
انتظار غير منطقى از نيروى انتظامى براى 
مقابله يك تنه با آسيب هاى اجتماعى

تامين اعتبار سبدكاال از محل حذف يارانه پردرآمد ها/
10ميليون مشمول سبدكاال

دست هاى كوچك در تمناى  لقمه اى نان

كيسه اى را به سختى به دوش مى كشد هر از چندگاهى 
از فرط خستگى كيسه را بر زمين گذاشته و پس از لحظاتى دوباره 
آن را بر مى دارد. به نظر سنگين مى آيد. به دنبال انواع 
پالستيك و حلب كهنه و انواع آهن پاره...

افق مذاكرات هسته اى، مثبت 

و اميدوار كننده است

نهاونديان رئيس دفتر رئيس جمهورى، افق پيش روى مذاكرات 
هسته اى را مثبت و اميدوار كننده توصيف كرد و گفت: اگر چه
 كار مذاكرات هسته اى تمام نشده اما...
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صفحه 7

يادداشت

راهبرد سكوت!

*مديرمسؤول

هواشناسى براى روزهاى آينده گرد و غبار در استان 
همچنين  و  بود  كرده  بينى  پيش  جنوبى  خراسان 
افزايش تدريجى دما، و ما غافل نيستيم از اينكه گرد 
بى تفاوتى برخى مسئولين و غبار محروميت ناشى از 
بى توجهى به وظايف و شرايط استان مدت هاست بر 
چهره خراسان جنوبى نشسته و دماى زندگى شان را 
باال برده است و چه كنيم كه آنچه ظاهراً براى برخى از 
 اين عزيزان مهم نيست نظر مردم و احوال يوميه شان 
است و اين، نقطه مقابل همه آن چيزيست كه پشت 

ميزها و مقابل مردم گفته مى شود. 
شرايط  و  خشكسالى  نگران  روزها  اين  دانم  نمى 
آمار مختلف  و  متفاوت كاالها  نرخ هاى  و  اقتصادى 
بيكارى بايد باشيم يا نگران وضعيت نامطلوب شرايط 
و  ها  حديث  و  حرف  همه  و  شده  ايجاد  مديريتى 
اين طرف و آن طرف  يا كوچك  شايعاتى كه بزرگ 
دل  و  زبان  از  حداقل  بگذاريد  اما  شوند.  مى  عنوان 

شهروندان چند نكته اى را يادآورى نماييم:
در  استان  ارشد  مسئولين  برخى  تفاوتى  بى   -1
جرايد  طريق  از  كه  مردمى  مطالبات  به  پاسخگويى 
جواب  از  رفتن  طفره  شود،  مى  عنوان  ها  رسانه  و 
دادن به دغدغه هاى مهمى است كه در سطح جامعه 
وجود دارد و همانگونه كه قبال نيز گفتيم اين «راهبرد 
قطعًا  نه  و  است  قبول  قابل  مردم  براى  نه  سكوت» 
مورد انتظار مسئولين محترم ارشد كشورى مى باشد؛ 
با منويات مقام  اينكه به نظر مى رسد در تقابل  كما 
و  همدلى  سال  را   94 سال  كه  است  رهبرى  معظم 

همزبانى دولت و ملت نام گذارى فرموده اند.
هاى  پست  از  تعدادى  هنوز  كه  شرايطى  در   -2
اداره مى شود،  به صورت سرپرستى  استان  مديريتى 
و يا بخشى از مديران اجرايى از عدم ثبات مديريتى 
خود سخن  مسئوليتى  حوزه  در  اقدام  آرامش  عدم   و 

مى گويند، (ادامه در صفحه 2) 
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 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از افزايش اعتبار سبد امنيت غذايى در اولين مرحله سال 94 خبر داد و گفت: 
در صورت حذف بيشتر يارانه بگيران، اعتبار سبد كااليى افزايش خواهد داشت. (ادامه در صفحه 2)

آقاى محمد شفيـعى
انتخاب شما را به عنوان 

مرغدار نمونه شهرستان بيرجند
 تبريك عرض نموده و آرزوى موفقيت بيشتر

 برايتان داريم.

شركت رشد طيور زواره

خانواده هاى محترم فوالدى
با نهايت تاسف درگذشت والده مكرمه 

و دختر خاله عزيزمان را تسليت عرض نموده
 از خداوند منان براى آن مرحومه غفران الهى 
و براى بازماندگان صبر جميل مسئلت داريم.

مشهد مقدس - سيد عليرضا اسالمى و بانو

به مناسبت سومين روز درگذشت جانباز و آزاده سرافراز 

مرحوم غالمرضا خاتون ختم 
جلسه ترحيمى جمعه 94/4/12 از ساعت 10 الى 11 صبح 

در محل مسجد الغدير (معصوميه باال)
 برگزار مى شود 

تشريف فرمايى يكايك شما بزرگواران موجب امتنان است.
خانواده هاى خاتون ختم

"هوالباقى"

ضمن تشكر و سپاس از تمامى اقوام ، دوستان و همشهريان گرامى كه در مراسم تشييع و تدفين مادر عزيزمان 

شادروان كربالئيه فاطمه يوسفى  "همسر مرحوم كرباليى محمد على فوالدى"
 ما را مورد لطف خود قرار دادند، به اطالع مى رساند:

 جلسه سوم آن عزيز امروز پنجشنبه 94/4/11 از ساعت 3/30 الى 4/30 بعدازظهر

 در محل هيئت حسينى " خيابان انقالب" برگزار مى شود.

خانواده هاى: فوالدى ، يوسفى ، نباتى زاده ، عبدالرزاق نژاد و ساير فاميل وابسته

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت

 مرحومه حاجيـه عفت آزاد
 (همسر حاج حسن زرين پناه)

 جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/4/11 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل مسجد امام حسين (ع) برگزار مى شود 

تشريف فرمايى شما عزيزان موجب امتنان است.
خانواده هاى زرين پناه و ساير بستگان

به ياد درگذشت فرزندى عزيز ، همسرى مهربان و مادرى دلسوز

شادروان عاطفه بصيرى زاده
با سپاس از تمامى بزرگوارانى كه در آخرين وداع ما را تسلى خاطر دادند، به اطالع مى رساند:

 مراسم ترحيم آن مرحومه امروز پنجشنبه 94/4/11 از ساعت 17 الى 18 

در محل حسينيه گازاريها "واقع در فلكه دوم مدرس" برگزار مى شود 

حضور پر محبت شما دوستان و سروران موجب شادى روح آن مرحومه و تسكين خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: بصيرى زاده ، بصيرت پور، ميرى ، عباسى و ساير بستگان

همكار محترم جناب آقاى حاج غالمحسين فوالدى
درگذشت والده مكرمه را تسليت عرض نموده

 از درگاه قادر سبحان براى آن مرحومه غفران الهى و براى جناب عالى 

و ساير بازماندگان محترم صبر و شكيبايى مسئلت دارم.

محمد حسين قربانى راد
نمايندگى سايپا- 3029

مراسم چهلمين روز درگذشت 

شادروان حاج غالمحسين مهرورزان
 جمعه 94/4/12 از ساعت 10 الى 11 صبح 

در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود
حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب شادى روح آن 

مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى مهرورزان و ساير بستگان

سه سال از غروب ناباورانه عزيزمان 

شادروان غالمرضا سليمى خراشاد 
گذشت. دست تقدير او را از باغ زندگى جدا كرد

 و جز مشتى خاك بر ما باقى نگذاشت 

هنوز به يادش اشك مى ريزيم تا شايد آرام گيريم. 

روحش شاد

خانواده سليمى خراشاد

بازرس جوش داراى گواهينامه هاى مربوطه
09301374001 دعوت به همكارى

فروش آپارتمان فاز يك ارتش بلوار ناصرى - 113 متر مفيد 
 85 ميليون + 25 ميليون وام          09151633202

همشهرى گرامى خدمات نوين فرهنگى را با بهترين كيفيت 
در سريع ترين زمان از مراكز ما دريافت نماييد

كافى نت . گيم نت . فروش نرم افزار و كاست ، خانه بازى كودك ، پايگاه اطالع 

، sms رسانى آنالين ، بازى ها ى رايانه اى ، محصوالت فرهنگى ،  فروش  و خدمات پنل 

 و شر كت هاى isp (اتحاديه ارتباطات و محصوالت فرهنگى بيرجند)

32229987 - 09157402258 (تماس 9 صبح الى 11 شب )
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وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: در مرحله اول مسكن اجتماعى شامل بازنشستگان كشورى و تامين اجتماعى مى شود. به گزارش مهر، على ربيعى 
با اشاره به جامعه هدف مسكن اجتماعى گفت: در هدف اول جامعه بازنشسته از مسكن اجتماعى برخوردار خواهند شد كه هم بازنشسته هاى كشورى و هم 
بازنشسته هاى تامين اجتماعى را شامل مى شود، در خصوص كميته امداد و بهزيستى هم برنامه هاى ديگرى در مورد حمايت از آنها وجود دارد.

بازنشستگان كشورى و تامين اجتماعى مشمول دريافت مسكن اجتماعى
راهبرد سكوت!

 (ادامه از صفحه 1) و نيز فرمانداران برخى شهرستانها و 
بخشداران پاره اى مناطق در زير پوست برخى اقدامات 
(و  هستند  جابجايى  حال  در  شفاف  غير  و  تأمل  قابل 
جايگزينى هم برايشان در نظر گرفته نشده) و نيز در خود 
مجموعه استاندارى برخى از پست هاى مهم همچون 
مديركلى دفتر اجتماعى و يا مدير كل سياسى و انتخابات 
در فاصله چند ماه باقى مانده به برگزارى انتخابات معرفى 
و منصوب نشده اند؛ چه اميد و انتظارى مى توان به آينده 

موفق و روزهاى آباد اين استان داشت؟.
3- هدف از بيان واقعيت هاى موجود در استان، سياه 
حجم  اما  نيست.  مشكالت  نمايى  بزرگ  يا  نمايى 
خراسان  به  مبتال  مسائل  و  ها  آسيب  و  معضالت 
 جنوبى آنقدرها هست كه نيازمند تيم مديريتى قوى تر 
انتظارش  كه  سطحى  در  حداقل  باشد،  دلسوزتر  و 
همه  نيز  و  استان  نمايندگان  مردم،  وقتى  رفت.  مى 
دلسوزان آمادگى خود را براى سهم داشتن در پيشرفت 
استان اعالم مى كنند چرا شاهد سياست هاى دو گانه 

و چندگانه در تصميم گيرى ها و اجراها هستيم؟.
4- چندين ماه قبل نيز يادداشتى نسبت به آدم هاى در 
سايه و قدرت نفوذ آنان براى اقدامات سياسى خاص در 
استان نوشته شد و هشدارهايى در اين زمينه ارائه گرديد. 
اعمال  شاهد  عينه  به  اخير  روزهاى  طى  متأسفانه   اما 
نفوذهاى اينچنينى در برخى حوزه ها بوده ايم و لذا از 
مجموعه مديريتى ارشد استان انتظار داريم كه در همه 
امور به حق مردم استان براى سهم داشتن در مديريت و 

آبادانى خراسان جنوبى توجه داشته باشند.
5- نكته آخر اينكه حافظه زمان، حركت ها و اقدامات 
و تصميم ها را از ياد و خاطره مردم استان پاك نخواهد 
جنوبى  خراسان  كه  پندارند  اين  بر  افرادى  اگر  كرد. 
استانى متفاوت و با حاشيه اى امن براى مديريت همسو 
با اهداف منفعت طلبانه و خاص است، قطعا دچار اشتباه 
شده اند. اشتباهى كه با «راهبرد سكوت» يا «تاكتيك 

غفلت و خواب» باز هم محكوم به شكست است.

يادداشت

امروز 11 تير 1394 مصادف با
 15 رمضان 1436 و 2 جوالى 2015

«آخوند  شهير  فيلسوف  و  عارف  حكيم،  رحلت 
مالمحمد كاشاني» (1294ش) .

شهادت عالم مجاهد و فقيه نستوه آيت ا... «محمد 
صدوقي» چهارمين شهيد محراب (1361 ش).

شهادت حجت االسالم «سيدمحمد حسن حكيم» 
در زندان رژيم بعث عراق (1364 ش).

توسط  نوسود  در  روح ا...  كوچك  عمليات  انجام 
ارتش و سپاه (1360 ش).

والدت سبط اكبر، امام حسن مجتبي(ع) (3 ق).
حركت مسلم ابن  عقيل(ع) از مكه به سوى كوفه 

(60 ق).
و  اسالم  بزرگ  دانشمند  طوسي»  «شيخ  والدت 

مؤسس حوزه  علميه  نجف (385 ق).
شهادت «زين الدين بن علي بن احمد» معروف به 

«شهيد ثانى» فقيه نامور شيعه(965 ق).
هفته كمك به محرومان و مستضعفان (15 تا 21 

رمضان).
متفكر  و  فيلسوف  روسو»  ژاك  «ژان  درگذشت 

شهير فرانسوي (1778م).
مرگ «لويي ژاك مونْْد داگر» نقاش فرانسوي و 

مبدع فن عكاسي (1851م).
درگذشت «آنتوان ِچخوف» داستان سرا و نويسنده 

شهير روسي (1904م).
وقوع فاجعه «تونِل ِمنا» در عربستان (1990م).

وحدت ويتنام شمالي وجنوبي پس از بيست سال 
جدايي (1976م).

تقويم مناسبت هاى  روز

برقرارى «بيمه عمر» براى كليه
 مستمرى بگيران تامين اجتماعى 

 
مديرعامل سازمان تامين اجتماعى از برقرارى بيمه 
اجتماعى  تامين  بگيران  مستمرى  كليه  براى  عمر 
اينكه  بيان  با  نوربخش  ايسنا،  گزارش  به  داد.  خبر 
تامين  سازمان  اصلى  صاحبان  و  اجتماعى  شركاى 
اجتماعى، كارگران و كارفرمايان هستند، اعالم كرد: از هفته گذشته بيمه 
عمر مستمرى بگيران را تقبل كرديم. وى افزود: بر اين اساس و با صرف 
اعتبار 60 ميليارد تومانى، كليه مستمرى بگيران ما از ابتداى امسال بيمه عمر 
شدند و در صورت فوت سه ميليون تومان به بازماندگان آنها تعلق مى گيرد. 
وى همچنين به سفرهاى زيارتى براى بازنشستگان تامين اجتماعى اشاره و 
عنوان كرد: با هزينه سازمان، بازنشستگان را به مشهد مقدس اعزام مى كنيم 

و تاكنون 20 هزار نفر در پنج ماه اخير به اين سفر زيارتى اعزام شده اند.

تغييرات نرخ بيكارى در 31 استان/ فاصله بيكارى 
استان ها 10.1درصد شد

براساس تازه ترين گزارش مركز آمار ايران، نرخ بيكارى 
در 20 استان كشور دو رقمى و در 11 استان تك رقمى 
است، ضمن اينكه نرخ بيكارى استان سمنان از 17.4 
امسال  بهار  در  درصد  به 10.7  بهار سال 93  درصد 
كاهش يافت. به گزارش مهر، بررسى جديدترين نرخ هاى بيكارى اعالم شده 
از سوى مركز آمار ايران در بهار امسال نشان مى دهد اين نرخ در 20 استان 
كشور دو رقمى و در 11 استان تك رقمى است؛ با اين توضيح كه 5 استان 
از 11 استان تك رقمى باالى 9 درصد و در مرز دو رقمى شدن قرار دارند. 
همچنين در بهار امسال بيكارترين استان كشور، كهگيلويه و بويراحمد با 16 
درصد و ُپركارترين استان نيز كرمان با 5.9 درصد بيكار بود. فاصله بيكارى در 

بين استان هاى كشور همچنان باال و به ميزان 10.1 درصد است.

هدفمندى يارانه ها دو برنامه اى شد 
 

هدفمندى  قانون  بايد  قانون  طبق  كه  حالى  در 
يارانه ها تا پايان برنامه پنجم توسعه به طور كامل به 
اجرا در مى آمد كه با عدم پايبندى به قانون تعيين 
اين قانون  انحرافات در اجرا، تكميل  شده و برخى 
به اين برنامه نرسيد و به برنامه ششم محول شد. به 
گزارش ايسنا، قرار بود تا در پايان پنج سال قيمت حامل هاى انرژى در 
داخل كشور به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس برسد كه با عدم پايبندى 
مجرى به قانون به ويژه در دولت گذشته اين موضوع هم پيش نرفت و 
كار را به جايى رساند كه اكنون در سال پايانى برنامه پنجم توسعه، قانون 
هدفمندى يارانه ها ناقص مانده و به برنامه ششم منتقل مى شود. اين در 
حالى است كه با ابالغ سياستهاى برنامه ششم تكليف شد كه هدفمندى 

يارانه ها در اين برنامه كامال محقق شود. 

 (ادامه از صفحه1) به گزارش ايرنا، على ربيعى 
كرد:  اظهار  بگيران،  يارانه  وضعيت  درباره 
بود و  يارانه نخواهد  بازنشستگى عامل حذف 
اساسًا هيچ بازنشسته اى تاكنون حذف نشده و 
ممكن است در شاخص هاى ديگر قرار گرفته 
بازنشسته  يك  است  ممكن  افزود:  وى  باشد. 
شاخص هاى ديگرى را كه منجر به حذف وى 
شده را دارا باشد كه در اين باره تا پايان هفته 

بحث مفصلى در يكى از برنامه هاى تلويزيونى 
درباره حذف يارانه ها خواهم داشت. ربيعى با 
اعتبار سبد كااليى كاهش  آيا  اينكه  به  اشاره 
يافته است، گفت: تاكنون اعتبار سبد كاال نه 
افزايشى  روند  بلكه  نكرده  پيدا  كاهش  تنها 
داشته و اندازه هم تغييرى نكرده است. تاكنون 
بيش از 10 ميليون نفر مشمول دريافت سبد 
كاال هستند كه به تعداد نفرات قبلى هم اضافه 

شده است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در 
خصوص اعتبار سبد كااليى، گفت: تعدادى كه 
در طرح سبد امنيت غذايى توانمند مى شوند، از 
فهرست حذف شده و نفرات ديگرى جايگزين 
نفر 40 هزار  براى هر  آن  اعتبار  و  مى شوند 
تا  تومان  هزار   10 نفر  هر  ازاى  به  و  تومان 
سقف 120 هزار تومان افزايش پيدا مى كند.  
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در خصوص 

تامين محل منابع سبد كاال و همچنين اشتغال 
جوانان، گفت: از محل هدفمندسازى يارانه ها 
سبد  همانند  موضوعاتى  اعتبار  افراد  حذف  و 
كاال، سالمت و اشتغال افزايش مى يابد لذا اگر 
موضوع حذف يارانه اقشار پردرآمد با موفقيت 
انجام شود موضوعاتى همانند اشتغال، مبارزه 
دنبال  به طور جدى  فقر غذايى و سالمت  با 

خواهد شد. 

و  ربيعى  با  نگارى  نامه  وجود  با  گويند  مى  كارفرمايان 
بيمه  با دريافت حق  تامين اجتماعى درباره مخالفت شديد 
نويسند  مى  جهانگيرى  به  اى  نامه  كارگران،  نقدى  بن  از 
و با افزايش 39 هزار تومانى حق بيمه مخالفت مى كنند. 
به گزارش مهر، مدتى پيش تامين اجتماعى در ابالغيه اى 
خطاب به كارفرمايان و بنگاه هاى مشمول قانون كار اعالم 
كرد از اين پس بايد بابت حق بن نقدى 110 هزارتومانى 
ماهيانه كارگران، حق بيمه بپردازند كه سهم كارفرمايان به 
ازاى هر كارگر مبلغ 29 هزار و 900 تومان و سهم كارگران 

نيز 9 هزار و 100 تومان خواهد بود.
با اين حال، در تيرماه سال گذشته شوراى عالى كار تصميم 

گرفته بود دريافت حق بيمه از بن نقدى كارگران و مشموالن 
قانون كار متوقف شود، چون اوال حق بن از مزاياى جانبى 
مزد است و ديگر اينكه پرداخت حق بيمه بابت دريافت بن 
نقدى توسط كارگران و كارفرمايان، عمال هيچگونه فايده اى 
 براى آنها ندارد ولى براى تامين اجتماعى منابع مالى فراوانى 
جمع آورى مى شود. نمايندگان كارگران و كارفرمايان مى 
گويند پرداخت حق بيمه بابت دريافت بن نقدى تنها براى 
كسانى مفيد و تاثيرگذار است كه در دو سال پايانى دوران 
 كارى خود قرار داشته باشند. در اين مقطع، افراد مى توانند 
دوران  در  باشند  اميدوار  بيشتر،  بيمه  حق  پرداخت  بابت 
بازنشستگى حقوق بيشترى نيز دريافت كنند. اما براى ساير 

گروه هاى كارگرى و همچنين كارفرمايان، اين پرداختى تنها 
يك هزينه اضافه تلقى مى شود.  اصغر آهنى ها عضو هيئت 
مديره كانون عالى كارفرمايان ايران در گفتگو با مهر با بيان 
اينكه پس از اقدام تامين اجتماعى در ناديده گرفتن مصوبه 
شوراى عالى كار به مديرعامل تامين اجتماعى و وزير كار نامه 
نوشتيم، گفت: خواسته كارفرمايان اين است كه طبق مصوبه 
شوراى عالى كار، حق بن نقدى نبايد مشمول پرداخت بيمه 
باشد. وى اظهار كرد: متاسفانه تامين اجتماعى با مشكالت 
مالى فراوانى روبرو است و نمى خواهد زير بار اين موضوع 
برود؛ از اين رو ما كار را از طريق نامه نگارى و درخواست از 

معاون اول رئيس جمهور، پيش خواهيم بُرد.

نامه مهم كارفرمايان به جهانگيرى/ حق بيمه 39 هزارتومان گران شد!

تامين اعتبار سبدكاال از محل حذف يارانه پردرآمد ها/ 10 ميليون مشمول سبدكاال

خريد تضمينى گندم به مرز 4,5 
ميليون تن رسيد

 ايرنا: عضو هيئت مديره و سخنگوى خريد تضمينى 
گندم بانك كشاورزى گفت: از ابتداى فصل برداشت 
تاكنون چهار ميليون و 298 هزار و 277 تن گندم از 
30 استان كشور خريدارى شده است. نظرى با بيان 
اينكه مجموع گندم خريدارى شده به ارزش 50 هزار 
تاكنون 41 هزار و  افزود:  و 112 ميليارد ريال است، 
81 ميليارد ريال آن به حساب گندمكاران كشور واريز 
جهادكشاورزى  وزارت  برآوردهاى  طبق  است.  شده 
پيش بينى مى شود امسال حدود 11 ميليون تن گندم 
در كشور توليد و حدود 8 ميليون تن آن توسط دولت 

خريدارى شود.

شرايط جديد پرداخت وام بانكى 

رئيس كل بانك مركزى در نامه اى به استانداران كشور، 
شرايط جديد پرداخت تسهيالت بانكى به توليدكنندگان 
را اعالم كرد. به گزارش مهر، ولى ا... سيف در اين نامه 
از رفع برخي  محدوديت ها براى بدهكاران غيرجاري خبر 
داد و افزود: مقرر شد واحدهاي توليدي كه فعاليت آنها 
از توجيه مالي مناسبي برخوردار بوده و برغم برخورداري 
از توان و ظرفيت سودآوري باال، در برهه اي از سال هاي 
1389 تا 1392 بنا به داليلي خارج از حيطه اختيار و اراده 
نتوانسته اند به تعهدات خود در قبال شبكه بانكي كشور 
عمل نمايند يا در فهرست بدهكاران بانكي قرار گرفته و 
بالتبع در دريافت تسهيالت جديد به  منظور تأمين سرمايه 
در گردش با مشكل مواجه شده اند، منوط به داشتن شرايط 
خاصي، مجددا در اولويت استفاده از تسهيالت قرار گيرند.

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست    

 09153637507 - 09156217507 حسينى
 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

32214989 - 32212979  

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

ان
سم

ك آ
مال

فروش ويژه يك واحد آپارتمان در غفارى 14 ، 60 متر ، دو خواب ، سند آزاد  ا
MDF ، هود ، سينك ، پرده ، كاغذ ديوارى ، نقاشى ، قابل دريافت 10 تا 50 

ميليون وام ، بدون آسانسور ، طبقه سوم ، 12 واحدى ، 65 ميليون  /  10 ميليون 
رهن يا 300 اجاره داده مى شود.      09155611127 - 09155615573      

www. amlakaseman . com       32231772-3

مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره 94-859 
شماره: 67/1497    تاريخ: 94/4/4

شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى در نظر دارد: اصالح، بازسازى، 
روستاهاى  آبرسانى  تاسيسات  نگهدارى  و  بردارى  بهره  خدمات  تعمير، 

شهرستان قاين را به پيمانكاران داراى صالحيت از طريق مناقصه واگذار نمايد.
مبلغ برآورد حدودى به ريال: 6/996/742/999 بر اساس فهرست آيتم هاى تعميرات و 

نگهدارى شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى
مبلغ  به  بانكى  نامه  ضمانت  ترجيحا  معتبر  نامه  ضمانت  مناقصه:  در  شركت  تضمين 

28/000/000 ريال به مدت حداقل سه ماه و قابل تمديد
ضمنا : چك بين بانكى و شخصى قابل قبول نيست

رشته و حداقل رتبه پيمانكار: آب يا تاسيسات تجهيزات – پايه 5
مدت اجراى كار: 12 ماه  مهلت دريافت اسناد مناقصه: از 94/4/7 تا پايان وقت ادارى 

94/4/13    آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: پايان وقت ادارى 94/4/25 مى باشد.
 WWW.ABFAR-KJ.IR محل دريافت اسناد مناقصه: سايت شركت به آدرس
http://iets.mporg.ir و يا وب سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس

زمان تشكيل جلسه قرائت پيشنهادها:
 ساعت 9 صبح مورخ 94/4/30 در محل سالن جلسات شركت

حداقل پيشنهادات دريافتى براى بازگشايى پاكت ها 2 مورد مى باشد

اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات برابر قوانين و مقررات مربوطه مختار مى باشد براى كسب 
اطالعات بيشتر از شرايط شركت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سايت شركت آب و 
فاضالب روستايى خراسان جنوبى و يا وب سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات مراجعه و يا 

با شماره 6-32214064 -056 اداره امور حقوقى و قراردادها تماس حاصل فرماييد.
روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب روستايى

 خراسان جنوبى

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

افتخار اين را دارد  كه طبق روال سال هاى گذشته 
به  مناسبت فرا رسيدن  ماه مبارك رمضان
 پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

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

      مناقصه طرح تاالر و كافى شاپ به شكل ماهى و سماور در يك باغ زيبا به
مساحت 10 هزار متر مربع به فروش مى رسد.   09152643159 - 09307746341

مناقصه شماره 94/6
موضوع: موضوع مناقصه عبارت است از پاسخگويى شيفت 24 ساعته اطالعات تلفن 

118 شهرستان بيرجند
شرط تهيه اسناد: كليه شركت هاى واجد شرايط با واريز مبلغ 100/000 ريال به حساب سيبا 

شماره 0106034398001 بانك ملى مى توانند در مناقصه شركت نمايند.
مهلت تهيه اسناد: از تاريخ 94/4/11 تا پايان وقت ادارى 94/4/20 و تحويل اسناد پايان وقت ادارى 

94/4/30 و بازگشايى پاكت ها 94/5/1
تضمين: تضمين شركت در مناقصه مبلغ 153/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكى يا چك 
تضمين شده بانكى و يا واريز نقدى به حساب سيبا بانك ملى به شماره 0106034398001 به نام 

مخابرات خراسان جنوبى مى باشد.
 محل تهيه اسناد: بيرجند- بلوار پاسداران- ميدان جانبازان- شركت مخابرات خراسان جنوبى-

 اتاق شماره 124- تلفن تماس: 32445444-056    فاكس: 32424004 -056 
شركت مخابرات خراسان جنوبى

لبنيـات سنتى قائـم (عج)

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 
خرما  عسل-   - كشك   - خامه 

نان محلى و …

كيفيت حاصل تالش و تجربه است

فلكه سوم مدرس- باهنر غربى 
(بيست مترى سوم به سمت پاسداران)

نبش چهارراه شهيد نوربخش
32421000-09151613591   مديريت: رستمى



پيام شمامردم خراسان جنوبى 200 ميليارد ريال به عتبات عاليات كمك كردند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 11تير 1394 * شماره 3259

خطه اين  مردم  استان  در  عاليات  و  عتبات  بازسازى  ستاد  تشكيل  ابتداى  از  گفت:  جنوبى  خراسان  عاليات  عتبات  بازسازى  ستاد  مسئول   ايرنا- 
 203 ميليارد ريال به صورت نقدى و غير نقدى به عتبات و عاليات كمك كردند. محمدى افزود: همچنين از ابتداى سال جارى 90 كارگر ماهر 

غفارى 3از خراسان جنوبى به كشور عراق اعزام شده اند و هم اكنون 10 هزار بافنده در زمينه بافت فرش براى عتبات عاليات در استان فعاليت دارند. ابوذر  خيابان  مسئوالن  چرا  سالم. 
يك  ضمن  در  كنند.  نمى  آسفالت  را  مهرشهر 
 سطل زباله نيز در اين خيابان وجود ندارد كه زباله ها 

را در آن بريزيم...
915...039

از شهردارى خواهشمند است نسبت به نامگذارى 
خيابان هاى مجتمع1500واحدى ارتش اقدام 
فرمايند. چون اهالى مجتمع در ارسال مرسوله هاى 

پستى و آدرس دادن به آژانس مشكل دارند.
933...653
سالم آواجان. از وقتى اتوبوس هاى شركت واحد به 
بخش خصوصى واگذار شده عالوه بر دوگانگى بين 
بخش دولتى و خصوصى چندين دفعه از اتوبوس ها 
و راننده هايش انتقاد كردى حاال از شما مى خواهيم 
يكبار هم پاى درد دل راننده بخش خصوصى 

بنشينى و ببينى كه مشكالتشون چيه؟
915...883
ارديبهشت  خيابان  در  گذشته  شب  محترم  شهردار 
به بلوكه هاى به اصطالح ميدان برخورد كردم. سر 
فرزندم مجروح شد و خودرو صدمه ديد. با اين همه 

مشكالت بايستى دنبال شكايت هم برم و...
939...360
سالم. لطفًا اداره آبفاى خراسان جنوبى با هماهنگى 
كم  مشترك  نفر   5 از  استان  سيماى  و  صدا 
آنان  تا  نمايند  دعوت  بيرجند  در  آب  مصرف 
راهكارهاى خود را به صورت مستند به مردم 

ارايه نمايند.
915...537

انتظامى و اورژانس  سالم. چرا نيروى محترم 
زنان  آورى  جمع  براى  مسئولين  و  اجتماعى 
حوالى  است  كافى  كنند.  نمى  اقدام  خيابانى 
و  خيابان جمهورى  به  بعد سرى  به  9 شب  ساعت 
اين  ببينيد كه چه وضعى در  بزنيد و  سه راه اسدى 
و  مذهبى  شهر  اين  زيبنده  كه  است  نمايان  خيابان 

فرهنگى نيست.
910...085
جيره  آب  كه  گفتند  مسئولين  بار  چندين  سالم. 
گرماب  روستاى  در  وجود  اين  با  نميشه  بندى 
روزى2ساعت آب وصل است. آن هم روستايى 
ما  حال  به  هم  فكرى  خواهشمنديم  خانوار   300 با 
بكنيد. مطمئنًا ثواب داره آن هم در ماه رمضان و اوج 

گرما باور كنيد زندگى توى اين شرايط سخته...
915...608
با سالم. چرا اوقات شرعى به افق بيرجند در خراسان 
اذان  است؟  متفاوت  جنوبى  خراسان  آواى  با  امروز 

مغرب و صبح زمانش فرق دارد!
915...411
سالم آوا. از مسئولين شركت برق خواشمنديم باتوجه 
خيابان مصطفى  عابرپياده  و  ماشين  زياد  تردد  به 
مرگ  به  منجر  كه  تصادفاتى  دليل  به  و  خمينى 
ساكنين آنجا شده به علت تاريكى خيابان لطفًا براى 

روشنايى اين منطقه فكرى برداريد. با تشكر.
915...953
به  آيا كسى نيست  آبى.  براى بى  اين همه شعار  با 
نماى  به شستن  نياز  بگه  بازار  شعبه  ملى  بانك 

ساختمان وكف بازار با آب نيست.
915...458
ديگه به كى ميشه اعتماد كرد! مؤسسه ميزان 15سال 
فعاليت كرد با آرم قوه قضاييه و جمله تحت نظارت 
بانك مركزى رو تابلوى خود داشت. حاال نه دولت 
پاسخگوى  مركزى  بانك  نه  قضاييه  قوه  نه 

سپرده گذاران بيچاره نيستند!
930...247

سالم آوا. خواهش مى كنم يك گزارشى در مورد 
بكشيم  عذاب  بايد  چقدر  آخه  كنيد.  تهيه  گرانى 
يا  آژانس  بريم در يك  بايد  باال  با مدرك تحصيلى 
تومان صاحب   300 حقوق  با  كنيم.  شاگردى  مغازه 
هيچ چيز كه نشديم بعضى شب ها هم داريم باشكم 

گرسنه مى خوابيم.
915...140
دفترچه حساب  و مسئولين:  مردم  توجه  قابل  سالم 
كوتاه مدت زير 50000 ريال بانك ... را رفتم ببندم 
هزينه  تومان   100 سالى  گفتند  پيش  سال   20 از 
پول  شد  بسته  شده  صفر  خودش  داشته  نگهدارى 

ندادند كه هيچ تازه جريمه هم شدم!
915...432

پارك  پاركينگ  حال  به  فكرى  شهردارى  چرا 
توحيد نمى كند ما اهالى خيابان فتح آسايش نداريم. 
915...471

* رحيم زاده
كيسه اى را به سختى به دوش مى كشد هر 
از چندگاهى از فرط خستگى كيسه را بر زمين 
گذاشته و پس از لحظاتى دوباره آن را بر مى 
انواع  دنبال  به  آيد.  مى  سنگين  نظر  به  دارد. 
به  پاره  آهن  انواع  و  كهنه  حلب  و  پالستيك 

همه جا سرك مى كشد. 
خطر  احساس  شويم  مى  همراهش  اينكه  از 
كرده و در پاسخ به سؤالمان كه اين غنائم را 
براى چه كارى و چه كسى جمع مى كند، مى 
گويد: اينها را براى تفريح جمع كرده و به خانه 
مى برد. وقتى از حسن نيتمان مطمئن مى شود 
مى گويد: چند سالى است كه به همراه برادر و  

پدرش مشغول اين كار است. 
از اعتياد پدر و اجبار وى براى ترك تحصيل و 
جمع آورى زباله هاى قابل بازيافت در كوچه و 

خيابان مى گويد.

هرچه تالش اعضاى خانواده بيشتر 
مى شود مصرف پدر باالتر مى رود

تپه  درآمد  و  روزى  كسب  براى  را  پدر  پاتوق 
زباله  پشت قبرستان مى داند و مى گويد: مادر 
بيشتر  كه  مستأجرى  اى  خانه  در  خواهرانم  و 
شبيه بيغوله است قالى مى بافند. هرچه تالش 
بيشتر  زندگى  گذران  براى  خانواده   اعضاى 
مى شود، مصرف پدر باالتر رفته و عمًال چيزى 

براى  زندگى بهتر نمى ماند ...
صحبتمان تازه گل انداخته كه با صداى برادر 
بزرگتر از جا مى پرد... اگر از سه كيسه كمتر 
جمع كنى بايد امشب را در خيابان و پارك ها 
سر كنى! اين يكى از قوانينى است كه توسط 
وضع  بيشتر  كار  به  فرزندان  اجبار  براى  پدر 
شده و برادر بزرگتر تا به حال بسيار طعم آن 
را چشيده است. در حالى كه كيسه برادر را بر 
روى گاريش قرار مى دهد، مى گويد: تا به حال 
براى چند شب پى در پى گرسنه خوابيده ايد؟ 
تا به حال شاهد كتك خوردن مادر و گرسنگى 
خواهر و برادرهايتان بوده ايد؟ اينها را مى گويد 
و ادامه مى دهد: براى كسى كه درس نخوانده 

كار بهتر از اين  پيدا هم نمى شود...

تو رو خدا يك دعا بخر 

در  كه  باشد  آمده  پيش  هم  شما  براى  شايد 
ايستگاه تاكسى يا اتوبوس منتظر بوده ايد كه 
ناگهان با افرادى دعا به دست مواجه مى شويد 
كه با اصرار سعى در فروش ادعيه خود دارند.
با ترفند مظلوم  التماس و پافشارى گاه  با  گاه 

نمايى و تحريك احساسات...
با  اى  بخر. عده  دعا  رو خدا يك  تو  آقا خانم 
ديدن نگاه معصوم و كودكانه اين بچه ها نسبت 
 به خريد دعا ترغيب شده و عده اى بى توجه
با  را  مسافتى  پسرك  گذرند.  مى  كنارشان  از 
كه  اميد  اين  به  شود  مى  مسير  هم  عابران 
شايد تالشش نتيجه دهد، دست به جيب رفته 

كنارش  از  عابران  شود...  خريدارى  دعايى   و 
چرا  كه  مشغولى  فكر  از  دنيايى  با  گذرند  مى 
بى  بازار  وارد  بايد  كم  سنين  اين  در  كودكى 

رحم كار شده و براى آن مبارزه كند؟ 

كار براى مردان عار نيست 

سرمايه  تمام  و  ندارد  بيشتر  10-12سالى 
زندگيش گارى دستى است كه قابلمه بزرگى از 
باقال را در خود جاى داده است. پاتوقش بيشتر 
خيابان كارگران و حاشيه ميدان طالقانى است 
مردى  كوچك  اما  ندارد  چندانى  سال  و  سن 
بزرگ است كه بار زندگى را در كنار سرپرست 
كار  است  معتقد  و  كشد  مى  دوش  به  خانوار 
به  نياز  دست  اينكه  نيست  عار  مردان  براى 

ديگرى دراز كنى شكننده است...
در پياده روى خيابان شهدا مى نشيند. ترازوى 
ظاهرى  اوست.  جلوى  گيرى  وزن  ديجيتال 
دارد.  سوز  آفتاب  اى  چهره  و  الغر  و  نحيف 
يك  حاصل  ديگرش  برادر  و  خواهر  سه  و  او 
ناموفق بوده و پدرش چند سالى است  ازدواج 
كه به دليل اعتياد از مادرش جدا شده است و 
جبر روزگار، فرزندان بى سرپرست و كم سن و 
سال را در جستجوى لقمه نانى راهى كوچه و 

خيابان كرده است ....

دست هاى كوچك
 به دنبال روزى در زباله دانى

ديگرى حسين نام دارد با دستان كوچكش مدام 
زباله هاى داخل زباله دانى را زير و رو مى كند. 
گويد: و مى  است  راضى  روزانه اش  درآمد   از 
طرف حساب پدرم كارتن خالى، قوطى نوشابه 

و ... را كيلويى دويست مى خرد.
ساعات  در  اما  ندارد  سن  بيشتر  سال  دوازده 
بيكارى براى كمك به پدر داوطلب شده است. 
نه فرزند طالق است و نه حاصل اعتياد والدين  و 

تنها جور زمانه او را به اين كار وا داشته است...

جعبه اى كوچك و چند قوطى واكس 
سرمايه نان آور يك خانه

تمام سرمايه كارش يك جعبه كوچك است  و 
اخيراً  البته   ... چند قوطى واكس و يك فرچه 
تجارت بند كفش و كفى كفش هم به كارش 
اضافه شده! دستمزدش براى واكس هر جفت 
كفش 1000 تومان است كه گاه به كرم برخى 
با  رسد.  مى  هم   2000 و   1500 به  مشتريان 
توقف هرعابر و درخواست واكس كفش هايش 
برق عجيبى در نگاه پسر موج مى زند و با ذوق و 
 شوقى غير قابل وصف مشغول به كار مى شود.
واكس مى زند و با فرچه اش مدام بدنه كفش 
قدرى  به  دستانش  اندازد. سرعت  مى  برق  را 
زياد است كه دست هايش در حين كار ديده 
نمى شوند. حاصل طالق است و براى گذران 
خدا  لطف  به  مادر  و  خواهر  و  برادر  زندگى 

اميدوار است و از كارى كه دارد راضى است...

روزگار فرصت جوانى كردن را از من گرفت

در يكى از كوچه پس كوچه هاى پايين شهر 
در دكانى كوچك و محقر مشغول لحاف دوزى 
است، مى گويد: اين كار را از پدرش ياد گرفته 
و  مادر  زندگى  مخارج  بار  پدر  فوت  از  بعد  و 
و  مادر  كشد.  مى  دوش  به  را  خواهرش  دو 
خواهرانش نيز به قالى بافى مشغولند و زندگى 
را با كم و زياد در كنار هم و با همدلى با هم 
فرصت  روزگار  و  دارد  سال   16 گذرانند.  مى 
جوانى كردن را از او گرفته است. ولى او از اين 
جهت ناراحت نيست و به حضورش به عنوان 

مرد خانواده مى بالد...

كار در سنين پايين
تنها مختص پسران نيست

 
سمانه دختر نواجوانى است كه 15 سال دارد و 
از 9 سالگى به عنوان پرستار كودك مشغول به 
كار شده است. او كه به دليل فقر و اعتياد والدين 
از تحصيل نيز باز مانده از روزها و شب هاى 
 متمادى كه در گرسنگى سپرى شده مى گويد
 و از بى مهرى نزديك ترين وابستگان و بى توجهى
اقوام نسبت به شرايط سخت زندگى احساس 
تأسف مى كند. هرچند زندگى در خانه عده اى 
به عنوان پرستار كودك، ناماليمات زندگى را 
 برايش آسانتر كرده اما اين خود نيز با سختى هايى
همراه است كه تا به عنوان يك دختر جوان در 
اين موقعيت باشى آن را درك نمى كنى. اين 

حرفى است كه مدام تكرار مى كند...

زمزمه هاى غريبانه دختر بچه اى
 كه با تار و پود قالى بافته شده اند 

فاطمه نوجوان ديگرى است كه به گفته خودش 
از سن 7 سالگى روزهاى كودكى را پشت دار 
با  قالى سپرى كرده است. 11 سال است كه 
كودكى  و  بافته  قالى  اندك  اى  الزحمه  حق 
نكرده است و امروز بعد از گذشت اين مدت به 
قالى بافى با تجربه و ماهر و با سرعت عملى 
شگفت انگيز تبديل شده است...مشكالت مالى 
و  نشانده  قالى  دار  پشت  را  او  والدين  زندگى 
و  است  صحبت  كم  كه  خودش  برخالف 
بافد مى  كه  هايى  فرش  دارد  آرام   ظاهرى 
حس غريبى دارند. گويا تنهايى ها، آرزوها و حسرت 
 هاى دخترك را فرياد مى كشند. زمزمه هاى
غريبانه اى كه با تار و پود قالى بافته شده اند.

*****
كسب  منظور  به  كه  سال   18 زير  انسان  هر 
درآمد به فعاليت اقتصادى و يا مشاغل كاذب 
اشتغال داشته باشد، كودك كار ناميده مى شود. 
كودكان كار كه در زمينه هاى مختلف توليدى 
و خدماتى و يا مشاغل كاذب به كار مشغولند، 

حق  انسانى،  اوليه  حقوق  از  محروميت  ضمن 
آموزش و سالمت جسمى و روانى، در معرض 
انواع آسيب ها و خشونت هاى روحى، جسمى 
ايرانى  و جنسى قرار دارند. تعداد كودكان كار 
غير  آمار  بر  بنا  و  ميليون   2 رسمى  آمار  بنابر 
رسمى 7 ميليون نفر تخمين زده مى شود. در 
اين بين نبايد حضور پرشمار كودكان مهاجر را 
ناديده گرفت. كودكان كار؛ دو كلمه كه وقتى 
در كنار هم مى نشينند آهنگ بيان تركيب آنها 
راحت و شيرين است، اما در ميان ماشين هاى 
پشِت چراغ قرمزها، در اتوبوس ها، ايستگاه هاى 
ديگر  جاهاى  بسيارى  و  خيابان ها  اتوبوس، 
تصاوير دل آزار و ناخوشايندى را به پيِش چشم 

هر كدام از ما مى تواند تصوير كند. 
اين روزها تصور خيابان هاى بدون كودكان كار 
در شهرى كه زندگى مى كنيم آرزو و خواستى 
 است دور از دسترس... كار كودكان جنبه هاى

در  توجهى  قابل  اجتماعى  و  اقتصادى  منفى 
 بردارد. اين كار مانع افزايش جدى مهارت ها،
 آموزش و دانش مى شود، بهره ورى افت مى كند،
درآمدهاى بيمه اجتماعى كاهش پيدا مى كند، 
انواع  رود،  مى  باال  مالى  و  جانى  هاى  صدمه 
آسيب هاى اجتماعى شامل سوء استفاده جنسى، 
بزهكارى  مخدر،  مواد  فروشى  خرده  اعتياد، 
كند، مى  پيدا  افزايش  نوجوانان  و   كودكان 

مهاجرت ها به دليل امكان كار كردن كودكان 
به گونه اى زيانبار و آسيب رسان باال مى رود.

آسيب پذيرى كودكان در برابر كار

كودكان كار در شرايط بسيار نامطلوب از نظر 
و  خطرناك  كارهاى  انجام  و  بهداشت  تغذيه، 
توانند  مى  كودكان  اين  برند.  مى  سر  به  حاد 
اى  حرفه  بزهكاران  دست  بازيچه  راحتى  به 
مواد مخدر،  توزيع  باندهاى  يا  سارقين  از  اعم 
عوامل ايجاد خانه هاى فسادو... قرار گيرند. و 
همچنين عدم بهره گيرى از آموزش و تحصيل 
در  كودكان  ساير  با  رقابت  قدرت  فن،  و  علم 
ايجاد يك زندگى سالم را هر چه بيشتر از اين 

كودكان سلب مى كند.

رشد ده درصدى كودكان كار 
در سال هاى اخير در استان 

بهزيستى  اجتماعى  هاى  آسيب  كارشناس 
از روند صعودى تعداد  آوا  با  بيرجند در گفتگو 
گذشته  هاى  سال  در  استان  در  كار  كودكان 
از سال هاى  روند  اين  گويد:  و مى  داده  خبر 
9تا 93 از رشد ده درصدى برخوردار بوده است 
بيشتر تمامى دستگاه هاى  اين رقم توجه  كه 
اجرايى و اجتماعى را در ساماندهى اين شرايط 
ما  استان  در  گويد:  مى  پور  حسن  طلبد.  مى 
خانواده  از  كار  خوشبختانه 90 درصد كودكان 
مشخص برخوردارند و توسط باندهاى بزهكار 
به كار در خيابان گمارده نشده اند، اما به دليل 
فقر و اعتياد و نبود انسجام در خانواده به كار در 

خيابان وادار شده اند.
و  كار  كودكان  تمامى  دهد:  مى  ادامه  وى 
اورژانس  مراكز  در  و  شده  شناسايى  خيابانى 
كودكان  ساماندهى  مركز  در  استان  اجتماعى 
خيابانى شهرستان بيرجند شناسايى مى شوند. 
از  پس  نيز  اجتماعى  اورژانس  مراكز  ساير 
شناسايى و جذب اين كودكان در شهرستان در 
صورت وجود خانواده يا سرپرست صالحيت دار 
به خانواده بازگشت داده و در غير اين صورت 
ساماندهى  مركز  به  دادگسترى  حكم  به  بنا 
بيرجند  شهرستان  كار  و  خيابانى  كودكان 
خدمات  تيم  گويد:  مى  وى  شوند.  مى  منتقل 
اورژانس اجتماعى پس از شناسايى و جذب و 
آنها را  با كودكان كار،  ارتباط حرفه اى  ايجاد 
به مركز ساماندهى كودكان كار و خيابانى در 
تيم  تا  كرده   معرفى  بيرجند  طالقانى  خيابان 
و  روانشناس  و  مددكار  مركز شامل  تخصصى 
اجتماعى  و  كارشناس حقوقى وضع خانوادگى 
كودك را بررسى نمايند. وى در ادامه مى گويد: 
يا  سرپرست  بى  كودكان  اين  كه  صورتى  در 
دادستانى   حكم  اخذ  از  بعد  باشند  بدسرپرست 
در بخش نگهدارى مركز ساماندهى كودكان و 
نوجوانان شبه خانواده استان ارجاع مى گردند.

وى ادامه مى دهد در صورتى كه علت كار كودكان 
از ساير آسيب هاى برگرفته  يا  و   ضعف مالى 
اجتماعى در خانواده باشد، برنامه توانمند سازى 
 جامع براى تمامى اعضاى خانواده تدوين مى شود.
را شامل  اين مركز  در  ارائه شده  وى خدمات 
معرفى برنامه هاى حرفه آموزى براى كودكان 
 باالى پانزده سال و سرپرست خانوار، حمايت هاى

غير مستمر شامل كمك هزينه فردى خانواده و 
كمك هزينه تحصيل كمك هزينه پوشاك  و 
مسكن و معرفى به مراكز ترك اعتياد در صورت 
ابتال والدين به بيمارى اعتياد و معرفى پسران 
خطر بى  هاى  كارگاه  به  سال  پانزده   باالى 
كودكان  خانواده  معرفى  و  آموزى  حرفه  براى 
فاقد دفترچه بيمه به دانشگاه علوم پزشكى و 
كار  براى  سال  پانزده  باالى  كودكان  معرفى 
معرفى  و  اجتماعى  رفاه  و  تعاون  كار  اداره  به 
و  ذيصالح  مراكز  به  خارجه  اتباع  كودكان 
معرفى كودكان بازمانده از تحصيل به آموزش 

و پرورش و ... عنوان كرد.

مشاركت كمرنگ ادارات مربوطه 
در ساماندهى كودكان كار 

حسن پور مشاركت ساير ارگان هاى همكار را 
مطابق آيين ساماندهى كودكان كار و خيابانى 
 در سال هاى گذشته كمرنگ دانسته و مى گويد:
نامه  آيين  اين  جارى  سال  ماه  ارديبهشت  در 
استان  فرهنگى  اجتماعى  كارگروه  در  مجدداً 
معاونت  سوى  از  ها  دستگاه  تمامى  و  مطرح 
به  ملزم  استاندارى  امنيتى  اجتماعى  سياسى 
ساماندهى  مركز  بازتوانى  برنامه  در  همكارى 

كودكان كار و كودكان خيابانى اند. 
وى با تشكر از همكارى اداره كار، شهردارى، 
خارجه  امور  اتباع  كل  اداره  و  انتطامى  نيروى 
راستاى  در  ادارت  اين  شود  مى  يادآور  استان 
استان  خيابانى  و  كار  كودكان  ساماندهى 

همكارى قابل توجهى داشته اند.

آسيب هاى مختلف  
فرا روى كودكان كار و خيابان

و  جسمى  مشكالت  برخى  بروز  پور،  حسن 
روحى براى اين كودكان، گرايش به بزهكارى 
و بعضًا سوء استفاده از اين كودكان براى فروش 
مواد مخدر، اعتياد كودكان به دليل رها بودن 
در خيابان ها و سوء استفاده افراد سودجو را از 
عنوان  خيابانى  كودكان  روى  فرا  هاى  آسيب 
بيمارى هاى  انواع  به  ابتال  كرده و مى گويد: 
واگيردار و عفونى به خصوص در كودكانى كه 
خطرات  وجود  مشغولند،  زباله  تفكيك  كار  به 
 جانى به دليل تردد در بين خودروها و خيابان ها
هاى  آسيب  انواع  معرض  در  گرفتن  قرار  و 
سرپرستان  سوى  از  روحى  و  جنسى  جسمى، 
كننده  تهديد  ديگر خطرات  از  افراد  يا ساير  و 

اين كودكان است. 
موفقيت طرح ساماندهى  درباره  وى همچنين 
در  متأسفانه  گويد:  مى  استان  در   كودك 
سال هاى اخير به دليل همكارى محدود ساير 
ادارات و مراكز ذيربط در اين باره شاهد روند 
صعودى تعداد كودكان كار در استان بوده ايم و 
دايمًا سيكل معيوب جذب و پذيرش و ترخيص 
اينكه  دليل  به  و  تكرار مى شود  اين كودكان 
حل پاره اى از مشكالت خانواده اين كودكان 
بهزيستى  سازمان  وظايف  حيطه  از  خارج 
اجتماعى  پديده  اين  ساز  زمينه  عوامل  و  بوده 
شامل مشكالت و فشارهاى اقتصادى، اعتياد، 
بيكارى، مهاجرت، فقر فرهنگى و طالق والدين 
پابرجاست شاهد روانه شدن مجدد  ... هنوز  و 

كودكان براى كار در خيابان ها هستيم.

دست هاى كوچك 
در تمناى  لقمه اى نان

خريد انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى    

09011864824

 10cm قرار است به مساحت حدود 7000 مترمربع پانل بتونى به ضخامت
و طول و عرض 3*2 از تهران به طبس گلشن حمل شود 

متقاضيان براى اطالع از جزئيات بيشتر و ارائه نرخ پيشنهادى مى توانند
 با شماره 09132531245 تماس و يا به آدرس طبس گلشن

 بلوار شهيد عباسپور ، دفتر شركت پاياسازه گلشن مراجعه نمايند.

قابل توجه كاميون داران استان خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال غير منقول (رهنى)

بيرجند، خيابان حكيم  در  واقع  مخروبه  و  ساز  قديمى  منزل  باب  يك  ششدانگ 
نزارى، حكيم نزارى 12 پالك 41 (جمهورى اسالمى 8) داراى شماره ثبتى 26 
فرعى از 764 – اصلى بخش يك بيرجند ملكى آقاى ابوالفضل براتى فرزند غالم 
ثبت  ذيل  آن  مالكيت  سند  كه  بيرجند  از  صادره  يك  شماره  شناسنامه  دارنده 
13029 صفحه  247 دفتر 52 صادر و تسليم گرديده محدود به حدود اربعه ذيل 
به شرح پرونده ثبتى: شماال در پنج قسمت كه قسمت هاى دوم و چهارم آن شرقى 
است. اول به طول 4 متر ديواريست اشتراكى با 80 فرعى از 4292 – اصلى دوم 
به طول 1/70 متر سوم به طول 11/40 متر چهارم به طول 1/60 متر پنجم به 
طول 3/50 متر تماما ديواريست اشتراكى با شماره 25 فرعى شرقا در شش قسمت 
كه قسمت هاى دوم و چهارم آن جنوبى است و اول به طول 4 متر ديواريست 
اشتراكى به پالك يك فرعى دوم به طول 0/90 متر سوم به طول 1/35 متر چهارم 
شماره  با  اشتراكى  ديواريست  تماما  متر   13 طول  به  پنجم  متر   3/35 طول  به 
16 فرعى ششم به طول 4 متر ديواريست اشتراكى با شماره 18 فرعى جنوبا به 
طول 11/60 متر درب و ديوارى است به كوچه غربا در هشت قسمت كه قسمت 
هفتم آن شمالى و قسمت هاى دوم و سوم آن جنوبى است. اول به طول 6/10 
متر دوم به طول 3/70 متر سوم به طول 2/10 متر تماما ديواريست اشتراكى با 
با شماره 20 فرعى  شماره 19 فرعى چهارم به طول 3 متر ديواريست اشتراكى 
پنجم به طول 2/60 متر ديواريست اشتراكى با شماره 21 فرعى ششم به طول 5 

متر ديواريست اشتراكى با شماره 22 فرعى هفتم به طول 4/20 متر ديواريست 
اشتراكى با شماره 23 فرعى هشتم به طول 5 متر ديواريست اشتراكى با شماره 
24 فرعى مجزى شده از 23 فرعى فاقد حقوق ارتفاقى مى باشد كه اصل ملك به 
همراه ساير وثائق غيرمنقول به موجب سند رهنى شماره 85602- 91/12/2 دفتر 
6 بيرجند در قبال مبلغ 19/193/737/500 ريال به انضمام خسارت تاخير براى 
مدت دو سال و مازاد آن طى سند رهنى شماره 87721- 92/5/1 دفتر 6 بيرجند 
در قبال مبلغ 1/964/295/000 ريال به انضمام خسارت تاخير براى مدت 24 ماه 
موضوع بدهى نامبرده فوق الذكر در رهن بانك ملت شعبه ميدان امام خمينى (ره) 
بيرجند قرار گرفته است. چون مديون و راهن مذكور ظرف مدت مندرج در سند 
به تعهدات خود عمل ننموده بنابراين اين بانك به استناد ماده 34 اصالحى قانون 
ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست صدور اجرائيه عليه متعهد را نموده 
كه پرونده هايى به ترتيب تحت كالسه 9300230 و 9300231 نزد شعبه اجراى 
اداره ثبت اسناد بيرجند در اين خصوص تشكيل شده است. پس از ابالغ اجرائيه و 
انقضاى 10 روز مهلت مقرر قانونى حسب تقاضاى بانك بستانكار مورد رهن ارزيابى 
و پس از رسيدگى به اعتراضات واصله مستند به راى صادره از شوراى عالى ثبت 
بر طبق صورتجلسه وارده به شماره 139400429 - 94/4/1 مميز اجراى ثبت و 
، نفره كارشناسان رسمى دادگسترى   گزارش شماره 382- 92/3/16 هيئت سه 
 مورد رهن با عرصه اى به مساحت 391/5 مترمربع كه پس از تعريض مقدار 380 
به مساحت حدود 360 مترمربع قديمى ساز  اعيان  و  ماند  باقى خواهد  مترمربع 
با امتياز  در زيرزمين و همكف با سقف گنبدى كه فعال قابل سكونت نمى باشد 
آب و برق به مبلغ 18/386/400/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته است و بنا به 

 94/5/4 مورخ  يكشنبه  روز  در  بستانكار  بانك  درخواست 
از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل شعبه اجراى اداره 
ثبت اسناد بيرجند از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مزايده حضورى و نقدى و از مبلغ ارزيابى شده فوق شروع 

و به باالترين مبلغ پيشنهادى واگذار خواهد شد. مورد مزايده برابر گواهى نماينده 
بانك مرتهن فاقد بيمه نامه رسمى مى باشد. بانك ملت برابر تقاضانامه هاى مربوطه 
طلب خويش راجع به قرارداد 85602 بدين شرح : مبلغ 16/727/184/844 ريال 
بابت اصل و مبلغ 200/000/000 ريال خسارت تاخير تا روز درخواست (93/7/3) 
به انضمام جريمه ديركرد تا روز وصول و در خصوص قرارداد شماره 87721 به 
و  الحسنه  ريال قرض  ريال اصل و مبلغ 10/000  شرح: مبلغ 1/000/000/000 
انضمام  به   (93/7/3) درخواست  روز  تا  تاخير  ريال خسارت  مبلغ 20/500/000 
ديركرد تا روز وصول اعالم نموده كه به استناد تبصره ماده 4- آيين نامه اجرا از 
تاريخ مذكور به بعد خسارت تاخير بر طبق نرخ قرارداد توسط اداره ثبت محاسبه 
خواهد شد. هزينه هاى راجع به نقل و انتقال ملك كه مبلغ آن فعال مشخص نمى 
باشد بر عهده برنده مزايده و هزينه هاى دولتى به شرح ماده 40- آيين نامه اجراى 
وصول خواهد شد. هرگاه متعهدين تا قبل از تنظيم و امضاى صورتجلسه مزايده 
انجام مزايده خوددارى مى  از  يا توديع بدهى خويش نمايند  اقدام به پرداخت و 
گردد و چنانچه به هر دليل روز مزايده مصادف با روز تعطيل گردد مزايده روز بعد 

از تعطيل در همان مكان و ساعت برگزار خواهد شد. 
  تاريخ انتشار: 94/4/11

 رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيـريـن 
معصوميـــه

صنعـت و معـدن 5
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 مخترع پيامك در 63 سالگى بر اثر بيمارى درگذشت.«مت مكونن» كسى است كه ايده ارسال پيام كوتاه از طريق تلفن همراه را مطرح كرد و از او به عنوان خالق يكى از 
كاربردى ترين فناورى هاى ارتباطاتى تاريخ ياد مى شود «مكونن» همواره از اينكه به عنوان خالق پيامك ناميده شود امتناع مى كرد و معتقد بود ارايه اين فناورى حاصل 
تالش جمعى بوده است وى ايده ارسال پيام كوتاه از طريق شبكه هاى موبايل را مطرح كرد تا بدين ترتيب نامش براى هميشه در تاريخ ثبت شود.

مخترع پيامك درگذشت  4
كشور  هر  طبيعى  منابع  مهمترين  از  يكى  خاك  ايسنا:  
براى  خطرى  عنوان  به  خاك  فرسايش  امروزه  كه  است 

رفاه انسان و حتى براى حيات به شمار مى رود.
مجتبى محمدى با بيان  اين مطالب گفت: در مناطقى كه 
يافته فرسايش  بتدريج  خاك  نمى شود،  كنترل   فرسايش 

 و حاصلخيزى خود را از دست مى دهد.
سبب  تنها  نه  فرسايش  داد:   ادامه  دانشگاه  مدرس  اين 
اين  از  و  مى شود  مزارع  شدن  تروك  و  خاك  فقيرشدن 
مى گذارد  جاى  بر  را  ناپذيرى  جبران  و  زياد  راه خسارات 
و  بنادر  سدها،  مخازن  آبراهه ها  در  مواد  رسوب  با  بلكه 
كاهش ظرفيت آبگيرى آنها نيز زيان هاى فراوانى را سبب 

مى شود.
محمدى با اشاره به اينكه نبايد مسئله حفاظت و حراست 
خاك را كوچك و كم اهميت شمرد، تاكيد كرد: فرسايش 
اتفاقى  گيرد  قرار  انسان  بهره بردارى  مورد  آنكه  از  قبل 
انسان در  از وقتى كه  مى افتاده «فرسايش طبيعى» ولى 
آن به كشت و زرع پرداخت باعث فرسايش بيش از حد 

«فرسايش سريع و شديد» خاك شده است.
وى تصريح كرد: طبق محاسباتى كه صورت گرفته بطور 
كلى براى تشكيل يك سانتى متر خاك 500 تا 800 سال 
زمان الزم است كه بنابراين براى خاك زراعى با عمق 25 

سانتى متر 20 هزار سال كار مداوم طبيعت نياز است.
عوامل  انواع  براساس  اظهاركرد:  دانشگاه  مدرس  اين 
كه  دارد  وجود  عامل  دو  با  نيرو  دو  طبيعت  در  فرسايش 
باعث جابجايى خاك و يا به عبارت ديگر فرسايش خاك 
مى شود كه آن دو عامل آب و باد هستند. محمدى افزود: 
يكى از مهم ترين فرآيندهاى طبيعى در مناطق خشك و 
اين  كه  است  بادى  فرسايش  خشك  ترا  و  خشك  نيمه 
وى  است.  زياد  جنوبى  خراسان  استان  در  فرسايش  نوع 
تاكيد كرد: اين فرايند در شرايطى رخ مى دهد كه عالوه 
قابل  داراى حاكميت سرعت  باد  بر وجود خاك حساس، 
توجه باشد.دانشجوى دكتراى ژئوتكنيك با اشاره به اينكه 
انتقال ذرات خاك به صورت هاى مختلف معلق، جهشى 
و...  صورت مى گيرد، گفت: فرسايش خاك داراى مراحل 
خود،  جاى  از  خاك  شن  كنده  مرحله  جمله؛  از  مختلفى 
مرحله  و  باد  يا  آب  بوسيله  خاك  انتقال  يا  حمل  مرحله 
داد:  ادامه  محمدى  است.  مواد  شدن  انباشته  و  تجمع 
همچنين فرسايش داراى اشكال مختلف شامل؛ فرسايش 
يا  خندقى  فرسايش  آبراهه،  يا  شيارى  فرسايش  طبيعى، 
نهرى، فرسايش سيالبى و فرسايش تونلى است.وى يادآور 
شد: فرسايش داراى اثرات نامطلوب و عواقب شومى است 

ناراحتى هاى  و  خسارت  باعث  مختلف  زمينه هاى  در  كه 
فراوان مى شود.

اثر فرسايش در كاهش حاصلخيزى

دانشجوى دكتراى ژئوتكنيك اظهاركرد: بر اثر فرسايش، 
خاك كه از نظر كشاورزى فعالترين و بارخيزترين قسمت 
پوسته جامد زمين است، فرسوده و از بين مى رود در نتيجه 

حاصلحيزى آن كاهش مى يابد.
محمدى افزود: چنانچه قابليت نفوذ آب يا هوا در خاك بر 
اثر كم شدن يا از بين رفتن ماده آلى و تاثير ساير عوامل 
كاهش يابد، دانه هاى خاك متالشى و از هم جدا مى شوند 

و در نتيجه ساختمان خاك متراكم مى شود. وى ادامه داد: 
در چنين حالتى در فصل مرطوب، محيط نامساعد در خاك 
بوجود مى آيد و چون در اين صورت آب و هوا نمى توانند 
براى فصل  را  نيست آب  قادر  نفوذ و همچنين  در خاك 
بيولوژيكى  از نظر شيميايى و  خشك در خود ذخيره كند 

خاك بسيار نامساعد مى شود.
اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: در چنين محيطى بتدريج 
بين  از  ها»  «ميكروارگانيوم  خاكزى  كوچك  موجودات 
با از  مى روند و هوموس خاك تلف مى شود و بطور كلى 
آلى» خاك حاصلخيزى خاك رفتن هوموس «مواد   بين 

 از بين مى برد.

اثر فرسايش بر روى آب هاى زير زمينى

محمدى گفت: پوشش گياهى نه تنها خاك را حفظ و مانع 

از فرسايش آن مى شود بلكه در حفظ آب نيز بسيار موثر 
است. وى اظهاركرد: در نقاطى كه زمين پوشش گياهى 
آمدن  فرو  هنگام  به  آب  قطرات  بارندگى  هنگام  به  دارد 
ابتدا به اندام گياه برخورد و بصورت ذرات ريز در مى آيند 
كه بهتر جذب زمين مى شود و از طرف ديگر ريشه هاى 
زمين  به  كه  را  آبى  خاك،  در  موجود  هوموس  و  گياه 
مى رسد جذب و از اين طريق مانع از جارى شدن آن در 

سطح زمين مى شود.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: آبى كه به طريق مذكور در 
خاك حفظ مى شود بعدها بصورت چشمه سار از كف دره ها 
به  يا  مى دهد  تشكيل  را  دائمى  آب هاى  و  مى آيد  بيرون 
عنوان آب زيرزمينى و در آن محل يا نقاط دورتر از آنها 

بهره بردارى مى شود.
كه  كوه ها  يا  دار  شيب  زمين هاى  شد:  يادآور  محمدى 
آب  نيست  قادر  يافته  فرسايش  و  ندارد  گياهى  پوشش 
منابع  علت  همين  به  دارد  نگه  خود  در  را  باران  و  برف 
خشكى  فصول  در  و  نمى شود  تغذيه  زمينى  زير  آب هاى 
قنات ها دچار كم آبى و در شرايط  فوق العاده حتى خشك 
مى شوند.وى ادامه داد: فرسايش در استان خراسان جنوبى 
از دو ديدگاه كم و ناچيز بودن ميزان بارش ساليانه و شدت 

زياد بارش هاى هر چند كم مورد بررسى است.
دانشجوى دكتراى ژئوتكنيك اظهاركرد: در خراسان جنوبى 
ميزان بارش ساليانه كم بوده و اين عامل سبب از بين رفتن 
پوشش گياهى و پايين آمدن سطح آب زيرزمينى مى شود 
نوع  اين  كه  است  بادى  نوع  از  فرسايش  باعث  خود  كه 
 فرسايش در مناطق خشك استان بخصوص نهبندان بيشتر 

به چشم مى خورد.

«بصورت  بارش  شدت  ديگر  سوى  از  گفت:  محمدى 
تگرگ» در استان زياد است كه اين امر نيز باعث جريان 

يافتن آب هاى سطحى مى شود.
وى ادامه داد: چون استفاده از اين آب ها با استفاده از سد 
و مخازن در استان ضعيف است، بصورت رودها و جريانات 

موقت وارد شورزارها شده و استفاده بهينه نمى شود.
امر تنها  اين  دانشجوى دكترى ژئو تكنيك تصريح كرد: 
باعث فرسايش از نوع آبى در استان مى شود كه اين نوع 
چشم  به  بيشتر  بيرجند  و  قائنات  مناطق  در  فرسايش 

مى خورد.

مبارزه با فرسايش

محمدى يادآور شد: براى جلوگيرى از فرسايش خاك در 
درجه اول بايد هدف ايجاد پوشش گياهى باشد، اما بديهى 
روئيدن  امكان  نقاط طورى است كه  است كه در بعضى 
گياه نيست، بايد اقداماتى در زمينه جلوگيرى از فرسايش 

خاك صورت گيرد. 
وى تاكيد كرد: در اين صورت بايد از فكر ايجاد پوشش 
گياهى در آن منطقه منصرف و روشهاى ديگرى را براى 
نفوذ اول آب در زمين در فرسايش بادى و تثبيت خاك در 

فرسايش هاى آبى و بادى در پيش گرفت.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: به عنوان مثال حفر جوب ها 
يا بانكت ها در دامنه كوه ها در جلوگيرى از فرسايش بادى، 

تثبيت ماسه هاى روان موثر است.
محمدى با بيان اينكه معموال براى حفظ خاك و مبارزه 
با فرسايش دو راه وجود دارد، تصريح كرد: مبارزه مستقيم 
و مبارزه غير مستقيم كه اين دو روش نمى تواند جايگزين 

يكديگر شوند، بلكه بصورت مكمل هستند.
در  مديريتى  مدرن  فعاليت هاى  از  استفاده  يادآورشد:  وى 
قالب مديريت جامع حوزه راى ريز، روش مناسب در كنترل 

و كاهش ميزان فرسايش و رسوب است.
اين مدرس دانشگاه اظهاركرد: مبارزه غيرمستقيم معموال 
بيشتر  يا  گياهى  پوشش  ايجاد  هدف  خاك  خطوط  براى 
كردن آن است در مناطقى كه هدف حفظ خاك است به 
هيچ وجه نبايد زراعت بشود، زيرا شخم زدن خاك بدون 

پوشش گياهى به فرسايش كمك مى كند.
شامل؛  مستقيم  مبارزه  كرد:  نشان  خاطر  محمدى 
موازى،  كشت  تراز،  خطوط  روى  كشت  حفاظتى،  شخم 
و  كوبى  شمع  سكوبندى،  حفاظتى،  كشت   تناوب 

سنگ چينى است.

استفاده بهينه از آب هاى سطحى خراسان جنوبى صورت نمى گيرد

توصيه هاى پيشگيرى از سرقت

رانندگان  در ساعات منتهى به افطار و 
پايانى شب با احتياط بيشترى رانندگى كنند

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى از 
رانندگان خواست در ساعات منتهى به افطار و پايانى 

شب با احتياط بيشترى رانندگى كنند.
افزود:  اين مطلب  با اعالم  سرهنگ عليرضا رضايى 
آمار تصادفات ماه مبارك رمضان نشان مى  بررسى 
دهد آمار تصادفات دروت شهرى استان در دقايق قبل 
از افطار و ساعات پايانى شب افزايش پيدا كرده طورى 
كه حدود 70 درصد تصادفات در اين مدت زمانى به 
وقوع مى پيوندد. رئيس پليس راهنمايى  و رانندگى 
خصوص  در  رانندگان  كليه  به  توصيه  ضمن  استان 
به  رانندگى،  و  راهنمايى  مقررات  و  قوانين  رعايت 

خانواده هايى كه خودرو در اختيار فرزندان مى گذارند 
توصيه كرد نضارت بيشترى بر فرزندان خود به ويژه 

در ساعات پايانى شب داشته باشند. 
سرهنگ رضايى در پايان به رانندگان توصيه كرد: 

* در زمانهايى كه معابر خلوت تر است، سعى كنيد با 
سرعت مجاز و مطمئن رانندگى كنيد. 

ها،  فروشى  شيرينى  از  خريد  هنگام   * 
اغذيه فروشى ها، نانوايى ها و ساير صنوف كه در ماه 
غير  پارك  از  دارند،  بيشترى  فعاليت  رمضان  مبارك 

مجاز و دوبله وسايل نقليه خوددارى كنيد. 
سنگين  افطار  به  نزديك  ساعات  در  ترافيكى  بار   *

است لذا با صبر و حوصله بيشترى رانندگى كنيد.

جشنواره نقاشيخط

توجه به كشف استعدادهاى جوان 
در جشنواره نقاشى خط رضوى 

كشف استعدادى هاى هنرى جوانان وحمايت ازآنها بايد 
مورد توجه برگزار كنندگان جشنواره نقاشيخط  وحروف 

نگارى خراسان جنوبى قرار گيرد.
استاد نصرا... افجه اى متولد1312 و از فعاالن هنرهاى 
تجسمى ايران است كه درسال هاى گذشته در دانشگاه 

هاى هنر، سوره، الزهراء و... تهران تدريس كرده است.
و  نقاشى خط  ملى  جشنواره  برپايى  دوره  اولين  در  او 
به  دربيرجند  جنوبى  خراسان  رضوى  نگارى  حروف 
همراه افرادى ديگرمسئوليت برپايى كارگاه هاى آموزشى 
را  درجشنواره  شركت  براى  شده  آثارتوليد  داورى   و 

برعهده داشت.
وى با بيان اين كه دراين دوره شاهد حضور افراد هنرمند 
كننده  جوانان شركت  دربين  برجسته  استعداد هاى  با 
درجشنواره بوديم،گفت: اگر مديران برگزاركننده اين گونه 
جشنواره ها از توانايى الزم براى انجام اين كار برخوردار 
باشند، با كشف استعدادهاى  هنرمندان جوان و حمايت 
از آنها مى توانند درحد برگزارى نمايشگاه بين المللى در 

اين زمينه دركشور تاثير گذارباشند. 
وى برگزارى كارگاه هاى جشنواره نقاشيخط وحروف 
نگارى دراين راستا بسيار موثر دانست و تاكيد كرد: كشف 
نابغه هاى هنرى دراين جشنواره و حمايت از آنها درطول 
سال با هدف توليد آثار هنرى، بسيار زياد مى تواند   به  

ارتقاى كيفيت آثار توليدى  هنرى كمك كند .
 بنابراين مسئوالن مربوط نبايد تنها به برگزارى جشنواره 
و هزينه كردن مبالغى اكتفا كنند، بلكه با برپايى جشنواره 
نقاشيخط وحروف نگارى بايد زمينه شناسايى استعداد 

هاى هنرى براى حمايت ازآنها فراهم شود.
گونه  دراين  كننده  شركت  هنرمندان  دربين  گاهى 
ارزش  كه  شوند  مى  استعدادهايى كشف  ها  جشنواره 

كشورى دارند.
آثار  داورى  و  برگزارى جشنواره  دركنار  گفته  وى  به 
شركت كنندگان در آن، بايد تالش شود تا نخبه هاى 
هنرى هر شهرستان خراسان جنوبى به خوبى شناسايى 
شوند تا با برپايى تورها وكارگاه هاى هنرى روزبه روز 

برميزان توانايى هاى هنرى اين افراد افزوده شود.
استاد افجه اى كه اين روزها به دليل كهولت سن در 
خانه به توليد آثار هنرى مشغول است،گفت: تاثير گذارى 
جشنواره نقاشيخط خراسان جنوبى  درتوليد آثار هنرى 
كه ترويج كننده فرهنگ رضوى باشند، تاحد زيادى به 

مديرت تواناى جشنواره بستگى دارد.

چند توصيه براى پيشگرى از سرقت منزل

از وقوع سرقت توان  نكاتى ساده مى  بكار بستن   با 
 از منزل پيشگيرى كرد، اين نكات عبارتند از:

*  در صورتى كه به خانه اى ديگر نقل مكان مى 
كنيد، در كوتاه ترين زمان ممكن نسبت به تعويض 

قفل هاى آن اقدام نماييد.
هستند،  تلفن  خط  پشت  كه  ناشناسى  افراد  به   *

هيچگونه اطالعاتى ندهيد.
قرار  بيمه  را تحت پوش  لوازم منزل خود  * خانه و 

دهيد
* مدارك شناسايى و چيزهاى با ارزش را در محل 

امن قرار دهيد.

قانون، ترافيك، ايمنى

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

 09153634099  
فرهمند

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0
ن

را
اي

ه 
م

بي

ى
ون

گ
ر

قي

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

به پاس قدردانى از مشتريان عزيزى كه ما را 
در خياطى كت و شلوار مهدى همراهى نموده اند به اطالع

 مى رساند: توليدى رادكــو افتتاح شد
توليد انواع كت و شلوارهاى: ادارى ، مجلسى ، دامادى و بچگانه
آماده عقد قرارداد با نهادها، موسسات و ادارات دولتى و خصوصى 

كلى    جزيى

توليد كت و شلوار 24 ساعته 

ت دوخت يك ساله
با ضمان

32236930
09151643707- اميرآباديزاده

خيابان جمهورى اسالمى – پاساژ سادسى 
طبقه  فوقانى

آيا تاكنون براى آينده فرزندتان سرمايه گذارى كرده ايد؟
هزينه براى تحصيل فرزندان تان بهترين سرمايه گذارى 
مطمئن براى آينده آنهاست. امكان سرويس دهى به تمام نقاط شهر

دبيرستان پسرانه دارالعلوم (دوره اول)
دبستان  پسرانه دارالعلوم (دوره اول و دوم)
 دبستان دخترانه گل نرگس (دوره اول و دوم)

آينده اى درخشان و سراسر موفقيت با 

ثبت نام فرزندتان در مدارس غيرانتفاعى

خيابان شهيد آوينى – خيابان صدف 8- جنب پارك الهام
تلفن: 32430263-32436357 - 09155611930

موفقيت فرزندان تان مهمترين هدف و تبليغ ماست

با دبيرانى مجرب و دلسوز و سرشناس و كالس هايى با آمار استاندارد
با 21 سال سابقه درخشان

بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

35 % ويژه طالب و روحانيون محترم
 25 % ويژه دانشجويان و كاركنان پيام نور و علمى - كاربردى و خانواده آنها 

22 % ويژه كاركنان بانك كشاورزى و بانك سينا
15 % ويژه  كليه كاركنان دولت و سازمان ها ، دانشجويان و  بستگان آنها

20 % ويژه بيمه گذاران درمان شركت بيمه سينا
10 الى 15 % ويژه بيمه گذاران ثالث سال قبل شركت بيمه سينا 

20 الى 55 % تخفيفاف ويژه بدنه             نقد / اقساط
آدرس: خيابان پاسداران- بين ميدان قدس و قدس 1 - روبروى چسب سهيل

تلفن: 09158651005-32436814

قابل توجه هنرجويان گرامى
همايش 3 روزه آموزش انواع چادر در 

آموزشگاه  خياطى  ترمــه
زمان: شنبه 94/4/13 لغايت 94/4/15 از ساعت 16 الى 19

مكان: خيابان معلم- ميدان 7 تير
تلفن تماس براى ثبت نام و هماهنگى

32444141 - 09153611928

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
تخفيف ويژه ماه مبارك رمضان      نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

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

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



                        

672

536

845

591

47

752

942

182

853

974532168
126874539
583196274
841765392
352489617
769213845
695327481
217648953
438951726

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

پنجشنبه *11  تير 1394 * شماره 3259 

سر كار روى صندلى تان بى قرار باشيد. ضرب 
گرفتن با پاها، تكان دادن ران ها و هر حركت ناآرام ديگر، 
برحسب وزن و سنتان، چيزى درحدود 120 كالرى در 
ساعت مى سوزاند. به جاى اينكه ساكن و آرام بنشينيد، 
قسمتى از بدنتان را تكان دهيد و حين كار وزن كم كنيد.

يك كم تحرك بسيار موثر است. حتى اگر اينقدر 
انگيزه نداريد كه يك برنامه ورزشى را شروع كنيد، چند 
تمرين كوتاه اما قوى در طول روز انجام دهيد. از پله ها 
 استفاده كنيد، پياده روى كنيد، با سرعت بيشترى خانه
را تميز كنيد يا بچرخيد. يك كم ورزش هم از ورزش 
نكردن بهتر است. كالرى مى سوزاند و انگيزه مى دهد كه 

مدت طوالنى ترى ورزش كنيد.

مادر طبيعت 

اى مادر طبيعت بازگرد! بازگرد و ببين  فرزندت تنها 
است افتاده  تختى  روى  بر  محبت  اى  جرعه   براى 

كه براى ساخت ان دستانش را بريدند.

حال تنها تو ميتوانى با بوسه ات بيابان ترك خورده 
لبهاى فرزندت را به جنگلى وسيع تبديل كنى.

ابرهاى  ات  ديده  معجون  با  توانى  مى  تو  تنها  حال 
دوباره  باران  تا  سازى  بارور  را  چشمانش   خشكيده 

بر مراتع گونه اش جارى شود.
بال  اين  كه  انان  اگر  حتى  بازگرد  مادر!  اى  بازگرد 
گيسويت هاى  موج  در  آوردند  در  فرزندت  سر   را 

غرق شوند. 
  حسين اسماعيلى

خدايا روزى كن مرا در آن فرمانبردارى
 فروتنان و بگشا سينه ام

 در آن به بازگشت دلدادگان 
به امان دادنت

 اى امان ترسناكان

مهماني حق چه باصفا شد
ميالد امام مجتبي شد

(اين عيد بر عاشقان مبارك)
***

ماه رحمت، سفره اش گسترده شد
زنده از فيضش جهان مرده شد
آسمان پرگشته از شادي و شور

آمده از لطف حق ميالد نور

همزمان كه پيرتر مي شويم، بيشتر
 در مي يابيم كه مهم نيست چه ظاهري داريم، 

مهم انساني است كه به آن مبدل گشته ايم.

بدترين قسمت ديدن يه آشنا توى تاكسى اضطرابيه 
كه تا مشخص شدن شخص حساب كننده كرايه 

ادامه داره و مدام ذهنتو درگير مى كنه

ميالد حسن(ع) خسرو دين است امشب
شادي و سرور مؤمنين است امشب
از يمن قدوم مجتبي(ع) طاعت ما
مقبول خداوند مبين است امشب

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

 كه هميشه صادق باشيم.    

امشب خوان ماه رمضان به يمن قدوم كريم
 اهل بيت گسترده تر است. هوشيار باشيد 

كه بى نصيب از كنارش نگذريد.

پاك  دامان  بر  كه  كوثر  نشانه ي  و  مظهر  نخستين 
امام حسن  نهاد  پا به عرصه ي گيتي  فاطمه  اطهر (س) 
از  كه  پديده اي  مقدس ترين  تجلي  از  نشانه اي  بود.   (ع) 
خجسته  ترين پيوند برين انساني، نصيب حضرت محمد 

(ص) ، علي مرتضي (ع)  و فاطمه زهرا (س) گرديد.

 تولد و كودكي امام حسن (ع) 

نخستين نوه   پيامبر امام حسن مجتبى (ع)  در مقدس ترين 
سوم  سال  رمضان  پانزدهم   يعني  قمري  سال  ماه هاي 
(ع)   مجتبي  حسن  امام  گشود.  جهان  به  چشم  هجرت 
حسن  امام  شد.  بزرگ  (س)   زهرا  حضرت  دامان  در 
سرشاري  نبوغ  از  كودكي  دوران  همان  از  السالم  عليه 
كه  را  آياتي  نيرومندش،  حافظه  ي  با  بود وي  برخوردار 
حفظ  را  همه  و  مي شنيد  مي شد،  نازل  (ص)   پيامبر  بر 
مي كرد و وقتي به خانه مي رفت  براي مادرش مي خواند و 
حضرت فاطمه (س) آن آيات و سخنان رسول ا... (ص)  
را براي حضرت علي(ع) نقل مي كرد و علي عليه السالم 
به شگفتي مي پرسيد: اين آيات را چگونه شنيده است؟ و 
زهراي مرضيه مي فرمود: از حسن عليه السالم شنيده ام.

درس اخالق
مطلبي  و  سخني  كه  خواستند  (ع)  حسن  امام  امام  از 

فرمود:  او  بگويد.  (ص)   پيامبر  نيكوي  اخالق  درباره ي 
هر كس نيازي به حضور پيامبر (ص)  مي برد حاجتش رد 
نياز مردم به  نمي شد و هرچه در توان داشت  براي رفع 
كار مي برد و شنيدم پيغمبر (ص)  فرمود: هر كس نماز 
ديواري  دوزخ  آتش  و  او  بين  نماز  آن  بگذارد،  را  صبح 
پيامبر اكرم (ص)  به منبر رفت و  ايجاد مي كند. روزي 
امام حسن (س)  را در كنارش نشانيد و نگاهي به مردم 
كرد و نظري به امام حسن (ع)  انداخت و فرمود: «اين 
فرزند من است و خداوند اراده كرده كه به بركت وجود او 

بين مسلمانان صلح را برقرار سازد. 

 اسوه  ي بزرگواري

در  همواره  بركتش  پر  زندگي  در طول  (ع)   امام حسن 
ي  شيوه   و  مي داشت  بر  گام  مردم  ارشاد  و  هدايت  راه 
برخوردش با عموم مردم - حتي دشمنان - چنان جالب 

و زيبا بود كه همه را به خود جذب مي كرد.
مورخين نوشته  اند «روزي امام مجتبي (ع) سواره از راهي 
مي گذشت. مردي شامي بر سر راه آن حضرت آمد و ناسزا 
گفت. وقتي كه فحش هايش تمام شد، امام رو به او كرده 
و سالمش كرد! آنگاه خنديد و گفت: اي مرد! فكر مي كنم 
از ما چيزي بخواهي، به  اگر  اين جا غريب هستي...  در 
 تو عطا خواهيم كرد. اگر گرسنه  اي سيرت مي كنيم، اگر 

بي  نيازت  داري،  نيازي  اگر  مي پوشانيمت،  اي  برهنه  
مي كنيم، اگر از جايي رانده شده  اي پناهت مي دهيم، اگر 
و  بيا  مي كنيم، هم  اينك  برآورده  باشي  خواسته  حاجتي 
مهمان ما باش. تا وقتي كه اين جا هستي مهمان مايي...

امام  از  را  محبت  و  دل جويي  همه  اين  كه  شامي  مرد 
مشاهده كرد به گريه افتاد و گفت:

«شهادت مي دهم كه تو خليفه  ي خدا روي زمين هستي 
در  را  رسالت  و  مقام خالفت  بهتر مي داند كه  و خداوند 
را  پدرت  و  تو  اين، دشمني  از  پيش  قرار دهد. من  كجا 
ترين  را محبوب  تو  اكنون  اما  داشتم.  به سختي در دل 

خلق خدا مي دانم.

امام حسن عليه السالم اسوه  ي ايثارگري

يكي ديگر از صفات برجسته  ي امام حسن (ع) انفاق و 
بخشش بي سابقه  ي اوست. تاريخ نگاران نوشته اند: امام 
حسن(ع)  دوبار تمام ثروت خود را در راه خدا خرج كرد و 
سه بار دارايي اش را به دو نصف كرده، نيمي را براي خود 

گذاشت و نصف ديگر را در راه خدا انفاق كرد. 
 37 سن  در  و  هجرت  چهلم  سال  در  حسن(ع)   امام   
سالگي با مردم بيعت كرد و با آن ها شرط كرد كه: با هر 
كه من صلح كنم شما هم صلح كنيد، با هر كه من جنگ 

كنم شما هم جنگ كنيد و آن ها قبول كردند 

 در ضمن امام نامه  اي به معاويه نوشت و او را دعوت 
جامعه  اداره   امر  در  اگر  كه  شد  متذكر  و  كرد  بيعت  به 
اخالل كند و جاسوس بگمارد با قاطعيت  برخورد خواهد 
كرد و در مورد دستگيري و اعدام دو جاسوس وي به او 

هشدار داد .

 معاويه در پاسخ امام نوشت:

... من از تو سابقه بيشتري دارم، پس بهتر آن كه تو پيرو 
مسلمانان،  كه خالفت  مي دهم  قول  نيز  من  باشي.  من 
پس از من با تو باشد و هر چه بيت المال عراق است در 

اختيار تو خواهم گذارد... 
و چنين بود كه معاويه از پذيرش حق امتناع ورزيد و نه 
تنها از بيعت  با امام حسن (ع) خودداري كرد، بلكه عمال 
به طرح توطئه عليه حضرت پرداخت و با خدعه و فريب 
و تطميع، افرادي را برانگيخت تا نسبت به قتل امام (ع)  
اقدام نمايند و سرانجام اين امام مظلوم در بيت خودش به 
دست همسرش «جعده » زهر خورانده شد و به جاي اين 
كه نوشي براي مولي باشد نيشي شد كه جگر امام مجتبي 
(ع) را پاره كرد.امام با دسيسه معاويه مسموم گرديد... و 
از چهل روز در روز بيست و هشتم ماه صفر سال  پس 
پنجاهم هجري به شهادت رسيد و در قبرستان بقيع به 

خاك سپرده شد. چونان خورشيدي در دل زمين.
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پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

با شما

آيه روز  

و جزاى بدى مانند آن بدى است پس هر كه درگذرد و نيكوكارى كند پاداش او بر 
[عهده] خداست به راستى او ستمگران را دوست نمى دارد. سوره الشورى،  آيه 40

حديث روز  

بين حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بينى حّق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسيارى 
را بشنوى. امام حسن مجتبى (ع)

دعاى روز  پانزدهم ماه رمضان

والدت امام حسن مجتبى (ع) امام رافت و مهربانى

سبك زندگى

جدول 3259

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت     09155622188

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش آپارتمان 84 متر مفيد 
 2 خوابه ، همراه پكيج ، رادياتور
 2 آسانسور با ظرفيت 6 و 8 نفر

09153624674

يك آشپز ماهر با حقوق عالى 
نيازمنديم.

09333265876

مشاركت + پشتوانه با سند
+ سود باالى 35 درصد

09371295679

يك كارگر ساده براى كار 
در كارگاه لبنيات نيازمنديم.

09375578861

فروش فورى زمين به همراه آب چاه كشاورزى 
در روستاى سيوجان به متراژ مورد نياز شما
09155629802 - 09159610949 

 يك باب مغازه ساندويچى با موقعيت عالى 
به دليل خدمت سربازى به فروش مى رسد.

09365562727

فروش يك قبضه سالح شكارى ساچمه زنى 
نخجيرا ، تك لول ، داراى مجوز ، قابل انتقال

09156631393

آگهى  استخدام
 شركت عاميان راه پل 

براى تكميل كادر توليد خود 
دو نفر اپراتور سنگ شكن 

نيازمند است.
تلفن تماس در ساعات ادارى:

 09155617075 -32446710 

شركت پخش مواد غذايى 
تعدادى بازارياب (آقا) با حقوق 
و پورسانت عالى نيازمند است.

09157564552

جذب مربى ويژه اختالالت يادگيرى 
قابل توجه دانش آموختگان خانم 

رشته هاى روانشناسى و علوم تربيتى  
سراسر استان

32229234 -09156669643 
مركــز بهــار

50 عدد فرش 12مترى 
 ماشينى كاشان (نو) 

به دليل مهاجرت با تخفيفات 
خيلى خيلى ويژه

 به فروش مى رسد.
09155632009

 فروش مغازه با وسايل شامل 
يخچال - فريزر- ترازو - قفسه و...
براى پروتئين يا ساندويچ فروشى
 در سايت ادارى با موقعيت عالى

بلوار صنعت و معدن – روبروى دانشگاه  
09159610930

فروش يك واحد آپارتمان
 طبقه دوم ، سند آزاد

بدون وام ، معصوميه پايين
58 ميليون (قيمت استثنايى)

09155624526

فروش فورى  2200 متر زمين 
تقاب چاه دوستى همراه با يك 
ساعت آب و انواع درختان ميوه 
به ثمر رسيده    فى: 90 ميليون

09151603194
فروش

ريو ، مشكى ، مدل 88 
كاركرد 87000 ، بدون رنگ
 فى: 25/500/000 تومان

09127656008 - فرح نژاد

آشپزخانه (غذاى آماده)
با تمامى لوازم كافى در بهترين 

موقعيت (مدرس) 
به فروش مى رسد.
09158635106

فروش 11400 متر زمين مزروعى با موقعيت 
بسيار عالى  در دشت بجد  فى: توافقى

09354672314

يك نفر خانم براى همكارى در سالن 
زيبايى و انجام امور اپيالسيون نيازمنديم. 

32447060 - 09303618900

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

32230549

اجناس مغازه گل فروشى واقع در معلم 
به دليل مهاجرت واگذار مى شود.

09159859884

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

 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

فــروش
يك باب سوله به ابعاد 35*15 

و سوله كمكى ، 400 متر 
 ساختمان ادارى و انبار 

در زمينى به مساحت 5800 
متر در شهرك صنعتى بيرجند 
براى اجاره يا فروش مى باشد.

09153617790

 دو واحد آپارتمان واقع در خيابان مدرس
 و بلوار شهيد فايده به متراژ 100 متر

 رهن داده مى شود.       09157559070

چهار ديوارى 600 مترى براى رهن و اجاره 
حاشيه خيابان قدس ، معلم با آب و برق و نماى 
زيبا  09155621006 - 09153623056

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

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

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

به يك خانم جهت همراهى يك

 دبير بازنشسته در شب نيازمنديم

 با حقوق توافقى 

تلفن: 32222629

 منزل فروشى حاجى آباد
  خليج فارس حاشيه 16 مترى

 داراى آب ، برق ، گاز و كليه امكانات 
فقط مصرف كننده - فى: 58ميليون 

09155626293

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

شهرخبر: بسيارى از ما به دليل نوشيدن آب و چاى فراوان بعد از افطار و همچنين پرخورى، دچار نفخ و درد معده مى شويم. نعناع، باد معده را از بين مى برد و در 
تسكين دردهاى معده موثر است. در ماه رمضان به علّت تغذيه نادرست و كم تحركى، اكثر افراد دچار يبوست مى شوند. نعناع فيبر فراوانى دارد و يبوست را بهبود 
مى بخشد.پوست صورت، در ماه رمضان به علّت كم آبى بدن، خواب ناكافى و تغذيه نادرست، دچار خشكى و آكنه مى شود. نعناع، التهاب پوست را مى گيرد.

نعناع، ارمغانى گياهى براى روزه داران

با اين خوراكى، در كمتر از
 يك دقيقه از مرگ فرار كنيد

 
قلبى  حمله  از  جلوگيرى  براى  نيوز:  سالمت 
باشد.  دسترس  در  قرمز  فلفل  هميشه  بايد 

اگر در خانه شما بيمار مبتال به بيمارى قلبى 
يك  هميشه  دارد  وجود  سكته  سابقه  با  يا  و 
فنجان چاى فلفل قرمز را آماده داشته باشيد. 
فقط  و  است  آسان  چاى  اين  كردن  آماده 

كافى است كه يك قاشق فلفل به يك ليوان 
آب اضافه كنيد. اين مخلوط را به بيمارى كه 
و  او بسرعت  تا  بدهيد  قلبى شده  دچار حمله 

در يك دقيقه آرام بگيرد. 
هنگام  در  بيمار  فرد  كه  باشيد  مراقب  فقط 
كه  بيمارى  براى  باشد.  هوشيار  چاى  مصرف 

از  قطره   10 تا   5 فقط  قلبى شده  دچار حمله 
بهتر  بيمار  شرايط  اگر  است.  كافى  چاى  اين 
شد، شما مى توانيد 5 تا 10 قطره ديگر بعد از 

5 دقيقه به او بدهيد.

حليم براى افراد گرم مزاج 
مناسب نيست

سالمانه : خوردن حليم با مقدارى روغن حيوانى 
و دارچين براى افطار فقط براى سردمزاجان مفيد 
و  از سوپ جو  است  بهتر  مزاجان  و گرم  است 
آش هاى خنك كه از ماش، جو و سبزى ها در 

آنها به كار برده شده است، بيشتر استفاده كنند.

تاثير استرس بر پوست صورت 

و  استرس  پر  زندگى  كه  افرادى  سالمانه: 
چروك هاى  و  چين  دچار  زودتر  دارند،  سختى 

پوستى مى شوند و ظاهر پيرترى پيدا مى كنند.
استرس مزمن باعث افزايش هورمون كورتيزول 
در بدن مى شود و اين هورمون قابليت پوست را 

براى نگه داشتن آب كاهش مى دهد. 
دست  از  را  خود  رطوبت  صورت  پوست  وقتى 
مى دهد، شفافيت و درخشندگى آن هم كاهش 
مى يابد. بروز آكنه علل مختلفى دارد كه يكى 
از آنها استرس است. پزشكان متخصص پوست 
بر اين باورند كه استرس باعث افزايش التهاب 
مى شود كه آن هم به نوبه خود هجوم ناگهانى 

آكنه ها را به دنبال دارد.

نوشيدنى عالى براى رفع 
تشنگى روزه داران 

 
شهرخبر: براى كاهش عطش و تشنگى، در ايام 
روزه دارى 14 عدد آلو بخارا را در يك پارچ آب 
بريزيد و يك قاشق غذاخورى خاكشير و نصف 

ليوان ليموترش را در آن حل و ميل كنيد. افطار نيز 
از آب گرم، شير گاو تازه كم چرب، خرما و حلواى 
سيب  و  خربزه  خوردن  كنيد.  استفاده  خرمايى 

شيرين به هضم بهتر غذا كمك خواهد كرد.

نوشيدنى هايى كه
 كبد را چرب مى كنند

 
روزانه  مصرف  تحقيقات  اساس  بر  نيوز:  نامه 
 حتى يك نوشيدنى شيرين از جمله نوشابه هاى 
به  ابتال  خطر  صنعتى  هاى  ميوه  آب  و  گازدار 

بيمارى كبد چرب را افزايش مى  دهد. متخصصان 
معتقدند اين نوشيدنى ها به دليل محتواى باالى 
قند و كالرى بايد فقط به صورت گاهگاهى مصرف 
شوند و مصرف روزانه آنها به هيچ وجه توصيه نمى 

شود. اين بيمارى با تجمع چربى در سلول هاى كبد 
مشخص مى شود اما بسيارى از افراد هرگز عاليم 

ابتال به اين بيمارى را نشان نمى دهند.

مواد مغذى ضد آلرژى را بشناسيد
 

سيمرغ: در اينجا به چند ماده مغذى مى پردازيم 
كه كه هنگامى كه دچار عطسه، خارش چشم ها 
به  مى تواند  شده ايد،  آلرژى  از  ناشى  گلودرد  و 
شما يارى برسانند: منيزيم: اين ماده معدنى به 
گشودگى راه هاى هوايى شما كمك مى كند. شما 
مى توانيد 200 ميلى گرم از آن از طريق مكمل ها 
يا غذاهاى غنى از منيزيم ماند اسفناج، كلم برگ، 
 :C كلم بروكلى و گل كلم دريافت كنيد. ويتامين
و  گرفتگى  بهبود  به  است  ممكن   C ويتامين 
آبريزش بينى، خارش چشم هاى ناشى از آلرژى 
فصلى هم كمك مى كند. ويتامين C موجود در 
باعث  مى تواند  نخود  و  فرنگى  گوجه  پرتقال، 
فروكش سريع تر آلرژى شما شود. كرستين: اين 
آنتى اكسيدان  فالوونوئيد  يك  كه  مغذى  ماده 
بخشى  مهار  به  ضدالتهابى اش  اثرات  با  است، 
از دستگاه ايمنى شما كه باعث آلرژى مى شود، 
جوى  پياز،  سيب،  در  ماده  اين  مى كند.   كمك 

دو سر و مريم گلى يافت مى شود.

تاثير استرس بر پوست صورت 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

 پهلوانان استان در مسابقات كشتى 
قهرمانى كشور روى تشك مى روند

فارس: رئيس هيئت كشتى پهلوانى و ورزش زورخانه اى 
خراسان جنوبى گفت: پهلوانان استان در مسابقات جشنواره  
كشتى پهلوانى كشور به رقابت مى پردازند. قمرى اظهار 
كرد: در اين مسابقات بيش از 300 كشتى گير از سراسر 
كشور در سالن ورزشى شاهديه شهرستان يزد از 11تا 
13 تيرماه با يكديگر به رقابت مى پردازند. وى تصريح 
كرد: مهدى على محمدى پور، على اكبر عباسى مقدم و 
حميد آلدو نمايندگان استان در رده سنى نوجوانان هستند 
كه مربيگرى و سرپرستى تيم را محسن آرزمجو بر عهده 
مهدى زاده  مرتضى  آهنى،  وحيد  شد:  يادآور  وى  دارد. 
و سعيد شوشترى ديگر نمايندگان استان در رده سنى 
و  مربيگرى  كه  هستند  مسابقات  از  دوره  اين  جوانان 

سرپرستى آنان را بهروز آهنى بر عهده دارد.

برگزارى مسابقات فوتسال 
«جام رمضان» سرايان

فارس: سرپرست اداره ورزش و جوانان سرايان با اشاره 
به رقابت 23 تيم در مسابقات فوتسال «جام رمضان» 
اين شهرستان گفت: 16 تيم در رده سنى آزاد و هفت 
تيم نيز در بخش جوانان در سالن ورزشى ملت سرايان 
با يكديگر به رقابت مى پردازند. عابدينى  تصريح كرد: 
پايگاه شهيد صفرپور چهار بر يك بيمه معلم اطهريان 
را شكست داد، هالل احمر چهار بر يك از سد دهيارى 
سراب گذشت و ستاد نماز جمعه سه بر سه با بيمه معلم 
اطهريان به تساوى رضايت داد. تيم شهيد صفرپور پنج 
بر دو كابينت توكل را از دور خارج كرد، نگين اكسپرس 
صفر بر دو در مقابل درب اتومات زيبا شكست خورد و 
در پايان تيم كابينت ام.دى.اف يك بر سه بازى را به 

تيم صالحين ثامن آيسك واگذار كرد.

برگزارى مسابقات واليبال
 «جام رمضان» بشرويه

بشرويه  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  فارس: 
گفت: در راستاى ايجاد شور و نشاط اجتماعى، ترويج 
ورزش هاى همگانى، شناسايى و پرورش استعدادهاى 
«جام  بشرويه  واليبال  قهرمانى  مسابقات  ورزشى 
رمضان» در حال برگزارى است.پناهى اظهار كرد: در 
اين مسابقات شش تيم به صورت دوره اى در سالن 
رقابت  به  يكديگر  با  بشرويه  چمران  شهيد  ورزشى 
هالل احمر  واليبال  تيم  كرد:  تصريح  مى پردازند.وى 
تيم  كرد،  مغلوب  را  (عج)  ولى عصر  يك  بر  سه 
دخيل العباس با نتيجه سه بر صفر تيم خانيك ويگى 
را از پيش رو برداشت و در پايان هالل احمر با سه گل 
زده غنى آباد را از پيش رو برداشت. تيم واليبال كرند با 
نتيجه سه بر يك در مقابل ولى عصر(عج) مغلوب شد 
و تيم هالل احمر با نتيجه سه بر دو در مقابل خانيك 

ويگى به پيروزى رسيد.

فالگير اينترنتي دستگير شد 

تابناك: رئيس پليس فتا استان لرستان از دستگيري 
اغفال مردم ساده لوح كسب  با  فالگيري كه  رمال و 
درآمد مي كرد خبر داد. سرهنگ چگنى گفت: در پي 
افزايش رمالي، دعانويسي و تبليغات گسترده در فضاي 
در  افراد سودجو  اين  با  برخورد  و  سايبري دستگيري 
دستور كار ماموران قرار گرفت. وي افزود: برابر تحقيقات 
انجام گرفته افرادي كه در رمالي، فالگيري و دعا نويسي 
و  اغفال  خرافه گرايي،  از  سوءاستفاده  با  دارند  فعاليت 
فريب مردم عوام اقدام به جرايمي مانند كالهبرداري، 
اخاذي و... مي كنند. ماموران يك فرد رمال و كالهبردار 

را در خرم آباد شناسايي و دستگير كردند.

برخورد دوو و تندر 90
 دو نفر را روانه بيمارستان كرد

دو دستگاه خودروى دوو  و تندر 90 در كمربندى بيرجند 
دو راهى حاجى آباد به شدت با هم برخورد كردند كه 
باعث واژگون شدن تندر 90 شد و دو نفر نيز مصدوم 
شدند. با اعالم اين خبر به سازمان آتش نشانى بيرجند، 
شدند.  اعزام  حادثه  محل  به  ايستگاه 5  نشانان  آتش 
نشانان  آتش  گفت:  اعزامى  تيم  فرمانده  كار   سبزه 
پس از ايمن سازى محل نسبت به قطع سيستم برق 
دو خودرو اقدام كردند. آتش نشانان با انتقال خودروها به 
پاركينگ به ماموريت خود پايان دادند. در اين حادثه دو 

نفرمصدوم توسط اورژانس به بيمارستان منتقل شدند.

تيراندازى به ساختمان شهردارى
 به خاطر نارضايتى!

با  فردى  امسال  ماه  اواخر خرداد  خبرنگاران:  باشگاه 
به سمت  قبضه سالح جنگى  داشتن يك  در دست 
ساختمان شهردارى وحدتيه تيراندازى كرد و سپس از 
محل متوارى شد. پليس با بررسى هاى دقيق و تحت 
نظر قرار دادن شمارى از مظنونان، عامل تيراندازى 
را شناسايى و دستگير كرد. سردار حيدر عباس زاده 
فرمانده انتظامى استان بوشهر درباره اين خبر گفت: 
فرد دستگير شده ضمن اعتراف به بزه انتسابى، انگيزه 
خود را نارضايتى از عملكرد شهردارى وحدتيه اعالم 

كرده است.

كور كردن چشم برادر به خاطر هيچ 

تابناك: مردى با حضور در دادسراى جنايى تهران از 
برادرش به دليل ضرب و جرح و كور كردن يكى از 
چشمانش شكايت كرد.او گفت: من با برادرم در يك 
مجتمع زندگى مى كنيم. چند روز قبل از حادثه برادرم 
از پشت بام، وسايل كولرم را داخل حياط ريخت بعد از 
چند روز خواستم به پشت بام بروم كه ديدم در را قفل 
كرده است. در حال باز كردن قفل بودم كه او سر رسيد  
و با برداشتن يك ميله آهنى به سمت من حمله ور شد. 
وقتى متوجه خونريزى چشمم شد، فرار كرد. به علت 
شدت ضربه، بينايى چشم چپم را از دست دادم و به 

علت نابينايى شغلم را هم از دست دادم.

سرقت از مغازه ها 
در زمان استراحت كاسبان

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس استان البرز گفت: در پى 
ارجاع يك فقره پرونده مبنى بر سرقت از مغازه ها به 
شيوه تخريب قفل شيشه، بررسى موضوع در دستور كار 
ماموران قرار گرفت. سردار كامرانى افزود: مشخص شد 
شاكى هنگامى كه براى استراحت، مغازه را تعطيل كرده 
بود هنگام مراجعه به محل كارش متوجه مى شود كه 
سارق يا سارقان با شكستن قفل درب شيشه مغازه دست 
 به سرقت زده اند. پس از چندين روز كار شبانه روزى 
متهم شناسايى و دستگير شد و به 10 فقره سرقت از 

مغازه ها با همدستى هفت نفر ديگر اعتراف كرد.

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

ديزل ژنراتور رادمان
اجاره و اجراى تخصصى جوش گل ميخ 

براى سقف هاى عرشه فوالدى

صياد شيرازى - ميرداماد - بلوك 84
09151655100

 با اتصال به ماهواره با قابليت پخش اذان خودكار ، ذكر، دعاى روز ، تاريخ
 و تقويم اعياد به صورت اتومات ويژه مساجد و ادارات 

اجراى فايل هاى انيميشن و متن از طريق USP و ممورى -  كامال روز ديد 
آدرس: انتهاى مدرس - حاشيه ميدان جماران
32420740-09155622197      درى نژاد

ارزان هم قيمت يك تابلو معمولى  - قابل جابجايى - متن دلخواه

تابلوهاى LED كوير طيف

  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

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

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

فروش زمين به متراژ دلخواه 
واقع در دشت بجد 

بهترين موقعيت براى سرمايه گذارى و 
احداث گلخانه

باغ و غيره يا معاوضه با خودرو و زمين 
09376234005

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

09153613243 - شريفى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر
 09157213571

صالحى منش

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

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

تعمير انواع لوازم گازسوز در منزل 
و در اسرع وقت

09158624439 - جانى

شهربازى پارك توحيد 
همراه  با قايق  بادى 
همه  روزه آماده  خدمات 
 به فرزندان  دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

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
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 روشنايى و برقرسانى ورودى خوسف، ديوار بيمارستان امام رضا و كوچه طالقانى 9 بيرجند طرح هايى بود كه ديروز به بهره بردارى رسيد. 
شركاء، مديرعامل شركت توزيع برق خراسان جنوبى گفت: براى برقرسانى به ورودى شهر خوسف 100 ميليون تومان هزينه شده است. 

شهردار بيرجند هم گفت: براى 2 طرح خدمات شهرى در بيرجند590 ميليون تومان هزينه شد.

3 طرح عمرانى در خراسان جنوبى افتتاح شد

تكميل 2 طرح گردشگري در استان

و  نهبندان  گردشگرى  كمپ  دادرس-  خبر،  گروه 
شد.  تكميل  بيرجند  آباد  شوكت  گردشگرى  طرح 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و  معاون گردشگرى 
گردشگرى خراسان جنوبى گفت: براى اين طرح ها 
يك ميليارد و 500 ميليون ريال از محل اعتبارات سال 
اين طرح ها افزود: در   93 هزينه شده است. عربى 
محوطه سازى، جدول گذارى، سنگ فرش، اجراى 
سكوى استراحت، آالچيق، تكميل 8 چشمه سرويس 

بهداشتى در مدت 3 ماه انجام شد.

طرح سنجش سالمت 15 هزار نوآموز

گروه خبر، مهربان- كارشناس مسئول سنجش اداره 
آموزش و پروش استثنايى استان گفت: امسال 15 هزار 
دانش آموز در ورود به مقطع ابتدايى مورد سنجش قرار 
اينكه تاكنون 5 هزار نفر  بيان  با  مى گيرند. ماندگار 
افزود: سال گذشته14  اند،  مورد سنجش قرار گرفته 
هزار و600 دانش آموز در اين طرح پايش شدند كه از 

اين تعداد 263 نفر به مدارس استثنايى معرفى شدند.

4500 هكتار از اراضى استان
زير پوشش آبيارى نوين قرار مى گيرد

تسنيم- رئيس سازمان جهاد كشاورزى گفت: هزار و 
800 هكتار از اراضى استان در حال اجراى آبيارى نوين 
است و پيش بينى مى كنيم تا تيرماه سال 95 بتوانيم 
اين طرح  پوشش  زير  را  ديگر  و 500 هكتار  هزار   4
قرار دهيم. ولى پور مطلق افزود: تالش براى افزايش 
سيستم هاى نوين براى كاهش هزينه ها و ترويج و 
سياست گذارى، ايجاد الگوهاى كشت مناسب و تالش 
براى افزايش كشت از سياست هاى اين سازمان براى 

ماندگارى مردم در روستاها و اشتغال كشاورزى است.

بازگشايى راه آبگرم لوت تا پايان تابستان 

فارس- فرماندار خوسف گفت: راه آبگرم لوت تا پايان 
تابستان امسال بازگشايى مى شود. فرجامى فرد اظهار 
كرد: راه خوسف به آبگرم لوت 75 كيلومتر بوده كه از 
اين مقدار 18 كيلومتر آسفالت و 57 كيلومتر خاكى است 
و از اين مقدار راه خاكى 37 كيلومتر پارسال زيرسازى 
شده و آماده براى آسفالت است. وى افزود: همچنين 
20 كيلومتر اين جاده از داخل رودخانه عبور مى كند كه 
توسط پيمانكار در حال بازگشايى است و تا پايان تابستان 

عبور و مرور از اين مسير صورت خواهد گرفت.

25 درصد مرغدارى هاى استان
مرغ بدون آنتى بيوتيك توليد مى كنند

گروه خبر، ناصح- مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى 
توسط  استان  در  مرغ  رشد  روند  مراحل  همه  گفت: 
سازمان دامپزشكى كنترل مى شود و قرار است 25 
درصد مرغدارى هاى استان، مرغ سبز و بدون آنتى 
بيوتيك توليد كنند. رفيعى پور اظهار كرد: به زودى 
براى اطمينان مصرف كنندگان يك كد رهگيرى در 
كشتارگاه ها بر روى گوشت طيور نصب مى شود كه 
مصرف كننده با ارسال اين كد رهگيرى مى تواند از 
زمان كشتار، دوره و محل پرورش آن اطالع يابد و با 

اطمينان گوشت طيور را مصرف كند.

كارگروه امداد و  آموزش همگانى برگزار شد

گروه خبر، حسينى- دومين كارگروه تخصصى امداد و 
نجات و آموزش همگانى خراسان جنوبى در سال جارى 
برگزار شد. اين كارگروه 11 مصوبه داشت كه از اين 
مصوبات مى توان به معرفى يك نفر نماينده تام االختيار 
حوادث،   زمان  در  رابط  عنوان  به  عضو  هردستگاه  از 
بازبينى و به روز رسانى شرح وظايف دستگاه هاى عضو، 
برنامه ريزى براى ارئه خدمات بهتر و بيشتر در سفرهاى 
تابستانى بعداز ماه مبارك رمضان و برنامه ريزى اجراى 

مانور در دى ماه سال جارى اشاره كرد.

آماده سازى 200 كالس درس 
براى اسكان مسافران تابستانى

تسنيم- مديركل آموزش و پرورش استان با بيان اينكه 
ستاد مسافرت هاى تابستانى از يكم تيرماه آغاز شده 
است، گفت: تابستان امسال مدارس خراسان جنوبى در 
قالب 13 پايگاه، 24 مدرسه و 207 كالس درس با 98 
نفر عوامل اجرايى در تمامى شهرستان هاى خراسان 

جنوبى آماده استقبال از مسافران تابستانى هستند.

اختصاص رتبه 6 در سطح ملى به استان 

گروه خبر، ناصح- نخعى نژاد، معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندار در جلسه ستاد اجرايى خدمات سفر 
كشور  وزارت  هاى  ارزيابى  براساس  گفت:  استان 
وضعيت استان خيلى خوب بوده و رتبه 6 در سطح ملى 
يافته است. وى ضمن  به خراسان جنوبى اختصاص 
بيان اينكه نتايج ستاد هنوز اعالم نشده است، اظهار 
اميدوارى كرد: خراسان جنوبى در ستاد سفر كشور هم 
در ستاد  تأكيد كرد:  نمايد. وى  را كسب  رتبه خوبى 
تابستانه دهيارى ها و كميته هاى مربوط به ستاد فعال 
باشند، آب شرب و آب سردكن در مسيرها پيش بينى 

شود و سرويس هاى بهداشتى مناسب سازى شوند.

شناسايى 10 مورد HIV در استان

مركز  هاى  بيمارى  تخصصى  گروه  مدير  ايسنا- 
خراسان  در  تاكنون  گفت:  جنوبى  خراسان  بهداشت 
جنوبي بيش از 10 مورد مبتال به اچ آي وي شناسايي 
و  ناسالم  جنسي  ارتباط  افزود:  شايسته  اند.  شده 
محافظت نشده، استفاده از سرنگ و سوزن آلوده به 
فرآورده  و  انتقال خون  تزريقي،  معتادان  در  ويروس 
هاي خوني حاوي ويروس و مادر مبتال به نوزاد طي 
دوران بارداري، زايمان و شيردهي از راه هاى انتقال 
بنابراين دست  كرد:  تصريح  وى  است.  بيمارى  اين 
دادن، روبوسي و در آغوش گرفتن، استفاده از ظروف 
حمام  و  توالت  حشرات،  نيش  مشترك،  غذاخوري 
مشترك، استخر، هيچ يك از راه هاي انتقال اچ آي 
وي نيست. وى خاطرنشان كرد: تلفن مركز مشاوره 

ايدز در بيرجند 32414380 است.

اهداى 5 هزار واحد خونى در استان

مهر- مديرپايگاه منطقه اى انتقال خون استان گفت: 
از ابتداى امسال تاكنون پنج هزار و 275 واحد خونى 
در سه  اظهاركرد:  عاملى  است.  اهدا شده  استان  در 
به  كنندگان  مراجعه  كل  تعداد   ،94 سال  اول  ماهه 
مراكز انتقال خون استان 6 هزار و 215 نفر بوده اند. 
وى با اشاره به اينكه 965 اهدا كننده براى نخستين 
بار در اين سه ماهه خون اهدا كرده اند، افزود : خون 
گيرى به نسبت مدت مشابه سال قبل، 17.5 درصد 
رشد داشته است. وى بيان كرد: از ابتداى ماه مبارك 
رمضان تاكنون 445 مراجعه كننده داشته ايم كه از 
اهداى  استاندارهاى  به  توجه  با  نفر   362 تعداد  اين 
خون موفق به اهدا شده اند. وى درباره مراكز خون 
پنج  جنوبى  خراسان  در  كرد:  عنوان  ثابت  گيرى 
مركز خونگيرى ثابت در شهرستانهاى قاين، طبس، 

فردوس و دو مركز در بيرجند فعال است.

ارسال 100 اثر به جشنواره ملى
نقاشيخط و حروف نگارى رضوى

گروه خبر، نصرآبادى- از زمان انتشار فراخوان شركت 
نگارى  حروف  و  «نقاشيخط  جشنواره  چهارمين  در 
اين  دبيرخانه  به  اثر   100 از  بيش  تاكنون  رضوى» 
جشنواره ارسال شده است. مديركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى با اعالم اين مطلب گفت: برپايى اين جشنواره 
بسيار  نقش  رضوى  معارف  و  فرهنگ  ترويج  در 
برجسته اى دارد كه اگر به شكل مردمى برگزار شود، 
رسيدن به اهداف محتوايى مورد نظر سريع تر محقق 
به شركت دراين  افزود: عالقه مندان  مى شود. محبى 
جشنواره مى توانند تا اول مرداد آثار خود را به آدرس 
دبيرخانه    jh.ershad@yahoo.com اينترنتى 
چهارمين جشنواره نقاشيخط و حروف نگارى رضوى 
ارسال كنند. وى خاطرنشان كرد: براساس برنامه ريزى 
داورى  و  15مرداد  جشنواره  اوليه  نتايج  شده  انجام 
نهايى آثار 27 و 28 مرداد انجام و نمايشگاه چهارمين 
جشنواره «نقاشيخط و حروف نگارى رضوى» و مراسم 

اختتاميه 29 مرداد برگزار مى شود.

زمينه ايجاد حس اعتماد 
در سرمايه گذاران استان فراهم شود

تا  نمايند  اتخاذ  تمهيداتى  بايد  مربوطه  مديران 
استعالم ها در كوتاه ترين زمان ممكن و در موعد مقرر 
انجام شود تا سرمايه گذاران حس اعتماد و حمايت را 
به خوبى در استان احساس كنند. استاندار با بيان اين 
مطلب در ديدار با سرمايه گذاران چينى اظهار كرد: تيم 
مديريتى خراسان جنوبى در تمامى بخش ها و سطوح 
سرمايه گذاران  با  همكارى  و  حمايت  هرگونه  آماده 
است. سرپرست هيئت  ويژه  سرمايه گذاران چينى  به 
گفت:  نيز  جنوبى  خراسان  در  چين  سرمايه گذارى 
 12 سرمايه گذارى  با  جنوبى  خراسان  فوالد  كارخانه 
رحمانى  شهيد  صنعتى  شهرك  در  دالرى  ميليون 
خوسف ساخته مى شود كه با بهره بردارى از آن براى 

250 نفر در استان شغل ايجاد مى شود.

رعايت حقوق زندانيان مهمترين اصل در نظام قضايى است

رعايت حقوق زندانيان در همه مراحل از مهمترين اصولى 
است كه بايد به طور جد مورد توجه و تأكيد مسئولين و 

دست اندر كاران امر قرار گيرد. 
زندان  اداره كل  استاندار كه ظهر ديروز در جمع پرسنل 
ها و اقدامات تأمينى استان سخن مي گفت با بيان اينكه 
در شرع نظام مقدس جمهورى اسالمى، اسالم در حوزه 
مجازات هاى اسالمى، رعايت حقوق افراد به شدت مورد 
هاى  مجازات  حوزه  در  افزود:  است،  قرارگرفته  تأكيد 
اسالمى ازجمله حدود، ديات، قصاص و تعزيرات، حقوق 

افراد به تفكيك مورد توجه قرار گرفته شده است. 
كرد  اشاره  تعزيرات  زمينه  در  افراد  حقوق  به  خدمتگزار 
نادم شدن  و  تأديب  متنبه شدن،  زمينه  اين  در  گفت:  و 
ازجمله  اند،  به هر طريقى دچار مشكل شده  افرادى كه 

مهم ترين مواردى است كه مورد تأكيد قرارگرفته است.
ايران  اسالمى  جمهورى  مقدس  نظام  در  داد:  ادامه  وى 
كه  اين  است  اهميت  داراى  زندانيان  براى  كه  آنچه 
مجرمين و محكومان زندان ها از اقدامات خود نادم شده 
و به دامان جامعه و خانواده خود برگردند و به عنوان كسى 
كه در مقطع خاص دچار خطا شده و تحمل كيفر نموده 

است، به ادامه زندگى بپردازد.
استاندار با بيان اينكه 80 درصد زندانيان خراسان جنوبى 
را مجرمين مرتبط با مواد مخدر تشكيل مى دهند، گفت: 
باتوجه به سابقه فرهنگى، علمى و دانشگاهى استان اين 
آمار نگران كننده است. وى همچنين با اشاره به اينكه50 
 درصد از زندانيان را افراد كم سواد و يا بى سواد تشكيل 
 مى دهند، گفت: ميزان سواد تأثير بسزايي بر بزهكارى هاى

اجتماعى دارد و بايد در جهت ارتقاى سطح علمى افراد در 
تمامى زمينه ها تالش شود.

اين گزارش حاكيست كه استاندار خراسان جنوبى نسبت 

به واگذارى يك دستگاه اتوبوس به مبلغ 5 ميليارد ريال و 
نيز مبلغ 20 ميليارد ريال از اعتبارات سال 94 به اداره كل 

زندان هاى استان قول مساعد داد.

پروازهاى فرودگاه بين المللى بيرجند افزايش مى يابد
مهم ترين  جنوبى  خراسان  فردوگاه هاى  مدير 
پروازها  كمبود  را  بيرجند  فرودگاه  مشكالت 
شركت  نماينده  راستا  اين  در  گفت:  و  دانست 
هواپيمايى ماهان با سفر به بيرجند براى افزايش 
آينده  در  هواپيمايى  شركت  اين  پروازهاى 
با  گفتگو  در  سالمى  داد.  مساعد  قول  نزديك 

امسال  نخست  ماهه  در سه  كرد:  اظهار  تسنيم 
11 هزار و 196 نفر مسافر خروجى و 11 هزار 
پروازهاى  طريق  از  ورودى  مسافر  نفر   708 و 
داخلى در فرودگاه بين المللى شهرستان بيرجند 
اينكه خراسان  بيان  با  جا شدند. سالمى  به  جا 
زمينه هاى  در  خوبى  داراى ظرفيت هاى  جنوبى 

است،  پرواز  افزايش  حوزه  در  به ويژه  مختلف 
گفت: اكنون استان تشنه افزايش پروازها به ويژه 

به مقاصد تهران و مشهد و بالعكس است. 
وى اظهار كرد:  خواسته اول فرودگاه بين المللى 
بيرجند تغيير تيپ هواپيما از كوچك به بزرگ و 
در مرحله دوم افزايش پروازهاى داخلى و سپس 

برقرارى پروازها در مسيرهاى جديد است. سالمى 
با اشاره به ظرفيت هاى فرودگاه بين المللى بيرجند 
و فراهم بودن بستر توسعه در اين فرودگاه افزود: 
فرودگاه بين المللى بيرجند با ترمينال جديد و باند 
و دستگاه هاى ناوبرى به روز آماده ارائه خدمات به 

پروازهاى داخلى و خارجى است.

بيمارى هاى قلبى و عروقى صدرنشين علل فوت در استان
بيشترين علت  استان  احوال  كاظمى فرد- مديركل ثبت 
مرگ و مير در استان را بيمارى هاى قلبى و عروقى با 
313 واقعه دانست و گفت: عاليم و حاالت بد تعريف شده 
بيشترين  مورد   66 با  غيرعمدى  حوادث  و  مورد   178 با 

داليل فوت فوت شدگان بوده است. 
خراسان  احوال  ثبت  هماهنگى  شوراى  در  پورحسين 
بالغ  جنوبى اظهار كرد: در سه ماهه نخست سال جارى 
به ثبت رسيده  استان  بر 4 هزار و 657 واقع والدت در 
با ثبت 4 هزار و 414 واقعه مدت مشابه  كه در مقايسه 
از رشد 5,51 درصدى برخوردار بوده است.  سال گذشته 
پور حسين با بيان اينكه والدت ثبت شده در مهلت قانوني 
در اين مدت، برابر با 4 هزار و 609 واقعه است، افزود: در 
اين مدت، تعداد والدت ثبت شده تا يكسال پس از وقوع 
برابر با 4هزار و 618 واقعه و تعداد وقايع باالى يكسال 
39 مورد بوده است. وى در ادامه از ثبت 3 هزار و 253 
واقعه والدت شهرى و يك هزار و 404 واقعه روستايى 
در سه ماهه نخست امسال خبر داد و بيان كرد: در مدت 
و  استان 2 هزار  در  آمار والدت شهرى  مشابه سال 93 

كه  بوده  مورد   494 و  هزار  يك  روستايى  و  مورد   920
افزايش و در روستايى 6,2 درصد  شهرى 11,40 درصد 
اين مدت  اينكه در  به  اشاره  با  كاهش داشته است. وى 
در مقابل هر 100 واقعه والدت ثبت شده دختر حدود 99 
واقعه والدت پسر به ثبت رسيده است، عنوان كرد: 99,81 
درصد والدت هاى استان در سه ماهه امسال در مهلت 

قانونى به ثبت رسيده است. 
ميزان  بيشترين  مدت  اين  در  اينكه  بيان  با  پورحسين 
فرزندآورى در گروه سنى مادران 25 تا 29 ساله با 31,33 
درصد بوده، افزود: مادران 30 تا 34 ساله با 23,26 درصد 
رده هاى  در  درصد    22,61 با  ساله   24 تا   20 مادران  و 

بعدى بيشترين فرزندآورى قرار دارند.

ثبت 940 واقعه وفات در سه ماهه نخست امسال 

نخست  ماهه  سه  در  اينكه  بيان  با  احوال  ثبت  مديركل 
نسبت  افزود:  داده،  رخ  استان  در  فوت  امسال 940واقعه 
داشته  كاهش  درصد   5,5 قبل  سال  مشابه  مدت  به 
مورد   504 را  شهرى  وفات  واقعه  تعداد  است.پورحسين 

و  روستايى را 436 مورد اعالم كرد و گفت: مهلت قانونى 
ثبت وفات در استان 99,89 درصد بوده است.

به گفته وى در اين مدت، تعداد وفات ثبت شده تا يكسال 
ثبت  وفات  تعداد  و  بوده  با 927واقعه  برابر  وقوع  از  پس 
926واقعه  با  برابر  مدت،  اين  در  قانوني  مهلت  در  شده 
است كه طى اين مدت به طور متوسط در هر روز، 10,1 
واقعه وفات به ثبت رسيده است. وى با اشاره به اينكه در 
برابر فوت 100 زن تعداد 127 مرد فوت شده، بيان كرد: 
بيشترين سن فوت مربوط به افراد 75 سال به باال با 437 
از كل فوت شدگان  است كه حدود 49,55 درصد  مورد 

 جارى را تشكيل مى دهد.
ثبت به موقع وقايع حياتى 

در برنامه ريزى هاى كالن كشور نقش دارد

ثبت به موقع و درست وقايع حياتى و تعيين اسناد هويتى 
در سياست گذارى و برنامه ريزى هاى كالن كشور و استان 
با   آمار  اين  انتظار است  دارند كه  بااليى  اهميت  و  نقش 
اجتماعي  و  امنيتي  سياسي،  معاون  شوند.  انجام  دقت 

استاندار در شوراى هماهنگى ثبت احوال خراسان جنوبى 
با بيان اين مطلب اظهاركرد: با توجه به حساسيت و زمينه 
سوء استفاده كه وجود دارد، بايد تالش شود تا اين سازمان 
تأكيد  با  وى  كند.  عمل  خوبى  به  خود  ذاتى  وظايف  به 
قانونى  مهلت  در  چهارگانه  حياتى  وقايع  ثبت  برضرورت 
گفت همه دستگاه ها، دهياران و شوراهاى اسالمى بايد 
ثبت  كه  چرا  كنند  كمك  احوال  ثبت  به  زمينه  اين  در 
اسناد  تعيين  و همچنين  حياتى  وقايع  و درست  موقع  به 
هويتى در اخذ تصميمات مهم نقش دارد و اين آمارها در 
سياست گذارى و برنامه ريزى هاى كالن كشور از اهميت 
بااليى برخور دارند و هر چه با دقت بيشتر انجام شوند، 
برنامه ريزى ها دقيق تر خواهد بود. حسينى به ثبت وفات و 
شناسنامه هايى كه در دست مردم است، اشاره كرد و افزود: 
تبعات  نگيرند  جدى  را  امر  اين  مرتبط  دستگاه هاى  اگر 
زيادى در بر خواهد داشت چرا كه در مباحث اقتصادى، 
امنيتى و ثبات جامعه تأثير دارد. وى تصريح كرد: بايد در 
بحث صدور و ابطالل شناسنامه ها دقت شود چرا كه عدم 

توجه به اين موضوع آسيب ها و اثراتى بر جامعه دارد.

انتظار غير منطقى از نيروى انتظامى براى مقابله يك تنه با آسيب هاى اجتماعى
حسين زاده- با توجه به افزايش توزيع و مصرف مواد مخدر 
صنعتى، تالش مضاعف در راستاى آگاهى بخشى و اطالع 
رسانى به مردم و مشاركت دادن آنها در امر مبارزه با مواد 
مخدر و مراقبت بيشتر خانواده از فرزندانشان ضرورى است. 
بيرجند در  رئيس شوراى اسالمى شهرستان  آبادى  حاجى 
جلسه اين شورا كه با حضور فرمانده انتظامى شهرستان و 
برگزار  استان  مواد مخدر  با  مبارزه  دبير شوراى هماهنگى 
گرديد، با بيان اين مطالب گفت: شهرستان بيرجند 324 روستا 
دارد و لذا با توجه به وسعت اين شهرستان آمادگى داريم بر 
اساس اولويت هاى ستاد مبارزه با مواد مخدر، در راستاى 
اطالع رسانى و آگاهى بخشى درباره معضالت و آسيب هاى 

اجتماعى و به ويژه مواد مخدر همكارى نماييم.
برخورد  نيز  شورا  عضو  نژاد،  عبدالرزاق  االسالم  حجت 
برخى  صوتى  هاى  آلودگى  ايجاد  و  بدحجابى  مظاهر  با 
خودروها را خواستار شد و بر ضرورت افزايش گشت هاى 

پليس در مهرشهر تأكيد كرد.
به  اشاره  با  هم  شهرستان  شوراى  ديگر  عضو  حسينى 
گاليه برخى ساكنين محدوده مهرشهر و به ويژه خانم ها 

از حضور مزاحمين، خواستار رفع اين دغدغه شد و از ادامه 
روند عرضه قليان در برخى مراكز انتقاد كرد.

اينكه  بيان  با  شهرستان  شوراى  عضو  ديگر  طاهرى 
متأسفانه دستگاه هاى متولى ارتقا و تعهدات اخالقى و رفع 
معضالت اجتماعى به وظايف خود در اين راستا به خوبى 
 عمل نمى كنند و اين امر برخورد انتظامى يا آسيب هاى
اجتماعى را دشوار مى كند، گفت: متأسفانه امر به معروف  
و نهى از منكر كه وظيفه همگان است تعطيل شده در اين 
شرايط نبايد از نيروى انتظامى انتظار داشت كه به تنهايى 

با معضالت و آسيب هاى اجتماعى مقابله كند.

دغدغه پليس دراستان وقوع سرقت هاى خرد است

در ادامه فرمانده انتظامى بيرجند هم با تأكيد بر اينكه مواد 
مخدر خانمان سوز و خانمان بر انداز است و در معضالت 
اجتماعى اعم از طالق، سرقت هاى خرد و تكدى گرى 
 ردپاى مواد مخدر و معتادان به اين مواد مشاهده مى شود،
بيشتر  را  مخدر  بامواد  مقابله  موضوع  متأسفانه  افزود: 
وظيفه نيروى انتظامى مى دانند حال آنكه در اين راستا 

بايد وظايف ساير سازمان ها و نهادها هم مشخص شود.
خراسان  كه  نكته  اين  ذكر  با  نسب  شجاعى  سرهنگ 
 جنوبى از نظر وقوع جرايم هميشه در رده آخر يا ماقبل آخر 
استان هاى كشور قرار دارد گفت: دغدغه ما سرقت هاى 
خرد است كه يا ريشه در معضالت اجتماعى از جمله اعتياد 
دارد و يا ناشى از برخى سهل انگارى ها در نگهدارى از 
اموال از سوى خود مردم است. با اينحال در راستاى توجه 
دادن و هشدار دادن به مردم اقدام مى كنيم و در اين راستا 

محدوديتى در بحث ساعت كارى قايل نيستيم.

ايجاد مراكز ترك اعتياد بانوان و مركز درمان كودكان 

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان نيز از 
افتتاح مركز نگهدارى و درمان كودكان معتاد و مركز ترك 
اعتياد بانوان در بيرجند خبر داد و افزود: متأسفانه  بانوان 
مراجعه به مركز ترك اعتياد را قبح مى دانند و استقبال 
نمى كنند. زندى تقويت اعتقادات دينى را در پيشگيرى 
از اعتياد به مواد مخدر مؤثر دانست و بر ضرورت اطالع 

رسانى و اگاهى بخشى در اين راستا تأكيد كرد.

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

گـــينساكران فيلم
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تخفيف 25 درصدى بهاى بليت سينما بهمن تمامى سانس ها ويژه ماه 
مبارك رمضان اكران فيلم سينمايى «رستاخيز» روايت سينمايى از 

نهضت امام حسين (ع) در عيد فطر همزمان با سينماهاى سراسر كشور

روغــن الدن
توليد كننده روغن جامد بدون پالم

 با جايزه كااليى + نيم كيلو 
روغن مجانى در هر حلب 
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قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده:

مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره بهار 94 از طريق سامانه www. evat. ir حداكثر تا 15 تيرماه مى باشد.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى
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امام على (ع) : بد ترين شما كسانى هستند كه سخن چينى مى كنند 
و ميان دوستان جدايى مى افكنند و براى افراد پاكدامن عيب جويى مى كنند.

( اصول كافى ج2/ص 369)
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با همتايان اسرائيلى در ارتباط مداوم هستيم

ديپلمات هاى  كه  گفت  آمريكايى  ارشد  مقام  يك 
آمريكايى كه در حال مذاكره درباره برنامه هسته اى 
ايران هستند در تماس دائم با همتايان اسرائيلى خود 
هستند.اين مقام ارشد آمريكايى افزود: وندى شرمن، 
با  و  پيش  هفته  آمريكايى  ارشد  كنندگان  مذاكره  از 
ملى  امنيت  مشاور  كوهن»  «يوسى  با  امن  خطى 

اسرائيل گفتگو كرده است.

واكنش حماس به تهديد داعش 

«مشير المصرى» سخنگوى جنبش حماس در واكنش 
تروريستى  توسط گروه  ويدئويى  فايل  انتشار يك  به 
داعش كه در آن جنبش حماس را تهديد به سرنگونى 
يك  حماس،  جنبش  گفت:  ادعا  اين  رد  ضمن  كرد، 
جنبش مقاومتى فلسطينى و خط مقدم جبهه مقاومت 
و مبارزه با رژيم صهيونيستى است و تا ابد به راه خود 

يعنى مبارزه با رژيم اشغالگر ادامه مى دهد.

زمان وقفه در مذاكرات است 

لحظه  اين  در  تا  خواست  اوباما  دولت  از  كانل  مك 
تصميم درست را بگيرد و پيش از حصول يك توافق 
بد در آن وقفه ايجاد كند. رهبر اكثريت سناى آمريكا 
كه در تالش است به هر طريق ممكن مانع از يك 
توافق هسته اى شود از اوباما خواست از فرصت تمديد 
يك هفته اى مذاكرت هسته اى استفاده كرده و در اين 

مذاكرات وقفه بيندازد.

برداشت محصوالت جاليزى _ زيركوه   عكس: بيهقى عكس روز 

سياست هاى كلى برنامه ششم توسعه
 از سوى رهبر معظم انقالب ابالغ شد 

 حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب در نامه اى 
كلى  سياست هاى  جمهور،  رئيس  روحانى  آقاى  به 
سياستهاى  اين  كردند.  ابالغ  را  توسعه  ششم  برنامه 
مقاومتى»،  «اقتصاد  سه گانه   محورهاى  پايه   بر  كلى 
و  «تعالى  و  فناورى»  و  علم  عرصه  در  «پيشتازى 
مقاوم سازى فرهنگى» و با در نظر گرفتن واقعيتهاى 

موجود در صحنه داخلى و خارجى تنظيم شده است.

روزهاى پركار صالحى و مونيز در وين 

المللى  بين  آژانس  ويژه  آفرينى  نقش  به  توجه  با 
پس  اين  از  احتمالى،  نهايى  توافق  در  اتمى  انرژى 
دكتر صالحى و مونيز مذاكرات فشرده ترى با يكديگر 
مونيز  ارنست  كه  است  ذكر  به  داشت. الزم  خواهند 
موضوع  مكرر  طرح  با  لوزان،  بيانيه  امضاى  از  پس 
بازرسى هاى نامحدود زمانى و مكانى نقش سلبى و 
بازدارنده اى در مسير مذاكرات ايفا كرده و به يكى از 
نمادهاى دبه كردن طرف آمريكايى تبديل شده بود.

نمايندگان به ديدن بابك زنجانى مى روند

زنجانى  بابك  پرونده  پيگيرى  كميته  عضو  سلطانى 
با اشاره به درخواست جمعى از نمايندگان مجلس از 
رئيس قوه قضائيه براى ديدار با بابك  زنجانى در زندان، 
در  و  گرفته  قرار  موافقت  مورد  درخواست  اين  گفت: 
مردادماه انجام خواهد شد. وى در پاسخ به اين سؤال 
اين  اين ديدار چه ضرورتى داشت؟ تصريح كرد:  كه 

ديدار در راستاى بررسى پرونده بابك زنجانى است.

باور كنيد! اختالف در آمريكا ساختگى 
نيست، مثل اختالف هاشمى - احمدى نژاد! 

دوران  در  اى  هسته  تيم  سابق  موسويان سخنگوى 
است  معتقد  روحانى،  رياست حسن  اصالحات تحت 
اين  بگيريم،  جدى  را  آمريكا  در  اختالفات  بايد  كه 
اختالف  كه  است  حقيقى  اندازه  همان  اختالفات 
هاشمى- احمدى نژاد در ايران جديست. او در عين 
و  اسرائيل  آمريكا-  شديد  شكاف  گويد،  مى  حال 
ايران  براى  تاريخى  فرصتى  آمريكا،  عرب  متحدين 

ايجاد كرده است. 

نمى خواهيم جنگ ديگرى به نام تحريم ها 
عليه ايران راه بيفتد

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ايران معتقد 
احتمال  براند،  به عقب  را  گفتگوها  آمريكا  اگر  است 
دارد تا مهلت تعيين شده توافق حاصل نشود. محسن 
شود  برداشته  ايران  تحريم هاى  بايد  افزود:  رضايى 
جنگ  نمى خواهيم  ما  يابد.  پايان  هسته اى  مسئله  و 

ديگرى به نام تحريم ها عليه ايران راه بيفتد. 

آژانس سفر آمانو به تهران را تائيد كرد 

آمانو  يوكيا  برنامه  اتمى  انرژى  بين المللى  آژانس 
كرد. تائيد  را  تهران  به  سفر  براى  آژانس  كل  مدير 
ديروز  وى  آژانس،  سوى  از  شده  صادر  بيانيه  بر  بنا 
راهى ايران شده و قرار است امروز با حسن روحانى 

رئيس جمهور و ديگر مقامات ايرانى ديدار كند.

سخنگوى وزارت خارجه آمريكا: دلواپسان 
خودمان را راضى مى كنيم 

«آلن اير» سخنگوى وزارت خارجه آمريكا با اشاره به 
اقدام هاى كنگره در قبال مذاكرات هسته اى ايران و 
مانند  نيز  آمريكا  احتمالى گفت: « در  توافق  1+5 و 
ايران سيستم تفكيك قوا وجود دارد و هر قوه كار خود 
كروكر»  «باب  سناتور  طرح  از  ما  مى دهد.  انجام  را 
توافق  به  بتوانيم  اگر  مى كنيم  فكر  و  گرفتيم  ايراد 
دلواپسان خودمان  و  كنگره  برسيم، مى توانيم  خوبى 

را راضى كنيم.»

توافق فعلى، 5000 سانتريفيوژ
 در اختيار ايران قرار خواهد داد

منابع غربى تاكيد كردند كه بر اساس هرگونه توافق 
نهايى، ايران اجازه خواهد داشت تا 5000 سانتريفيوژ 
فرى  واشنگتن  گزارش  به  باشد.  داشته  اختيار  در 
بيكن، منابع غربى مدعى هستند كه در توافق نهايى 
ايران اجازه خواهد داشت تا 5000 سانتريفيوژ خود را 

همچنان به صورت فعال در اختيار داشته باشد.

يك عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى 
كشورمان درباره تمديد مذاكرات گفت: چون 
مذاكرات به پايان نرسيده و از طرفى مهلت 
ما به پايان رسيد تصميم همه اين است كه 
براى هفت روز بيشتر در وين بمانند و اين 

مذاكرات را به سرانجام برسانند.

در موقعيتى نيستيم كه به 
صراحت بگوييم مذاكرات

 به سرانجام مى رسد

كه  آنجا  از  افزود:  عراقچى  سيدعباس 
طبق  بودند  شده  تعليق  كه  تحريم هايى 
قوانين به صورت اتوماتيك بر مى گشت، 
بنابراين اروپا و آمريكا ناچار بودند به طور 
رسمى مذاكرات را تمديد كنند. ولى براى 
اينكه احساس اينكه دوباره براى چند ماه 
مذاكرات تمديد شده، پيش نيايد صرفا براى 
هفت روز توافق ژنو تمديد شد و به آژانس 
به  ژنو  توافق  براساس  اعالم شد كه  هم 
وظايف خودش ادامه دهد. وى اظهار كرد: 
مذاكرات در اين چند روز ادامه پيدا خواهد 
كرد تا ان شاءا... به سرانجام برسد، اما ما 
هنوز در موقعيتى نيستيم كه به صراحت 
سرانجام  به  قطعا  مذاكرات  اين  بگوييم 
نهايى خودش به عنوان يك توافق يا عدم 

توافق مى رسد.

فضاى مثبتى بر مذاكرات 
حاكم است

 عراقچى گفت: همه هيئت ها و ايران دارند 
با جديت روى اين متون كار مى كنند همه 
جدى هستند، فضاى مثبتى بر اين مذاكرات 
به جلو در همه  حاكم است، روحيه رفتن 
هيئت ها وجود دارد ولى اين معنايش اين 

نيست كه هيئت ها از جمله خود ما حاضر 
هستيم به هر قيمتى توافق بكنيم.  

براى ما رسيدن به يك توافق 
خوب مهم است

كننده  مذاكره  تيم  ارشد  عضو  اين 

بايد  حتما  توافق  افزود:  ايران  هسته اى 
خوب  توافق  و  باشد  خوب  توافق  يك 
چارچوب ها  و  اصول  كه  است  توافقى 
مقام  توسط  بويژه  كه  قرمزى  خطوط  و 
معظم رهبرى ترسيم شده در آن رعايت 
شود و در آن صورت است كه به توافق 
رضايت خواهيم داد. عراقچى در پاسخ به 
اين سوال كه آيا در اين هفت روز توافق 

امكان دارد، گفت: اميدوار هستيم كه در 
اگر  برسيم  سرانجام  به  روز  هفت  اين 
نبوده  زمان  اسير  گاه  هيچ  ما  نرسد  هم 
و نخواهيم بود و براى ما رسيدن به يك 
ترسيم  كه  مالك هايى  با  خوب  توافق 
يك  در  حتما  اينكه  نه  است  مهم  شده، 

زمان مشخصى بايد به سرانجام برسد. 

عدم توافق و خودكفايى را به 
يك توافق بد ترجيح مى دهيم

مواضع  تشريح  به  روانچى  تخت  مجيد 
ايران در مذاكرات پرداخت و گفت تهران 
عدم توافق و خودكفايى را به يك توافق 
بد ترجيح مى دهد. وى افزود: ما در لوزان 
زمان نداشتيم تا در مورد همه موضوعات 
وارد جزئيات شويم. بنابراين، ما به همراه 
كه  را  تا مسائلى  شركايمان سعى كرديم 
كنيم.  حل  بود،  مهم  طرف  دو  هر  براى 
مى كنيد،  صحبت  كليات  به  راجع  وقتى 
مى توانيد به سرعت كم و بيش با مسائل 
اعالم موافقت كنيد. اما وقتى وارد جزئيات 

مى شويد، زمان بر خواهد بود. 

اگر توافق شود، به نفع ما، 
به نفع منطقه و به نفع 5+1 

خواهد بود

او در پاسخ به اين سوال كه توافق يا عدم 
توافق چه تاثيرى بر دولت دارد، گفت: «اگر 
توافق شود، به نفع ما خواهد بود، به نفع منطقه 
خواهد بود و به نفع 1+5. اين واقعا يك بحران 
ساختگى است. اما يك توافق براى آنكه پايدار 
باشد، بايد توافق خوبى باشد. اما در عين حال، 

توافق هم نشود، دنيا به سر نمى رسد. 

عدم توافق پايان دنيا نيست 

عراقچى:مذاكرات هفت روز ديگر تمديد شد 

افق مذاكرات هسته اى، مثبت و اميدوار كننده است

روى  پيش  افق  جمهورى،  رئيس  دفتر  رئيس  نهاونديان 
كرد  توصيف  كننده  اميدوار  و  مثبت  را  اى  هسته  مذاكرات 
اما  نشده  تمام  اى  هسته  مذاكرات  كار  چه  اگر  گفت:  و 
نظرهاى  اعمال  تهديد،  زبان  از  استفاده  به جاى  كه   همين 
يك طرفه و اعمال مواضع يك جانبه، طرفين به منطق و 
اهداف مشترك دست پيدا كردند، دليل كافى است كه نسبت به آينده مذاكرات و 

حصول توافق خوشبين باشيم.

آقاى نوبخت! طبيعى است كه از اتفاقات همه قوا مطلع نباشيد

نماينده مردم تهران كه از ارسال پيغام هسته اى اوباما به مقامات 
نظام بواسطه نخست وزير يكى از كشورهاى همسايه خبر داده بود، 
نسبت به اظهارات نوبخت مبنى بر «عدم تاييد ارسال خبر پيام 
محرمانه رئيس جمهور آمريكا به مقامات كشورمان» واكنش نشان 
داد. بذرپاش در صفحه اينستاگرامش اين پيام را منتشر كرده، برادر 
عزيز جناب آقاى نوبخت خودتان مى دانيد كه براى شما احترام زيادى قائلم، ولى حضرتعالى 

سخنگوى قوه مجريه مى باشيد، طبيعى است از همه اتفاقات در همه قوا مطلع نباشيد.

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

فروش ويژه ماه مبارك رمضان 
تا 10 ماه بدون افزايش قيمت
تعميرات تخصصى دستگاه آب شيرين كن 
3 فيلتر بخر 4 عدد ببر
 يك سال گارانتى قطعه تعويض شده

آب شيرين كن مروج
بين معلم 44 و چهارراه قنادى طوس

32442272 - 09151615329
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امالك و مستغالت

فروشى چاه زينى حدود600 متر 
زمين كشاورزى چارديوارى شده 
كنار تير برق 09105451251

فروش يا معاوضه يك باب مغازه در 
بازار سادسى طبقه سوم يا زيرزمين 

با منزل وياليى 09306121707

فروش آپارتمان 173 مترى 
طبقه اول معلم 13 با تمام امكانات
 فى توافقى 09153610241

فروش يك واحد آپارتمان 86 مترى 
با تمام امكانات سند آزاد فقط 77 م 

معصوميه 09158634036

فروش يك واحد آپارتمان دو نبش
طبقه همكف.حياط خلوت دار
فى توافقى09159621224

فروشى باغ روبروى كويرتاير
2400مترحصارشده فى: توافقى 

09156034193

معاوضه 1000متر زمين 
كشاورزى با مسكن مهر

09159645880

منزل فروشى مهرشهر 24قسط 
پرداختى باتمام امكانات فى 83م 
و20م وام مانده09156635072 

فروش فورى 30متر زمين تجارى 
در دستگرد- معاوضه باخودرو 

09153612512

 فروشى منزل موس بن جعفر
شمالى وياليى م120مترفى70م

09155625715

فروش   زمين130مترى . 
اميرآباد؛محدوده ى خاكى.
 فى 30م 09151638937

معاوضه دو واحد 130 مترى در 
حال ساخت- ظفر- با ملك وياليى 

جنوب شهر. 09358531890

واحد آپارتمان متراژ باال.فول. 
امكانات .فروش يا معاوضه با زمين 

مسكونى.. 09153623134

فروش يك واحد آپارتمان طبقه دوم 
سند آزاد بدون وام 58 م تومان

09155624526

فروش آپارتمان 80 مترى.
مشهد. الهيه بلوار سجاديه.مجتمع 

فرهنگيان 09155622650

فروش 1500متر زمين - روبروى 
روستاى بجد مترى250 هزار تومان 

09010941924

امتياز آپارتمان فروشى- خيابان 
شهيد ناصرى- واريزى 30ميليون 

فى توافقى 09353242617

واحد آپارتمان - خ دولت 
110متر زيربنا -  دو واحد 

فى:كارشناسى09157566606

واحد آپارتمان 90متر-
110م نقد+ 20م وام مسكن 

11ساله 09151605482

منزل مسكونى -بافت فرسوده - 
روستاى چهكند با متراژ 350 متر 
فى:كارشناسى 09017609959

منزل فروشى اميراباد 120متر
 زمين 90متر بنا شمالى

 فى: 80م     09156667648

فروش زمين مسكونى 24مترحاشيه 
خيابان 20مترى ورودى مهرشهر

09157556797

فروشى منزل وياليى180متر.
مدرس30.نب4راه دوم 

09155623074

منزل300مترى طالقانى8بن بست 
دوم.دنبال پيمان كارساخت50،50    

09155623074

فروش امتياز آپارتمان فاز دوارتش 
شهيدناصرى باواريزى 22م 
فى28/5م09155614726

فروش يامعاوضه 20 هزار متر زمين 
كشاورزى همراه دو ساعت آب 80م 

( نقد- شرايط) 09399205091

هزار متر زمين مشاع - دهلكوه 
پشت شركت نفت سنددار آينده دار

فى:  توافقى 09159617155

فروش يامعاوضه زمين با خودرو 
دراميراباد 250 متر شمالى
 زير فى  09155614099

آپارتمان 75 مترى از مجتمع فرهنگيان 
شمال شهر دونبش با وام (20 قسط 

پرداخت شده) 09159189910

زمين120موقعيت تجارى 
خيابان30مترى دستكرد معاوضه 
باواحد مسكن مهر09151600293

فروشى 4500 متر زمين با آبيارى 
قطره اى و نهال - دشت بجد. فى 
مترى11000ت. 09354672314

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

فى كارشناسى 09195605878

فروش آپارتمان 90 مترى و70 
مترى حياط با كليه امكانات و 
موقعيت عالى 09156044960

فروش يك واحد آپارتمان 85مترى 
مهر شهرفى 40م 
09159626255

فروش آپارتمان شمال شهر
باتمام امكانات 105مترمفيد

شمالى.سندآزاد 09155618396

يك قطعه زمين فروشى خيابان 
دولت دونبش, 220متريامعاوضه 
باآپارتمان درمشهد 9151614976

واحد تجارى- حكيم نزار داراى 
جوازو...  با شرايط واگذار مى شود 

09155621955

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

دربيرجند 09155611987

امتياز آپارتمان فروشى واقع در 
فاز2ارتش واريزى مبلغ30ميليون 

فى توافقى 09353242617 

فروش يك واحد اپارتمان همكف 
متراژ100متر - چهكند باامكانات 
كامل فى توافقى 09151640644

 فروش با معاوضه باغ با استخر 
ويك واحد مسكونى 

09398078393

هزارپانصدمتر زمين با سى دقيقه 
آب از چاه با دو خانه قديمى 
فخرآبادتقاب09398078339

امتيازمسكن مهرواريزى 17معاوضه 
باماشين.آژانس.سوپر.فى28

09368696271

فروشى 11400 متر زمين مزروعى 
ا موقعيت عالى در دشت بجد 

مترى 12 هزارت 09354672314

سايت ادارى طبقه پنجم 
75مترپكيج پاركينگ كولر20م 

وام65م 09156692686

فروش مسكن مهر (75,متر مفيد)
مهر شهر روبه روى فضاى سبز.
فى توافقى09153633517

فروش فورى زمين موقعيت عالى 
حاشيه 20 مترى ورودى مهر شهر 

09155612171

فروش يك واحد آپارتمان دو نبش 
شركت مولوى.طبقه همكف.
فى:توافقى  09159621224

فروش واحد 85 مترى 
استاندارى با امكانات كامل 

32344171و09158604910

زمين فروشى نود متر حاجى آباد 
سنگ كارى شده  فى 23 م

09159625495

فروش واحد75 مترى 
با امكانات

 09158604910 
زمين وباغ منزل فروشى 
روستاعباسادبهدان تماس 

خريدارواقعى 09156633578

زمين فروشى ومعاوضه اى
 واقع در بجد

09304773266

امتيازمسكن مهرواريزى17م 
شركت اوقاف كارشناسى 28م  

09159611511

فروش2قطعه زمين120مترى 
بسيجيان دشت على اباديامعاوضه 

باماشين09159617233

فروش آپارتمان75مترى 
سجادشهر2خواب نورگيرسندآزاد. 

77م فورى 09364651606

فروش يامعاوضه اپارتمان ازفاز5 
شهردارى 85 مترى فول امكانات 

فى 55 م 09011215833

آپارتمان فروشى،مشهد، 
56متر،پانصدتومان كرايه،نقدواقساط 

09151601428

فروش واحد 75متر كنارترمينال.
پاركينگ آساسنسور انبارى.شماره 

تماس 09153612754

فروش آپارتمان 68مترى آوينى نيلوفر 
آفتاب گيرفول امكانات سند آزاد 

فى115م  09155614808

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 ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

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

رهن و اجاره

اجاره اپارتمان 90مترى دوخوابه 
خيابان مدرس 2ميليون 350 اجاره

09151600789

 يك باب مغازه در محدوده خيابان 
مصطفى خمينى به اجاره داده 

ميشود 09158669351

جوياى يك مورداجاره، در مهرشهر، 
 يا داخل شهر،دوخواب،همكف

09359863902

تعويض روغنى - خيابان مصطفى 
خمينى به اجاره ويارهن داده 

مى شود 09151639018

اجاره يا رهن مغازه 15 و25 مترى 
حاشيه ولى عصر23 مهرشهر

09153636787

فروش يارهن واجاره باغ منزل 
چاه رستمى

09158631494 

واحد 85 مترى مجتمع استاندارى 
15 ميليون رهن و 150 اجاره 

09153619022

يك واحد زيرزمين درخيابان
 قدس غربى اجاره داده ميشود

09153620142

مغازه اجاره اى چهكند 50 متر 
كف سراميك ديوار تا سقف كاشى 

09156667648.

اجاره زيرزمين 24مترى 
سجادشهرفقط فقط خانوم 

09157710096

رهن واجاره مغازه24متر همكف 
+زيرزمينكوچه مسجد آيتى

09155612382

جوياى منزل وياليى تا500اجاره.
در محدوده توحيد.سيلو. پاسداران.
معلم وغفارى 09158619838

اجاره يارهن مغازه70 
مترحاجى اباد خيابان 
وليعصر09159644583

منزلى نزديك قلعه 
به اجاره ميدهم. 
09358938462

خودرو پرايد

فروش پرايد132 سفيدبدون رنگ 
بيمه تاآخرسال معاوضه باپرايد 88 

يا87    09156635589 

پرايد سفيد مدل 88 بى رنگ ،
 فى 12800000
09156176785

پرايد مدل 88سفيد- بى رنگ 
40هزاركار- بسيار تميز

فى:  14500     09354961865

فروش پرايد78دور رنگ سفيد 
بيمه تا اخر سال بيمه الستيك نو 

فى 6/800 09305978802

پرايدفروشى مدل 83 مشكى گلگير 
رنگ الستيك 4 تانو بيمه 1 سال 

فى 8500  09159647685

پرايد111نوك مدادى مدل 89 
بيمه برج7 فى 14/200هزار

09159624921

فروش 141 مدل 87 بژ دوگانه 
يك سرگلگيررنگ دارد فى توافقى 

09151601972

فروش فورى پرايد 86 نقره آبى  
يك سال كامل بيمه ،  فى 10700  

09155638151

پرايدمدل 87دو گانه كارخانه 
بيمه تا آذرماه فى 13 م مليون 

09399646150

معاوضه پرايد87نقره آبى،بيرنگ 
يكسال بيمه - باپرايددوگانه 

كارخانه 09151602658

فروش پرايد 132خانگى
 كم.كار.

09158659648

فروشى 111
سفيدخشك فول
09157229010 

فروشى پرايددوگانه كارخانه 
مدل86رنگ زيتونى متاليك 

خانگى09152038400

پرايدمدل 82زغالى دوتكه رنگ 
بيمه آخر سال تكميل فى 8500م 

09158600118

خودرو پژو

فروش يا معاوضه پژو 405 - نقره اى  
دوگانه كارخانه - بى رنگ - مدل 86 

فى: 18 م 09153624877

پارس سال دوگانه داشبورد جديد 
مدل بهمن 93 خاكسترى 

فى 36500     09153635766

خريدارماشين پژو405 
تا مبلغ20 ميلون

 09153624007

فروش فورى 206اس دى.v9فول 
دنده اتومات مدل 89سفيد

چندلكه رنگ 09364651606

فروشى 206 نقره اى 83
با ده سال تخفيف بيمه فى:15م 

09301884247

فروش يامعاوضه پژو روأ مدل 
88يكسال بيمه .الستيك ها نو 
رنگ نقره اى 09384013217 

آردى سفيد مدل 82 دور رنگ
فى: 7م

09159645880 

206مشكى رينگ اسپرت 
جوان پسند.يازده و نيم م 

09333575787

پژو پارس مدل 84 نقره اى
 دوگانه فى: 19 م 
09159645880

پارس 85موتورزانتيا الستيك 
نوبيمه تا12 تمام رنگ نقره اى 

09158631494

خودرو متفرقه

سمند85دوگانه 3تيكه رنگ 
معاوضه با پرايد مدل باال  

09154071025

كمپرس نيسان سالم باوسايل 
جانبى.فى توافقى زيرقيمت 

09156659228

سمند se- سفيد مدل 93 كاركرد 
فروش وتعويض با پرايد تا مدل 91    

09151632258

l xمعاوضه ،فروشى سمند
مدل90سفيد  فاقدرنگ شدگى 
فى23/500م  09159209320

خريدار نيستان مدل 85 
سالم براى كار در جاده 

09159626871

موتورهنداپيشتاز استارتى پنج دنده 
مدل 89بيمه دارد4سال تخفيف 

09158605281

فروش موسو اتومات 6سيلندر 
نوك مدادى فنى 

عالى09151607030

تريلى ماك با شرايط عالى 
به فروش ميرسد 
09153356232 

روآ 86 دوگانه تك برگ سند فنى 
عالى فروش يا معاوضه با پرايد 

دوگانه09013607273

آپاچى 150مشكى مدل 88 
و تريل پيشرو 150سند اوراقى
 فى: توافقى 09153612447

دوچرخه 26،يك ماه كار، 
بسيارتميز،در حد نو،فى:230هزار 

تومان 09156692248 

فروش سوارى چرى
 مدل 89 نقره اى فورى 

09159639352

فروشى يك دستگاه ماشين 
ايويكو مدل 81 بارى فى توافقى 

09157864886

فروش مزدادوكابين 
مدل84تميزوكم كار فى 22 م 

تومان 09158619372

وانت مدل 81 دوگانه 12 سال 
تخفيف بيمه

09151600379 

فروش هاچ بك مشكى 
87هيدروليك بيمه تا9تميزفى 13  

09354672325

پى كى مدل 84 - زرشكى بيمه 
يك سال تخفيف 9 سال 6/900   

09331736362

پيكان فروشى مدل81دوگانه بيمه 
معاينه با11سال تخفيف بيمه
 فى توافقى09159648712

موتورهنداپيشتاز استارتى پنج دنده 
مدل 89بيمه دارد معاوضه باهندا 
90به باالتميز 09158605281

فروش موتور بى كالج مدل 89 
مدارك كامل بيمه ندارد.فى 1800 

09019117418

فروشى يك دستگاه ماشين 
ايويكو مدل 81 بارى فى توافقى 

09157864886

خريدارsdمدل90_92 
v8سفيد،بيرنگ،پول نقد به قيمت 

كارشناسى 09153617836
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رايانه و همراه

 Apple for.s  فروش
32گيگ

09158384238 

فروش فورى يك عدد گوشى گلكسى 
يانگ صفحه 3اينچى تميزوسالم 
.قيمت براى خ 09335616463

 sony experia GO گوشى
ضدآب يك هفته كار بفروش ميرسد 

390مقطوع.  09158384238

گوشى موبايل دست 2شمارا 
خريداريم.بشرط سالمى 

09158384238

فروش
 يك گوشى همراه 
09156632972

فروش نوكياC2_05 سالم
 با قيمت عالى95ت
09397051976

گوشى تميز شمارا 
خريداريم.

09158384238

جوياى كار

به شاگرد درآرايشگاه زنانه
 نيازمنديم

09153412086

پرستار كودك با سابقه كار 
مرتبط ومعرف معتبر نيازمنديم 

09153626412

استخدام طراح ، مسلط به
 فتوشاپ و كرل .يك شيفت. 

 09378141602

تعدادى راننده جوانى جوياى كار 
با پژو405 صفردوگانه سوزتلفن 

09158671899

جوانى جوياى كار  با 
پژو405 صفردوگانه سوزتلفن 

09158671899

ليسانس عمران با 4 سال سابقه 
و پايه 3 اجرا و نظارت آماده 
همكارى09390687252

استخدام بازارياب حرفه اى در امور 
تبليغات با حقوق يك ميليون و پانصد 

هزارتومان. 09378141602

جوانى دانشجو هستم22 ساله.متاهل 
آشنابه آرايشگرى.دنبال كارآرايشگاه 

هستم09159651120

به تعدادى نيروى آقا وخانم جهت 
شركت خدماتى نيازمنديم

09155051239

تعدادى راننده با ماشين دوگانه سوز 
جهت كار درآژانس نيازمنديم

 09155619072 

جوانى با خودرو سمنددوگانه سوز 
مدل 94آماده همكارى با شركتها 
و مراكزدولتى 09157281491 

نيازمند نيروى كامال ماهر 
براى كارواش با حقوق باال 

09154958464

به تعدادى ويزيتور خانم با روابط 
عمومى باال نيازمنديم

9158641004

جوياى كار:جوانى 29ساله متاهل 
داراى گواهينامه ،راننده كاميونت آماده 

همكارى 09157231378

جوانى داراى مدرك
 كارشناسى عمران سابقه كار 

09159654507

استخدام بازارياب حرفه اى درامور 
تبليغات با حقوق 1ميليون و پانصد 
تومان+پورسانت. 09378141602

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم 

09157217084

لوازم منزل

فرش12متر(نو)ماشينى900تومن.
گازطرح فرتميز150جاكفشى 

09159638288

جارو شارژى 
خانگى50تومن

09157418930

سرويس52پارچه آركوپال فرانسوى 
رنگ قرمزوكولرگازى اسپليت 24000 
هردو مورد آكبند 09376948847

فروش بخارى گازى نيك كاال 
2ماه كاركرد درحد نو فى 220ت 

09011637166

فروش 2 عدد فرش ماشينى
 12مترى ، دست دوم ،350ت

09011637166

فروش تلويزيون رنگى 24اينچ پارس
 با دستگاه ديجيتال نو 

فى 200ت  09011637166

خريدارلباسشويى
 دوقلوى حاير

09153660583 

فروش چرخ خياطى
 جانومه با ميز

09385645888 

ضبط كنوود 5 طبقه 7سال بال 
استفاده در حد نو قيمت 750

09301610500

يك عدددراوروميز كامپيوتر
درحدنو فى 500
09381619975

يك عددفرش12متر.گازطرح 
فر.ابگرمكن برقى بفروش ميرسد

 09352376866

متفرقه

تاكسى تلفنى فعال
 واگذار ميشود

09306703037 

فروش توليدى خياطى باتمام امكانات 
فى:  حدوداچهارميليون

09381619975

فروش تانكرنفت1000ليترى 
دست دوم سالم وتميز،ورق ضخيم 
220هزارتومان 09155617282 

چهار حلقه رينگ
 السيتك اسپرت فروشى 

09354961865

كليه لوازم محصوالت فرهنگى واقع 
در مهرشهر بانازلترين قيمت بفروش 

ميرسد09390821811

فروش سهام
 سيمان باقران

09153614259 

گاوصندوق دودرب قد1متر 
عرض 50 قيمت 170هزار

09157286458 

فروشى يك عدد ماشين 
جيب شارژى دو نفره فى 700 

09155099635

خريدار يك باطرى
 موتور سالم هستم
09157411244 

فروش لوازم سه فاز
 كارواش قيمت3م500  

   09376686293

جواز كسب نمايشگاه اتومبيل
 اجاره يا واگذار ميشود 

09155619072

يك عدد ماشين شارژى دو موتوره 
به فروش ميرسد

09153613001 

وسايل نجارى Mdf فروشى
 پيام دهيد

09157286458 

فروش فروشگاه پوشاك زنانه واقع 
در بهترين نقطه خيابان معلم با 
دكوراسيون زيبا 09351031957

خريدارسيستم
 گاز سى ان جى پژويى 

09159644583

كارواش باموقعيت عالى باقيمت 
مناسب تفاوقى

09354804742 

فروش پرينتر سامسونگ 3كاره 
(پرينتر،كپى،فاكس)كم كار درحد نو 

فى 650ت 09011637166

فروش دستگاه بلوك زنى.
فى:1،700م

09159645880 

فروش فورى آژانس با جواز 
4سال اعتبار فقط 7/500/000         

09159638196

فروش كليه
 لوازم كابينت سازى
09153613862 

فروش دستگاه ترازوى ديجيتال سوپر 
ماركت به همراه يك دستگاه باسكول 

500 كيلويى09159688198

فروش بوقلمون
 زنده دشت بجد  
09159640020  

خريدارباربند زانتيا نو
 يادست دوم 

09157213655

فروشى يك دسگاه ترانس جوش نو 
شماره 400 فى: توافقى ويامعاوضه با
ماشين لباس شوى 09305536977

فروشى دو شاخه تيراهن 12مترى 
نمره 18 زيرقيمت بازار 40هزارتومان 

0151632141


