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در شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان بيان شد:

زنگ خطرمواد مخدربه صدا درآمد
صفحه 7

به مناسبت چهلمين روز درگذشت همسرى مهربان
 پدرى فداكار و برادرى عزيز فقيد سعيد 

شادروان حاج نادعلى 
بقائى فرد

جلسه يادبودى چهارشنبه 94/4/17 مصادف با شهادت 

حضرت على (ع) از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل 

حسينيه گازاريها "واقع درخيابان مدرس" برگزار مى شود

 تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان 

خواهد بود.

خانواده هاى بقائى فرد و ساير بستگان

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان 

مرحومه مغفوره 

شادروان حاجيه زهرا مزروعى
(همسر مرحوم حاج سيد محمد خيريه)

جلسه بزرگداشتى امروز سه شنبه 94/4/16 از ساعت 18 الى 19 

در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود
تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان 

خواهد بود.

خانواده هاى: خيريه و مزروعى

17 تيرماه ، سومين سالگرد فقدان 

رضاى عزيزمان
روزها رفت و گذشت و در انديشه بازآمدنت

 لحظه ها طى شد و ُمرد
و نگاهم هر روز باز هم با همه شوق، كوچه ها را 
پاييد مثل آن روز كه مى آمدى از دور ... دريغ 

دل من در غم هجران تو اى خوب ترين چه بگويم چه كشيد

نثار شادى روح پاك و بلندش صلوات

حسينى

"هوالباقى"
                تا روانم هست، خواهم راند نامت بر زبان

                                              تا وجودم هست، خواهم كند نقشت در ضمير
با اندوه فراوان درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجيه خانم معصومه حميدى
مادر بزرگوار جناب آقاى دكتر مسعود طاهرى (وكيل دادگسترى)

را به اطالع مى رساند:
به همين مناسبت جلسه ترحيمى چهارشنبه 94/4/17 از ساعت 17 الى 18 

در محل حسينيه آيت ا... آيتى منعقد مى باشد 
با تشريف فرمايى خود موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهيد بود.

خانواده هاى: خزائلى ، بهداد ، عباس زاده و ساير فاميل وابسته

مركز آموزش علمى - كاربردى بيرجند يك
 به زودى دانشجو مى پذيرد.

انتهاى طالقانى 3          32238684-5  
اطالعيـه

" تقدير و تشكر "

از تمامى سروران ارجمند ، اقوام ، دوستان و همشهريان عزيز 
كه در مراسم تشييع و تدفين پدر عزيزمان 

مرحوم عبدا... حقيقى مود
 شركت نمودند و ما را مورد لطف خود قرار دادند، صميمانه 

 تقدير و تشكر مى نماييم. ضمنا مراسم سوم آن مرحوم 

امروز سه شنبه 94/4/16 از ساعت 16/30 الى 17/30
در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) "واقع در خيابان معلم" برگزار مى شود

حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده حقيقى مود

به مناسبت سومين روز درگذشت پدرى مهربان و همسرى دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان عباسعلى بهلگردى
" بازنشسته آموزش و پرورش "

جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/4/16 از ساعت 17 الى 18 در محل 

حسينيه آيت ا... آيتى "واقع در خيابان مطهرى" برگزار مى شود

 حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى بهلگردى و ساير بستگان

به مناسبت هفتمين روز درگذشت مرحومه مغفوره 

حاجيه زهرا بهدانى 
(همسر حاج محمد حسين بهدانى و مادر خانم حاج جواد بهدانى)

  در مشهد مقدس، جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/4/16 
از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان 

انقالب" برگزار مى شود، حضور سروران معظم موجب شادى روح
 آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى بهدانى و ساير بستگان

" اوست پايدار"
با تشكر فراوان از عزيزانى كه در مراسم تشييع و تدفين مادر و خواهر عزيزمان 

شادروان حاجيه طلعت وحدانى
" همسر مرحوم حاج عبدالكريم اشراقى "

 شركت فرمودند به اطالع مى رساند: به مناسبت سومين روز درگذشت 
آن مرحومه جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/4/16 از ساعت 4 الى 5 

بعدازظهر در محل هيئت حسينى (پايين شهر) برگزار مى شود
حضور شما سروران در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحومه 

و تسلى خاطر خانواده هاى سوگوار خواهد بود.

خانواده هاى: اشراقى ، وحدانى و ساير بستگان

           

در نظام هاى اقتصادى دنيا، درآمدهاى پاك مالياتى به عنوان يك منبع تأمين 
مالى با ثبات، محور توسعه پايدار اقتصادى به شمار مى رود. ماليات به دليل 
كاركردهاى چندگانه به عنوان مهمترين تامين كننده درآمدهاى كشور، زمينه 
استقالل اقتصادى و امنيت ملى، گسترش عدالت اجتماعى، توزيع مناسب و 

تعديل ثروت و در نهايت كاهش فاصله طبقاتى را فراهم مى نمايد.
در شرايط كنونى با توجه به تحريم هاى ظالمانه و ناعادالنه نظام سلطه بر 
كشور عزيزمان، تنها نسخه شفابخش اقتصاد داخلى در مقابل تأثيرات مخرب سياست هاى ظالمانه اقتصادى 
خارجى، تكيه بر اقتصاد مقاومتى با اولويت توليد و ظرفيت هاى داخلى اقتصادى كشور به منظور جايگزينى 

درآمدهاى مالياتى بجاى درآمدهاى نفتى ميسر مى باشد.
به  در جهت رسيدن  و مسئول  نظام حاكميتى  به عنوان يك  مالياتى كشور  امور  راستا سازمان  در همين 
 اهداف كالن اقتصادى با اصالح نظام مالياتى فعلى و پى ريزى يك سيستم كارآمد در سالهاى اخير در قالب 
پياده سازى و توسعه ماليات بر ارزش افزوده، اصالح قوانين مالياتى و اجراى طرح جامع مالياتى به عنوان 
 اساسى ترين محورهاى تحول نظام مالياتى، اقدامات بسيار ارزشمند و پايه اى را طراحى و به حيطه اجرا 
در آورده است كه اميدواريم با هماهنگى و همكارى بخشهاى ديگر اقتصادى و فعاالن محترم اقتصادى زمينه 

تحقق جايگزينى « ماليات » به جاى « نفت » در كشور ما فراهم گردد.
لذا اينجانب در آستانه 16 تيرماه روز ماليات و آغاز هفته فرهنگ سازى مالياتى ضمن تشكر از زحمات كليه 
توفيق  اقتصادى،  استان و همكارى خوب مردم شريف و فعاالن  مالياتى در سراسر  نظام  همكاران خدوم 
همگى را در جهت تحقق اهداف عاليه نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران و دولت محترم از درگاه ايزد 

منان خواستارم.
يحيى يعقوب نژاد - مديركل امور مالياتى استان

    پيام مديركل امور مالياتى خراسان جنوبي به مناسبت هفته ماليات

از  يكى  حاضر  حال  در 
براى  منابع  مهمترين 
هاى  هزينه  تأمين 
كشورهاى  در  عمومى 
درآمـدهاى  مختـلف، 
بـاشـد  مى   مالياتى 

دنبال  به  ماليات  وضع  با  حكومتها  ترتيب  اين  به  و 
اقتصادى و كاهش فاصله طبقاتى در جامعه  توسعه 
به صنعت  اتكاء  به  توجه  با  ما  در كشور  باشند.  مى 
نفت و از طرفي محدود بودن اين ثروت و نوسانات 
قيمت آن، براي خنثى نمودن تهديدهاى بين المللى 
و توسعه اقتصاد پايدار و برقراري عدالت اجتماعي در 
جامعه، اتكاء به «ماليات» به عنوان يك منبع مالى با 
ثبات، ضرورتى قطعى و اجتناب ناپذير مى باشد؛ همان 
گونه كه رهبر حكيم و فرزانه انقالب در زمينه اهميت 
اقتصاد مقاومتى بارها تأكيد فرمودند كه با كار سخت، 
اعتماد به مردم و اعتماد به سرمايه هاى داخلى بايد 
اتكاء بودجه كشور به نفت قطع شود و براى رهايى 
به  وابستگى  كاهش  و  نفت  مفت  پول  به  كشور 
كشورهاى خارجى، تكيه بودجه بايد به درآمدى كه 

مردم توليد مى كنند و ماليات مى دهند، باشد. 
لذا اينجانب در سالي كه به تدبير رهبر حكيم و فرزانه 
انقالب به نام  «دولت و ملت، همدلى و همزبانى» 
نامگذاري شده است، ضمن گراميداشت هفته ماليات، 
نهاده،  ارج  را  عرصه  اين  فعالين  ارزشمند  خدمات 
نظام  به  خدمتگزارى  مسير  در  را  همگان  توفيق 
توجهات حضرت  در ظل  اسالمى  مقدس جمهورى 
ولى عصر (عج)، رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و 
همچنين سياستهاى عدالت محور دولت تدبير و اميد 

از خداوند متعال خواستارم.
وجه اله خدمتگزار - استاندار خراسان جنوبى

پيام استاندار خراسان جنوبي
 به مناسبت هفته ماليات
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رئيس كل بانك مركزى از يكسان سازى نرخ ارز در كشور به فاصله 5 تا 6 ماه پس از عملى شدن تفاهم هسته اى خبر داد. به گزارش ايرنا، ولى ا... سيف 
در پاسخ به پرسشى در خصوص زمان در نظر گرفته شده براى يكسان سازى نرخ ارز توسط بانك مركزى، افزود: البته بايد اين امر را مدنظر قرار داد 
كه بهترين زمان براى يكسان سازى نرخ ارز ارتقاى سطح ارتباطات بين المللى بانكى و كارگزاران است.

زمان يكسان سازى نرخ ارز از زبان سيف 

امروز 16 تير 1394 مصادف با
 20 رمضان 1436 و 7 جوالى 2015

 رحلت فقيه اصولي و عالم ديني «آيت  ا... ميرزا 
ابوالهدي كرباسي» (1316ش).

درگذشت شاعر اهل بيت استاد «سيد 
رضا حسيني» ملقب به «سعدي زمان» 

(1365 ش)

در  زمان  به سعدي  ُملَقَّب  استاد سيدرضا حسيني 
وي  آمد.  دنيا  به  آذربايجان  در  ش   1289 سال 
عالوه بر تبحر در ادبيات فارسي و تركي و عربي، 
به تحصيل علوم متداول، توجه عميق نشان داد و 
توانست در كالم، منطق، تاريخ، حديث، فقه، تفسير 
قرآن و حقوق و عرفان، اطالعات وسيعي به دست 
خاندان  مصائب  و  سرگذشت  حسيني  استاد  آورد. 
بزرگوار رسالت و واليت را از مآخذ معتبر اسالمي، 
اعم از شيعه و سّني استخراج مي كرد و آنها را با 
زباني شاعرانه و آميزه اي از حماسه و عاطفه بيان 

مي نمود و اشعاري گيرا و دلنشين مي سرود.

روز ماليات.
رحلت عالم رباني آيت  ا... «زين  العابدين مرندي» 

(1301ش).
ثبت رصد خانه مراغه از دوره ايلخاني در فهرست 

آثار ملي ايران.
فرهنگي  آثار  فهرست  در  پاسارگاد  مجموعه  ثبت 

ميراث جهاني يونسكو (1383ش).
به  اسالم  سپاهيان  توسط  معظمه  مكه   فتح 

فرماندهي پيامبر اسالم بنا به روايتى (8 ق).
دومين شب قدر.

نحوى  و  اديب  بغدادى»  شجرى  «ابن  وفات 
مسلمان (542 ق).

درگذشت «ياقوت ِحَموى» جغرافيدان شهير اسالم 
(626 ق).

مورخ  و  اديب  بغدادى»  ساعى  «ابن  درگذشت 
مسلمان (674 ق).

انگلستان  در  بن»  «بيگ  معروف  ساعت  ساخت 
(1856م).

فرانسوي  اديب  و  ِرْمبو» شاعر  نيكال  مرگ «ژان 
(1891م).

خاورشناس  و  اديب  براون»  «ادوارد  درگذشت 
معروف انگليسي (1926م).

بزرگ  شاعر  ميْسْترال»  «گابريال  خانم  درگذشت 
آمريكاي التين (1957م).

تقويم مناسبت هاى  روز

امتحان گواهينامه از سال 95 الكترونيكى مى شود 

امتحان  راهور خراسان رضوى گفت:  پليس  رئيس 
گواهينامه از سال 95 به صورت الكترونيك برگزار 
حميدرضا  سرهنگ  تسنيم،  گزارش  به  مى شود. 
آيين نامه  امتحان   95 سال  از  كرد:  اظهار  گرايلى 
صورت  به  گواهينامه  دريافت  براى  رانندگى 
بى سواد  افراد  كه  است  واضح  ترتيب  اين  به  مى شود،  برگزار  كامپيوترى 
نتيجه نمى توانند گواهينامه  امتحان شركت كنند و در  اين  نمى توانند در 
افراد  براى  موجود  قانون  حال  اين  با  كرد:  تصريح  وى  بگيرند.  رانندگى 
برگزار  شفاهى  صورت  به  را  آيين نامه  امتحان  بى سواد  سال   30 باالى 
مى كند. رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خراسان رضوى با اشاره به قانون 
براى افراد زير 30 سال بى سواد تأكيد كرد: در قانون به صراحت ذكر شده 

كه اين افراد نمى توانند گواهينامه رانندگى دريافت كنند.

واكنش وزارت بهداشت به يك مصوبه تامين اجتماعى 
 

مصوبه  سرانجام  درباره  بهداشت  وزير  درمان  معاون 
چندى پيش سازمان تامين اجتماعى مبنى بر پذيرش 
بيمارستان هاى  در  سازمان  اين  بيمه شدگان  رايگان 
تحت پوشش وزارت بهداشت، گفت: هرگونه طرحى 
نقدينگى  از  و  داده  افزايش  را  بيمه ها  بدهى   كه 
بيمارستان ها كم كند، مى تواند بر روند ارايه خدمات بيمارستان ها تاثير منفى 
بگذارد. دكتر آقاجانى در گفتگو با ايسنا، گفت: سازمان بيمه تامين اجتماعى در 
اين مورد پيشنهادى را براى گروهى از بيمه  شدگانش خصوصا مستمرى بگيران 
به وزارت بهداشت ارائه داده است، اما نكته بسيار مهم تامين نقدينگى الزم در 
اين خصوص است.وى در خصوص وضعيت كنونى اين پيشنهاد و اينكه آيا در 
حال حاضر اين موضوع اجرا مى شود يا خير، افزود: اين پيشنهاد از سوى سازمان 

تامين اجتماعى به وزارت بهداشت داده شده و در حال بررسى است.

بيمه زنان خانه دار در نوبت رسيدگى است

معاون رئيس جمهورى در امور زنان و خانواده گفت: 
بيمه زنان خانه دار در نوبت رسيدگى در كميسيون 
اين  در  ها  دستگاه  نظرات  و  است  دولت  اجتماعى 
شهيندخت  ايرنا،  گزارش  به  است.  شده  اخذ  باره 
اجرا  دولت  مشاركت  با  بيمه  اين  افزود:  موالوردى 
مى شود و دولت بخشى از حق بيمه را مى پردازد، اما به دليل بار مالى 
و نداشتن توجيه اقتصادى و به دليل اينكه زنان خانه دار جز گروه هايى 
موالوردى  است.  نيامده  در  اجرا  به  ندارند،  خاصى  كارفرماى  كه  هستند 
همچنين با بيان اينكه پيگير مسئله سهميه بندى آزمون هاى استخدامى 
اخذ  باره  اين  در  را  جمهورى  رئيس  اول  معاون  دستور  افزود:   هستيم، 
نيازهاى  اساس  بر  گفته  نيز  ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان  ايم،  كرده 

اعالم شده توسط 13 دستگاه عمل كرده است.

مجلس،  اجتماعى  كميسيون  رئيس  نايب   
حقوق  سازى  همسان  قانون  اجراى  عدم 
افراد  اين  حق  در  اجحافى  را  بازنشستگان 
خدمات  قانون  اصالح  در  گفت:  و  دانست 
كشورى افزايش حقوق و مستمرى ها در نظر 

گرفته مى شود. 

مهر،  با  گفتگو  در  سعيدى  اسماعيل  محمد 
خدمات  جامع  نظام  قانون  اصالح  در  گفت: 
بازنشستگان  با  مرتبط  موارد  تمامى  كشورى، 
و همچنين كارمندان دولت مد نظر قرار گرفته 
البته قرار بود در سال جارى اصالح  شده كه 
آن نهايى شود كه بنا به درخواست دولت، 6 

ماه ديگر اجراى قانون قبل تمديد شده است. 
وى با اشاره به اينكه دولت درخواست تمديد 
كشورى  خدمات  جامع  نظام  قانون  ساله  دو 
به  توجه  با  گفت:  داشت،  جارى  سال  در  را 
دولت  درخواست  به  نيز   93 سال  در  اينكه 
يك سال اين قانون تمديد شده بود، به همين 

نكرد  موافقت  دولت  تقاضاى  با  دليل مجلس 
شد.  تمديد  قبلى  قانون  اجراى  ماه   6 فقط  و 
بنابراين براى تساوى حقوق و رعايت عدالت 
ميان كارمندان و بازنشستگان، در 6 ماهه دوم 
نسبت به نهايى شدن اصالح قانون جامع نظام 

خدمات كشورى اقدام خواهيم كرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور از تدوين مدل 
تهيه برنامه ششم توسعه خبر داد. به گزارش مهر، محمد 
باقر نوبخت گفت: اين برنامه يك دستورالعمل و نقشه راه 
از وضع موجود به وضع مطلوب براى دوره زمانى سال 95 
تا 99 است. معاون رئيس جمهور افزود: براى دستيابى به 
و  كارها  و  ساز  نيازمند  اقتصادى  ساالنه  درصدى   8 رشد 
منابع مالى كافى هستيم، اين در حالى است كه محاسبات 
نشان مى دهد براى رسيدن به اين رشد يكهزار و 63 هزار 
داريم  نياز  به صورت ساالنه  مالى  منابع  به  تومان  ميليارد 
در  و  منابع  محدوديت  به  توجه  با  رقمى  چنين  تامين  اما 
خوشبينانه ترين حالت، در حد 600 هزار ميليارد تومان از 

منابع داخلى و خارجى امكان پذير است. 
نوبخت با اعالم اينكه براى تهيه برنامه ششم توسعه در نظر 
داريم كه از همه احكام برنامه هاى پنجساله گذشته استفاده 
كنيم، تصريح كرد: برنامه ششم، برنامه اى واقع بينانه و با 

آگاهى از آسيب هاى برنامه هاى گذشته خواهد بود، بنابراين 
نيازمند يك عقل جمعى است.

تدوين بودجه 95 بر مبناى برنامه ششم 

وى ادامه داد: سال 95 اولين سال اجراى برنامه ششم توسعه 
است و بايد بودجه اين سال در چارچوب برنامه ششم نوشته 
شود. بر اين اساس، ميزان رشد بودجه سال 95 به اقتضاى 
واقعيت هاست و با توجه به اينكه متوسط رشد اقتصادى 8 
درصدى را نمى توانيم در همان اولين سال اجراى برنامه ششم 
توسعه عملياتى كنيم، الزم است كه اين رشد از 3 درصد در 

اولين سال آغاز و طى سال هاى متمادى به 8 درصد برسد. 

تهيه اليحه جداگانه 
براى احكام تكرارى برنامه ششم 

در  كه  احكامى  تمام  داريم  نظر  در  اينكه  بيان  با  وى 

دارد  وجود  ششم  برنامه  ابالغى  سياست هاى  چارچوب 
قالب  در  است  داشته  وجود  نيز  قبلى  هاى  برنامه  در   و 
ارائه دهيم،  به مجلس  براى تصويب  اى جداگانه  اليحه 
بودجه هم  براى  را در سال جارى  اين كار  افزود: مشابه 

انجام مى دهيم.
 رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گفت: تدوين 
برنامه ششم توسعه را از سال گذشته آغاز كرده ايم و تدوين 
اسناد پشتيبان آن هم از يك سال گذشته انجام شده است، 
ضمن اينكه تهيه سياست هاى كلى اين برنامه 8 تا 9 ماه 
به طول انجاميد، بنابراين مى خواهيم برنامه عملياتى آن را 
كمتر از اين مدت زمان آماده كنيم. نوبخت با تاكيد بر اينكه 
قصد نداريم در يك محيط بسته به منظور ارتقاى جايگاه 
كنيم،  نظام تصميم گيرى  براى  تا 99  از سال 95  كشور 
چهارم  برنامه  دو  اجراى  محصول  موجودمان  وضع  گفت: 
متاثر   99 سال  در  مطلوب  وضع  و  است  توسعه  پنجم  و 

 از هدف نهايى است كه براى سال 1404 كه پايان دوره 
چشم انداز بيست ساله است، خواهد بود.

نوبخت: مدل تهيه برنامه ششم تدوين شد 

انتقاد از اجرا نشدن همسان سازى حقوق بازنشستگى

دستورالعمل صدور رواديد
 حجاج ابالغ شد

رئيس سازمان حج و زيارت از ابالغ دستورالعمل صدور 
رواديد حجاج اعزامى سال جارى به دفاتر حج سراسر 
كشور خبر داد. سعيد اوحدى در گفتگو با ايرنا، افزود: 
كار اجرايى صدور رواديد حجاج از هفته دوم شوال -از 
10 مرداد ماه- آغاز خواهد شد. وى با بيان اينكه صدور 
رواديد تمتع در كنسولگرى هاى عربستان در تهران و 
مشهد انجام مى گيرد، ادامه داد: ظرفيت تمام كاروان 
هاى حج در سراسر كشور تكميل شده و اميدواريم بر 
اساس برنامه ريزى ها صدور رواديد زائران حج در هفته 
دوم شوال صورت گيرد. وى تصريح كرد: اعزام حجاج 
امسال از اول شهريور ماه آغاز خواهد شد و آخرين گروه 
حجاج، چهارم محرم - 26 مهر ماه - به كشور باز مى 
گردند. وى با بيان اينكه ايران جز نخستين كشورهايى 
است كه ويزاى حجاج آن به صورت الكترونيكى صادر 
مى شود، افزود: ويزاهاى الكترونيكى بصورت باركد دار 
صادر شده و از امنيت و دقت بيشترى در مقايسه با قبل 
برخوردار است. امسال، حدود 61 هزار نفر از هموطنان 
در قالب حجاج، خدمه، پزشك و نيروهاى ستادى به حج 

اعزام خواهند شد.

فرايند حذف مجوزهاى كسب و كار 
غيرضرور برخى دستگاه ها شروع شد

سرپرست دفتر بهبود فضاى كسب  و كار وزارت اقتصاد 
از شروع فرايند حذف مجوزهاى كسب  و  كار غير ضرور 
برخى دستگاه ها خبر داد. حسينى در گفتگو با فارس، 
در مورد آخرين اقدامات انجام شده براى بهبود فضاى 
كسب و كار و پايش مجوزهاى دستگاه ها اظهار كرد: 
در اين مورد به نتايجى رسيديم و پس از تصويب در 
هيئت مقررات زدايى وزارت اقتصاد اعالم خواهد شد و 
اكنون مراحل پايانى خود را مى گذراند. وى يادآور شد: 
بررسى  را  دستگاه ها  مجوز  كه  دارند  وجود  تيم هايى 
كرده تا در صورت نياز برخى مجوزهاى غيرضرورى 

حذف، ادغام و يا اصالح شوند.

فراخوان مشموالن
 ديپلم و زيرديپلم در تيرماه

تمام  انتظامى  نيروى  عمومى  وظيفه  سازمان  ايرنا: 
به  آماده  برگ  داراى  ديپلم  زير  و  ديپلم  مشموالن 
خدمت  به  را   1394 سال  تير   19 تاريخ  به  خدمت 
انتظامى ضمن  نيروى  سربازى فراخواند. در اطالعيه 
متولد  غيرغايب  و  غايب  مشموالن  تمام  فراخوان 
خدمت  انجام  براى   1376 سال  تير  پايان  تا   1355
و  ديپلم  مشموالن  تمام  كرد:  اعالم  ضرورت،  دوره 
زيرديپلم سال هاى مذكور كه برگ آماده به خدمت 
بايد  اند،  كرده  دريافت  سال 1394  تير   19 تاريخ  به 
در ساعت و محلى كه توسط سازمان وظيفه عمومى 
ناجا در برگ معرفى نامه مشموالن به مراكز آموزش 

نيروهاى مسلح اعالم شده، حضور يابند.  

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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در مهدكودك ها  گروه موسيقى دلنوازان 

دانشگاه ، مجالس عروسى و...  09151601862 - مهدى هريوندى

 اجـراى  نصـب  داربـست  فلـزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست     

ن09153637507 - 09156217507 حسينى
ما

آس
ك 

ال
فروش ويژه يك واحد آپارتمان در غفارى 14 ، 60 متر ، دو خواب ، سند آزاد  ام

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

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

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
 09307746341 -  09152643159  

رمضان زاده

يك شركت تبليغاتى  براى  تكميل 
كادر خود نياز به تعدادى خانم و آقا 

با روابط عمومى باال براى روابط عمومى 
مدير فروش و بازارياب دارد.    
32239311-09155628902

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

   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

دعوت نامه مجمع عمومى عادى ساليانه 
صاحبان سهام شركت سيمان باقران (سهامى عام) شماره ثبت 1397

از كليه سهامداران محترم شركت سيمان باقران (سهامى عام) دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى 
عادى شركت سيمان باقران كه چهارشنبه 94/4/31 ساعت 15:00 به آدرس: بيرجند- خيابان انقالب 
هيئت حسينى برگزار مى گردد ، حضور به هم رسانند. شايان ذكر است سهامداران محترمى كه مايل 
به حضور در جلسه مذكور مى باشند، الزم است براى دريافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن 
 برگه سهام و كارت شناسايى و يا وكالت نامه معتبر در ساعات ادارى روزهاى 94/4/20 لغايت 94/4/30
 (به جز روزهاى تعطيل) به امور سهام شركت واقع در خراسان جنوبى – بيرجند- خيابان غفارى 

بيست مترى ياس شركت سيمان باقران مراجعه نمايند.
كليه افراد يا موسسات واجد شرايطى كه تصميم به كانديدا شدن به عنوان بازرس يا حسابرس قانونى را 
دارند براى تكميل فرم و ارائه مدارك شناسايى مى بايست تا پنج روز قبل از تشكيل مجمع به شركت 

سيمان باقران مراجعه نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى - تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى مربوط به سال مالى 
منتهى به 93/12/29 - انتخاب بازرس اصلى و على البدل و حسابرس شركت براى مدت يك سال - تعيين 
روزنامه كثيراالنتشار به منظور درج آگهى هاى شركت - ساير مواردى كه در صالحيت مجمع فوق باشد.

هيئت مديره شركت سيمان باقران (سهامى عام)

انحالل انجمن صنفى كارفرمايى انبوه سازان مسكن و ساختمان استان خراسان جنوبى

در اجراى تبصره 3 ماده 10 و بند يك ماده 17 آيين نامه چگونگى تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و نحوه 
عملكرد انجمن هاى صنفى و كانون هاى مربوط، انجمن صنفى كارفرمايى انبوه سازان مسكن و ساختمان 

استان خراسان جنوبى منحل و ثبت آن به شماره 106-12-3/2 لغو مى گردد
بديهى است از تاريخ انحالل، اختيارات مسئوالن آن خاتمه يافته و تحت نام تشكل ياد شده

 حق ادامه فعاليت سلب مى شود.

 مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان خراسان جنوبى
پاسخ ما    به اعتماد شما
تشريفات جشن عروسى

3/000/000 تومان وام قرض الحسنه جهيزيه %4
بدون سپرده -  فورى

09159610516 -32424788
حدفاصل فلكه جماران و رستوران زيتون 

 نبش ستايش

---- آشيــانه مهــر
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

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

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

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى  ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى



پيام شماويزيت رايگان 90 بيمار در روستاى اسكى وند سربيشه  
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 16تير 1394 * شماره 3263

90 بيمار نيازمند در روستاى اسكى وند سربيشه به صورت رايگان ويزيت شدند. مسئول بسيج جامعه پزشكى 
خراسان جنوبى گفت: اين بيماران دو روز گذشته با اعزام يك تيم پزشكى و پرستارى 4 نفره به اين روستا 

لطفًا نخوانيد و بى توجه باشيد. براى اينكه بخواهيم 3ويزيت شدند. فخر افزود: داروى مورد نياز اين بيماران نيز تهيه و در اختيارشان گذاشته شد.
از خانه هاى مجتمع مسكن مهر ارتش بيرجند 
به داخل شهر بياييم حدود 3كيلومتر رو بايد با 
دور  بيهوده  خود  دور  فقط  بنزين  گرانى  اين 
بزنيم.چند بريدگى داخل بلوار شهيد ناصرى هست 
اداره راهنمايى  يا  باز نمى كنيد؟ چرا شهردارى  چرا 

رانندگى اقدامى نمى كند؟ 
915...368
باسالم . بنده به نمايندگى از تعداد زيادى فوق ديپلم 
آزاد  دانشگاه  دلسوز  مديران  از  تأسيسات  رشته 
به اضافه نمودن  نسبت  بيرجند خواستاريم  واحد 
كارشناسى اين رشته مساعدت هاى الزم را 

انجام دهيد. با تشكر فراوان
937...138
يادمان نرود شب هاى قدر وقتى از خدا طلب بخشش 
باشيم  داشته  گونه  على  رفتار  هم  كمى  نماييم  مى 
منافع  به  كسى  سفارش  به  و  باشيم  پيشه  عدالت 
را  كسى  حق  جناحى،  و  حزب  خاطر  به  شخصى 
مالك  به  (ع)  على  سفارشات  از  كه  نكنيم  پايمال 
يك  نرود  يادتان  مسئوالن  پس  بود.  همين 
سخن يا امضا شما مى تواند سرنوشت. كسى 

را تغيير دهد.
915...233
نيرو   9,30 ساعت  بعداز  شب  پنجشنبه  سالم.  با 
زنان  آورى  جمع  براى  كوچك  اقدام  يك  انتظامى 
خيابانى انجام داد و فقط اين عمل به صورت تذكر 
و  توبيخ  و  آورى  جمع  براى  عملى  نه  بود  لسانى 
نيروى  بايد  شد.  انجام  شب  يك  فقط  همچنين 
به   9 ساعت  از  زودتر  شب  يك  انتظامى 
جمهورى  خيابان  تو  بياد  نامحسوس  صورت 
تا  اسدى  راه  سه  تا  امام  ميدان  فاصل  حد 
اوضاع رو بهتر نظاره گر باشه تا تصميم جدى 

براى اين موضوع بردارد. 
936...576
 مطلبى تو روزنامه درج شده با اين تيتر «رسانه هاى

هدف  را  ايرانى  خانواده  بنيان  تزلزل  غربى 
گرفته اند» متأسفانه موفق هم بودند چون مسئولين 
در داخل كشور نيمى از همت رسانه هاى خارج رو 

براى ارزش وتكريم خانواده به خرج نمى دهند!
915...789
سالم. آقاى محترم شما پيام را درست متوجه نشديد.

شكايت ما به راهنمايى و رانندگى در مورد افرادى 
صداى  با  شب   12 ساعت  هرشب  كه  است 
آسايش  سلب  باعث  تريل  موتور  دلخراش 
شوند  مى  رمضان  مبارك  ماه  اين  در  مردم 
را رعايت مى  اگر جنابعالى فرهنگ شهروندى  پس 
كنيد نبايد اين موضوع را به خودتان بگيريد. اميدوارم 

راهنمايى و رانندگى اين موضوع را رسيدگى نمايد.
915...915

سالم آواجان. باور كنيد دهن روزه، ساعت پنج 
صبح داشتم پياده مى رفتم سر كار كه ناگهان 
دو تا سگ پريدن جلوم، نزديك كارگاه هدايتى 
غفارى خيلى  ترسيدم... لطفًا مسئولين فكرى بكنند.
915...216

تنها  و  نيست  دانشجويان  علوم ضامن شغل  وزارت 
در  كند  مى  فكر  عالى  آموزش  سطوح  افزايش  به 
آموزش  و  مدرك  تنها  دانشجو  يك  نياز  كه  حالى 
تئورى نيست. به گزارش خاورستان، جوانان كشور 
و  تحصيل  به 22 سال  نزديك  از گذراندن  ما پس 
و  ارشد  كارشناسى  و  كارشناسى  مدرك  كسب 
و  امتحان  پراسترس  روزهاى  و  نمودن شب ها  طى 
و شغل  كار  دنبال  به  بايد  يادشده  مدارك  دريافت 
و  عميق  نگاهى  يك  با  كه  هنگامى  باشد.  مناسبى 
همه جانبه رشته تحصيلى اش را با نياز امروز بازار 
كار مقايسه مى كند تازه مى فهمد رشته تحصيلى 
كه قريب به 22 سال براى كسب مدرك آن شبانه 
روز زحمت كشيده و ايام پردلهره اى را براى ادامه 

تحصيل گذرانده هيچگونه بازار كارى ندارد. 
در ساليان اخير با بيكارى گسترده دانش آموختگان 
در مراكز آموزش عالى روبرو بوده ايم، كه متناسب 
دانشگاهى  تحصيلى  هاى  رشته  از  برخى  نبودن 
و  فنى  دوره هاى  گذراندن  عدم  و  كار  بازار  نياز  با 
و  دانشگاهى  مقاطع  در  دانشجويان  براى  حرفه اى 
كار،  بازار  روز  نيازهاى  با  دانشجويان  آشنايى  عدم 
همگى دست به دست هم داده تا قشر تحصيل كرده 
هيچگونه  كه  باشند  مشاغلى  دنبال  به  ما  امروزى 
ارتباطى با رشته تحصيلى آنها ندارد. در اين گزارش 
به آسيب شناسى اين مسئله از منظر دانشجويان و 

مسئولين آموزشى دانشگاه ها خواهيم پرداخت.

پس از دريافت مدرك به دنبال كار بودم 
اما شغلى متناسب با رشته ام پيدا نكردم

ارشد  كارشناسى  التحصيالن  فارغ  از  يكى  ع.ع 
اش  رشته  با  متناسب  شغلش  كه  است  جغرافيا 
نيست؛ در اين باره مى گويد: در ابتدا كه اين رشته 
را انتخاب كردم تنها به فكر قبولى در دانشگاه بودم 

و اصًال به آينده شغلى فكر نكردم.
كارشناسى  مدرك  دريافت  از  پس  داد:  ادامه  وى 
به دنبال كار بودم اما هيچ شغلى متناسب با رشته 
خودم پيدا نكردم و حتى تصميم به تأسيس شركت 
طرح هاى هادى گرفتم اما به دليل نداشتن سرمايه 
متأسفانه  كرد:  خاطرنشان  وى  نشدم.  موفق  كافى 
رشته  اين  به  نيازى  ديگر  و  شده  اشباع  كار  بازار 
اين  بودن  به  وقتى  است  اين  من  سؤال  اما  نيست 
رشته نيازى نبود چرا در دانشگاه ارائه شده است و با 
اين حال هر سال تعداد زيادى دانشجو از اين رشته 

فارغ التحصيل مى شوند.

هدف از شركت در كنكور 
تنها راهيابى به دانشگاه بود

مديريت  رشته  التحصيالن  فارغ  از  يكى  ص.م 
نيست  اش  رشته  با  متناسب  شغلش  كه  بازرگانى 
در اين  رابطه مى گويد: هدف از شركت در كنكور 
تنها راهيابى به دانشگاه بود پس از فارغ التحصيلى 
به جاهاى مختلفى براى كار سر زدم اما متأسفانه به 

دليل نداشتن پارتى يا اشباع شدن آن نيازى به من 
تصميم  اخير  دو سال  در طى  داد:  ادامه  وى  نبود. 
به تأسيس شركت بازاريابى كردم اما به دليل نبود 
سرمايه و ريسك زياد از تصميم خود منصرف شدم.
تعداد زيادى از دانشجويان رشته هاى مختلف هدف از 
انتخاب رشته را تنها قبولى در كنكور عنوان مى كردند.

امكان تعطيلى رشته هايى كه از ابتدا 
در دانشگاه بوده است وجود ندارد

حيدر رئيسى معاون آموزشى دانشگاه بيرجند نيز با 
بيان اينكه براى سال جديد درخواست رشته جديد 
در  بررسى  از  اين رشته ها پس  كرد:  اظهار  داده ايم؛ 
آموزشى  شوراى  موافقت  از  پس  و  گروه  جلسه 
شوراى  به  دانشگاه  آموزشى  شوراى  و  دانشكده 
 دانشگاه رفته و در آنجا تصميم نهايى گرفته مى شود. 
اين  دانشگاه  شوراى  تأييد  از  پس  داد:  ادامه  وى 
رشته ها در شوراى عالى گسترش در وزارت علوم مورد 
ارزيابى قرار مى گيرد. وى با بيان اينكه امكان تعطيلى 
است وجود  بوده  دانشگاه  در  ابتدا  از  رشته هايى كه 
ندارد؛ گفت: در صورتى كه دانشجو در اين رشته ها 
ثبت نام كند مجدداً براى سال جديد ارائه مى شود و 
در حال حاضر عليرغم كاهش ظرفيت رشته هايى كه 
با استقبال كمترى مواجه مى شوند همچنان در اين 

رشته جذب دانشجو صورت مى پذيرد.

نبايد شغل را تنها به كارگيرى 
در دستگاه هاى دولتى دانست

رئيسى با اشاره به اينكه اكثر رشته ها بر اساس بازار 
كار است؛ افزود: نبايد شغل را تنها به كارگيرى در 
دستگاه هاى دولتى دانست بلكه فارغ التحصيالن در 
رشته هاى مختلف در شركت هاى خصوصى و نيمه 
خصوصى كار مى كنند. وى ضمن تأكيد بر اين نكته 
كه دولت ها هيچ تضمينى براى استخدام اين افراد 
ندارند، گفت: دانشجويان در دانشگاه توانمند شده و 
پس از آن مى توانند خودشان براى خود شغل ايجاد 

كنند و حتى موجب كار آفرينى شوند.
اينكه  بيان  با  بيرجند  دانشگاه  آموزشى  معاون 
توانمندى برمبناى مصوبات شوراى انقالب فرهنگى 
است؛ متذكر شد: ارائه دروس و سرفصل مورد نياز تا 

حدودى دانشجويان را توانمند كرده است.

گزينش رشته هاى جديد 
براساس تقاضاى افراد است

دانشگاه  آموزشى  معاون  نصرآبادى  مهدى  محمد 
تمامى  نام در  باره گفت: ثبت  اين  نور هم در  پيام 
طريق  از  دانشگاه  فعال  كارشناسى  رشته هاى 
آن  مردادماه  از  تحصيلى  سوابق  اساس  بر  پذيرش 
آغاز مى شود. وى ادامه داد: پذيرش برخى از رشته ها 
همچنان از طريق آزمون سراسرى صورت مى گيرد 
طريق  از  هم  رشته ها  از  ديگر  برخى  در  پذيرش  و 

اساس  بر  پذيرش  طريق  از  هم  و  سراسرى  آزمون 
سوابق تحصيلى خواهد بود. وى خاطرنشان كرد: در 
نشده  اضافه  كارشناسى هيچ رشته جديدى  مقطع 
واحد طبس  در  ارشد  كارشناسى  مقطع  در  تنها  و 

رشته شيمى اضافه شده است. 
جديد  رشته هاى  گزينش  اينكه  بيان  با  نصرآبادى 
به  دانشگاه  معموالً  و  است  افراد  تقاضاى  براساس 
دنبال رشته اى بوده كه داراى متقاضى بااليى باشد 
و تقاضا هم در تناسب مستقيم با بازار كار قرار دارد؛ 
فارغ  براى  كار  بازار  كردن  فراهم  ضامن  ما  افزود: 

التحصيالن نيستيم در واقع رسالت ما اين نيست.
وى افزود: بيش از 30 درصد از دانشجويان براساس 
عالقه مندى رشته تحصيلى خود را انتخاب مى كنند 
و شايد اين افراد در هنگام تحصيل شاغل هم باشند 
اما به دليل عالقه مندى رشته اى را انتخاب كرده و 
ادامه مى دهند و اين دليل نمى شود كه رشته هايى 

را كه اضافه مى كنيم حتماً داراى بازار كار باشد.
و  علوم  وزارت  رسالت  اينكه  با  اشاره  با  نصرآبادى 
آن  رسالت  بلكه  نيست،  آفرينى  اشتغال  دانشگاه 
دستگاه هاى  شد:  يادآور  بوده؛  پژوهش  و  آموزش 
مختلفى در بازار كار و اشتغال آفرينى دخالت دارند 
نيست و  به وزارت علوم  ناهماهنگى مختص  اين  و 
براى حل معضل بيكارى خصوصاً حل مشكل بيكارى 
در  دخيل  هاى  دستگاه  بين  بايد  التحصيالن  فارغ 
آيد.نصرآبادى  وجود  به  هماهنگى  اشتغال  موضوع 
به  بازار  و  اقتصاد  حاضر  حال  در  شايد  داد:  ادامه 
كار  فضاى  رشته ها  برخى  براى  كه  است  اى  گونه 
وجود ندارد اما اين نكته به آن معنى نيست كه اين 
رشته ها تعطيل شود چرا كه نياز وجود دارد عليرغم 
آن كه فضاى موجود مناسب نيست. وى يادآور شد: 
پذيريش دانشگاه پيام نور در سال گذشته نزديك به 

2 هزار نفر در 600 رشته محل بوده است.

 
وزارت علوم مدعى است، مسئول اشتغال نيست 

بلكه متولى تربيت نيروى متخصص است

محمد محمدى معاون آموزشى  و تحصيالت تكميلى 
اين  انتخاب رشته  براى  اينكه  بيان  با  آزاد  دانشگاه 
دانشگاه در مقطع كارشناسى ديگر كنكورى برگزار 
نمى شود؛ گفت: تنها در مقطع كاردانى و كارشناسى 
پرستارى،  از  اعم  پزشكى  رشته هاى  گزينش  براى 
برگزار  سراسرى  كنكور  محيط،  بهداشت  و  مامايى 
مى شود. وى ادامه داد: ما به دنبال توسعه تحصيالت 
توسعه  هم  دانشگاه  سياست  و  هستيم  تكميلى 
آموزش عالى و هم تحصيالت تكميلى است خصوصاً 
تحصيالت تكميلى كه دانشجويان آن تنها از طريق 

برگزارى آزمون سراسرى جذب مى شوند.
آزاد  دانشگاه  تكميلى  تحصيالت  و  آموزشى  معاون 
يك  كار  بازار  با  رشته ها  تناسب  بحث  شد:  يادآور 
پيگيرى  علوم  وزارت  در  بايد  كه  است  كلى  برنامه 
اشتغال  مسئول  است  مدعى  علوم  وزارت  اما  شود 

نيست بلكه متولى تربيت نيروى متخصص است.

متقاضى براساس اينكه بازار كار به چه رشته اى 
نياز دارد به دنبال برخى رشته ها مى رود

محمدى با بيان اينكه ظرفيت  پذيرش در تمام مقاطع 
براساس ظرفيت اعالم شده از وزارت علوم است؛ گفت: 
وزارت علوم رشته ها و ظرفيت ها را بررسى مى كند و 
مصوب شد  خانه  وزارت  اين  در  كه  ظرفيتى  همان 
در  داد:  ادامه  وى  مى شود.  اعالم  آزاد  دانشگاه  به 
درآمدهاست  محل  از  هزينه ها  چون  آزاد  دانشگاه 
قاعدتاً بايد به دنبال رشته اى باشيم كه متقاضى دارد 
و بالطبع رشته اى متقاضى دارد كه بازار كار براى آن 

وجود دارد. وى يادآور شد: دانشگاه به دنبال توسعه 
دارد چرا كه رشته اى  رشته هايى است كه متقاضى 
كه متقاضى نداشته عمًال تنها ايجاد هزينه مى كند  
استفاده  دولت  بودجه  از  دانشگاه  اين  كه  حالى  در 
نمى كند. وى با بيان اينكه نياز بازار كار براساس تعداد 
متقاضى است؛ گفت: متقاضى براساس اينكه بازار كار 
به چه رشته اى نياز دارد به دنبال برخى رشته هاست. 
محمدى ادامه داد: در حال حاضر به دنبال رشته هاى 
نشود  قطعى  مصوبه  كه  زمانى  تا  اما  جديد هستيم 

نمى توانيم اعالم كنيم.
*****

با توجه به صحبت هاى اين فارغ التحصيالن مى توان 
دريافت بيشتر دانشجويانى كه رشته خود را انتخاب 
تنها  و  نكرده  فكر  آن  شغلى  آينده  به  مى كنند 
براساس اينكه در دانشگاه مشغول به تحصيل شوند 
اين حال مشكل چنين  با  مى شوند.  دانشگاه  راهى 
در  از يك طرف  بلكه  نيست،  تا  دو  و  يكى  افرادى 
طول دوران تحصيل در آموزش و پرورش و سپس 
آموزش عالى با هيچگونه مهارتى در حوزه هاى فنى 
و حرفه اى آشنا نشده اند و طبيعتاً نه در كسب و 
كار خاصى مهارت دارند و نه با شيوه هاى كار در 

رشته هاى مختلف آشنا هستند.
از طرف ديگر هم داشتن مدرك تحصيلى كارشناسى 
او از شغل و كار را  و كارشناسى ارشد سطح توقع 
باال برده، به گونه اى كه پرداختن به برخى مشاغل 
همين  و  نمى داند  خود  شأن  در  و  پسندد  نمى  را 
شغلى  فرصت هاى  از  بسيارى  تا  شده  باعث  مسأله 
اين  شغل  ضامن  علوم  وزارت  بدهد.  دست  از  را 
دانشجويان نيست و تنها به افزايش سطوح آموزش 
عالى فكر مى كند در حالى كه نياز يك دانشجو تنها 

مدرك و آموزش تئورى نيست.

مسئوالن دانشگاه هاى استان:

رسالت وزارت علوم، پيدا كردن شغل براى دانشجويان نيست

جوابيه شركت مخابرات خراسان جنوبى

پيام  احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
بر  رساند:  مى  استحضار  به   94/04/02 مورخ  شما 
اساس بررسى به عمل آمده مشكلى درباره اينترنت 
مهرشهر وجود ندارد لذا از مشترك محترم درخواست 
مى شود ضمن تماس با روابط عمومى (شمار تلفن 
تا  نموده  اعالم  را  خود  تلفن  شمار   (32447777

بررسى الزم صورت پذيرد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

خانواده محترم دكتر حسين زاده
 درگذشت جانسوز زهراى عزيز و فرزند دلبندش اندوهى

بزرگ بر دل مان نشاند، تسليت و همدردى ما را پذيرا باشيد.
خانواده آقاجانى

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

گـــينساكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها
18:00  16:15   14:3021:15

32222636056تلفن

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

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

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيـريـن 
معصوميـــه

صنعـت و معـدن 5



سه شنبه * 16 تير  1394 * شماره 3263 

نرسيسيان، فيلسوف انگليسى، درباره علم و دانش بى انتهاى اميرمؤمنان على عليه السالم مى نويسد:
 «اگر على عليه السالم ، اين گوينده با عظمت، امروز دركوفه بر منبر مى رفت، شما مسلمانان مى ديديد كه مسجد كوفه
 با همه وسعت خود از اجتماع مردم مغرب زمين براى استفاده از درياى خروشان دانش على عليه السالم موج مى زند».

درياى خروشان دانش حضرت على (ع)  4
تاليف 25 كتاب توسط بانوى نخبه نابيناى خراسان جنوبى

فضيلتش زيادتر از شب نوزدهم است و بايد اعمال آن 
شب را از غسل و احياء و زيارت و نماز هفت قل هو ا... 
و قرآن بر سر گرفتن و صد ركعت نماز و دعاى جوشن 
كبير و غيرها در اين شب بعمل آورد و در روايات تاكيد 
شده در غسل و احياء و جد و جهد در عبادت در اين 
شب و شب بيست و سوم و آنكه شب قدر يكى از اين 
از معصوم  دو شب است (و در چند روايت است كه: 
سؤال كردند كه معين فرمائيد كه شب قدر كدام يك از 

اين دو شب است تعيين نكردند 
بن  حماد  يكم  و  بيست  شب  در  كه:  شده  روايت   

عثمان بر حضرت صادق (ع) وارد شد حضرت سؤال 
فدايت شوم  بلى  كرد  كرده اى عرض  كه غسل  كرد 
نزديك خود  را  پس حضرت حصيرى طلبيد و حماد 
نماز  پيوسته آن حضرت  نماز شد و  طلبيد و مشغول 
خواند و حماد نيز خود را به آن حضرت چسبانيده بود و 
نماز مى خواند تا از نمازهاى خويش فارغ شدند پس آن 
حضرت دعا كرد و حماد آمين گفت تا صبح طلوع كرد 
آن جناب اذان و اقامه گفت و بعض از غالمان خود را 
طلبيد و پيش ايستاد و نماز صبح خواند در ركعت اول 
حمد و قدر و در دوم حمد و توحيد خواند و بعد از نماز 
مشغول به تسبيح و تحميد و تقديس و ثناى بر خدا و 
صلوات بر پيغمبر (ص)  و دعا براى مؤمنين و مؤمنات 
و مسلمين و مسلمات شد پس سر به سجده نهاد و 
مقدار يك ساعت به جز نفس چيزى از آن جناب شنيده 

نشد پس از آن دعا را خواند.
و شيخ كلينى روايت كرده كه: حضرت باقر (ع)  در شب 
بيست و يكم و بيست و سوم دعا مى خواند تا نيمه شب 
و بعد از آن شروع مى نمود به نماز خواندن و بدان كه 
در هر شب از شبهاى اين دهه غسل مستحب است و 
روايت شده كه حضرت رسول (ص) در هر شب اين 
دهه غسل ميكرد و اعتكاف در اين دهه مستحب است 
و فضيلت بسيار دارد و افضل اوقات اعتكاف است و 

روايت شده كه مقابل دو حج و دو عمره است.
در  و  المؤمنين(ع)   امير  ما حضرت   شهادت موالى 
اين شب تجديد مى شود احزان آل محمد (ع) وخاندان  
ايشان و روايت شده كه در آن شب مانند شب شهادت 
امام حسين (ع)  برداشته نشد سنگى از روى زمين مگر 
آنكه در زير آن خون تازه بود شيخ مفيد فرموده كه: در 
اين شب صلوات بسيار بفرستد و سعى و كوشش كند 
در نفرين بر ظالمان آل محمد (ع)  و لعن بر قاتل امير 
المؤمنين(ع)  روز بيست و يكم روز قتل حضرت امير 
المؤمنين(ع)  و مناسب است زيارت آن جناب و كلمات 
حضرت خضر عليه السالم كه بمنزله زيارت آن حضرت 

است در اين روز.

اولين شب قدر بدون تصادف در استان

رانندگى خراسان جنوبى  و  راهنمايى  پليس  جانشين 
استان  در  قدر؛  اولين شب  در  تصادف  وقوع  عدم  از 

خبر داد.
سرهنگ محمد ولى پيشكار با اعالم اين خبر گفت: 
در شب 19 ماه مبارك شاهد حضور عظيم عزاداران 
در مساجد، تكايا و حسينيه ها بوديم كه با همكارى 
مردم توانمند استان و با تالش كاركنان پليس راهور 
شكر خدا شاهد هيچگونه تصادفاتى در سطح استان 
نبوده ايم و اين مراسمات با امنيت ترافيكى مطلوب 

به پايان رسيد. 
وى ادامه داد: تمهيدات پليس راهنمايى و رانندگى در 
شب 19 رمضان براى تردد خودروها همانند سنوات 
اجرا درآمد و  به   ... و  معابر، مساجد  گذشته در كليه 
و  چينش  براى  معابر  ظرفيت  حداكثر  از  شد  تالش 
عمودى  و  مرتب  منظم،  صورت  به  خودروها  پارك 
در  آسوده  خيالى  با  عزيز  عزاداران  تا  شود  استفاده 

مراسم احيا شركت كنند. 
توجه  با  كرد:  توصيه  ادامه  در  پيشكار  سرهنگ 
لباس  از  بيشتر  ايام  اين  در  شهروندان  اينكه  به 
پياده بصورت  معابر  در  و  نموده  استفاده   مشكى 

 تردد مى نمايند.
 رانندگان بايستى توجه بيشترى به جلو داشته باشند و 
همواره مراقب عابران پياده باشند و عابران پياده هم 
مقررات عبور و مرور را رعايت كرده و از وارد شدن 
ناگهانى به سطح معابر خوددارى و از پياده روها جهت 

تردد استفاده كنند.

فضيلت شب بيست و يكم  رمضان

انواع  دنبال  به  روزها  اين  همه  كه  جامعه اى  در  تسنيم:  
جراحى هاى زيبايى بوده و در پى اين هستند كه از زيبايى 
بيشتر لذت ببرند و در واقع دست به آفريده خدا مى زنند و 
به داشته هاى خود قانع نيستند عده اى ديگر هم هستند كه 
شكرگذار نعمت هاى خداوند بوده و به هرچه كه او داده راضى 

و او را شكرگذارى مى كنند.
عده اى ديگر نيز با وجود مشكلى كوچك در اعضا و بدنشان، 
آن را مشكل و كمبود نمى دانند بلكه آن را نعمتى از سوى 

خداوند براى خود مى دانند.
به چشمانش كه نگاه مى كنى، شايد اصال متوجه نشوى كه 
او با من و دوستانم فرق دارد، به كتابخانه و آثار كتاب هاى 
مگر  مى گويى   خود  با  مى كنى،  نگاه  كه  شده اش  تأليف 
ممكن است يك نفر با اين نوع معلوليت اين همه كتاب 

تأليف كرده و عناوين مختلفى را كسب كرده است.
با اين بانوى موفق به صحبت مى نشينم، ماه پرى شمسى 
متولد سال 1360 در طبس مسينا در خانواده اى مذهبى به 

دنيا آمده و داراى دو خواهر و يك برادر است.
از او خواستم از قصه نابينا شدنش برايم بگويد و اين چنين 

توضيحات خود را آغاز مى كند:
من مانند همه دانش آموزان و هم سن و ساالن خود به 
مدرسه مى رفتم و درس مى خواندم تا اينكه در كالس چهارم 
دبستان هنگام امتحانات ترم دوم سردرد بسيار عجيبى مرا 
گرفت و آنقدر سرم درد گرفت كه چشمانم هيچ جايى را نديد 
و سرم را روى برگه امتحان گذاشتم و از حال رفتم و هنگامى 

كه به هوش آمدم خودم را روى تخت بيمارستان ديدم.
بودند و دكتر  آورده  بيرجند  بيمارستان  به  پدر و مادرم مرا 
بعد از گرفتن عكس هاى زياد به پدرم گفت: اگر امكان دارد 
براى تشخيص بيمارى دخترتان به اتاق من بياييد من با 
وجود اينكه كالس چهارم دبستان بودم اما با شنيدن سخن 
دكتر قلبم آشوب افتاد و با خودم گفتم حتما اتفاق بدى برايم 
افتاده است. پدرم بعد از دو ساعت هنگامى كه به اتاق من 
آمد، چشمانش از شدت گريه باز نمى شد و چشم از من بر 
نمى داشت و مادرم كه ازمن مضطرب تر بود، از او اصرار كرد 
كه بگويد دكتر به او چه گفت در اين لحظه بود كه براى 
نخستين و آخرين بار گريه پدرم را با چشمانى كم سو ديدم. 
پدرم گفـت ماه پرى ما ديگر قادر به ديدن نخواهد بود و من 
با شنيدن اين حرف شوكه شدم و بيشتر براى حال پدر و 

مادرم اعصابم بهم ريخت.
مادرم كه توانى براى حرف زدن نداشت با شنيدن اين خبر از 
حال رفت و هنگامى كه به هوش آمد من سعى كردم آرامش 

كنم و با اينكه حال خودم زياد خوب نبود، اما او را دلدارى 
مى دادم و گفتم مادرجان به پيش چند دكتر ديگر مى رويم و 
نظرات آنها را هم مى پرسيم، شايد دكتر اشتباه تشخيص داده 
است. بعد از مدتى به پزشكان زيادى مراجعه كرديم و آنها 
هم تشخيص دادند كه بيمارى من بيمارى چشمى نادر به 
نام آرپى است و در اين بيمارى به مرور زمان فرد بينايى خود 
را از دست مى دهد و تنها تا آخر عمر در حد يك نور مى بيند 

و من روز به روز درصد بينايى ام كمتر شد.

نخستين مقاله ام خانه براى 
روز جهانى اسكان بود

در حال حاضر كه به آن سال ها فكر مى كنم، متوجه مى شوم 
كه چقدر با رفتار بچه گانه ام خانواده ام اذيت شدند، تا اينكه 
در سال 1376 از طريق يكى از دوستان متوجه شدم روز 
جهانى اسكان بشر است و افراد عالقه مند مى توانند براى 

اين روز مقاله بنويسند.من هم براى نخستين بار مقاله اى با 
موضوع خانه براى روز جهانى اسكان بشر نوشتم و مقاله 
من به مراحل پايانى راه پيدا كرد و از آن روز به بعد بود كه 
دنياى من با ديگر افراد و خودم متفاوت شد و تصميم گرفتم 
كتاب بنوسيم و اصال برايم مهم نبود كه من تنها تا چهارم 

ابتدايى درس خواندم.
رسمى  عضو  من  حاضر  حال  در  افزود:  شمسى  پرى  ماه 
برگزيده جشنواره  عنوان  جنوبى،  نخبگان خراسان  انجمن 
على اصغر و به عنوان جوان داراى توانايى هاى خاص، ناشر 
برگزيده نخستين كتاب ژنتيك در كشور به صورت رمان 
علمى نشريافته، ناشر 12 عنوان كتاب چاپ شده و چندين 

كتاب در دست چاپ هستم. وى بيان كرد: در حال حاضر 
عضو مجمع ملى خبرگان كه متشكل از نخبگان استان است 
و به عنوان تيم فكرى به مسئوالن استانى كمك مى كنند 
هستم و در مسابقات ورزشى كشورى و استانى در رشته هاى 

پرتاب وزنه و ديسك مقام هاى كشورى دارم.

نابينايى كه 13 رمان نوشته است

ماه پرى شمسى نوشتن و نويسندگى را بسيار دوست دارد و 
از سال 83 تا 93 توانسته است 13 رمان بنويسد كه از اين 
تعداد 4 رمان به چاپ رسيده و 9 رمان در دست چاپ است و 
25 رتبه كشورى و استانى در زمينه هاى مختلف دارد و معتقد 
است حس مى كنم خدا با قرار دادن اين بيمارى در چشم من 

خواسته كه من به او نزديك تر شوم.
وى معلوليت را عقب ماندن از زندگى نمى داند و معتقد است 
معلوليت تأثيرى در درك و احساس آدم ندارد و من حضور 

خدا را در لحظه به لحظه زندگيم احساس مى كنم و مى دانم 
از سر حكمت و  نعمتى مى دهد،  به مخلوقش  اگر خداوند 
رحيم بودن اوست و اگر از بنده اى نعمتى را محروم مى كند 
به دليل مصلحت اوست و من عاشق خدايى هستم كه مرا 
اينگونه آفريد.ماه پرى دخترى با انگيزه بسيار زياد است و 
با من و شماها خيلى متفاوت تر مى بيند  دنيا و زندگى را 
نگاهش وسيع تر است و خود را معلولى مى داند كه با وجود 
تمامى مشكالت اما به زندگى اميد داشته و هميشه دوست 
دارد با افرادى قدرتمند تر از خود رقابت كند.از راه هاى درمان 
بيمارى اش كه از او پرسيدم، گفـت: در سال هاى گذشته 
راهى براى درمان بيمارى من وجود نداشت تا اينكه در سال 

گذشته از طريق يكى از دوستانم متوجه شدم كه راهى براى 
درمان بيمارى و نابينايى من وجود دارد و با شنيدن اين خبر 
سراسيمه خود را به شيراز رساندم تا با پزشكان بيشتر صحبت 
كنم.هنگامى كه پزشكان مرا معاينه كردند گفتند: بله براى 
درمان بيمارى چشمى شما از طريق سلول هاى بنيادين راهى 
است كه انجام شود، اما هزينه درمان بسيار زياد است و براى 
درمان بايد 600 ميليون تومان پرداخت كنيد.ديگر از درمان 
قطع اميد كردم چون اگر تمامى فاميل و اقوام ما پول هاى 
و  نمى شود  تومان  ميليون  بگذاريم 600  هم  روى  را  خود 
تصميم گرفتم دوباره باز به همان زندگى قبلى خود ادامه 
دهم كه باز مدتى از آن موضوع نگذشت كه از طريق يكى 
از دوستانم كه در تهران زندگى مى كند متوجه شدم از طريق 
پيشرفت  و كاهش  درمان  براى  راه هايى  طب سوزنى هم 
بيمارى وجود دارد كه هزينه هاى طب سوزنى هم زياد است 

اما نسبت به جراحى سلول هاى بنيادين كمتر است.

 CBR ماه پرى عضو هيئت رئيسه شوراى

تنها دغدغه من در حال حاضر براى درمان اين است كه 
چون براى درمان بايد به تهران مراجعه كنم و چند هفته 
در تهران باشم، مكانى براى اسكان ندارم و اميدوارم روزى 
بتوانم هزينه درمان را تهيه كنم. ماه پرى شمسى در حال 
حاضر عضو هيئت رئيسه شوراى CBR، معاونت فرهنگى 
بسيج خواهران طبس مسينا نيز است ولى منبع درآمد خوبى 
ندارد اما پشتكار زيادى دارد به طورى كه از شنيدن درس 
خواندن جهشى او بسيار شگفت زده شدم.ماه پرى شمسى 
توانسته است از خردادماه سال گذشته تا خردادماه امسال از 
مقطع چهارم ابتدايى تا ديپلم را با موفقيت پشت سر بگذارد 
و تصميم دارد شهريورماه پيش دانشگاهى را بخواند تا بتواند 
سال آينده در كنكور شركت كند و او دوست دارد در رشته 

حقوق تحصيل كند.
وى در حال حفظ قرآن كريم است و تاكنون چندين جزء 
را حفظ كرده است و آينده اش را اين چنين برايم به تصوير 
كشيد: اگر خدا بخواهد و مصلحت ببيند هزينه درمان طب 
سوزنى برايم فراهم شود با درمان مى توانم اميدى براى اينكه 

بينايى 100 درصد را از دست ندهم داشته باشم
امتحانى  هرنوع  براى  من  ندانست  .اگر هم خدا مصحلت 
افراد جامعه  با عصاى سفيد در كنار ديگر  تا  آمادگى دارم 
براى آبادانى كشور و استانم تالش كنم و هيچگاه دست از 

تالش وسخت كوشى بر نمى دارم.

كوفه - خانه حضرت على (ع)

حضرت على (ع) را بعد 
از شهادت  در اين
 خانه كفن كردند

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

مسجد حضرت ابوالفضل (ع)مجتمع مذهبى - فرهنگى  مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)زمان
شب 

 بيست 
و يكم

سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين دكتر وحدانى نيا 
رئيس دادگاه ويژه خانواده تهران و استاد دانشگاه علوم قضايى

موضوع سخنرانى: خانواده و سواد رسانه اى

سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين  
زنجيرى استاد دانشگاه بيرجند

موضوع سخنرانى: عوامل مغفرت و جلب رحمت الهى
شب 
 بيست
 و سوم

سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين زنجبرى 
استاد دانشگاه

موضوع سخنرانى: عوامل مغفرت و جلب رحمت الهى

سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين 
دكتر وحدانى نيا رئيس دادگاه ويژه خانواده تهران

 و استاد دانشگاه علوم قضايى
موضوع سخنرانى: اخالق نمايشى

خيابان غفارى ، بيست مترى جرجانى ، مجتمع مذهبىمكان
 و فرهنگى مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)

خيابان پاسداران – خيابان 22 بهمن
 مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

 قابل توجه همشهريان معزز 
بيرجندى

مجتمع مذهبى - فرهنگى 
مسجد حضرت محمد رسول 

ا... (ص) و مسجد 
حضرت ابوالفضل (ع)  

برگزار مى نمايد:
مراسم معنوى شب هاى قدر 
كه مقدرات يك سال انسان 

ضمنا جلسه با قرائت جزء خوانى قرآن شروع و با دعاى پرفيض جوشن ختم مى يابدتعيين مى شود

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

با سخنرانى: حجت االسالم سيد حميد موسوى
مداحان: حاج غالمحسين عليزاده- كرباليى مهدى سبزه كار

كرباليى رضا هامونى- كرباليى مجتبى ابراهيم زاده

هيئت پياده زيارتى ثامن الحجج (ع) برگزار مى كند:
مراسم ويژه شب هاى قدر (جوشن كبير، مناجات، عزادارى)

زمان: شب هاى 19 و 21 و 23 رمضان ساعت 23
مكان: سه راه اسدى – منتظرى 24 - روضه الرضا (ع)

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

 09153634099  
فرهمند

حسينيه جواد االئمه (ع)  برگزار مى نمايد:
تالوت 30 جزء كالم ا... مجيد هر روز بعد از نماز ظهر و عصر تا پايان ماه مبارك رمضان

 دعاى جوشن كبير و سخنرانى و عزادارى ليالى قدر از نوزدهم الى بيست و سوم 
ساعت 22/30 الى 24/30

سخنران: حجت االسالم حاج آقاى واعظى و مداحى مداحان اهل بيت (ع)
آدرس: نبش مدرس 48 - جنب فرماندارى           تبليغات حسينيه جواد االئمه (ع)
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انسان كامل، انسانى است كه در همه ابعاد جسمى 
و روحى، از هرگونه نقص و كاستى پاك باشد. چنين 
انسانى به سبب ظرفيت بى پايانى كه در اختيار دارد 
چيزى  هر  در  زيرا  باشد؛  ديگران  الگوى  تواند  مى 
چنان است كه مى توان وى را به عنوان نمونه اى از 
انسانيت، شناسايى و معرفى كرد. در انديشه اسالمى، 
انسان كامل، به عنوان كف پذيرش واليت و خالفت 
الهى مطرح مى باشد و در صورتى انسان مى تواند 
به عنوان متاله و خدايى شده، با خداوند ارتباط تقربى 
برقراركند و در نقش واليت الهى و خالفت وى ظاهر 
اين جاست كه كف  باشد.  دارا  را  اين كف  شود كه 

عصمت و طهارت و علوم براى وى ثابت مى شود.

يك زخم

به خون شستند بيت ذات پاك حقتعالى را
اال اى اهل عالم عاقبت كشتند موال را

چه ديديد از على جز مهربانى مردم دنيا
چرا كشتيد آن تنهاترين تنهاى دنيا را

شما با كشتن موال اميرالمؤمنين كشتيد
محّمد را على را انبيا را بلكه زهرا را

بگرد اى ماه از خون جگر اخترفشانى كن
خبركن زين مصيبت چاه و نخلستان خرما را

اال اى داغداران على آييد در كوفه
تسال در غم موال دهيد آن پير اغما را

ز پا افتاد با رخسار خونين بت شكن مردى
كه در بيت خدا بگذاشت بر دوش نبى پا را

فلك يك زخم بر فرق اميرالمؤمنين ديدى
نديدى بر دل مجروح او زخم زبان ها را؟

طبيبا جاى مرهم اشك ريز از ديدگان خود
على از دست رفته كن رها ديگر مداوا را

على روز والدت بوسه زد بر دست عباسش
شب قتل على عباس بوسد دست بابا را

اگر آلوده اى «ميثم» چه غم دارى على دارى
خدا بخشد به روى غرقه در خون على، ما را

خدايا بگشا برايم در آن درهاى بهشت 
و ببند برايم درهاى آتش 

دوزخ را و توفيقم ده در آن 
براى تالوت قرآن اى نازل كننده

 آرامش در دلهاى مؤمنان.

از صميم قلب عشق بورز ممكن است 
كمى لطمه ببينى، اما تنها راه استفاده 

بهينه از حيات همين است.

هر وقت فرصت كردى دست فرزندانت 
را در دست بگير. به زودى زمانى خواهد رسيد

 كه او اجازه اين كار را به تو نخواهد داد!

بر روح تمام شيعيان تيغ زدند
 بر مردترين مرد جهان تيغ زدند
خورشيدبه سينه، ماه برسر مى زد

 انگاربه فرق آسمان تيغ زدند

يه لحــظــه هايــى تو زندگى هست 
كه سر جمع دو دقيقه هم نبوده اما يادش

 يه عــمـــر آدمو داغون مى كنه…

از قسم خوردن بپرهيزيد، 
چرا كه كاال را تلف مى  كند
 و بركت را از بين مى  برد.

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى پيامك موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

شعر

آيه روز  

كنند،  مى  انفاق  آشكارا  و  پنهان  روز،  و  شب  در  را  خود  اموال  كه  كسانى  معنى: 
پاداششان نزد پرودگار است و هيچ ترس و اندوهى ندارند. سوره بقره آيه 274

حديث روز  

در شگفتم از كسى كه مى بيند هر روز از جان و عمر او كاسته مى شود، اّما براى مرگ آماده نمى   شود.
امام على(ع)  

دعاى روز  بيستم  ماه رمضان

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

 - ايسلند  كشور  لقب  افقي:1- 
پافشاري  آمدن 2-  دور هم گرد 
و اصرار-  رهسپار - داراي سطح 
آل   - خدمتگزار   -3 خراشيده 
بيماري-   عالمت   -4 كمك   –
پايين  ابر   - خطرناك  بيماري 
آمده – شب را ماندن در جايي 5- 
نامي براي كالغ-  علم – مرواريد 
6- شهري در آلمان-  فدراسيون 
بسكتبال- پروتئين گياهي 7- هر 
و  سياه  خصوصا  رنگ  دو  چيز 
سفيد-  كمربند زمين ! – منفك 
ميخ  چوب   - نخل  شاخه   -8
وزين  و  سنگين  قصابي-   دار 
9- طناب - غير ديني – مادهها 
10-  فرياد بلند - نامي دخترانه – 
آواز 11-  نفي عربي - از اثرهاي 
مالزم  حجازي-   محمد  معروف 
12-  خداي هندو - حرف درد - 
شخصي  برهنه، عريان 13-  شهر 
كنار  و  پهلو  تركش    - بادگيرها 
 - اسرائيل  بني  پيامبران  از   -14
صدر - عدالت پيشه 15-  درختي 
اثرهاي  از   - بيدها  تيره  از  است 

معروف فريدون مشيري
عمودي: 1- جعلي  - از بازيگران 
از آالت  نامدار جهان 2-  كمدي 

موسيقي - ميوه كال - نويسنده 
و افسانه پرداز يوناني كه با كورش 
رنگ   -3 بود  عصر  هم  كبير 
قابل   - دولت  هيئت   - خزان  
اجرا 4- هميشه معذور ! - دشمن 
مانع   – سرسخت  - عدد حمام 
شهرهاي  از    - عرب  درياي   -5
يزد -  عالم الهي 6- ساكن كره 
زمين - پسر كاوه آهنگر - درخت 
تسبيح 7- چين و چروك پوست 
-  خداشناس-  ارابه اي كه با اسب 
كشيده مى شود 8- بانو  - رفاه و 

آسودگي-  درختي با چوب بسيار 
كشور   - سر  به  شانه  سخت 9- 
آتاترك- تهم 10-  حرف ندا – 
خباز  پذير 11-   امكان    - الگو 
عدد   - ميالدي   ماههاي  از   -
روستا 12-  پايان نامه - جوجه 
تيغي-  درخت انگور -  به وجود 
آوردن 13-  عامل تخمير-  درگاه 
 - رساني  كمك  نيشتر 14-    –
رنگ  به  آغشته   - پيروزي  حرف 
15-  روز گوسفندكشان - برائت 

خواستن

جدول 3263
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قدرت  هركس  كه  است  گرانبهايى  متاع   شهادت، 
خريدارى اش را ندارد. شاهدى قدسى است كه همگان 
لياقت هم آغوشى با او را نمى يابند. شيرينى شهد شهادت 
را به هر كسى نمى چشانند. امير مؤمنان على(ع)، آن يّكه 
تاز عرصه عشق و شهادت، مبناى شهادت طلبى و دست 
يابى به اين فوز عظيم را اين سان بيان مى دارد و صفات 
عاشقان شهادت را اين گونه مى نماياند و شور و شوق 
خود را نسبت به آن چنين توصيف مى كند: «مجاهدان 
شهادت طلب چنان به سوى خدا پر مى كشند كه تشنگان 

به جانب آب. بهشت در پرتو آذرخش نيزه هاست
اميد به شهادت، راز پايدارى على(ع)

پرفراز و  تالطم  پر  زندگى  دوران  در  على(ع)   حضرت 
نشيب اش، همواره به شهادت مى انديشيد و آنچه از آن 
نيرو مى گرفت و جانش را سيراب مى ساخت، اميد به كشته 
 شدن در راه خدا بود. اين كالم از حضرت على(ع) است كه 
مى فرمود: «به خدا سوگند كه اگر اين اميد نبود كه در 
است  پيش  در  دشمن  با  كه  سخت  ديدارهاى  از  يكى 
از  و  نهادم  برم، اسب خويش زين مى  بهره  را  شهادت 
آن  تا  ديگر  و  كردم  مى  كوچ  هميشه  براى  شما  ميان 
را طلب  بوزد شما  يا جنوب  از شمال  نسيمى  زمان كه 

نمى كردم».
توطئه خوارج

مراجعت  كوفه  به  على(ع)  و  يافت  پايان  نهروان  جنگ 

كرده  توبه  نهروان  در  كه  خوارج  از  اى  عده  ولى  كرد. 
و  فتنه  بناى  و  دادند  سر  مخالفت  زمزمه  دوباره  بودند، 
عمليات  مركز  را  مّكه  خوارج،  فراريان  گذاشتند.  آشوب 
خود قرار دادند و سه تن از آنان به نام هاى عبدالرحمان 
بن ملجم مرادى و برك بن عبد اهللا تميمى و عمرو بن 
بكر تميمى در يكى از شب ها گرد هم آمدند و تصميم 
و  معاويه  اين سه تن على(ع)،  قتل سه تن گرفتند.  به 

عمروعاص كه به گمان آنان منشأ فتنه ها بودند. 
كوفه، آستين فتنه

عبدالرحمان بن ملجم مرادى، آن نگون بخت تاريخ، در 
روز بيستم ماه شعبان سال چهل هجرى به قصد كشتن 
بن قيس منزل  اشعث  و در خانه  آمد  به كوفه  على(ع) 
گرفت. در آنجا با دخترى به نام قطام آشنا شد و چنان دل 
به او بست كه همه چيز را فراموش كرد. از اين رو از قطام 
خواستگارى كرد. اما قطام كه پدر و برادرش در جنگ 
نهروان كشته شده بودند شرط ازدواج را كشتن على(ع) 
قرار داد و در اين راه گروهى را با ابن ملجم همراه كرد. 
عبدالرحمان نيز كه سخت در دام عشق قطام گرفتار آمده 
بود شبيب بن بجره را با خود همداستان ساخت و بدين 
سان قتل رادمرد تاريخ و امير وااليى ها تدارك ديده شد 

و جنايت بارترين واقعه تاريخ به وقوع پيوست.
افطار شب موعود

على(ع) شصت و سومين سال عمرش را پشت سر نهاده 

بود. در رمضان شصت و سومين سال عمر خود بار ديگر 
به ميهمانى خدا آمده بود. در آن ماه، هر شبى را در خانه 
يكى از فرزندانش افطار مى كرد. در نوزدهمين شب ماه 
را در  افطار پدر  او  بود.  ام كلثوم  خدا، در خانه دخترش 
طبقى به حضورش آورد، دو تكه نان جو،كاسه اى از شير 
و مقدارى نمك اما همين كه نگاه على(ع) به ظرف غذا 
افتاد سرش را تكان داد و با صداى بلند گريست و گفت: 
«دخترم براى من در يك طبق دو خورش حاضر كرده 
خدا  رسول  برادرم  متابعت  من  كه  دانى  نمى  مگر  اى؟ 
مى كنم... دخترم به خدايم سوگند افطار نخواهم كرد تا 
از اين دو خورش يكى را بردارى». ام كلثوم ظرف شير 
و نمك  نان جو  با كمى  دوران  يگانه  آن  و  برداشت  را 

ساييده افطار فرمود.
حركت على(ع) به سوى مسجد كوفه

مسجد  به  رفتن  آماده  نماز  براى  جويان  حق  مقتداى 
است. اما تو گويى همه ى ذرات هستى مى گويند موال، 
امشب به مسجد مرو. مرغابيان ناالن و پرزنان گرد او را 
گرفته اند. على(ع) نگاهى به آنان مى كند و مى فرمايد: 
«نيست خدايى مگر خداى يگانه. صيحه هايى كه در پى 
الهى  آن نوحه سرايى ها خواهد بود و فردا قضا و قدر 

ظاهر مى شود». 
على(ع) در محراب شهادت

اين  اما  ايستاده است.  نافله فجر  نماز  به  اينك  على(ع) 

نماز حال و هواى ديگرى دارد. رنگ و بوى ديگرى به 
خود گرفته است. 

على(ع) او را به معراج مى برد. لحظه موعود فرا رسيده 
دارد  مى  بر  اول  ركعت  سجده  از  سر  كه  همين  است. 
اما  كرد.  مى  حضرت  آن  قتل  آهنگ  بحره»،  «شبيبن 

شمشير او به طاق اصابت كرد و خطا نمود.
 ابن ملجم مرادى، تيره روزتريِن مردمان كه در تاريك 
انديشى و فضيلت سوزى گوى سبقت ربوده بود، به آن 
بر  را  زهرآلود خود  و شمشير  نزديك مى شود  حضرت 
فرق مبارك آن رهبر آزاده فرود مى آورد؛ ضربتى كه به 
جاى زخم عمروبن عبدود مى نشيند و تا جاى سجده را 
مى شكافد. آن ضربت دين را از وجود على(ع)، محروم 
كرد. انسانيت را در سوگ رهبرى واال نشاند و عدالت را 

بى مقتدا ساخت.
مسجد كوفه، آن شب نظاره گر آخرين مناجات و نماز 
موالى پارسايان بود. على(ع) ديگر خود را آزاد مى ديد. 
به آستانه وصال رسيده بود. ديگر از رنج ها و دردهايى 
كه مردمان نابكار براى او آفريده بودندر هايى مى يافت. 
آرى وعده اى كه به او داده بودند تحقق پيدا كرده بود. 
پس همين كه ضربه آن دشمن پاكى ها بر فرق او فرود 
آمد سر برداشت و در حالى كه چشم به آسمان دوخته 
بود فرياد كرد:  به پروردگار كعبه سوگند كه رستگار و 

كامروا شدم».

* پرده از اسرار عالم باز شد، يا على گفتيم و عشق به پروردگار كعبه سوگند كه رستگار و كامروا شدم
آغاز شد خدايا قدر ما را به قدر 

موال على نزديك فرما . . .
* امشب رحمت دوست جاريست، مانند رود، نه! مانند 

باران، اگر دلتان لرزيد، بغضتان تركيد، كسى اينجا 
محتاج دعاست، اگر يادتان بود باران گرفت

 دعايى به حال من بيابان كنيد

123456789101112131415
ارهزنىىوبهملوك1
گىراسماخرىساى2
راهبباكتلامكپ3
محررومساووست4
اىرفرىشترمنا5
هنلادپرنهابو6
بامقارتحاهلان7
اناوتنىحلىود8
لاكادىماانرىم9
اتناهالىجابا10
باكسانمراهبه11
ىبدىنازاناسن12
ابرلدوتىكمداخ13
ىهاواجراهرپبش14
دارامهكنىاىارب15

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

50 عدد فرش 12 مترى 
مــاشينى كاشــان (نـو)
 به دليل مهاجرت با تخفيفات 

خيلى خيلى ويژه به فروش مى رسد.
09155632009

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

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

فروش كاميونت ايسوزو 5/2 تن 
يخچالدار

فروش سردخانه  09153631391

يك آشپز با حقوق عالى و مزاياى بيمه 
نيازمنديم.

09333265876

كار در ارتفاع بدون نياز به داربست
نصب ورق هاى آلومينيوم و ...

09156694379 - موذن

3000 متر كارگاهى  - تجارى
 جنب تاالر ايرانيان
09154030029

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

32230549

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

يك نفر خانم با روابط عمومى باال براى همكارى 
در پوشاك نيازمنديم. حقوق 400 هزار تومان   

32220655 - 09357252112

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

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

ايزوگام دوست على 
نصب و فروش عايق هاى رطوبتى

10 سال ضمانت بيمه ايران
نبش بهشتى 14 - 09156666675  

جذب مربى ويژه اختالالت يادگيرى 
قابل توجه دانش آموختگان خانم 
رشته هاى روانشناسى ، مشاوره 

و علوم تربيتى سراسر استان
32229234 -09156669643 

مركــز بهــار

فروش 207 مدل 89 - سفيد
 بدون رنگ - گريسى دارد

 فى:31 ميليون  09372803419

ملكى در دستگرد 3 طبقه ، نيمه ساز 
با قيمت مناسب به فروش مى رسد.

09151615210

كافى نت نـوآوران 
ثبت اظهارنامه مالياتى - ثبت شركت ها 

نبش پاسداران 4
09105491006 - 32235551

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

09151636052

بورس  ديزل ژنراتور بيرجند

مشاوره رايگان 24 ساعته در امور 
خريد و فروش انواع ديزل ژنراتور

خيابان صياد شيرازى ، بلوك 84 ، رادمان
09151655100 - 05632212980-1

لوله بازكنى شهروند
تشخيص تركيدگى و خم زدگى 

 رفع بوى نامطبوع
 ترميم كف سرويس با مصالح

اجراى لوله كشى آب و فاضالب 
دولت 43 - پالك 7

09384422903 -09153084346
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اخبار ورزشى

سالمانه: انگور صاف كننده خون است. مصرف آن به افراد الغرى كه تمايل به افزايش وزن دارد توصيه مى شود چراكه با چاق شدن فرد همراه است. يكى از 
ميوه هايى كه مصرف آن به عنوان ميان وعده بسيار توصيه مى شود، انگور است ولى نبايد در مصرف آن زياده روى كرد چون انگور تازه نفاخ و ملين است. 
بهتر است بعد از خوردن انگور آب سرد هم نوشيده نشود چون باعث سردشدن دستگاه گوارش و نفخ زياد خواهد شد.

نوشيدن آب سرد بعد از خوردن انگور باعث نفخ مى شود

فشارخونى ها از ماست غافل نشوند
 

شهرخبر: مصرف ماست كم چرب موجب كاهش 
فشارخون مى شود، پيروى از يك رژيم غذايى سالم 
به همراه فعاليت فيزيكى منظم، از ابتال به بيمارى 

هاى مزمن از جمله فشارخون باال پيشگيرى مى 
كند. تحقيقات نشان مى دهند كه اضافه كردن 
خطر  روزانه،  غذايى  رژيم  به  چرب  كم  ماست 

افزايش فشارخون را كاهش مى دهد. 

درمان خانگى مسموميت غذايى 

نامه نيوز: مسموميت غذايى بيمارى است كه بر 
اثر مصرف غذاهاى آلوده، نپخته يا مانده ايجاد 
مى شود. عاليم مسموميت غذايى شامل تهوع، 
اسهال، گرفتگى عضله معده، تب و كاهش آب 

مشكل  ايجاد  از  پيشگيرى  براى  است.  بدن 
بيشتر بهتر است كه بيمار بالفاصله درمان شود. 
در اين مطلب به چند درمان خانگى اشاره مى 
كنيم: كمى مخلوط آب ولرم و آب ليمو بنوشيد. 

مصرف دارچين در غذا يا نوشيدن چاى دارچين 
2 تا 3 بار در روز توصيه مى شود. نوشيدن شير 
يا قهوه و استعمال دخانيات وضعيت را وخيم تر 
خوددارى  ها  آن  مصرف  از  بنابراين  كند.  مى 
كنيد. اگر حالت تهوع داريد، برنامه غذايى خود 
رفع  براى  كنيد.  مايعات محدود  و  به سوپ  را 
حالت تهوع، بين دندان ها ميخك قرار دهيد. 
بريزيد  ماست  در  را  ريحان  برگ  عدد   3 تا   2
ايد،  شده  مبتال  اسهال  به  اگر  كنيد.  ميل  و 
براى كاهش نيافتن آب بدن، مايعات بيشترى 
بنوشيد. هنگام مسموميت غذايى، ميزان پتاسيم 
بنابراين  كند؛  مى  پيدا  افت  خطرناكى  طور  به 

موز بخوريد.

 افزايش احتمال خشكى چشم
 در تابستان 

اشك  سيستم  در  اختالل  گونه  هر  نيوز:  نامه 
چشم  خشكى  سندرم  به  افراد  ابتالى  موجب 
ديد چشم  و تضعيف  مى شود. سوزش، خارش 
افراد  است.  چشم  خشكى  به  ابتال  عوارض  از 
چشم  به  عاليم  اين  از  يك  هر  مشاهده  با 
به  را  بيمارى  به  ابتال  مدت  و  مراجعه  پزشك 
صورت دقيق بيان كنند. خشكى چشم در زنان 

مبتال  افراد  مى شود.   مشاهده  مردان  از  بيش 
نكنند.  استفاده  لنز تماسى  از  به خشكى چشم 
بيمارى خشكى چشم تنها مربوط به فصل گرم 
علت  به  نيز  زمستان  در  و  نيست  تابستان  و 
است، خشكى  نسبى  رطوبت  داراى  هوا  اينكه 

چشم ديده مى شود.

آشنايى با خواص «انبه»

شهرخبر: انبه بسيار مقوي بوده و تقويت كننده بدن 
است. رنگ صورت را درخشان و دهان را خوشبو 

مي كند.  انبه داراي مقدر زيادي اسيد گاليك است 
 بنابراين سيستم هضم را ضد عفوني و تميز مي كند .  
انبه حرارت بدن را كاهش مي دهد و تب را پايين 
مي آرود. براي رفع اسهال مفيد است و خوردن 
آن سردرد، تنگي نفس و سرفه را از بين مي برد. 

همچنين انبه عطش را برطرف مي كند.
 

نكاتي در مورد داروي وارفارين 

وارفارين يكى از داروهاى ضد انعقاد و از مشتقات 
كومادين است كه براى مشكالت  قلبي ، ريوي  و 

جلوي   وارفارين   مي شود.  خوني نسخه  رگ هاي  
لخته شدن  خون  را مي گيرد. مهمترين نكته درباره 
مصرف قرص وارفارين، خوردن دارو در وقت معين 
است. زمان ايده ال مصرف دارو «عصر» است. با 
توجه به اينكه غذا ممكن است بر جذب دارو تاثير 
بگذارد، دارو نيم ساعت قبل يا يك ساعت بعد از 
غذا مصرف شود. بسته به نظر پزشك معالج و بر 
اساس نوع بيمارى ، ممكن است درمان موقت يا 
براى تمام عمر باشد. وارفارين با ويتامين K رژيم 
غذايى تداخل دارد. منابع غذايى ويتامين K برگ 
كلم   ، كاهو  اسفناج،  چون  تيره  سبز  سبزيجات 
سبز و بروكلى است. تداخالت وارفارين نسبت به 
داروهاى ديگر بسيار مهم است. برخى آنتى بيوتيك 
ها، مسكن ها ، داروهاى ضد صرع، ضد افسردگى، 
ضد پالكت، ضد ديابت ،ضد چربى، ضد نقرس، 
داروهاى گوارشى، داروهاى ضد قارچ و نيز داروهاى 
گياهى نظير جوز هندى، جينكو و ... ممكن است 
 INR سبب باال رفتن يا پايين آمدن بيش از حد
شوند. خونريزى از بينى، لثه هنگام مسواك زدن، 
استفراغ خونى، خون در ادرار، مدفوع قرمز يا تيره، 
در  خونريزى  نشدن  قطع  طبيعى،  غير  كبودى 
بريدگى ها، افزايش خون قاعدگى، سردرد و گيجى 
و ضعف، ريزش مو و بثورات پوستى از عوارضى 

است كه ممكن است ايجاد شود.

افزايش احتمال خشكى چشم درتابستان 
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ايستگاه سالمت

حوادث

«حسن نژاد» قهرمان مسابقات
 پينگ پنگ جام رمضان جوانان بيرجند 

شهرستان  جوانان  پنگ  پينگ  قهرمانى  مسابقات 
بيرجند به مناسبت ماه مبارك رمضان در سالن شهيد 
افسانه  مسابقات،  اين  پايان  در  شد.  برگزار   شهپر 
حسن نژاد مقام اول را كسب كرد، منصوره شبانى مقام 
 دوم را به دست آورد، مهيا نظرى و فاطمه عرب زاده 
مشتركًا سوم شدند. مسابقات اميد و آزاد هفته آينده 

در سالن شهيد شهپر برگزار خواهد شد.

سخنگوى باشگاه سايپا: قرارداد نكونام 
با سايپا طبق عرف است

نكونام  جواد  گفت:  سايپا،  باشگاه  سخنگوى  ايرنا: 
 سرگروه سابق تيم ملى فوتبال ايران قرارداد يكساله اى 
با اين تيم به امضا رسانده و اين قرارداد طبق عرف است. 
خبيرى افزود: قرارداد نكونام دقيقا طبق عرف و سقف 
باشگاه بسته شده و به مدت يكسال است. وى ادامه داد: 
اين قرارداد قطعا در هيئت فوتبال استان تهران به امضا 

خواهد رسيد و او رسما به تيم ما ملحق مى شود.   

اميد ابراهيمى قرارداد خود را 
با استقالل تمديد كرد

اميد ابراهيمى قرارداد خود را با استقالل تمديد كرد.
او كه موفق شده جايگاه  به گزارش «ورزش سه»، 
از  يكى  البته  و  كند  تثبيت  ملى  تيم  در  را   خود 
 هافبك هاى تاثيرگذار ليگ برتر هم به شمار مى آيد، 
از  بعد  و  بود  مظلومى  پرويز  نظر  مورد  هم  ابتدا  از 
توافقى كه بر سر مسائل مالى با باشگاه استقالل كرد، 

قرارداد خود را تمديد كرد.

مسلمان: توافق اوليه با پرسپوليس 
انجام شد 

با طاهرى اعالم كرد  از جلسه  بعد  محسن مسلمان 
مشكلى براى حضور در پرسپوليس ندارد. به گزارش 
با  مذاكره  براى  كه  مسلمان  محسن  سه»،  «ورزش 
مسئوالن پرسپوليس در دفتر اين باشگاه حاضر شده 
جمع  در  طاهرى  با  اش  يكساعته  جلسه  از  بعد  بود 
هاى  صحبت  و  بود  خوبى  جلسه  گفت:   خبرنگاران 
و  شده  انجام  اوليه  توافقات  شد.  بدل  و  رد  خوبى 

مشكلى براى حضور در پرسپوليس ندارم.

تيموريان با يك ميليون و دويست 
هزار دالر با ام الصالل به توافق رسيد

چند  با  كه  ايران  فوتبال  ملى  تيم  كاپيتان   : مهر 
پيشنهاد تيم هاى داخلى نيز مواجه شده بود از ميان 
سه مشترى خود در قطر با ام الصالل به توافق رسيد. 
مبلغ قرارداد تيموريان در حدود يك ميليون و دويست 

ميليون دالر است.  

اقدام طلبكارى براى وصول طلبش

گفت:  همدان  فتا  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه   
بر  مبنى  شهروندى  شكوائيه  ارائه  و  مراجعه  با 
هاى  شبكه  از  يكى  در  وى  شخصى  تصاوير   انتشار 
اجتماعى تحت موبايل، موضوع در دستور كار كارشناسان 
قرار گرفت. سرهنگ امينى افزود: در تحقيقات مشخص 
شد، فردى براى انجام پروژه هاى فنى به منزل شاكى 
رفته و در پى غفلت صاحبخانه تصاوير شخصى را از 
رايانه وى به سرقت برده است. با انجام اقدامات فنى 
فردى با هويت معلوم شناسايى و دستگير شد. متهم 
ضمن اقرار به بزه انتسابى، انگيزه خود را از اين عمل 

مجرمانه پرداخت نشدن طلب گذشته دانست. 

توقيف 78 خودرو با خالفى بيش  از 
10 ميليون ريال در خراسان جنوبى

خراسان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  جانشين 
خالفى  با  خودرو  دستگاه   78 توقيف  از  جنوبى 
داد.  خبر  استان  در  ريال  ميليون   10 بيش از 
سال  آغاز  از  گفت:  پيشكار  محمدولى  سرهنگ 
آنها  مالكان  و  توقيف  خودرو  دستگاه   78 جارى 
و  كرده اند  اقدام  خود  خالفى  پرداخت  به  نسبت 
با  استان  در  ديگر  خودروى  دستگاه   51 براى 
مجموع  در  كه  ريال  ميليون   10 بيش از  خالفى 
رانندگى  و  راهنمايى  تخلف  فقره   1888 داراى 

هستند حكم توقيف صادر شده است.

تصادف تريلى و كاميون
 در محور بيرجند – سربيشه

روز گذشته دو دستگاه خودرو تريلى و كاميون در محور 
هم  با  آباد)  على  بازرسى  و  (ايست  بيرجند-سربيشه 
برخورد كردند. بخشى فرمانده تيم اعزامى گفت: آتش 
نشانان پس از ايمن سازى محل نسبت به رها سازى 
راننده تريلى كه در خودرو گرفتار شده بود اقدام و وى را 

تحويل عوامل اورژانس حاضر در صحنه دادند.
پرسنل سازمان آتش نشانى بيرجند در هفته گذشته به 
38 ماموريت اعزام شدند. مهندس ميرى سرپرست ستاد 
فرماندهى سازمان آتش نشانى بيرجند گفت: از اين 38 

مورد 15مورد حريق و 23 مورد حادثه بوده است.

دزدي براي ازدواج با دختر ثروتمند 

تابناك: چندي پيش مردي كه صاحب يك بنگاه امالك 
بود به دادسراي ناحيه 5 تهران رفت و در شكايتي گفت: 
پسري كه چند وقت بود برايم كار مي كرد با سرقت 40 
ميليون تومان پول پيش يكي از خانه هاي اجاره اي فرار 
كرده است. با اعالم اين شكايت، موضوع در دستور كار 
ماموران قرار گرفت. با رديابي هاي پليسي پسر جوان 
شناسايي و دستگير شد و در بازجويي ها با اعتراف به 
جرم خود گفت: از چند ماه پيش با دختري آشنا شدم 
شدم  متوجه  كنم.  ازدواج  وي  با  تا  گرفتم  تصميم  و 
كه او دختر ثروتمندي است و براي اينكه بتوانم از او 

خواستگاري كنم تصميم به دزدي گرفتم.

مردى كه 10 سال براى اثبات
 زنده  بودنش تالش كرد

ايسنا: مرد 46 ساله تركيه اى 10 سال طول كشيد تا ثابت 
كند هنوز در قيد حيات است. اين مرد كه اسمش به اشتباه 
در فهرست اموات تركيه ثبت شده بود براى اثبات زنده 
بودنش10 سال تالش كرد. «سينان آوسى» سال 2003 
به دليل ابتال به بيمارى صرع ناچار به بازنشستگى اجبارى 
شد اما يك سال بعد و پس از آنكه متوجه شد حقوق 
بازنشستگى اش پرداخت نشده، نامش را در فهرست اموات 
پيدا كرد. اين مرد سرانجام توانست مسئوالن اين كشور را 
متقاعد كند كه هنوز نمرده  است هرچند حقوق پرداخت 

نشده در اين سال ها به او تعلق نمى گيرد.

(نوشابه)

گرانوليت - كنتكس - نماى رومى
و سيمان كارى با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

  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  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا  
     09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ول
حص

ع  م
تنو

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

كوتاه ترين راه رسيدن 
به باغ و ويالى دلخواه تان 

بجد - امالك كوروش  32293143- 09153624820    چاجى

امالك كوروش  كبير

PVC ، سقف كاذب ، كناف، پاركت، كف پوش
09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم، روبروى حج و زيارت

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

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633
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برگزارى مراسم تعزيه خوانى شهادت حضرت على(ع) براى اولين بار در استان 

97 پروژه برق رسانى در خوسف اجرا شد

 گروه خبر- مدير شركت برق خوسف از اجراى 97 
پروژه برق رسانى در اين شهرستان خبر داد و گفت: 
بلوار امام خمينى شهرستان خوسف  پروژه روشنايى 
با حضور مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان، 
فرماندار خوسف و مديران سازمان ها به بهره بردارى 
رسيد. كميلى در آيين بهره بردارى از اين پروژه اظهار 
كرد: در سال گذشته 97 پروژه با اهداف تأمين برق 
اصالح  و  ترميم  شبكه،  توسعه  روستايى،  و  شهرى 
شبكه، روشنايى معابر با اعتبارى بالغ بريك هزار و 
800 ميليون تومان از محل اعتبارات تملك دارايى، 
2 درصد صادرات نفت و اعتبارات داخلى و اعتبارات 
بند «ز» تبصره 9 تأمين اعتبار و اجرا شد. وى درباره 
پروژه روشنايى بلوار امام خمينى (ره) اين شهرستان 
نيز گفت: اين پروژه با اعتبارى بالغ بر 100 ميليون 

تومان به بهره بردارى رسيده است.

بصيرت در وحدت، نياز اصلى شيعه و سنى

امام جمعه زيركوه بصيرت سياسى را نياز امروز جامعه 
بصيرت  بايد  امروزه  گفت:  و  كرد  عنوان  اسالمى 
سياسى خود را باال ببريم چون دشمن در چند جبهه 
مى كند.  تالش  ايران  اسالمى  جمهورى  نظام  عليه 
صميمى  نشست  در  مرتضائى نيا  حجت االسالم 
مسئوالن ادارات زيركوه با علماى اهل سنت، اظهار 
اما  بوده  بى اثر  ظالمانه  و  گسترده  تحريم هاى  كرد: 
راه  اين  با  را آغاز كرده كه  امروز جنگ نرم  دشمن 
وى  كند.  ايجاد  تفرقه  سنى  و  شيعه  مسلمانان  بين 
تصريح كرد: آن شيعه و سنى كه از آمريكا و اسرائيل 
امروز  انگليس تبعيت و تغذيه كند مردود است و  و 
چيزى كه بين شيعيان و اهل سنت نياز است بصيرت 

در وحدت است كه همه بايد بيدار و هوشيار باشيم.

قول مساعد وزير آموزش و پرورش 
براى رفع كمبودهاى آموزشى بيرجند

شبستان- نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف، در 
جمع بزرگ عزاداران در منطقه حاجى آباد بيرجند با 
تسليت فرارسيدن ايام سوگوارى موالى متقيان امام 
على(ع) به مشكالت مردم در اين منطقه اشاره و اظهار 
كرد: در روز استيضاح وزير آموزش و پرورش مشكالت 
كمبود فضاهاى آموزشى در مناطق مختلف بيرجند را 
با ايشان درميان گذاشتم و وى قول مساعد در اين 
انجام  شاخص  اقدامات  از  عبادى  است.  داده  زمينه 
شده در سال گذشته نمايندگان مجلس و مسئوالن را 
اخذ رديف اجرايى براى راه آهن شرق و غيربرخوردار 
استان در  ويژه مركز  به  استان  تمام شهرهاى  شدن 
در  يادآور شد:  كرد. وى  عنوان  ملى  توسعه  صندوق 
قالب صندوق توسعه ملى و كاهش 4 درصدى سود 
تسهيالت آن، زيرساخت مناسبى براى حوزه صنعت، 

معدن، كشاورزى و ديگر صنايع فراهم شده است. 

برگزارى تئاتر منطقه اى «سوره ماه» 

ايسنا- مسئول واحد نمايشى حوزه هنرى خراسان جنوبى 
ماه» در خراسان  تئاتر منطقه اى «سوره  برگزارى  از 
جنوبى همزمان با شهريور امسال خبر داد. براتى با اشاره 
به اينكه تئاتر «سوره ماه» يكى از جشنواره هاى معتبرى 
است كه به هنرمندان جوان بها مى دهد، گفت: بيشتر 
گروه هايى كه در ادوار گذشته در جشنواره شركت داشته 
اند، ميانگين سنى زير 30 سال بوده كه اين موضوع 
هاى  جشنواره  از  يكى  جشنواره  اين  دهد  مى  نشان 
جوانگراى كشور است.  وى با بيان اينكه شهر بيرجند 
ميزبان آثار منطقه 2 بيست و چهارمين تئاتر «سوره ماه» 
است، گفت: اجراهاى منطقه 2 كه با حضور استان هاى 
خراسان رضوى، خراسان شمالى، سيستان و بلوچستان، 
كرمان، يزد، سمنان، خراسان جنوبى، مازندران، گلستان 
و هرمزگان از8 تا 11 شهريور در خراسان جنوبى برگزار 
مى شود، شرايطى را به وجود آورده تا تكاپو و هيجان 

مضاعفى را در ميان اهالى تئاتر استان داشته باشيم.

آغاز طرح بزرگ قرآنى قدر تا غدير 

خراسان  در  غديرشناسى  مؤسسه  نماينده  فارس- 
در  غدير  تا  قدر  قرآنى  بزرگ  طرح  آغاز  از  جنوبى 
استان با بهره گيرى از 90 محتواى توليدى خبر داد. 
فروتنى اظهار كرد: مؤسسه غديرشناسى  با همكارى 
اين  بيرجند  العباس (ع)  كانون فرهنگى هنرى بيت 
با  اين طرح  ادامه داد:  برگزار مى كند. وى  را  طرح 
عنوان آيات الواليه همراه با جوايز نفيس و ارزنده از 
غدير)  (عيد  ذيحجه   18 تا  قدر)  (شب  رمضان   18
اجرا مى شود. وى افزود: عالقه مندان براى شركت 
پيامك،  طريق  از  توانند  مى  قرآنى  طرح  اين   در 
كارگاه  و  اينترنتى  پايگاه  اجتماعى،  هاى  شبكه 
آموزشى اقدام كنند. وى خاطرنشان كرد: افراد براى 
را  تا غدير عدد 1818  عضويت در طرح قرآنى قدر 
غديرشناسى  مؤسسه  نمايندگى  دفتر  به  توانند  مى 
خراسان جنوبى به سامانه 30001904 پيامك كنند.

كاهش 40 درصدى تصادفات در استان

 40 كاهش  از  استان  انتظامى  فرمانده  تسنيم- 
ماهه  سه  در  جنوبى  خراسان  در  تصادفات  درصدى 
جلسه  در  واعظى  سردار  داد.  خبر  امسال  نخست 
آغاز  و  فطر  سعيد  عيد  تعطيالت  ويژه  هماهنگى 
اظهار  جنوبى،  خراسان  تابستانى  سفرهاى  دوم  دور 
اعمال  هزينه  تومان  ميليارد   18 گذشته  سال  كرد: 
تخلفات در استان بوده است كه اين اعتبارات بايد در 
استان هزينه شود. وى افزود: در سال 93 در كشور 
تصادفات كسب  كاهش  راستاى  در  را  نخست  رتبه 
مردم  همت  با  نيز   94 نوروزى  طرح  در  و  كرديم 
استان كاهش 67 درصدى تلفات جادهاى را شاهد 
بوديم. وى گفت: ما تا اين لحظه 40 درصد كاهش 
تصادفات را از ابتداى سال داشتيم و همه ساله نيز در 
تيرماه كمترين آمار تصادفات و در مردادماه نيز شاهد 
بيشترين تصادفات هستيم كه پليس با يك انضباط 
در  گذشته  هاى  سال  همانند  هم  امسال  ترافيكى 
خدمت مردم است تا بستر امنى را براى مردم فراهم 

كند تا با خيال آسوده در سطح جاده ها تردد كنند.

قطعه تكميل كننده سيستم گرمايشى 
خودروى پرايد در طبس ساخته شد

انواع  گرمايشى  سيستم  كننده  تكميل  قطعه  ايرنا- 
آموزش  مركز  اتومكانيك  كارگاه  در  پرايد  خودرو 
فنى و حرفه اى شهرستان طبس ساخته شد. كاظم 
سيمرغ زاده سازنده قطعه گفت: با نصب اين قطعه 
دماى  به  دقيقه  چهار  از  كمتر  در  اتومبيل  بخارى 
مثبت  تأثير  سوخت  كاهش  در  و  رسد  مى  مطلوب 
آزمايشات  انجام  و  افزود: طراحى، ساخت  دارد. وى 
متعدد اين قطعه حدود دو سال و با هزينه شخصى در 
حدود 50 ميليون ريال انجام شد. به گفته وى مراحل 
اجرايى براى توليد و راه اندازى اين قطعه شروع شده 
ولى در حال حاضر با مشكالت فراوانى روبرو هستم 
كه مهمترين آن مسايل مالى مى باشد كه با وجود 
درخواست هاى مكرر هنوز هيچ قول مساعدى داده 
نشده و اميدوارم بتوانم هر چه سريع تر محصول را به 
بازار عرضه كنم. وى اظهار كرد: قيمت قطعه مزبور با 

نصب آن 700 هزار ريال است.

صادرات 2/5 ميليون دالري فرش استان

خراسان  از  دستباف  فرش  صادرات  خبر-  گروه 
جنوبى، در سه ماه اول امسال 2,5 ميليون دالر براى 
استان ارزآورى داشت. رئيس اتحاديه توليدكنندگان 
و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبى گفت: در 3 
ماه گذشته، بافندگان استان 35 هزار متر مربع فرش 
دستباف توليد كردند كه 20 هزار مترمربع آن صادر 
بافته  هاى  فرش  ريالى  ارزش  كاميابى مسك،  شد. 
شده را 120 ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: فرش 
دستباف خراسان جنوبى به كشورهاى امارات، آلمان، 
ايتاليا و ديگر كشورهاى اروپايى صادر مى شود. وى 
ريزه ماهى،  نقوش  در  بافته شده  گفت: فرش هاى 
خشتى و نائين و تابلوفرش بوده است. وى يكى از 
در  بافت  را،  استان  اين  دستباف  فرش  هاى  مزيت 
جنوبى  خراسان  در  كرد.  عنوان  گوناگون  ابعاد  تمام 
و  وقت  پاره  وقت،  تمام  صورت  به  بافنده  هزار   50

فصلى در 25 هزار كارگاه فرش مى بافند. 

زنگ خطر مواد مخدر به صدا درآمد
 استاندار خراسان جنوبى كه در شوراى هماهنگى مبارزه 
بيان اين مطلب  با  با مواد مخدر استان سخن مى گفت 
افزود: امروزه پديده مواد مخدر به عنوان يك خطر جدى 
در جامعه وجود دارد و در اين زمينه زنگ خطر جدى به 

صدا در آمده است. 
خدمتگزار، با بيان اينكه بالغ بر 80 درصد از زندانيان استان 
را مجرمين مرتبط با مواد مخدر تشكيل داده اند، يادآورشد: 
بخش زيادى از اين افراد را افراد بى سواد و يا كم سواد 
تشكيل مى دهند كه نشان دهنده نقش مهم تحصيالت در 
گرايش به سمت مواد مخدر است. وى با بيان اينكه به تبع 
مواد مخدر، ساير ناهنجارى هاى اجتماعى نيز رشد داشته 
خواهد كرد، گفت: هر بزهى كه در جامعه مشاهده مى شود 
بخشى از آن برمى گردد به مواد مخدر و ناهنجاري هايي 

كه در اين زمينه وجود دارد.
با  استان،  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگى  شوراى  رئيس 
بيان اينكه اعضاى شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
استان  اقتضائات  و  شرايط  با  متناسب  هايى  برنامه  بايد 
بايد  شورا  اعضاى  گفت:  نمايند،  ارائه  موجود  نيازهاى  و 
اختيار  امكانات در  و  اعتبارات  به  توجه  با  تا  تالش كنند 
و  داراى خروجى  اجرا كه  قابل  برنامه هايي  ها،  دستگاه 

نتايج مثبت و كاربردى باشد ارائه نمايند.
خدمتگزار، با اشاره به اينكه بايد اقدامات به گونه اى باشد 

تا مراجعه مردم به مراجع قضايى كمتر شود، گفت: ترويج 
معنويات در جامعه و نيز تعميق باورهاى دينى و مذهبي در 
 بين مردم مى تواند تا حد زيادى بزهكارى ها و ناهنجارى هاى
اجتماعى در جامعه را كمتر نمايد. وى با بيان اينكه بايد 
مجدد  ارتكاب  از  تا  گيرد  صورت  اقدامات  اى  گونه  به 

 جرم از طرف افرادى كه يك بار مرتكب خالف شده اند
جلوگيرى شود، گفت: برنامه ها و پيشنهادات در اين زمينه 
بايد طورى باشد تا با اجراى برنامه هاى پيشگيرانه، جلوى 
بسيارى از ناهنجارى هاى اجتماعى از جمله مواد مخدر را 
گرفت چرا كه اين امر از هزينه هاى بعدى كه به جامعه 

تحميل مي شود خواهد كاست. 

مقام عالى دولت در استان، با اشاره به اينكه اعضاى شورا 
اجراى برنامه هاى خود را منوط به دريافت اعتبارات مجزا 
از  نامحدود است،  نيازها  و  اعتبارات محدود  نكنند، گفت: 
اينرو مديران و مسئولين مربوطه بايد تالش كنند در راستاي 
وظايف و مأموريت هاي ذاتي خود در اين زمينه، اعتبارات 

موجود را مديريت كرده و از آنها براى مبارزه و پيشگيرى 
در گرايش افراد به مواد مخدر به نحو بهينه استفاده كنند. 
وى خاطر نشان كرد: مباحث و پبيشنهاداتى كه در اين شورا 
مورد بحث و بررسى و نيز تصويب قرار مى گيرد بايد از 
حالت گفتمان به حالت عملياتى در آمده و بتوانيم آثار آن 
را در جامعه به صورت ملموس مشاهده كنيم. وى با بيان 

اينكه مواد مخدر آثار مخرب اجتماعى دارد، گفت: موادمخدر 
اخالص، پاكى، ايمان و باور جوانان ما را نسبت به نظام 
و ارزش هاى اسالمى از بين خواهد برد كه از جمله آثار 
مخرب و ويرانگر مواد مخدر بين جوانان ما محسوب مى 
شود. وى با اشاره به اينكه دشمن مواد مخدر را به عنوان 
يك حربه همواره به كار برده است، يادآورشد: دشمنان با 
به كارگيرى مواد مخدر به عنوان يك نقشه مهم در جهت 

پيشبرد اهداف شوم خود استفاده كرده و خواهد كرد.
از  يكى  را  جوانان  بين  در  شادابى  و  نشاط  خدمتگزار 
و  دانست  مخدر  مواد  معضل  كاهش  هاى  راه  مهمترين 
 تصريح كرد: مديران و دست اندركاران امر بايد به گونه اى
برنامه ريزى كنند تا براى اوقات فراغت دانشجويان و دانش 
آموزان و نيز استفاده كارشناسى شده از انرژى اين عزيزان 
برنامه هاى مناسب و كابردى ارائه كرد. وي با بيان اينكه 
برنامه هايي كه مقرر است در سال 94 اجرايي و عملياتي 
شود بايد برنامه هايي اثر بخش، مفيد و كارآمد باشد، گفت: 
تمامي  در  اقشار  تمامي  براي  مخدر  موادر  با  مبارزه   ستاد 

گروه هاي سني بايد برنامه اي متناسب ارائه كند. 
به گفته وى، اين ستاد در مقابل تمامي گروه ها خصوصًا 
آنها  همه  براي  بايد  و  است  متعهد  جوانان  و   نوجونان 
برنامه هايي متناسب و كاربردي ارائه نمايد تا بتوان بخش 

زيادي از معضل مواد مخدر در جامعه را كاهش داد.

طنين ذكر «يارب، يا رب» در اولين شب قدر
گروه خبر- همزمان با شب نوزدهم ماه مبارك رمضان، 
و  (ع)  على  اميرالمومنين  خوردن  ضربت  شب  مراسم 
نخستين شب از شب هاى قدر در سراسر استان خراسان 
مردم  گسترده  حضور  با  مراسم  اين  شد.  برگزار  جنوبى 
روزه دار و دلباختگان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در 

تمامى شهرها و روستاهاى استان برگزار شد. 
قدر،  شب  احياى  و  دارى  زنده  شب  معنوى  مراسم  در 
قرائت  ضمن  شب  پايانى  ساعات  در  دار  روزه  مؤمنان 
دعاى پرفيض جوشن كبير و درخواست كمك از خداوند 
نيكوتر مقدرات خود در شب  تعيين هر چه  براى  متعال 

هاى قدر، به سوگ شهادت امير مومنان حضرت على (ع) 
نشستند و به عزادارى پرداختند. 

به  احيا  ويژه شب  مراسم  استان،  مركز  در  است،  گفتنى 
راديو  از شبكه  بيرجند  المهدى(عج)  از مصلى  زنده  طور 
خراسان جنوبى پخش شد. امام جمعه بيرجند نيز در اين 
مراسم با بيان اينكه شب قدر بيعت كردن با قرآن كريم 
است.  بصيرت  و  انديشه  علم،  كتاب  قرآن  گفت:  است، 
وى بر احياى قرآن در جامعه و تدبر در اين كتاب آسمانى 
تأكيد كرد و يادآور شد: رهپويان طريق الهى و عاشقان 
اهل بيت (ع) به ويژه جوانان و نوجوانان بايد از فيوضات 

شب هاى قدر بهره كافى ببرند.
حرمت  به  امروز  اينكه  بيان  با  رضايى  االسالم  حجت 
قرآن و اسالم در جهان از گزند دشمنان درامان هستيم 
از  وى  كند.  مى  باز  حقايق  به  را  ما  چشم  قرآن  افزود: 
شب قدر به عنوان شب تقدير انسان نام برد و گفت: اگر 
انسان مى خواهد به سعادت برسد بايد از دستورات قرآن 
و اسالم پيروى كند. در اين مراسم شركت كنندگان به 
قرائت دعاى جوشن كبير و ادعيه خاص شب نوزدهم ماه 
مبارك رمضان پرداخته و مراسم قرآن به سر گذاشتن و 

احيا برگزار كردند.

مديركل امور مالياتى خراسان جنوبى از وصول 440 ميليارد ريال 
درآمد مالياتى در استان طى سه ماهه نخست سال جارى خبر داد.

به گزارش مهر، يحيى يعقوب نژاد در نشست خبرى كه به مناسبت 
16 تيرماه روز ماليات برگزار شد، اظهار كرد: تالش ما بر اين است 
اقتصاد  به  نسبت  را  خود  وابستگى  داخلى،  اقتصاد  تكيه بر  با  كه 
بيانات مقام معظم رهبرى  با اشاره به  از بين ببريم. وى  خارجى 
اقتصاد  رويكرد  با  و  داخلى  اقتصاد  تكيه بر  با  بايد  كرد:  تصريح 

مقاومتى زمينه هاى اقتصادى در داخل كشور را فراهم كنيم.

يعقوب نژاد، نفت را يك سرمايه عظيم براى همه نسل ها دانست 
برنامه ريزى شود  اقتصاد نفتى به گونه اى  بايد در زمينه  افزود:  و 
كه متعلق به همه نسل ها شود. وى از افزايش نيرو از تعداد 102 
راستاى  در  افزود:  و  داد  اخير خبر  نيرو در دو سال  به 328  نيرو 
جايگزين كردن درآمدهاى مالياتى بر درآمدهاى نفتى، تجهيزات و 

زيرساخت هاى اداره كل به روز شده است.
به گفته وى براى اولين بار در تاريخ، امسال كفه درآمدهاى مالياتى 
بر درآمدهاى نفتى پيشى گرفت. وى با اشاره به درآمدهاى مالياتى 

در يك سال اخير بيان كرد: مجموع ماليات هاى وصول شده استان 
اين  از  كه  است  ريال  ميليارد   446 و  هزار  يك  گذشته  سال  در 
ريال  ميليارد   535 و  مستقيم  ماليات  ريال  ميليارد   911 ميزان 

مربوط به ماليات هاى غيرمستقيم بوده است.
در  وصول شده  ماليات هاى  مجموع  همچنين  افزود:  نژاد  يعقوب 
سه ماهه اول سال جارى 440 ميليارد ريال است كه از اين ميزان 
315 ميليارد ريال ماليات مستقيم و 124 ميليارد ريال مربوط به 

ماليات هاى غيرمستقيم بوده است.

وصول 440 ميليارد ريال درآمد مالياتى در استان

مراسم تعزيه خوانى شهادت موالى متقيان حضرت على(ع) براى اولين بار در استان به همت گروه تعزيه خوان عاشقان اهل بيت(ع)، اداره كل ميراث فرهنگى، انجمن نمايش 
استان، شهردارى و شوراى اسالمى بيرجند و ... در حال برگزارى است. رئيس انجمن هنرهاى نمايشى استان اظهار كرد: اين مراسم معنوى با شركت 15 نفر به مدت 120 

دقيقه اجرا مى شود. عباس زاده افزود: اين مراسم همزمان با شب هاى 17، 19 و 21 ماه رمضان به ترتيب در پارك توحيد، آزادگان و شعبانيه ساعت 9 شب اجرا مى شود.

گروه خبر- مراسم توديع و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد 
اسالمى بيرجند با حضور حجت االسالم رضايى، امام جمعه 
بيرجند و حجت االسالم عبادى نماينده مردم بيرجند درميان 
و خوسف در مجلس شوراى اسالمى برگزار شد. معاون امور 
مجلس دانشگاه آزاد اسالمى در اين مراسم گفت: 50 درصد 
خالى  آزاد  دانشگاه هاى  در  كارشناسى  و  كاردانى  ظرفيت  

انقالب  از  است. حجت االسالم عسگرى تصريح كرد: بعد 
هزار   11 همچنين  دانشگاه  فارغ التحصيل  نفر  ميليون   10
آزمايشگاه و كارگاه فنى و 62 هزار هيئت علمى تمام وقت 
و نيمه وقت در حال حاضر فعاليت مى كنند. وى با اشاره به 
اينكه بايد از مراكز علم و انديشه مواظبت كنيم، اظهار كرد: 

مبناى ما بايد اجتناب دانشگاه از سياست زدگى باشد. 

به  دانشگاه  نگاه  بايد  كرد:  اظهار  نيز  حجت االسالم رضايى 
نيروهاى زجر كشيده انقالب باشد تا بتوانند يك حركت جهادى 
را انجام دهند. عبادى نيز گفت: اگر دانشگاه  آزاد اسالمى به 
سمت پژوهش جهت دهى شود، مى تواند يك سكوى پرش 
از زحمات آصف زارع قدردانى و  اين مراسم  پايان  باشد. در 

عليرضا حسنى به عنوان سرپرست جديد منصوب شد.

مراسم توديع و معارفه سرپرست دانشگاه  آزاد اسالمى بيرجند برگزار شد

 آگهى تغييرات شركت هميار گستر بيرجند «سهامى خاص» به شماره ثبت 4746 و شناسه ملى 10360062393
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 94/2/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

آدرس شركت از محل قبلى بيرجند خيابان سجادشهر- سجاد 13 - پالك 1 و كدپستى 9718997539 به محل جديد 
بيرجند - شهرك شهيد مفتح - بيست مترى شهيد گازارى پالك 120 و كدپستى 9719833195 انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گرديد.
با ثبت اين مستند تصميمات تغيير محل (تغيير نشانى در يك واحد ثبتى) انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت 

حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى تغييرات شركت هميار گستر بيرجند «سهامى خاص» به شماره ثبت 4746 و شناسه ملى 10360062393 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/2/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

عطف به صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/2/20 نقل و انتقال سهام وفق مواد 39 و 40 اليحه اصالحى قانون تجارت 
مربوط به امور داخلى شركت هاى سهامى خاص بوده و از موارد ثبت و آگهى نمى باشد.

با ثبت اين مستند تصميمات نقل و انتقال سهام انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم   
ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 2023/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى محمدعلى خسروى به پرداخت مبلغ 728/222/476 ريال 
در حق محكوم له آقاى دانيال قالسى مود و پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به 
اين كه از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى پالك ثبتى به شماره 325 فرعى از 245 

اصلى بخش 2 بيرجند معرفى و توقيف و حسب نظريه كارشناس ملك مذكور واقع در خيابان نبوت ،كوچه نبوت 7 ، پالك 28 كه متراژ 
360 مترمربع و متراژ اعيان احداثى زيرزمين 105 مترمربع و همكف 184 مترمربع و امتيازات منصوبه آب- برق- تلفن و گاز و موقعيت 
ملك جنوبى و كاربرى مسكونى كه به مبلغ 4/100/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/5/7 
از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر 
تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد 

شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود
 هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

 آگهى تغييرات شركت هميار گستر بيرجند «سهامى خاص» به شماره ثبت 4746 و شناسه ملى 10360062393
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/2/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقاى مرتضى رحمتى به شماره ملى 0653203063 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى اميد چهكندكى به شماره 
ملى 0653233183 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مدير عامل و آقاى رضا كيامهر به شماره ملى 0653115962 به سمت منشى 
هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى آقاى 
اميد چهكندكى (مديرعامل) و آقاى مرتضى رحمتى (رئيس هيئت مديره) و مهر شركت معتبر است. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين 
 دارندگان حق امضا، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه 

آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

 آگهى تغييرات شركت هميار گستر بيرجند «سهامى خاص» به شماره ثبت 4746 و شناسه ملى 10360062393
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/2/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقايان اميد چهكندكى به شماره ملى 0653233183 و مرتضى رحمتى به شماره ملى 0653203063 و رضا كيامهر 
به شماره ملى 0653115962 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.

ملى  به شماره  هادى شرفى  آقاى  و  اصلى  بازرس  عنوان  به  ملى 0653195079  به شماره  پور چهكندك  آقاى محسن حاجى   -2
0653304773 به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 3- روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج 
آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب مديران، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده 

توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 71/94 اجرايى در قبال محكوميت شركت بيمه توسعه به پرداخت مبلغ 104/153/919 ريال در حق 
محكوم لها خانم سيده فاطمه حسين زاده و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به 

توقيف يك دستگاه پژو پارس نقره اى مدل 89 به شماره انتظامى 847 ج 59 ايران 66 دوگانه سوز كه حسب نظريه كارشناس به مبلغ 
260/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/4/31 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام 
حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله 
اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز 

قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

نمايندگى بنياد تعاون ناجا در امور راهور
 شعبه موسسه راهگشا در استان خراسان جنوبى

براى راه اندازى دفتر تعويض پالك خودرو و موتور سيكلت شهرستان قاين 
نياز به جذب يك پيمانكار واجد شرايط با مشخصات ذيل دارد:

- دارا بودن مدرك تحصيلى ليسانس (فارغ التحصيالن رشته هاى حقوق، 
حقوق قضايى، فقه و حقوق اسالمى) كارشناسان مرتبط به ترتيب 

در اولويت مى باشند. 
- عدم اشتغال در دستگاه هاى دولتى و غيردولتى به هر نحو

- سكونت دائم در محل - حداقل سن 25 و حداكثر 60 سال - خانواده معظم 
شهدا ، جانبازان و ايثارگران در صورت شرايط همتراز در اولويت مى باشند.

از واجدين شرايط دعوت مى شود حداكثر به مدت 10 روز از تاريخ انتشار 
آگهى به نمايندگى بنياد تعاون ناجا در امور راهور شعبه موسسه راهگشا

 به آدرس ذيل مراجعه و فرم درخواست را تنظيم نمايند.
در صورت هرگونه ابهام با شماره 32338126 -056 تماس حاصل شود.

آدرس: بيرجند- بلوار مسافر- موسسه راهگشا (مركز تعويض پالك)

دعــوت بــه همكــارى
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امام على (ع): اى مردم از دو چيز بيشتر از هر چيز بر شما بيمناكم: متابعت از هواى 
نفس و آرزوهاى دور و دراز. پيروى از هواى نفس، انسان را از مسير حق باز مى دارد 

و آرزوى دور و دراز آخرت را از ياد مى برد. (نهج البالغه فيض االسالم ص 127)
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سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  عضو 
خارجى مجلس، با بيان اينكه «توافق بدون 
امضا» حيله جديد آمريكايى ها در مذاكرات 
هسته اى است، گفت: لغو تحريم ها، هدف 
اما  به  نبايد منوط  اصلى مذاكرات بوده و 
و اگرها شود. سيدحسين نقوى حسينى با 
بيان اينكه در مرحله حساسى از مذاكرات 
هسته اى قرار داريم و غربى ها بايد از اين 
فرصت باقى مانده استفاده كنند، اظهار كرد: 
ما در طى مذاكرات تاكنون به اندازه كافى 
هم در عرصه جهانى اعتمادسازى كرده ايم 
يك  دنبال  به  كه  داده ايم  نشان  هم  و 
توافق برد – برد هستيم. اما آمريكايى ها با 
زياده خواهى و طرح موضوعات غيرمنطقى، 
مانع توافق مى شوند و جامعه بين المللى را 

مايوس مى كنند.

لغو تحريم ها، هدف اصلى 
مذاكرات است

سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  عضو 
اينكه  بر  تصريح  با  مجلس  خارجى 
روح  اعمال  دنبال  به  آمريكايى ها 
سلطه گرى خود در قالب توافق ديپلماتيك 
با موضوع  رابطه  هستند، عنوان كرد: در 
تحريم ها، حق منطقى جمهورى اسالمى 
است كه در روز اول امضاى توافق، تمام 

تحريم ها به طور يكجا لغو شود و اساسًا 
هدف از مذاكرات نيز همين مسئله بوده 
است؛ نه اينكه فردو را تعطيل كنيم، نطنز 
را  اراك  راكتور  قلب  و  كنيم  محدود  را 
استخراج كنيم. نقوى حسينى تاكيد كرد: 
نمى شود توافق كنيم و لغو تحريم ها كه 
هدف اصلى مذاكرات بوده است، منوط به 

اما و اگرها و راستى آزمايى آژانس و طى 
يك پروسه 3-2 ساله شود.

بازرسى  هاى غيرمتعارف را
  نمى پذيريم

كرد  اشاره  بازرسى ها  موضوع  به  وى 
كه  كرده ايم  اعالم  نيز  قبًال  گفت:  و 
عملكرد  از  چون  اسالمى  جمهورى 

ندارد،  ترسى  و  است  مطمئن  خودش 
مشكلى  نيز  هسته اى  بازرسى هاى  با 
بازرسى هاى  با  رابطه  در  اما  ندارد، 
اجازه  مستقلى  كشور  هيچ  غيرهسته اى، 
اسناد محرمانه  به  بيگانگان  نمى دهد كه 
و اماكن ممنوعه آن دسترسى پيدا كنند. 
نمى پذيريم  را  غيرمتعارف  بازرسى هاى 

ولو اينكه توافق نشود.

دستورالعمل مذاكرات روشن است

برخى  اخير  اظهارات  با  رابطه  در  وى 
درباره  مذاكرات  در  دخيل  ديپلمات هاى 
امضا،  بدون  تيرماه   16 تا  توافق  انجام 
اين مسئله مكر و حيله گرى  اظهار كرد: 
جديد آمريكايى هاست! ما براى مذاكرات، 

چارچوب و دستورالعمل روشنى داريم كه 
يا  و  مى رسيم  توافق  به  يا  آن  اساس  بر 
توافقى انجام نمى شود. بنابراين چيزى به 

اسم توافق بدون امضا نداريم. 

مبناى عمل مجلس، 
منويات رهبر انقالب است

و  نيستيم  زمان  اسير  اينكه  بيان  با  وى 
امتيازات  توافق،  خاطر  به  نمى خواهيم 
تمديد  كرد:  تاكيد  بدهيم،  غيرمتعارف 
طوالنى مدت مذاكرات نيز به ضرر برنامه 
مذاكره كننده  تيم  و  است  ما  هسته اى 
آمريكايى ها  كه  چرا  برود،  آن  زير  نبايد 
تالش مى كنند با سياست «گام  به گام» 
را نسبت به مسائل حيثيتى  حساسيت ما 
را  آنها  و  كرده  كم  هسته اى  راهبردى  و 
عادى سازى كنند. عضو كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مجلس به مصوبه 
گفت:  و  كرد  اشاره  نيز  مجلس  هسته اى 
هسته اى  مصوبه  در  آنكه  از  نظر  صرف 
مجلس درباره زمان لغو تحريم ها چه آمده 
كرده  را طى  فرآيندى  چه  مصوبه  اين  و 
است، مبناى عمل ما منويات مقام معظم 
رهبرى است كه بارها تاكيد كرده اند كه لغو 
تحريم ها بايد در روز امضاى توافق باشد و 

اين روز نيز ممكن است 16 تير باشد.

لغو تحريم ها بدون اما و اگر باشد

توافق بدون امضا؛ حيله جديد آمريكا

دهقان:فروپاشى اسرائيل محقق خواهد شد 

رژيم  هاى  نقشه  تمام  قدس  جهانى  روز  گفت:  دفاع  وزير 
سپردن  فراموشى  به  و  راندن  حاشيه  به  براى  صهيونيستى 
مسئله فلسطين و اشغال قدس شريف را نقش برآب مى كند. 
زنان و كودكان  و  افزود: خون مردان  سردار حسين دهقان 
بى گناه، در كنار عزم و انسجام مسلمانان جهان و مقاومت 
مردم فلسطين، اضمحالل و فروپاشى كامل رژيم صهيونيستى را به دنبال دارد و 

اين وعده تخلف ناپذير الهى است كه تحقق خواهد يافت.

جمهورى اسالمى در هر حالت پيروز ميدان مذاكره است 
 

رئيس فراكسيون اصولگرايان رهروان واليت با تاكيد بر اين كه 
جمهورى اسالمى در مذاكرات به دنبال حل مسائل است، گفت 
كه ايران در هر حالت پيروز ميدان مذاكره است. كاظم جاللى 
افزود:  از آنجا كه جمهورى اسالمى مذاكرات را با يك منطق و 
بر اساس عقالنيت ادامه داده است بى ترديد اين مسيرى است 
كه در هر صورت پيروز ميدانش جمهورى اسالمى خواهد بود چون ما در مذاكرات نشان 

داديم اهل لجبازى و ستيزه جويى نيستيم و به دنبال حل و فصل مسائل هستيم. 

واكنش چين به اظهارات «هيالرى كلينتون» 

سخنگوى وزارت امور خارجه چين اظهارات «هيالرى 
جاسوسى  درباره  آمريكا  انتخاباتى  نامزد  كلينتون» 
اهميت  بى  را  تجارى  و  دولتى  اطالعات  از  كشورش 
گذشته  در  پكن  افزود:  چانينگ»  «هوا  كرد.  توصيف 
داشتن  دست  بر  مبنى  آمريكا  ادعاهاى  درخصوص 
كشورش در اقدام به هك كردن اطالعات تجارى آمريكا 
ابراز ناراحتى خود را اعالم كرده و از اينكه چين خود 

قربانى چنين حمالتى است، ابراز تأسف كرده بود.

آماده شدن نتانياهو براى خراب كردن توافق 

توافق  بودن  نزديك  بر  مبنى  اخبارى  انتشار  از  پس 
«بنيامين  حكومتى  ائتالف  غرب،  و  ايران  هسته اى 
نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستى به دنبال به 
شكست كشاندن توافق احتمالى هسته اى ميان ايران 
نوشت:  آحارونوت»  «يديعوت  روزنامه  است.  و 5+1 
براى  توافق،  امضاى  قوى  احتمال  از  پس  اسرائيل 
مرحله بعد آماده مى شود و به دنبال آن است كه اين 

توافق در كنگره آمريكا به تصويب نرسد.

ادعاى خصمانه اردنى ها عليه ايران  
روزنامه اردنى « الراى» به نقل از منابع امنيتى اين كشور 
مدعى شد حمله تروريستى عوامل ايران در اردن ناكام 
گذاشته شد. الراى مدعى شد: « نيروهاى امنيتى اردن 
يك عضو سپاه قدس ايران را بازداشت كردند كه قصد 

داشت عمليات تروريستى در اردن انجام دهد.»

 مراسم احياء شب نوزدهم رمضان در بيرجند    عكس: حسين محمودىعكس روز 

ظريف: هنوز برخى اختالفات باقى است 

وزير امور خارجه كشورمان در پايان مراسم احياى شب 
برگزار  امام على (ع) وين  قدر كه در مركز اسالمى 
شد، از مردم خواست دعا كنند تا نتيجه مذاكرات آنچه 
كه صالح است، مقدر شود. محمد جواد ظريف گفت: 
در تالش هستيم برخى از اختالفات باقى مانده را حل 
كنيم اما در برخى موارد هنوز اختالف ها باقى است.

دولت بناى برگزارى هيچ جشنى براى 
«توافق هسته اى» ندارد  

مطابق با اعالم وزارت كشور دولت هيچگونه جشنى را 
براى توافق هسته اى برگزار نخواهد كرد. به گزارش 
به  شدن  نزديك  با  كشور  وزارت  سخنگوى  جهان، 
مهلت پايانى مقرر براى توافق جامع هسته اى گفت: 
تاكنون هيچ تقاضايى از سوى تشكل يا احزابى براى 
و دولت  نرسيده  ما  به دست  برپايى جشن هسته اى 

هم بناى برگزارى هيچ جشنى را ندارد. 

حمايت از تيم هسته اى در روز قدس

حضور  گفت:  جمهورى  رئيس  مجلس  امور  معاون 
يكپارچه مردم در راهپيمايى روز جهانى قدس، پاسخى 
مثبت به فراخوان همدلى و همزبانى دولت و ملت خواهد 
بود كه در سال جارى رهبر معظم انقالب مطرح كردند. 
حجت االسالم انصارى افزود: حضور يكپارچه مردم در 
روز جهانى قدس همچنين مى تواند حاوى پيام حمايت 
مردم از دولت تدبير و اميد و تيم مذاكره كننده هسته اى 

سخت كوش، شجاع، امين و فداكار ايران باشد.

بازگشت احمدى نژاد معادالت
 سياسى را به هم نمى زند

به  كسانى  چه  اينكه  گفت:  كوهكن  محسن 
احمدى نژاد فشار مى آورند را خودش بايد پاسخ دهد 
اما به اعتقاد من كيفيت فشارها از كميت آن بيشتر 
اهميت دارد. اين نماينده پيشين مجلس گفت: به نظر 
من مسئله بازگشتن يا نگشتن احمدى نژاد به اندازه اى 
بزرگ نيست كه خيلى به آن بپردازيم. بازگشت او هم 
چندان معادالت سياسى كنونى را به هم نخواهد زد. 

رئيس جمهور  پنجشنبه به روسيه سفر مى كند

رئيس جمهورى اسالمى ايران پنجشنبه اين هفته به 
رئيس جمهور روسيه  پوتين  دعوت رسمى والديمير 
براى شركت در اجالس سران سازمان همكاريهاى 

شانگهاى و بريكس به روسيه سفر مى كند. 

فراموشى روز قدس آرزوى دشمنان است

سردار يدا... جوانى مشاور عالى نماينده ولى فقيه در سپاه 
فراموشى روز قدس را آرزوى دشمنان دانست و گفت: يك 
نوع همبستگى بين آل سعود و صهيونيست ها وجود دارد و 

تالش مى كنند تا روز قدس به فراموشى سپرده شود.

كرى:همين هفته مى توانيم به توافق برسيم 

وزير امور خارجه آمريكا در اظهاراتى عنوان كرد كه 
با  اى  توافق جامع هسته  به  توان  اين هفته مى  در 
ايران دست يافت.«جان كرى» گفت: نياز است تا در 
مورد چند موضوع مشكل به نتيجه برسيم و اگر در 
اين چند روز و به سرعت تصميمات دشوار اتخاذ شوند 

ما مى توانيم در اين هفته به توافق برسيم. 

عربستان محل مذاكره فرستاده 
سازمان ملل با يمنى ها را بمباران كرد

عربستان محل برگزارى مذاكره ميان مسئوالن كنگره 
و اسماعيل ولد شيخ احمد فرستاده سازمان ملل به يمن 
را بمباران كرد كه منجر به ويرانى مقر و كشته و زخمى 

شدن شمارى از شركت كنندگان در اين نشست شد.
 

 اشتاين ماير: يا همه مى بريم يا همه مى بازيم 
وزير خارجه آلمان گفت: اگر توافق شود همه با هم 
مى بريم و اگر نرسيم همه با هم شكست مى خوريم. 
فرانك اشتاين ماير افزود: در اين مرحله پيشرفت هاى 
زيادى شده ولى هنوز برخى مسائل باقى مانده است. 

 مخالفت پكن با برگشت خودكار تحريم ايران
چين و روسيه هر دو مخالف بازگشت فورى و خودكار 
تحريم هاى ايران هستند.بر اين اساس به نظر مى رسد بر 
خالف دوره هاى پيشين، اين بار اژدهاى زرد در مذاكرات 

هسته اى رويكردى منفعالنه و آرام نخواهد داشت.

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

جناب آقاى يعقوب نژاد   مدير كل محترم امور مالياتى استان
جناب آقاى پاك گهر     معاون محترم درآمدهاى مالياتى استان

جناب آقاى مجاهد             معاون محترم ارزش افزوده استان
جناب آقاى ملكى              معاون محترم توسعه مديريت و منابع

16 تيرماه ، روز ماليات و آغاز هفته فرهنگ سازى مالياتى 
بر شما تالشگران خدوم عرصه اقتصاد مقاومتى مبارك باد

همكاران شما در اداره كل امور مالياتى استان خراسان جنوبى

ماليات ركن اساسى تكيه بر اقتصاد داخلى در حوزه اقتصاد مقاومتى است

16 تيرماه ، روز ماليات بر تمامى فعاالن محترم اقتصادى و كاركنان پر تالش نظام مالياتى در سراسر استان مبارك باد
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى استان خراسان جنوبى
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امالك و مستغالت

منزل فروشى - رمعصوميه-2طبقه 
140 متربنا فى: 140م يامعاوضه 

درشهر 09158641723

فروش يامعاوضه 3200 مترزمين 
درمعصوميه به صورت كلى ياجزئى   

09155625297

فروش يك ويال در مغل آبادهاونان 
يامعاوضه با ملك و ماشين

09155625297

باغ فروشى دستگرد بانيم ساعت 
آب چاه و120نهال پسته معاوضه 
باماشين ياخانه 09153625090 

فروش يا معاوضه آپارتمان از واحدهاى 
ارتش با 20 ميليون وام كه 2 سال 
پرداخت گرديده .09151606229

زمين فروشى يا معاوضه باخودرو 
250 متر شمالى ذير فى دراميراباد 

09155614099

منزل فروشى يامعاوضه 200متر 
زمين 270 بنا بلوار شعبانييه زيرفى   

09155614099

فروش صدمتر زمين،چهار ديوار 
شده.كالته بجدى.
 09363079896

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

فرهنگيان   09155622650

فروش فورى5500متر زمين با يك 
ساعت آب چاه موسوى اول
فى: 70م  09157231378

معاوضه85مترى فول،طبقه1،سايت 
ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت09153638963

فروش 1قطعه 1700مترى 
وياليى،حاشيه جاده 
تقاب09191044920

فروش 2قطعه مين240مترى 
(شمال،لب دريا،فرح آباد سارى)

فى 60م  09191044920

فروش يك واحد مسكونى- بلوار 
جماران دردوطبقه 220متربنا 
فى : 550م 09338107289

خريدار ملك 200مترى در 
خيابان معلم

09151639123

معاوضه 150مترزمين شمالى 
اميرآباد وليعصر با منزل دراميرآباد  

09155621074

معاوضه يك واحد آپارتمان 107 
مترى - امير كبير با زمين مسكونى 
حدود 200 متر 09153623134

فروش يك ساعت اب با سه هزار 
متر باغ پسته و عناب 20 ساله بجد 

09158641282

فروشى زمين مسكونى 
24مترباپروانه ساخت ورودى 

مهرشهر 09157556797

فروش يك قطعه زمين به متراژ 
140متر- حاجى آباد

09368678706

خريدار ملك تا 280م 
خيابان معلم

 09017414584 

منزل فروشى اميراباد 120متر 
زمين 90متر بنا شمالى 

ت09156667648

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

09156667648.

ساختمان باموقعيت تجارى ومسكونى 
درنهبندان فروش يامعاوضه 
دربيرجند09153631326

منزل300مترى طالقانى 8داخل 
بن بست دوم.دنبال پيمان كاربراى 

ساخت 09155623074

فروشى منزل وياليى180متر
مدرس30

نبش4راه دوم 09155623074

يك واحد آپارتمان ، در ورودى 
مهرشهر ، داراى آب و برق ، 25 
ميليون وام مهر  09155618274

فروش سوپر ماركت
 با كليه امكانات 
09362888492

آپارتمان در محدوده مدرس تا 
آوينى زير 150 م خريداريم.

09158610979

فروش خانه وياليى سقف شيروانى 
50مترنزديك آبشارگيوك معاوضه با 
خودرو،فى:توافقى 09011479455

زمينى به مساحت 300 متر دو 
نبش از زمينهاى فرهيختگان 

09155070729

533 سهم مشاع پالك 1691 
بلوار ناصرى ، فروشى 

09152651431

فروش آپارتمان مهرشهر حاشيه 
20مترى.همكف شمالى باتمام 

امكانات 09155618396

فروش منزل 2طبقه 
تازه ساز مهرشهرساخت 

ناجافى165م09156635072

400متر زمين كمربندى حاجى آباد
 فروشى يا معاوضه با ماشين 

09151633613

منزل وياليى زمين 75متربنا140متر 
تجارى 14متر معصوميه فى130م 

09151600337

معاوضه آپارتمان85مترى فول 
امكانات.با زمين شمالى خ نرجس

 يا دولت09153635526

فروش يامعاوضه 3200 مترزمين 
درمعصوميه به صورت كلى ياجزئى

09155625297

آپارتمان فروشى درمشهد56متر 
70ميليون تومان،شرايطى ياملك 

وماشين دربيرجند 09151601428

باغ فروشى دستگرد بانيم ساعت 
آب چاه و120نهال پسته معاوضه 
باماشين ياخانه  09153625090

زمين به متراژ 255 - آوينى 
تا پنج طبقه رو پيلت جواز ميدهند

09154958464

فروش يا معاوضه منزل مسكونى دو 
طبقه زمين 160زيربنا 210 مهرشهر

فى: 150 09159652193

يك واحداپارتمان در حال ساخت چهار راه 
انقالب واريزى كامل 42ميليون 
فى كارشناسى 09151632577

امتيازمسكن مهراوقاف واريزى 
17م فى 26م زيرقيمت كارشناسى 

09368696271

فروش آپارتمان75مترى 
سجادشهر2خواب77م بدون وام 

09364651606

فروش آپارتمان مهرشهرحاشيه 
20مترى.همكف، شمالى باتمام 

امكانات 09155618396

زمين مسكونى دوكله- 175 متر 
جمهورى 32 

فى: 70م   09156042402

فروش فورى 250متر زمين مشاع 
سند دار واقع در حاجى آباد قيمت 

3ميليون 09356744561

واحد74مترتك خواب معصوميه باال 
طبق دوم رو پيلت تكميل فى63م 

با12م وام 09151600337

فروش واحد 130 مترى حاشيه 
40 مترى مالصدرا سه نبش طبقه 

09155617442 - 5

سايت ادارى طبقه پنجم 
75مترپكيج پاركينگ كولر20م 

وام65م  09156692686

فروش زمين چهار ديوارى 110متر 
واقع در خيابان وحدت حاجىآباد 

09159626268

فروش آپارتمان مهرشهر
 طبقه همكف.اول.دوم.سوم

بدون كابينت. 09155618396

فروش آپارتمان مهرشهر حاشيه 
20مترى.همكف شمالى باتمام 

امكانات 09155618396

فروشى اپارتمان 110مترى امكانات 
فول افتابگير سپيده مجتمع معراج 

09155610426

1400 متر زمين سند دار واقع در 
كلوت شوكت آباد مترى 90000 
تومان تماس با 09376300254

فروش امتياز آپارتمان فاز دوارتش 
شهيدناصرى باواريزى 22م 
فى5/28م09155614726

فروش آپارتمان 65 مترى حياط دار  
معصوميه باال - مجموعه 4 واحدى 

09157711003

فروش آپارتمان مهرشهر
طبقه دوم شركت باستيان بنا 

09155618396

فروش آپارتمان شمال شهر
طبقه2 -  105مترمفيد

 09155618396

منزل وياليى بنا140متر 
 زمين130مترى- اميرآباد

 فى 30م   09151638937

سايت ادارى طبقه پنجم75متر
پكيج پاركينگ كولر20م وام60م 

 09375620458

فروشى 4500 مترمربع زمين با 
آبيارى قطره اى در دشت بجد. فى 
مترى11000ت. 09354672314

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

رهن و اجاره

نيازمنديم.سوييت 
يامغازه كوچك جهت 

دفتركاروانبار.09357413050

يك انبارى بامتراژ700مترباتمام 
امكانات نزديك شهراجاره داده 

ميشود09157569245

يك واحد زير زمين در غفارى 
24 اجاره داده مى شود 

09151641082

دوواحداپارتمان درنهبندان رهن 
واجاره داده ميشود
09153631326

يك واحد اپارتمان 60مترى مستقل 
واقع در خيابان توحيد اجاره داده

 مى شود 09155611813

اجاره يارهن مغازه70 مترحاجى اباد 
خيابان وليعصر

09159644583

اجاره انبار 200 و 100 مترى 
واقع در حاشيه جاده شمس آباد.    

09156041846

اجاره انبار 100 مترى واقع 
در جمهورى33.
09358970857

خودرو پرايد

پرايد فروشى مدل 88 معاوضه 
باآپارتمان الباقى نقد
09151644902

پرايدنقره اى مدل 87بدون رنگ 
بيمه تاآخرسال فى 12500م  

09159158713

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

09158600118

پرايد مدل 90فروشى
 فى 14 نوك مدادى 

09368678706

فروش پرايد132 سفيد تميز بيمه 
يامعاوضه باپرايد88يا87 دوگانه 

كارخانه09156635589

پرايدفروشى مدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف فى 6.5 

09158624313

فروش پرايدسفيد مدل82تميز 
خانگى بيمه تااخرسال 

09158109435

فروش 141 مدل 87 بژ دوگانه 
يك سرگلگيررنگ دارد فى توافقى 

09151601972

فروشى پرايد
مدل 81رنگ سفيد 

09156693515

پرايد87رنگ نقرآبى- بدون رنگ
بيمه 1سال قيمت11500ت

 09151602658

فروشى پرايد مدل 84 بدون رنگ 
سرمه اى متاليك

 09158615047 

پرايدفروشى مدل 83 مشكى 
فى: 8/500

09159647685 

فروش پرايد هاچ بك سفيد مدل 
76تازه تعمير فى 8200000     

09393603762

پرايدفروشى مدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف فى 6.5 

 09158624313

پرايد 86 نقره اى بيمه 9_94 
تخفيف 8سال هيدروليك

 فى 11200     09155620921

پرايد مدل 86تك بدون رنگ
 سفيد بسيار تميز بيمه تخفيف
فى: 12م  09153613212

فروش پرايد 86 بدون رنگ
 دو گانه كارخانه بيمه تا برج6 
فى: توافقى 09159626268

فروشى پرايد
مدل 81رنگ سفيد 

09156693515

خودرو پژو

فروش فورى 206اس دى.v9فول 
دنده اتومات مدل89سفيدچندلكه 

رنگ. 09159610195

فروش آردى خانگى تميز 82سبز 
يشمى/بيمه/ تخفيف/الستيك/فى8م  

09153612512

آردى مدل 82دوگانه انژكتور6ماه 
بيمه فروشى قيمت توافقى

09105453321

فروش پژوپارس سال مدل88
دلفينى .بسيارتميز.بى رنگ

09352938345

خودرو متفرقه

پاترول2درب مشكى،مدل77تك 
برگ سند،زيرقيمت
09012535846

فروش موتوربى كالج 
ويت125مشكى مدل89

09128995241

فروش وانت خانگى 1389كم كار 
تميز سالم.داراى اتاق.وكفى.

فى: 10/700  09158659648

وانت مزدا 1600 مدل 77 بدون
 رنگ تميز بيمه كامل الستيك نو 

فى: 9500 م 09151609821

فروش دوچرخه 
باقيمت مناسب

09156632972 

پيكان وانت يا نيسان يخچال دار 
خريداريم يا معاوضه با پرايد

09399854048

فروش تيبا2 مدل 93رينگ 
اسپرت رنگ سفيد 

25ميليون09153620703

فروشى ال نود پارس تندر فول 
سفيد صفر تحويل درب نمايندگى 

فى: 41م  09155045346

فروش پيكان وانت 84 مدارك بيمه 
الستيك كامل فنى سالم 

فى: توافقى     09336348732

معاوضه ،فروشى سمند
l xمدل90سفيد فى23/500م 

09156635072

فروش موسو اتومات 6سيلندر 
نوك مدادى فنى عالى

09151607030
 

يك دستگاه ال90 مدل 88 بيمه تا 
يك 85 تمام رنگ جلو عقب سالم 
فى20مليون 09157976748

خريدار وانت نيسان مدل 
86.85.87دوگانه كارخانه فنى سالم  

09385719475

ريو نوك مدادى مدل 88 
بدون خطو خش

09354734772 

فروشى . موتور هرمز 125مدل 
آخر90مشكى فى:  1800تومان

09363137221

پى كى 84بيمه9-94الستيك 
خوب تخفيف بيمه ندارد 

فى 5300ت09155620921

ماشين پى كى نقره اى مدل 
84خانگى تميز فروشى 

.09157579145

پيكان فروشى مدل 80 بيمه تا آخر 
سال دوگانه سى ان جى و چهار حلقه 

الستيك نو09159647249

دوچرخه ويوا26مدل تراول.
تنه شيب، قطعات همه شيمانو.
500تومن 09150610724

فروش ام وى ام مدل 90 سفيد
 فى 16 ميليون يا معاوضه با پرايد

 مدل باالتر.09151642553

خريدار 
تاكسى پيكان

 09309977517

خريدارsdمدل90_92 
،v8سفيد،بيرنگ،پول نقد 

فى:كارشناسى09153617836 

فروش دوچرخه 
باقيمت مناسب

09156694158 

پى كى مدل 83بيمه يكسال 
موتورى سالم نقره اى 

فى:  6300م 09158632953

موتورهنداپيشتاز استارتى جهت 
معاوضه باهندا 90به باالتميز. 

09158605281

فروش ميتسوبيشى مدل 92 سوپر 
سالن ..رنگ بژ .دوگانه سوز .فنى 
سالم . فول   09155620910

موتور هيوسانگ ريس- 2014 
مدارك تكميل فى 15,5ميليون

09153613530

فروش موسو اتومات 6 سيلندر 
نوك مدادى فنى عالى

09151607030

پى كى مدل 83بيمه يكسال 
موتورى سالم نقره اى سندتك 
برگ، 6300م09158632953 

فروش پيكان وانت يخچال دار
 مدل 89

 09365619151
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رايانه و همراه

Galexy samsung 4... رنگ 
سفيد 8هسته اى 32گيگابايت

09158384238

مودمadslسالم درحد نو تكميل 
فقط35000تومان شماره 
تماس09397690210

فروش تبلت ztouch در حد نو 
آندرويد 4 و همراه با كيف صفحه 

كليد دار      09357694110

  C2,03نوكيا،دوسيم،لمسى 
كليدى،قيمت90تومن فروشى. 

 09391564321

فروش سامسونگ استارپالس 
دوسيم كارت.اندرويد 4,1   

  09150610724

گوشى lumia520 مشكى،سالم
قيمت 260ت

09375959708 

جوياى كار

نيازمنديم .يك خانم جهت كار در 
كافى نت خيابان شهيد بركى

09152694134

استخدام براى كار
 در مرغدارى

09151603820

جوانى داراى گواهينامه موتوروپايه 
دو وداراى مدرك حسابدارى آماده 

همكارى09155625811

بازارياب آقا و خانم با حقوق 600 
هزار تا 1 ميليون و پانصد هزار. 
09381857310 - 32414406

به تعدادى راننده با خودروى دوگانه 
سوز جهت كاردرآژانس نيازمنديم 

09159637817

تعدادى بازارياب آقا و خانم با تجربه 
كارى حقوق يك ميليون و پانصد + 
بيمه+ پورسانت. 09378141602

جويايى كار جوانى 20ساله 
دانشجودرشيفت شب. 

09017824286

2 نفر نيرورى كار جهت كار 
نماى ساختمان نيازمنديم 

09157416068

كارشناسى مددكارى اجتماعى و 
خانواده همكارى باارگانهاى دولتى 

خصوصى 09153613212

به تعدادى راننده با خودروى دوگانه 
سوز جهت كاردرآژانس نيازمنديم 

09159637817

جوان 20 ساله ، دانشجو ، جوياى 
كار تمام وقت و پاره وقت .

09158674939

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم

09157217084

جوانى 25 ساله داراى خودرو پرايد 
سه سال سابقه مشاور ونماينده شركت 

خصوصى 09154345008

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
سوز جهت كار در اژانس نيازمنديم 

09306703037

تاكسى تلفنى فعال 
واگذار ميشود

09155619072

جوانى هستم متاهل برا شيفت 
عصر حاضر به همكارى ميباشم 

09150905627

به تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
دوگانه بصورت تمام وقت و نيمه 
وقت نيازمنديم09158349338

لوازم منزل

يك عدد چرخ گوشت- سماوربرقى 
قيمت توافقى

 09302722676 

فروش فرش نگين مشهد 12 
مترى،700 شانه،نو با طرحى شيك 

فى: توافقى 09158632648

يك عدد فرش 12 مترى قرمزرنگ 
باقيمت مناسب به فروش ميرسد. 

09364968320

خريدار تنور گازى خانگى و
يخچال فريزر دو درب بزرگ جديد

09159617858

خريداركولرروميزى دست دوم
سالم هستم

09151602658 

فروش 4عدد صندلى با ميز نهارخورى 
شيشه اى رستورانى فى 125ت 

09011637166

فروش اقساطى تعداد زياد مبل و 
وسايل تزيينى با شرايط مناسب 

09151604006

متفرقه

 فروشگاه مبلمان و صنايع چوبى 
اسديه بصورت يكجا به قيمت فاكتور

 با شرايط 09159612230

لوازم ارايشگاه باقيمت عالى
 بفروش ميرسد

09159638288 

آكواريوم با تمام امكانات به همراه دو 
ماهى پنكوسى و يك لجن خوار به 
فروش ميرسد 09305826840

فروش كليه لوازم ساندويچى به 
كمترين قيمت وضمانتى بودن 

وسايل.09153612564

تانكر نفت 3000 ليترى 
سالم ورق ضخيم
9158641282 

فروش باالبر تميز . پمپ باد 
ويبره و تخته قالب 

9158641282

خريدار بتن ير نيم
 يا يك مترى سالم 
09158641282

ترانس جوش350آمپر250تومن،هوا
گازباوسايل330تومن،دوعدد 
درب چوبى09157418930

دو دستگاه چمن زن گارى 
بيل فروشى با قيمت مناسب

09153623112

موتور برق سه كيلو وات
 در حد نو فروشى
09153636478 

فروش آبگرمكن آفتابى
 دست دوم باقيمت توافقى 

09154949984

الكتروموتور سه اسب
 تك فاز فروشى

09153636478 

فريزر طرح ميهن
 قيمت 1800 

09354734772

لوازم آرايشگاه بافى مناسب
 بفروش ميرسد

09352376866

 جواز كسب نمايشگاه اتومبيل 
واگذار يا اجاره داده ميشود

09306703037

يك عدد ماشين شارژى دو 
نفره به فروش ميرسد فى 650 

09358089130

تاكسى تلفنى فعال
 واگذار ميشود

09155619072 
 

يك قفس چوبى به ابعاد نيم متر 
در هفتاد سانتيمتر دست دو 10    

   09159646434

كارواش باچهار سال سابقه كار به 
همراه پروانه بفروش ميرسد ق 8م

09156672980

فروش يا معاوضه با خودروسوپر 
ماركت در بهترين جا دخل روزانه 

0937359136820    700

جواز كسب نمايشگاه اتومبيل 
واگذار يا اجاره داده ميشود 

09155619072

فروش تعدادى ميز و صندلى 
رستورانى كامال سالم. 

09155623539

فروش اسپيكرفلش خور 
فى30تومان 

09379265102

فروش سوپر ماركت به علت تغيير 
شغل دربهترين نقطه شهر معاوضه 

باخودرو09352123062

 فروش پلى استيشن دو سونى 
در حد نو همراه با كارت حافظه 

09357694110

سيستم كامل گاز سى ان جى يا 
ال پى جى مناسب پرايد خريداريم 

09157201517

فروشى يك دستگاه بلوكه زنى
 تهبسته برقى فى يك ميليون تومان 

09157864886

مغازه پوشاك زنانه در بازار سادسى با 
كليه اجناس و دكور و پروانه كسب 
معاوضه با خودرو 0935916839

فروش رستوران سنتى مركز شهر 
1500 متر معاوضه با ملك يا ماشين 

مدل باال 09156004494

لوازم بستنى فروشى نو فر وش 
فورى + يخچال اسيتاده نو زير قيمت 

09155611601


