت كنيم.

بسته هاى حمايتى گمرك هديه اى به سرمايه گذاران 
منطقه ويژه اقتصادى؛

نگاه ويژه گمرك به منطقه ويژه اقتصادى استان

گرفته  صورت  خوب  هاى  تالش  با  كرد:  اظهار  خاشى  على  محمد 
در يكى دو سال اخير، كارهاى عمرانى منطقه ويژه اقتصادى استان 
اين منطقه  نيز پيگير استقرار گمرك در  پيشرفت خوبى داشته و ما 
بوديم زيرا اعتقاد داريم كه بخش خصوصى به مراتب پوياتر از بخش 
در  ايران  اسالمى  جمهورى  گمرك  سياست  رود.  مى  پيش  دولتى 
سالهاى اخير بر حمايت بيشتر از بخش هاى خصوصى متمركز شده 
 و در اين راستا هر ساله بسته اى حمايتى از توليد كنندگان را مصوب 
مى كند. امسال نيز بسته اى حمايتى را با 31 بند صادر كرده كه در 

سايت گمرك جمهورى اسالمى ايران قابل مشاهده است.
امكان  حمايتى  بسته  اين  بندهاى  مهمترين  از  يكى  داد:  ادامه  وى 
ارزيابى فرآورده هاى نفتى موجود در مخازن متعلق به شركت هاى 
توليدى فرآورده هاى نفتى فعال در مناطق آزاد و ويژه اقتصادى است 
كه امسال به صورت اختصاصى در بسته حمايتى آمده و با توجه به اين 
كه گمرك مرزى ماهيرود جزو گمركات مجاز مشتقات نفتى است در 
حقيقت گمرك، منطقه را به صورت ويژه ديده و لذا به سرمايه گذاران 
حوزه مشتقات نفتى اين نويد را مى دهم كه بر رونق اين بخش افزوده 
خواهد شد.به گفته خاشى سرمايه گذاران مى توانند در منطقه ويژه 
اقتصادى استان كاال را از طريق ترانزيت خارجى وارد كنند و فرآورى 

نموده و به هر نقطه از جهان كه تمايل دارند مجددا صادر كنند.
وى از ايجاد سرويس ارزيابى ويژه براى واحدهاى توليدى، بازنگرى 
گمركات اختصاصى براى حذف و كاهش تشريفات، عدم نياز به ارسال 
مكرر نمونه مواد اوليه وارداتى واحدهاى توليدى به استاندارد و ... به 
عنوان برخى ديگر از بندهاى بسته حمايتى گمرك از توليد كنندگان 
نام برد و اين موارد را ناشى از نگاه باز و توسعه محور گمرك در مقوله 

تجارت دانست.

منطقه ويژه اقتصادى استان در آينده اى نه چندان 
دور در سطح كشور مطرح مى شود

 خاشى با اشاره به اين كه انشاءا... منطقه ويژه اقتصادى استان در آينده اى 
ويژه  پوياى  بسيار  و  فعاليت  پر  رونق،  پر  مناطق  از  دور  چندان  نه 
اقتصادى در سطح كشور خواهد بود، اظهار كرد: پيگير هستيم تا بخشى 
 از مراودات تجارى حوزه چابهار را با توجه به مراجعات و درخواست هاى 
مكرر تجار افغانستان به منطقه ويژه اقتصادى استان بكشانيم. بحث 
ايجاد سامانه جامع امور گمركى ماهيرود را پيگير هستيم و اخيرا سرور 
مركزى سامانه جامع بازارچه مرزى ماهيرود را هم از تهران تحويل 
گرفتيم و منتظر هستيم زيرساخت الزم كه وظيفه بازارچه است فراهم 
شود. همچنين طبق وعده داده شده با نصب سرور مركزى سامانه جامع 

در گمرك بيرجند، اين شهر را نيز به سامانه جامع امور گمركى كشور 
متصل خواهيم كرد و در آينده نه چندان دور پيشرفت خوبى در حوزه 

تجارت ، اشتغال و ترانزيت در استان خراسان جنوبى اتفاق خواهد افتاد.

خيلى ها از مزاياى فراوان منطقه ويژه اقتصادى استان 
و گمرك مستقر در آن آگاهى ندارند

خاشى با اشاره به اين كه خيلى ها از مزاياى منطقه ويژه اقتصادى 
با  گفت:  ندارند،  آگاهى  منطقه  اين  در  مستقر  گمرك  و  استان 
برگزارى اينگونه جلسات بايد اطالع رسانى و آگاهى بخشى الزم در 
را  به مردم شريف  آگاهى بخشى  نيز  ما  انجام شود و  اين خصوص 
دوستان  از  كرد.  خواهيم  راه كمك  اين  در  و  دانيم  مى  وظيفه خود 
 فعال در حوزه هاى تجارى و حمل و نقل ، تقاضا داريم كه نسبت به 
آگاهى بخشى به زيرمجموعه هاى خود در بحث اهميت منطقه ويژه 

اقتصادى استان اقدام نمايند.
مدير كل گمركات استان بار ديگر با اشاره به مزاياى فراوان منطقه 
آنچه  را مى دهيم كه هر  اين وعده  ما  استان گفت:  اقتصادى  ويژه 
ويژه  منطقه  در  را  است  آمده  اقتصادى  ويژه  مناطق  براى  قانون  در 
اقتصادى خراسان جنوبى اعمال خواهيم كرد كه البته تحقق اين امر 

قدرى زمان بر خواهد بود.

زمينه خريد مستقيم كاالهاى وارداتى 
توسط شهروندان استان را فراهم كنيد

 نايب رئيس اتاق بازرگانى نيز در اين جلسه گفت: بايد زمينه را به گونه اى 
فراهم كرد تا شهروندان استان بتوانند كاالهايى را كه از خارج به منطقه 
مى آيد با قيمت مناسب خريدارى نمايند كه البته معاونت برنامه ريزى 
و اشتغال استاندارى اين امر را پيگيرى كرده و مجوز 14 قلم كاالى 
افغانستانى اخذ شده كه بايد موافقت جهاد كشاورزى نيز اخذ گردد و 

اميدواريم اين امر اتفاق بيفتد.
على اكبر فرامرزى اظهار كرد: اقدام گمرك استان در خصوص استقرار 
گمرك در منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى اقدام بسيار خوبى است 
كه اميدواريم با استقرار يك مامور از سرويس ارزيابى تكميل شود تا 

مشكل رانندگان مرتفع گردد.

شركت اداره كننده منطقه ويژه اقتصادى استان
 دارنده مقام اول توليد كاشى و سراميك در كشور است

رئيس سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى نيز در اين جلسه 
با بيان اين كه به لطف خدا و با همت دست اندركاران اجرايى منطقه 
ويژه اقتصادى استان، پروسه ايجاد اين منطقه ويژه اقتصادى با استقرار 
رسمى گمرك به پايان رسيد، گفت: در مناطق ويژه اقتصادى مدنظر 
اعطاى  و  اى  منطقه  توسعه  در  جدى  تحرك  ايجاد  براى  قانونگذار 
تسهيالت، اختياراتى بيش از قانون كشور در نظر گرفته شده است و 
شركتى كه اداره منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى به آن پيشنهاد 
شد و كار خود را در اين منطقه از ارديبهشت ماه 93 و پس از طى 
مراحل اخذ مجوزها و به ويژه مجوز زيست محيطى كه 9 ماه به طول 
 انجاميد آغاز نموده است داراى سابقه اى 20 ساله در امر سرمايه گذارى 
در بخش توليد مى باشد و مقام اول توليد كاشى و سراميك كشور 
را كسب كرده و در فوالد ، پتروشيمى ، مواد شيميايى و هتلينگ نيز 
سرمايه گذارى هاى خوبى عمدتا در استان يزد داشته و در استانهاى 
اردبيل، هرمزگان و خراسان جنوبى نيز فعاليت دارد و من به عنوان 
نماينده اين مجموعه و مدير منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى در 
خدمت شما هستم.  اين مجموعه افتخار به كارگيرى 2 هزار نيروى 
مستعد و جوياى كار را عمدتا در بخش توليد در سطح كشور دارد و خير 

و بركت و سعادت دنيا و آخرت را در ايجاد توليد و اشتغال مى داند. 
مرتضى صفدرى زاده اظهار كرد: شركت سرمايه گذارى و توسعه منطقه 
ويژه اقتصادى استان از 21 اسفند ماه سال 90 از سوى هيئت دولت به 
عنوان سازمان مسئول اين منطقه انتخاب شد و كار واگذارى زمين تا 
 مرداد ماه 91 به طول انجاميد و سپس اخذ مجوزها و ساير موافقت نامه ها 

از طريق سازمان هاى ذيربط پيگيرى شد و در نهايت از ارديبهشت 93 
مجوز آغاز عمليات اجرايى اخذ گرديد و عمليات اجرايى را در سايت 
730 هكتارى منطقه ويژه اقتصادى استان شروع كرديم و در بخشى از 

امور عمرانى داراى ركورد حجم عمليات اجرايى مى باشيم.

قطعه منفصله مرزى منطقه ويژه اقتصادى استان
 اين منطقه را در كشور منحصر به فرد كرده است

وى با بيان اين كه منطقه ويژه اقتصادى استان از منحصر به فردترين 
باشد  مناطقى است كه داراى قطعه منفصله مرزى در ميل 78 مى 
 كه سايت جزيره اى محسوب مى شود و يك مزيت و فرصت تلقى 
بدون  توانند  مى  افغانستان  تجار  ويژه  به  خارجى  اتباع  كه  مى شود 
بدون  و  شده  منطقه  وارد  خارجه  امور  وزارت  و  كنسولى  تشريفات 
تشريفات به فعاليت تجارى خود پرداخته و سپس از منطقه خارج شوند 
و تا دهم تيرماه امسال در سايت مرزى عمليات ترخيص ، بارگيرى و 

ترانزيت به طور كامل انجام خواهد شد.

از معدود مناطق ويژه اقتصادى كشور هستيم كه 
كل سايت مصوب را زير بار عمليات اجرايى برده ايم

به گفته صفدرى زاده، منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى از معدود 
بار  زير  را  آن  از  بيش  و حتى  كه كل سايت مصوب  است  مناطقى 
 عمليات اجرايى برده و شريانهاى اصلى، جاده هاى دسترسى، معابر، 
شريانهاى  و  كرده  اجرا  مجموعه  كل  در  را  روشنايى  و  سبز  فضاى 
مويرگى را نيز به تناسب توسعه واحدهاى توليدى، صنعتى و خدماتى 
ايجاد خواهد كرد و اين نشان از آينده نگرى مديريت سازمان دارد. در 
تقسيم بخش توليد بخش هاى فلزى، كانى غير فلزى، شيميايى، نفتى، 
هتلينگ و خودروسازى و در بخش خدمات نيز مجموعه اى شامل 
انباردارى ، بارانداز، تخليه و بارگيرى ، هتلينگ و بخش هاى ورزشى و 
فرهنگى را مدنظر قرار داده ايم و كارها را شروع كرده ايم كه بعضا به 

بهره بردارى رسيده و يا در شرف اتمام كار است.

عمليات اجرايى ايجاد 11 واحد صنعتى و توليد
 در منطقه ويژه اقتصادى استان بين 10 تا 98 درصد 

پيشرفت فيزيكى دارد

رئيس سازمان منطقه ويژه اقتصادى استان با اشاره به استقبال خوبى 
اين  در  اظهار كرد:  اين منطقه شده،  از  از سوى سرمايه گذاران  كه 
مدت كوتاه 18 طرح صنعتى و توليدى مورد پذيرش و تصويب قرار 
تا  بين 10  فيزيكى  پيشرفت  با  اجرايى 11 طرح  گرفته كه عمليات 
98 درصد در حال انجام است. در بخش خدمات نيز براى سه طرح 
انباردارى در قطعه منفصله مرزى منطقه ويژه اقتصادى استان انعقاد 
قرارداد شده و عمليات اجرايى براى ايجاد سيلوهاى نفتى نيز در دست 

انجام مى باشد.
صفدرى زاده با بيان اين كه منطقه ويژه اقتصادى بر اساس قانون، 
خارج از سرزمين اصلى محسوب مى شود ، گفت: منطقه ويژه اقتصادى 
از لحاظ قانون گمركى كامال معاف است. به لحاظ قانون كار و امور 
اجتماعى نيز سازمان مسئول مختار مى باشد روابط كارگر و كارفرما 
خوبى  تسهيالت  از  هم  كنسولى  تشريفات  نمايد.  اجرا  و  تدوين   را 
برخوردار است. به گفته صفدرى زاده، در منطقه ويژه اقتصادى چنانچه 
كااليى از مبدا كشور خارجى وارد و پردازش و انبار شود يا تغيير شكل 
داده شود و به كشور ديگرى صادر گردد از هر گونه پرداخت و عوارض 
معاف خواهد بود و گمرك هم با استفاده از اين ظرفيت قانونى مى تواند 

حمايت الزم را داشته باشد.
امتياز خرد كردن حواله هم گفت: چنانچه هزاران  وى در خصوص 
ترخيص  كاال  كه كل  نيست  نيازى  وارد شود  منطقه  به  كاال  قطعه 
دارند ترخيص  را كه مشترى  از كاالها  توان بخشى  بلكه مى  گردد 
نمود. همچنين اگر كااليى را با مواد داخلى بخواهيم مجددا به بازار 
داخلى بفروشيم روال كار منطقه همانند شهرك هاى صنعتى است اما 
چنانچه بخشى از مواد اوليه كااليى را از خارج از كشور و بخشى را از 
داخل كشور بياوريم در زمان ورود كاال به سرزمين اصلى فقط مشمول 

پرداخت عوارض مواد اوليه خواهيم بود و صادرات به خارج از كشور 
هيچ هزينه اى ندارد.

رئيس سازمان منطقه ويژه اقتصادى استان، اداره اين منطقه توسط 
اين  دليل  از ديگر مزاياى آن ذكر كرد و گفت:  را  بخش خصوصى 
مزيت اين است كه بخش خصوصى براى رونق دادن و توسعه منطقه 
منطقه  رونق  و  توسعه  در  را  منافعش  زيرا  كند  مى  عمل  تر   جدى 
و  تر  راحت  خصوصى  بخش  كار  پروسه  حقيقت  در  بيند.   مى 
هدف گرايانه تر مى باشد. عالوه بر اين بخش خصوصى چنانچه در 
امورى متقاضى غير از خودش پيدا كند مى تواند مسئوليت كار را واگذار 
نمايد و ما نيز معتقديم كه الزمه چابكى و چاالكى سازمان، كوچك 
بودن آن است و در اين راستا تا كنون باسكول ها ، پاركينگ ، مجتمع 
رفاهى خدماتى و مجموعه هتلينگ را واگذار كرده ايم و براى واگذارى 

بخش هاى ديگر هم آمادگى داريم . 

تقريبا كليه اختيارات دستگاه هاى اجرايى را داريم

امورى  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  متولى  كرد: سازمان  اظهار  وى 
پروانه  كار،  پايان  ساختمانى،  پروانه  فعاليت،  مجوز  صدور  جمله   از 
بهره بردارى و اخذ عوارض و ... را طبق قانون به انجام مى رساند و 
كليه اختيارات و تكاليف دستگاه هاى اجرايى را به جز يك مورد بر 

عهده اين سازمان گذاشته است.
صفدرى زاده، كم آب خواه بودن و رعايت مسائل زيست محيطى در 
را موثر  استان  اقتصادى  اجرا در منطقه ويژه  براى  پذيرش طرح ها 
دانست و گفت: ما مخالف ايجاد واحدهاى سرمايه بر نيستيم اما اگر 
صنايعى مدنظر باشند كه سرانه سرمايه گذارى آنها براى توليد يك 

شغل پايين باشد بيشتر مورد استقبال قرار مى گيرد.

خراسان جنوبى براى توسعه چيزى كم ندارد

وى همچنين گفت: به عنوان كسى كه دستى بر آتش صنعت و توليد 
و شوراهاى مختلف داشته و در انجمن سراميك ايران عضويت دارد 
معتقد هستم كه خراسان جنوبى براى توسعه هيچ چيز كم ندارد و 
با  مردمى  و  كرده  تحصيل  انسانى  نيروى  خوب،  مالى  منابع  داراى 
فرهنگ است و در اين استان نبايد به سرنوشت چند طرح و پروژه 
صنعتى و توليدى عقيم توجه كرده و بايد رو به جلو حركت نمود. اعتقاد 
به قدرت و توانايى خداوند نيز بايد باشد و وقتى نيت خير است و هدف 
توسعه و سرآمد شدن استان و رفع بيكارى و اشتغالزايى مى باشد حتما 
بالندگى و سود و توفيق را نيز به دنبال خواهد داشت. البته بايد برخى 

تنگ نظرى هاى احتمالى اصالح شود. 

ديدار با مسئولين ، مديران و سرمايه گذاران 
شهرستان ها را در برنامه داريم

صفدرى زاده با بيان اين كه تداوم اين جلسات را در برنامه داريم، گفت: 
بعد از ماه مبارك رمضان نيز با هماهنگى معاونت برنامه ريزى و اشتغال 
استاندارى و فرماندارى شهرستان هاى استان، گروهى به نمايندگى 
جلسات  برگزارى  براى  جنوبى  خراسان  اقتصادى  ويژه  منطقه   از 
هم انديشى با مسئولين و مديران و سرمايه گذاران شهرستان ها اعزام 

خواهند شد.
نماينده  مقام  قائم  هاى  مساعدت  و  ها  همكارى  از  پايان  در   وى 
 ولى فقيه در استان و امام جمعه بيرجند، نماينده مردم شهرستان هاى 
بيرجند، درميان و خوسف در مجلس شوراى اسالمى، استاندار خراسان 
جنوبى و معاونين وى ، فرماندار شهرستان بيرجند، رئيس دفتر نمايندگى 
وزارت امور خارجه، مدير كل گمركات استان و ساير مديران و مسئولين 
استانى و شهرستانى و نيز سرمايه گذاران منطقه ويژه اقتصادى استان 
قدردانى كرد و اظهار اميدوارى نمود اين همدلى و همزبانى ها تا رونق 
بيش از پيش منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى تداوم داشته باشد.

و  بازرگانى  اتاق  اندركاران  دست  آن  در  كه  جلسه  اين  پايان   در 
از  سرمايه گذاران منطقه ويژه اقتصادى نيز حضور داشتند حاضرين 

بخش هاى مختلف منطقه ديدن كردند.

معاون استاندار در نشست هم انديشى با فعاالن اقتصادى:

منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى 
يك فرصت طاليى براى سرمايه گذارى است

انعقاد قرارداد با 18 سرمايه گذار در مدت يك سال قابل تقدير مى باشد
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امالك و مستغالت

فروش ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
تومان يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

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

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش آپارتمان 115 مترى واقع 
در خيابان الهيه 2 قيمت توافقى 

09155611773

فروش آپارتمان مهرشهر- طبقه دوم 
شركت باستيان بنا ازدوطبقه ها. 

 09155618396

فروش واحد آپارتمانى تكميل 
و زيبا در غفارى پنج واحدى    

 09151609917

فروش منزل سيصدوشست مترى 
معصوميه 

09159644663

فروش؛بااقساط بلندمدت،يك 
واحد75مترى ادارى درمجتمع 

هالل احمر09157418930

فروش واحدى در سايت 
ادارى75مترطبقه5آفتابگير

 09375620458

فروش يا معاوضه منزل 250 متر
تمام اسكلت 25مترتجارى- دستگرد   

 09159626976

فروش يامعاوضه آپارتمان ازفاز5 
شهردارى 85 مترى فول امكانات 

فى60م   09011215833 

فروش منزل حاجى آباد - دوخوابه 
صد مترى فول امكانات.فى54م نقد، 

09158671894

فروش مسكن مهر درخيابان الهيه 
تكميل باتمام امكانات
 09151603188

فروش منزل وياليى دوطبقه 
واقع درمعصوميه

 فى 130م 09151600337 

فروش آپارتمان 75 متر معصوميه باال 
مجتمع 4واحدى فى63م+12م وام 

09151600337

فروش،معاوضه منزل وياليى 
درحسين آبادسادات باواحدآپارتمان 
درشهريازمين  09158650989 

فروش واحد 85مترى سايت ادارى با 
امكانات كامل و شرايط مناسب

09151649019

فروش يك واحد آپارتمان - حاشيه 
رجايى 86متر، يا معاوضه با زمين 
خيابان نرجس09351614608 

فروش ملك تجارى كارگاهى به 
متراژ 2500  متر نبش جاده اصلى 

 09154030029

فروش امتياز آپارتمان فا ز2ارتش
 شهيد ناصرى فى: توافقى

 09353242617

فروش يك باب مغازه به متراژ 
96مترمربع تجارى، واقع در آرين شهر  

       فى 95م  09151648471 

فروش يك باب منزل وياليى تازه 
ساز واقع در قاين يا معاوضه با ملك 

در بيرجند 09155611987

فروش منزل در دستگرد
 200متر.

 09151607322

فروش آپارتمان حدود 110متر 
زير بنا واقع در دولت فى:135م 

 09157566606.

فروش آپارتمان مهرشهر شركت 
آزادبنا طبقه دوم وسوم

تحويلى شركت  09155618396 

فروش يا معاوضه منزل دربلوار 
  شعبانيه زيرفى دربهترين  موقعيت 

 09155614099

معاوضه85مترى فول،طبقه1،سايت 
ادارى بامحدوده غفارى تا امامت 

 09153638963

فروش زمين مزروعى 
سنددار500متر دستگرد معاوضه 

باماشين09364475980 

فروش يك قطعه زمين 160مترى 
واقع در نرجس 31 
09151634663

فروش ملك 157مترى دستگرد 
حاشيه ميدان 2كله  20متر دهنه 5 
مغازه فى 120م  09155629972

فروش يامعاوضه 3200 زمين كلى 
ياجزئى در  معصوميه
 09376250669

فروش يامعاوضه باغ منزل وياليى  
بعدازهتل كوهستان 308متر

 09155625297

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

فروش يا معاوضه منزل 
وياليى 360متربا40مترتجارى 

 09155625452

فروش باغ چاه زينى (حسن 
پور)600متر 40متر مسكونى 35 
درخت ميوه ثمرده 09105451251

فروش يك زمين مزروعى 
واقع درپشت تپه حاجى آبادبه 

متراژ300متر  09159371200 

فروش زمين مسكونى170متر2طبقه 
اسكلت2 نبش شهرك چهكند 

 09153618661

فروش 1000متر زمين مزروعى 
با1ساعت آب قنات در روستاى 

ميرعلى   09159645585

فروش زمين درسورگ360 متر
 15درخت زردآلو وبادام، استخر
زيرقيمت 09353488494 

فروش زمين مسكونى  دوكله
 175 متر خيابان جمهورى    
فى:  85 م    09156042402

فروش مسكن مهرواقع 
درمهرشهرتحويلى تيرماه94

 09350561900

فروش واحددر نارنج مجتمع اركيده 
فى 140م،97مترى
 09153617584

فروش واحدمسكونى مفتح 23
.85متر بدون آسانسور 

يا تعويض 09338107289 

فروش 60متر مغازه تجارى در 
خيابان عدل بين عدل 22،24
فى بنگاه.  09159645585

فروش يك واحدآپارتمان فاز 
فرهنگيان در حال ساخت چهار راه 

انقالب  09151632577 

فروش مسكن مهر ،مهر شهر
 آماده تحويل ،با امتياز برق 
فى 40م  09335536851

رهن و اجاره

اجاره زيرزمين خيابان توحيد
فى 150 هزارتومان
 09333575787

جوياى محوطه اجاره ا ى براى 
كارواش درمنطقه هاى توحيد-سيلو 
باالى سجادشهر. 09157410810 

 
رهن و اجاره , آپارتمان 75 مترى 
شمال شهر , مجتمع كوير تاير 

 09158669351

اجاره مغازه معصوميه انتهاى تالش 
روبروى پارك 2م و100ت

 09155616256

اجاره طبقه دوخوابه، 100 متر باتمام 
امكانات 2مرهن +260اجاره 

قابل تبديل 09359728422 

اجاره طبقه اميرآباد 100تومان 
 با امتياز و امكانات
 09378595339

اجاره منزل طالقانى8 متراژ
500مترجهت شركت.آموزشگاه
مهد كودك  09151613360 

نيازمند اجاره چهارديوارى باالى 
200مترجهت انبارآهن آالت 
مستعمل. 09158658156 

سوپر ماركت روبروبيمارستان وليعصر 
بادرآمد 700روزانه با اجاره300تومان 

واگذار ميشود  09373591368 

خودرو پرايد

فروش پرايد  مدل 77كره اى
 رنگ دودى بدون رنگ

09152671228  

فروش پرايد هاشبك مدل 75 
سفيد دور رنگ فى 7 م

 09156677403

معاوضه پرايد87باپرايددوگانه 
كارخانه مدل باال

 09151602658

فروش پرايد131 سفيد مدل 93 
اس اى دو ايربگ بدون رنگ كم كار 

 09355640457

فروش پرايدمشكى دوگانه مدل84 
بيمه تا اول دى

 09304892496

فروش پرايد83سفيدخانگى
 دوگانه cngقابل معاوضه باتك گانه 

 09153624802

فروش فورى پرايد87دوگانه 
كارخانه4تكه رنگ معاوضه باوانت

 09159624921

فروش پرايد131؛سفيد؛ فول
مدل93 بدون رنگ فى: 18/500 

 09153622768

SLخريدار پرايد
مدل 90به باال

 09155518625

فروش پرايد نوك مدادى 
مدل84بيمه والستيك كامل دودرب 

رنگ فى10م 09158340025 

فروش132SXمدل90سفيد،بدون 
رنگ بيمه تا94/5،الستيك40درصد
فى15500م   09157202463 

فروش پرايد132دوگانه كارخانه 
مدل91سفيدبدون رنگ، تميز 
فى17500   09151642892 

فروش پرايد 89بدون رنگ 
مشكى بيمه يكسال فى 13,800 

 09333493130

فروش پرايد85سفيد,دوگانه,بيمه 
يكسال تخفيف ازاول .فى 11500 

09157282401

فروش پرايد مدل87  رنگ نقراى 
تمام رنگ دوگانه كارخانه

 فى 9800   09159373100 

فروش پرايد 132sl مدل 90 بيمه 
يك سال نوك مدادى يك درب رنگ 

بسيار تميز 09159638682
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فروش 405مدل 84تميز دوتيكه 
عقب رنگ فى 15م يا معاوضه 
باماشين ارزانتر 09358313664

فروش   206 سفيدمدل81 تميز 
مصرف كننده فى13م
 09151614481

فروش يامعاوضه پژو405 مدل 
92بيمه تابهمن ماه والستيك 
درحد نو 09153624007 

فروش پژو 405مدل87رنگ نقره اى 
بى رنگ موتورى تميز الستيك نو 

فى 19م  09151408195 

فروش پژو پارس سال مدل88 .رنگ 
دلفينى رينگ والستيك كامل

فى 28/500   09352938345 

فروش آردى سفيد مدل 82 
دور رنگ.  فى 7/5م
 09159645880 

فروش 405 مدل 89نقره اى 
دوگانه كارخانه بدون رنگ

  فى 21700   09355208274 

فروش فورى آردى سفيد دوگانه ال 
پى چى مدل 81 بيمه 11 ماه 

 09158661624  

فروش پژومدل73فنى سالم بيمه 
6ماه ال پى جى نوك مدادى 

09157410810

فروش پژو 405 نوك مدادى مدل 
92 كم كار فوق العاده تميز بيرنگ 

 09355640457

فروش آردى 81 دوگانه بيمه 
الستيك كامل موتور گيربكس
 تازه تعمير  09365611825 

فروش آردى سفيدبيرنگ مدل82 
تخفيف بيمه 13 سال
 09155614099

خودرو متفرقه

فروش ومعاوضه ليفان 520 مدل 88 
موتورى سالم بدون رنگ 

فى 23م  09151603994 

خريدار وانت پيكان تك تميز
 خانگى 86تا88 تا9م نقد

 09398771500

فروش پيكان وانت 85 دو گانه 
كارخانه بيمه كامل

بدون رنگ 09158652861 

فروش فورى موتور طرح هندا 
مدل91 خانگى بيمه ندارد

 فى1500  0 9151602066

فروش موسو اتومات 6سيلندر 
نوك مدادى فنى عالى
 09151607030

فروش نيسان مدل 89 
ديزل يخچالدار فى26 م

 09158618908

فروش تيبا دو سفيد مدل93
بدون رنگ فى 25/300

 09153632761

فروش پى كى مدل 83 نقره اى 
10سال تخفيف بيمه بدون رنگ 
فى 6,200    09154957271 

رايانه و همراه

sony c فروش فورى دوگوشى
نو620 ويك گوشى samsong قابل 
معاوضه باهروسايلى09153624802 

جوياى كار

راننده با ماشين دوگانه سوز جهت 
كار در آژانس نيازمنديم

 09155619072

به تعدادى نيرو با سابقه جهت كار 
در آشپزخانه نيازمنديم.

09159603590

به تعدادى راننده باخودروجهت 
كاردرآژانس بازنگ خورباال

 نيازمنديم 09156642194

به تعدادى راننده با خودروى 
دوگانه سوز جهت كاردرآژانس 
نيازمنديم    09159637817 

تعدادى راننده با مدارك كامل جهت 
كار در شركت پخش نيازمنديم

 09151408169

جوان جوياى كار
 22ساله مجرد

09156648806
  

راننده .بادوخودرو نقليه وانت 
وپژوپارس آماده به كارباشركتها 

ادارات 09157212961 

به 2راننده تمام وقت باماشين، دوگانه 
سوز جهت كاردرآژانس نيازمنديم 

 09151603686

لوازم منزل

فروش يك عدديخچال
ويك عدد فريزرقديمى 

 09389821923

فروش يك سرى مبل 7نفره با 
شرايط ويژه،يخچال وفريزر امرسان   

09150904649

فروش مقدارى لوازم منزل
 درحدنو وتميزفى مناسب

09352376866 

فروش ماشين لباس شويى 
دوقلونوكارنكرده 500هزارتومان

 09156646927

فروش.كولر روميزى نو.با چهار پايه.
موتور ژن تبريز.

 09153635526 

فروش يك عدد يخچال فريزر
خانگى مارك نگين دو درب

 09385595140 

متفرقه

فروش كامل وسايل كابينت سازى
 دستگاه خم،نقطه

 09361069639

فروش كپسول اكسيژن بزرگ
 فقط سيصد هزارتوماندرحد نو

 09153623552
 

خريدار
دستگاه قالى بافى

 09155624881

فروش 
وسايل آرايشگاه زنانه 
 09354968270

  فروش چهار حلقه رينگ السيتك 
اسپرت پرايد 

 09354961865

فروش يك دستگاه فتوكپى 
مارك توشيبا

 09158650868.

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

عالى 09389761008 
 

فروش موتور آب 6 اينچ 
درحد نو

 09155614099
  

فروش تعداد محدودى بخارى هاى 
ژاپنى، گازى فن دار و نفتى فن دار

 09335613068

 

فروش مغازه كابينت سازى فلزى 
باتمام وسايل  
09372873018

فروش اتاق پيكان وانت 
جهت پخش قيمت توافقى

09159371035
  

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى
يامعاوضه باخودرو

 09382508978

فروش دوربين مداربسته ديد 
درشب و دزدگير با كليه امكانات

 09357784278

فروش يك عدددستگاه 
خميرگيروتشت خميرى چرخدار 
تمام استيل 09101495428 

فروش
 تاكسى متر

 09150903828

فروش سوپر ماركت با 
موقعيت عالى واقع در خيابان 

طالقانى09155615664
 

فروش كليه لوازم محصوالت
 فرهنگى واقع در مهرشهر 

09390821811


