
سفر با بركت براى خراسان جنوبى
به همت بنياد بركت 10 بيمارستان در استان احداث مى شود

 قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از بررسى روزانه اعتراض  يارانه بگيران در سامانه ثبت اعتراضات خبر 
داد و با شايعه خواندن سفرهاى خارجى به عنوان مالك حذف يارانه بگيران گفت: در بررسى هاى صورت گرفته 
از تعداد حذف شدگان، يارانه 17 هزار نفر مجددا برقرار شد. فيروزآبادى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به سامانه ثبت 

اعتراض يارانه بگيران، گفت: كار بررسى درخواست هاى اعتراضى همچنان ادامه دارد. (ادامه در صفحه2)

حذف يارانه به  خاطر سفرهاى خارجى شايعه است 

8

7

نماينده ولى فقيه در سپاه :

غربى ها حق ورود به حوزه 
موشك هاى ايران را ندارند
نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران گفت: غربى ها حق 
ورود به حوزه موشك هاى راهبردى ايران را ندارند ...

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خراسان جنوبى : 

16هزار هكتار از جنگل هاى تاغ 
استان در معرض نابودى است

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خراسان جنوبى، با بيان
 اينكه 16هزار هكتار از جنگل هاى تاغ به علت آفت ...
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صفحه 7

پذيرفته شدگان آزمون  استخدامى
  9 ماه «دوره معلمى» مى گذرانند 

ايسنا: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
با بيان اينكه از سهميه استخدام 5000 نفرى، 1800 
سهميه به معاونت متوسطه اختصاص يافته است، اظهار 
كرد: اين تعداد به تامين نيروهاى شاخه فنى و حرفه اى 
كمك خواهند كرد. زرافشان با بيان اينكه اين5000 نفر 
بايد پس از انتخاب و گزينش دوره 9 ماهه معلمى را در 
از  نيروها  اين  بگذرانند، گفت: كار  دانشگاه فرهنگيان 

  سال آينده آغاز خواهد شد. 

تداوم فروش CNG با قيمت 500 تومان 
نيازمند مصوبه هيئت دولت است

با  انجمن صنفى جايگاه داران  فارس: دادرس رئيس 
فروش  فعلى  روند  ادامه  بر  خبرى  گونه  هر  تكذيب 
قيمت سى ان جى تا پايان سال گفت: اگر قرار باشد 
قيمت سى ان جى تا پايان سال 500 تومان در هر متر 

مكعب باشد نيازمند تصويب در هيئت دولت است. 

تشديد نظارت بر مراكز معاينه فنى

سازمان  ترافيك  و  ايمنى  آمار،  دفتر  كل  مدير  مهر: 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى با اعالم برخط سازى 
مراكز معاينه فنى، گفت: تمامى اطالعات مراكز معاينه 
فنى وسايل حمل و نقل سنگين به اين سازمان متصل 
شدند. هدايتى گفت: با اين پروژه كل مراكز ما بصورت 

آنالين با سازمان راهدارى در ارتباط هستند. 

ارزانى 10 درصدى دارو و تجهيزات پزشكى 

 ايرنا: ديناروند رئيس سازمان غذا و دارو گفت: دارو و 
تجهيزات پزشكى پس از رفع تحريم ها حدود 10 درصد 
ارزان مى شوند و دسترسى مردم به دارو و تجهيزات با 

كيفيت و با قيمت مناسب افزايش مى يابد.

سراِب امكانات شهرى
 در حاشيه شهر بيرجند

صفحه 3

ابراز همدردى

جناب آقاى جليل عشقى موحد
درگذشت ناگهانى پدر بزرگوارتان مرحوم

حاج ذبيح ا... عشقى موحد 
كه يكى از پيشكسوتان و صاحب نظران بخش حمل و 

نقل و از صادقين و صالحين بودند و عمر خويش را در 

خدمت صادقانه به مردم اين خطه گذاشتند

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده 

براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل از خداوند سبحان 

مسئلت داريم.

انجمن صنفى شركت هاى حمل و نقل كاالى بيرجند

خانواده محترم عشقى موحد
با نهايت تاسف و تالم درگذشت خادم اهل بيت (ع) 

مرحوم ذبيح ا... عشقى موحد
 را تسليت عرض نموده، علو درجات جهت آن مرحوم و صبر و شكيبايى 

براى بازماندگان خواهانيم.

ابراهيم صالحى و پسران

خانواده هاى محترم عشقى موحد و حكيم پور
با نهايت تاسف و تالم درگذشت شادروان

ذبيح ا... عشقى موحد
 را تسليت عرض نموده، خود را در غم شما شريك مى دانيم 

علو درجات آن روانشاد و صبر بازماندگان را مسئلت داريم.

محمد هادى وحيد نيا ، محمد حسين و محمد على مقدم

سالن آرايش زيبايى عروس

 از سجادشهر به خيابان معلم 
چهارراه اول - خيابان قدس 

شرقى نبش قدس شرقى 6 
انتقال يافت. 

 با مديريت: هما چمنى     

32231952

فروشگـاه نى نى سـالن
 فروش انواع تخت و كمد 
نوزاد و نوجوان خود را 

با اقساط بلند مدت و تخفيف ويژه 
آدرس: نبش مدرس 21به اطالع مى رساند.

قابل توجه ادارات ، شركت ها 
و پزشكان

5 واحد آپارتمان 105 مترى به فروش 
مى رسد. طالقانى 10 ، ساختمان فعلى 

هالل احمر     09109859871

" بازگشت همه به سوى اوست "

          گريه امانم گرفت، محرم اسرار رفت

                         از سر اين قافله ، قافله ساالر رفت

           پير غالم حسين (ع) خفته در آغوش خاك

                        وه كه به ديدار يار با دل بيدار رفت

 به اطالع همشهريان گرامى مى رساند:
 به مناسبت سومين روز درگذشت 

مرحوم ذبيح ا... عشقى موحد
 جلسه ترحيمى امروز يكشنبه 94/5/11 از ساعت 16:15 الى 17:15 

در محل سالن هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود 
تشريف فرمايى شما سروران معظم باعث شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان 

خواهد بود.

خانواده هاى عشقى موحد

هو الباقى

فروش آرايشگاه زنانه 
حراج كليه لوازم

 و تجهيزات آرايشگاه 
همراه با سرقفلى و پروانه

09330298570

خانواده محترم عشقى موحد
با نهايت تاسف و تالم درگذشت 

مرحوم ذبيح ا... عشقى موحد
 را تسليت عرض نموده، علو درجات براى آن مرحوم 

و صبر و شكيبايى بازماندگان را خواهانيم.

شركت پيمان بار بيرجند - كريم پور

جناب حاج آقاى نيرى 
مشاور محترم وزير بهداشت و دبير كل مجمع خيرين سالمت كشور

مقدم شما را در جمع هيئت امناى مجمع خيرين سالمت استان
 در مركز راديوتراپى و مراسم كلنگ زنى مركز آموزشى بازتوانى

 بيمارى هاى قلب و عروق و اعصاب كه به همت و مساعدت خير گرامى 
جناب آقاى دكتر كاظم قائمى رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 

احداث مى شود ، گرامى مى داريم.
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مشاور عالى سازمان سنجش گفت: انتخاب رشته براى داوطلبان مجاز آزمون سراسرى 94 كه از 5 مرداد آغاز شده بود تا 12 
مرداد ماه تمديد شد. حسين توكلى در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، افزود: همچنين داوطلبانى كه پيش از اين اقدام به 
انتخاب رشته كردند مى توانند با توجه به اطالعيه هاى جديد براى ويرايش فرم انتخاب رشته خود اقدام كنند.

تمديد مهلت انتخاب رشته كنكور سراسرى 
بياييد بجاى «مرثيه اى براى آب» به 
دنبال «برنامه اى براى آب» باشيم ...

*على عباسى- دلفت- هلند

و  خبرى  هاى  سايت  در  گزارشى  اخير  روز  چند  در 
روزنامه هاى استان با نام «مرثيه اى براى آب» منتشر 
شده است كه واقعا جاى تشكر و قدردانى دارد، هم 
از تهيه كننده اين متن و هم از رسانه هاى استان كه 
حركت  جهت  را  خود  عزم  نگرش،  در  تغيير  با  گويا 
در مسير اطالع رسانى شفاف و روشن شدن وضعيت 
منابع آب استان به دور از هرگونه مصلحت انديشى، 
جزم كرده اند كه هر چند دير اين اتفاق افتاد، اما باز 

هم بايد اين قبيل اتفاقات را به فال نيك گرفت.
مطمئنا هدف نويسنده اين گزارش و نيز گزارشات و 
اين روزها  با موضوع بحران آب كه  مقاالت مرتبط 
به جزو جدايى ناپذير رسانه هاى خبرى استان تبديل 
شده است (و بايد مى شد)، نشان دادن شرايط بحرانى 
آب در استان و هشدارهاى الزم هم به مسئولين و 
بر  باشد  تلنگرى  شايد  تا  است  بوده  مردم  به  هم 
اين حرفها  از  آنقدر  روزها  اين  گويا  كه  جامعه   پيكر 
شنيده اند كه ديگر به الاليى شبانه براى آنها تبديل 

شده است. 
مشابه،  مطالب  نيز  و  گزارش  اين  محتواى  به  توجه  با 
محتواى اين گزارش ها را از دو ديدگاه مى توان مد نظر 
قرار داد: 1- در ذيل كلمه «مرثيه» در اغلب كتاب هاى 
لغت از قيبل لغت نامه دهخدا آمده است: «مرثيه بطور عام 
شعر يا سخن و يا سرودى است كه در مدح و سوگوارى 
مرده خوانده شود و بيشتر دربردارنده ستايش از مرده  و 
گريستن بر مرده و برشمردن محاسن و محامد وى است». 
اينكه وضعيت منابع آب استان در حد بحرانى است جاى 
شكى نيست و تمامى آمارها و مستندات ارائه شده توسط 
كارشناسان بر اين گفته صحه مى گذارند. خشكسالى 17 
ساله اين منطقه و عواقب جبران ناپذير آن از قبيل بيكارى 
و مهاجرت بسيارى از روستائيان و خالى از سكنه شدن 
از  نمونه كوچكى  بيرجند،  روستاهاى  از  زيادى  تعدادى 
اين عواقب تلخ اما حقيقى ناشى از بحران آب در استان 
خراسان جنوبى مى باشند. اما بياييد بجاى مرثيه كه عمال 
اميدى در دل مردم  نور  به كار مى رود،  براى مردگان 
بكاريم. هر چند حال و روز منابع آب (و نيز محيط زيست) 
استان اين روزها بى شباهت به كسى كه در حال احتضار 
است، نيست، اما شايد بهتر باشد بجاى شيون و ناله بر بالين 
اين بيمار، به فكر مداواى آن باشيم. هر چند شرايط منابع 
آبى استان بحرانى است و بارها و بارها در جاهاى مختلف 
و به طرق متفاوت به آن اشاره شده است، اما يادمان باشد 
كه اين خودمان هستيم كه مسير را تغيير خواهيم داد به 
 شرط آنكه اراده اى باشد همراه با پشتكار و برنامه ريزى 
تلخى  عليرغم  كه  گذشته  هاى  تجربه  از  استفاده   و 
از  جلوگيرى  براى  باشند  ما  راهنماى  توانند  مى 
خدا. به  توكل  البته  صد  و  گذشته  اشتباهات   تكرار 

 (ادامه در ستون مقابل)

از قلم شما

اجراى نظام چند اليه تأمين اجتماعى

اجتماعى  تامين  سازمان  مديره  هيئت  رئيس  نائب 
خبر  اجتماعى  تأمين  اليه  چند  نظام  اجراى  گفت: 
در  حيدرى  على  است.  شدگان  بيمه  براى  خوشى 
گفتگو با فارس، درباره نظام چند اليه تامين اجتماعى 
اظهار كرد: اجراى اين نظام مى تواند براى افراد تحت 
پوشش سازمان تامين اجتماعى به لحاظ اينكه زيرساخت هاى بيمه اى الزم 
را محيا مى كند خبر خوشى باشد. وى به مزاياى اين نظام اشاره كرد و گفت: 
با اجراى نظام چند اليه تامين اجتماعى پوشش حداقل پايه براى همه آحاد 
ايجاد مى شود. حيدرى خاطر نشان كرد: پرسنل سازمان تامين اجتماعى نيز با 
تشكيل اين نظام ديگر شاهد نخواهند بود اقشارى را با ريسك باال و حداقل 

بيمه به تامين اجتماعى براى بازنشستگى تحميل كنند.

امسال تدريس 29 كتاب جديد درسى در مدارس

پرورش گفت: 29  و  آموزش  وزير  پژوهشى  معاون 
در  نهم  و  پنجم  هاى  پايه  در  درسى  كتاب  عنوان 
به  هستند.  جديدالتاليف   94  -  95 تحصيلى  سال 
گزارش ايرنا، محمديان افزود: علوم، فارسى، رياضى 
ابتدايى و كتاب  پايه پنجم  اجتماعى در  تعليمات  و 
هاى دينى، قرآن، رياضى، مطالعات اجتماعى، عربى، فارسى، زبان انگليسى 
و مهارت نوشتارى در پايه نهم از جمله كتاب هاى جديدالتاليف خواهند بود. 
وى با اشاره به اينكه از 15 شهريور ماه كتاب هاى درسى بين دانش آموزان 
توزيع مى شود، افزود: كتاب هاى دوره ابتدايى در مدارس و كتاب هاى فنى 
و حرفه اى در هنرستان ها توزيع مى شود و كتاب هاى دوره اول و دوم 

متوسطه توسط كتاب فروشى ها به فروش مى رسند.

5 رشته پُرطرفدار اشتغال در منازل
 

معاون وزير كار، از قاليبافى، خياطى، پرورش دام و طيور، 
تايپيست و گليم بافى به عنوان رشته هاى ُپرطرفدار 
خانگى نام برد. به گزارش مهر، حسن طايى با تاكيد 
بر اينكه فرايند اعطاى تسهيالت مالى كسب و كارهاى 
ُخرد تسهيل مى شود، افزود: بازنگرى در تعريف برخى 
رشته ها براى مشاغل خانگى ضرورى است و بايد رشته يا فعاليت هاى جديد 
مشاغل خانگى تعريف شوند. وى با بيان اينكه از سال 93 توزيع تسهيالت مشاغل 
خانگى صرفا به صورت استانى و از طريق بانك هاى عامل صورت مى گيرد، 
گفت: قبل از اين سال تسهيالت توسط دستگاه هاى عامل توزيع مى شد كه به 
ترتيب كميته امداد امام خمينى (ره)، وزارت تعاون، صندوق كارآفرينى اميد، سازمان 

بهزيستى و بنياد شهيد بيشترين سهم را براى توزيع تسهيالت داشتند.

اكنون بعد از گذشت 5 ماه از اعالم خبر اوليه جذب 5 هزار نفر 
در آموزش و پرورش، در شرايطى كه نمايندگان مجلس، زمان 
ثبت نام آزمون استخدامى آموزش و پرورش را 11 مرداد اعالم 
كرده  بودند اما ثبت نام رسمى آزمون از 15 مرداد آغاز مى شود 

و تا 21 مرداد نيز ادامه خواهد داشت.
 به گزارش فارس، محمدحسين كفراشى مديركل شاهد و 
ماده 21  در  اظهار كرد:  پرورش  و  آموزش  وزارت  ايثارگران 
كليه   » است  آمده  ايثارگران  به  خدمات رسانى  جامع  قانون 
مكلفند حداقل 25  قانون  اين  ماده(2)  دستگاه هاى موضوع 
درصد از نيازهاى استخدامى و تأمين نيروهاى مورد نياز خود 
نيروهاى  جايگزينى  و  مربوط  مجوزهاى  و  ضوابط  وفق  را 
خروجى خود اخذ مى نمايند، به خانواده شهدا و جانبازان 25 
درصد و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و باالى 

يك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و 
5 درصد سهميه استخدامى را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 
6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان 
و فرزندان جانباز زير 25 درصد و آزادگان كمتر از يك سال 
اسارت، اختصاص دهند» كه وزارت آموزش و پرورش جزو 
دستگاه هاى موضوع ماده(2) است. وى ادامه داد: در آزمون 
از  نفر  پرورش، 1750  و  آموزش  در  نفر  هزار  استخدامى 5 
خانواده شهدا و ايثارگران مى توانند بر اساس ماده 21 قانون 

جامع خدمات رسانى به ايثارگران، از اين امتياز بهره مند شوند.
 شاپور محمدزاده مدير كل دبيرخانه مركزى گزينش وزارت 
آموزش و پرورش، اظهار كرد: آموزش و پرورش 1,5 برابر افراد 
مورد نياز به گزينش معرفى خواهد كرد. وى افزود: معموًال 
روال اين طور است كه 1,5 برابر آن 5 هزار نفر به گزينش 

معرفى خواهند شد؛ يعنى قرار است كه 7 هزار و 500 نفر به 
گزينش معرفى شوند.

محمود مهرمحمدى سرپرست دانشگاه فرهنگيان در پاسخ 
به اين پرسش كه «آيا دانشگاه فرهنگيان آمادگى دارد پس 
از برگزارى آزمون استخدامى وزارت آموزش و پرورش ميزبان 
گذراندن دوره آموزشى پذيرفته شدگان باشد؟»، اظهار كرد: بله 
100 درصد آمادگى داريم و حتى آمادگى داشتيم، كار را در 
تابستان شروع كنيم و تأكيدمان اين بود آزمون قدرى زودتر 
برگزار شود. وى ادامه داد: با برنامه ريزى هايى كه در دانشگاه 
كرده بوديم، مايل بوديم براى نمونه شهريور ماه مراحل انتخاب 
افراد و تعيين تكليف افرادى كه در آزمون با موفقيت خارج 
شده اند اتفاق افتاده باشد و ما در شهريور اين مجموعه 5 هزار 
نفرى را در اختيار داشته باشيم.  داوطلبان واجد شرايط الزم 

اطالعيه  و  ديروز)  (كه  اوليه  اطالعيه  مطالعه  از  پس  است 
تكميلى (كه همزمان با آغاز ثبت نام در روز پنجشنبه مورخ 15 
مرداد) بر روى پايگاه اطالع رسانى سازمان سنجش به نشانى 
www.sanjesh.org  قرار مى گيرد، نسبت  به ثبت نام در 

اين آزمون اقدام نمايند.

آخرين جزئيات آزمون استخدامى آموزش و پرورش

صورتى  در  گفت:  وى  صفحه1)  از  (ادامه 
وى  يارانه  باشد  وارد  فردى  اعتراض  كه 
كرد:  تصريح  وى  شد.  خواهد  برقرار  مجدد 
بررسى  مورد  روزانه  شده  ثبت  اعتراض هاى 
قرار مى گيرد و افراد مى توانند در سامانه اى 
به  را  خود  اعتراض  شده  اعالم  قبال  كه 
فيروزآبادى  شود.  رسيدگى  تا  برسانند  ثبت 
همچنين درباره دليل خطاى صورت گرفته در 

حذف يارانه بگيران، گفت: در بررسى مجدد 
به اين نتيجه رسيديم كه اين عده نبايد حذف 
مى شدند، لذا يارانه اين خانوارها برقرار شد. 
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا سفرهاى 
خارجى مالك حذف يارانه بگيران بوده است؟ 
گفت: اين حرف در حد شايعات است و هنوز 
به طور رسمى اعالم نشده است. فيروزآبادى 
همچنين آمار حذف شدگان از دريافت يارانه 

نفر ذكر كرد و  را 50 هزار  در سال گذشته 
حذف  به  نسبت  اعتراض ها  ثبت  كاهش  از 
يارانه ها خبر داد. اظهارات فيروزآبادى در حالى 
است كه پيشتر يك مقام آگاه در وزارت كار، 
رفاه و تامين اجتماعى، از چهار عامل درآمد، 
هزينه، ثروت و دارايى به عنوان مالك هاى 
حذف يارانه بگيران خبر داده و گفته بود كه 
خودرو جزو هزينه ها و منزل جزو دارايى هاى 

تاكنون  رفاه  وزارت  و  مى رود  شمار  به  فرد 
كسى را به خاطر صاحبخانه بودن از دريافت 
آگاه  مقام  اين  است.  نكرده  حذف  يارانه 
همچنين با اشاره به حذف يك ميليون نفر 
از يارانه بگيران، درباره چك كردن حسابهاى 
بانكى افراد براى حذف يارانه ها گفته بود كه 
با توجه به تاكيد شديد رئيس جمهور اين امر 

تاكنون اتفاق نيفتاده است.

حذف يارانه به  خاطر سفرهاى خارجى شايعه است 

(ادامه از ستون مقابل)
 2- در موضوع چالش هاى محيط زيستى و منابع آب 
بايد مراقب باشيم كه يك اپوزيسيون محيط زيستى 
دانشگاه  رئيس  فاضل  دكتر  سخنان  از  [برگرفته 
آبى  منابع  يا  و  شرق]  با  گفتگو  در  زيست  محيط 
وجود  منفى  مسائل  حوزه ها  تمام  در  چون  نشويم، 
دارد و نمى توان انتظار داشت كه سيستمى بى عيب 

و نقص باشد.
وجود  مختلف،  طرق  از  و  مرتب  صورت  به  اينكه   
و  محيطى  زيست  قبيل  از  مختلف  هاى  بحران 
و  خوب  اقدام  شود  رسانى  اطالع  آب  منابع  يا 
مسائل  وقتى  اما  رسد  مى  نظر  به  اى  عاقالنه 
كه  كلماتى  با  و  مرتب  و  جدى  به  صورت  منفى 
نقل  دارند،  مخاطب  براى  خاصى  معنايى  بار 
كم  موضوع  آن  حساسيت   به  تدريج  شوند،   مى  
مى گردد و به اصطالح نسبت به آن «پوست كلفت» 
مى شويم. به عنوان مثال بارها اتفاق افتاده است كه 
وقتى صحبت از كم آبى و بحران آب مى شود، اولين 
واكنش و عكس العمل شنونده اين است كه «حاال 
ديگه...»  همينه  كنيم؟  چيكار  حاال  خوب  چى؟!  كه 
اكتفا  دادنى  تكان  سر  و  همدردى  يك  به  صرفا   و 
مى كنند. حالت بدتر زمانى است كه به دليل تكرار 
اين قبيل گفته ها عمال اثر آنها از بين برود و مخاطب 
احساس كند به شرايط «آب كه از سر گذشت چه يك 
وجب چه صد وجب» رسيده است كه عمال كنترل و 
مديريت چنين شرايطى واقعا دشوار به نظر مى رسد.  
اين  از  جلوگيرى  براى  راهكار  بهترين  شايد   به  نظر 
و  مكررات  تكرار  از  ناشى  اجتماعى  تفاوتى  بى 
بديهياتى كه با آن سر و كار داريم، اين است كه به 
دردناك  و  اخبار سياه  رگبار  گونه اى عمل شود كه 
صرفا  يعنى  نكند؛  واكسينه  را  مخاطب  بلندمدت  در 

يك واكنش همدالنه در پى نداشته باشد. 
مطمئنا ايجاد تعادل بين اين دو روى سكه بحران 
متخصصان  همكارى  و  مطالعات  نيازمند  آب، 
و  شناسان  جامعه  بخصوص  مختلف  هاى  رشته 
روانشناسان و نيز ساير رشته ها مى باشد تا ضمن 
اينكه اطالع رسانى درست و به موقع در خصوص 
بيمارى  به  گيرد،  مى  صورت  موجود  هاى  بحران 
ها،  بحران  قبال  در  صرف  همدلى  و  تفاوتى  بى 

نگرديم. مبتال 
مطلب  اين  كه  است  ضرورى  نيز  نكته  اين  ذكر   
براى  اى  بهانه  يا  و  معناى مجوز  به  به هيچ عنوان 
و  باشد  نمى  موجود  مباحث  و  مشكالت  سانسور 
و  منطقى  صداقتى  با  بايد  كارشناسان  و  مسئوالن 
و  مشكالت  ذكر  به  تبليغاتى  شوى  و  هياهو  از  دور 

بخصوص ارائه راهكارهاى عملى بپردازند.

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

09153637507 - 09156217507 حسينى

   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

تجديد  فراخوان مزايده عمومى به شماره  94/33/35 (نوبت دوم)
دستگاه مزايده گذار : اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

موضوع مزايده: واگذارى، نگهدارى و بهره بردارى از پاركينگ پايانه بار بيرجند
مهلت دريافت اسناد: پايان وقت ادارى سه شنبه 94/5/13
مهلت ارسال اسناد: پنجشنبه 94/5/22 تا ساعت 9 صبح

زمان و محل قرائت پيشنهادات: پنجشنبه 94/5/22 ساعت 10 صبح – اتاق جلسات 
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند- خيابان غفارى – نبش غفارى 25- امور ادارى
، بانكى  ضمانت  صورت  به  ريال   2/000/000 مزايده:  در  شركت  تضمين   مبلغ 
 : سانترال  هاى  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  باشد.  مى  شده  تضمين  چك 

9-32342137 داخلى 219 تماس حاصل فرماييد.
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه " نوبت دوم"
شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان

تاريخ انتشار: 94/5/11
 11 ساعت   94/5/25 يكشنبه  درميان  شهرستان  عدالت  سهام  تعاونى  شركت  دوم"  "نوبت  عادى  عمومى  مجمع  جلسه 
 در محل مسجد محمد رسول ا... (ص) اسديه "واقع در خيابان غدير" برگزار مى شود. از كليه نمايندگان منتخب دعوت 

مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در جلسه حضور به هم رسانند.
ضمنا داوطلبان عضويت در سمت بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى جهت ثبت نام ، 

مدارك مربوط را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه: 
طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 پس از ارائه گزارش هيئت مديره و بازرسين- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى 

سال 94- انتخاب بازرسين اصلى و على البدل براى يك سال مالى- طرح  و تصويب حق الزحمه بازرسين

هيئت مديره شركت تعاونى سهام عدالت

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت سوم"
شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان

تاريخ انتشار: 94/5/11
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم) شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان يكشنبه 94/5/25 ساعت 9/30 
برگزار مى شود. از كليه نمايندگان منتخب دعوت   در محل مسجد محمد رسول ا... (ص) اسديه "واقع در خيابان غدير" 

مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 
تغيير ماده 6 اساسنامه (تغيير آدرس) - اصالح تبصره 1 ماده 24 اساسنامه - اصالح ماده 34 اساسنامه - اصالح تبصره 1 و 

2 ماده 34 اساسنامه - اصالح ماده 36 اساسنامه - اصالح بند 2 ماده 47 اساسنامه
هيئت مديره شركت تعاونى سهام عدالت

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "
چون در پرونده 1697/93 اجرايى در قبال محكوميت خانم فاطمه فرخ نژاد به پرداخت مبلغ 87/514/168 

ريال در حق محكوم له آقاى حسن حسن پور و پرداخت مبلغ 3/775/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنايت 
به معرفى و توقيف خودروى پرايد زرشكى به شماره انتظامى 572 ق 58 ايران 32 از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره 
ماده 34 قانون اجراى احكام و حسب نظريه كارشناس خودروى مذكور مدل 1383 و موتور و گيربكس آن سالم و شيشه 
جلو شكسته مى باشد و داراى بيمه كامل است و فقط گلگيرهاى جلو احتياج به صافكارى و نقاشى مى باشد و در حال 
حاضر به مبلغ 76/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/5/31 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

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

فروش ويژه         فروش ويژه        
اقساط 10 ماهه 
بدون افزايش قيمت و پيش پرداخت
  11 سال سابقه فعاليت
  تعميرات تخصصى
  3 فيلتر بخر 4 فيلتر ببر

آب شيرين كن مروج
دفتر مركزى: بيرجند – بين معلم 44 و چهارراه 
قنادى طوس   09151615329- 32442272 
دفتر نهبندان: 09152509960  -  فرشيد فيروز ى

ديگر نگران رسوب شيرآالت خود نباشيد
تصفيه ورودى ساختمان  فقط 395000 تومان

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

ظرفيت
300  
نفر

 انتهاى پارك توحيد    32425002-09128460511 - رمضانى  

رستوران  رونيكا
آماده برگزارى مجالس با تخفيف 15% مى باشد

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده      

09156706538 



* رحيم زاده

سازى  ساختمان  آورد  ره  بلند،  هاى  آپارتمان  كنار  در 
امروزى محله اى است كه  هنوز حال  و  هواى  روستا  
را  دارد، جمع  هاى  خودمانى  پشت  در  خانه  ها،  بازى 

بچه ها با  چوب، الستيك خودرو و...
روستاهاي  از  يكي  پيش  سال  چند  تا  سراب  منطقه 
كه  روستايي  شد،  مي  محسوب  بيرجند  شهر  اقماري 
از مهاجران روستايي  اي  حدود 4 دهه قبل توسط عده 
آن  شهري  جامعه  پايين  به  متوسط  اقشار  از  گروهي  و 
باغ و قنات سراب شكل گرفت. بيرجند در كنار  روزگار 
 انتهاى خيابان شهيد محالتى خيابان سراب آغاز مى شود
اما به واقع سراب بودن امكانات رفاهى در اين خيابان از 
 كمربندى پيامبر اعظم  به سمت كوهپايه هاى كوه هاى
به  كه  كمربندى  دهد.  مى  نشان  بيشتر  را  خود  باقران 
گفته اهالى، سراب مردم اين منطقه را از ساير اهالى شهر 
بيرجند مجزا نموده  است ..! در ابتداى ورودى اين منطقه 
چهره عريان طبيعت با چند تكه آهن پاره به جا مانده از 

اسباب بازى هاى كودكانه  خوشامد گويمان است.. 

 مگر بچه هاى ما دل ندارند؟! 

آهن پاره هايى كه چندى پيش تنها دلخوشى كودكان اينجا 
بوده اند امروز به مخروبه اى براى بازى كودكان خردسال 
تبديل شده اند. كودكانى كه به دور از هر گونه امكانات 
رفاهى و پارك بازى، محدوديت ها را پذيرفته و به همين 
آهن قراضه ها براى بازى بسنده مى كنند. مادر زهرا يكى 
رفاهى  امكانات  از وضعيت  به شدت  كه  اهالى سراب  از 
تفريحى در اين قسمت از شهر ناراضى است، مى گويد: مگر 
بچه هاى ما دل ندارند؟ چرا در ساير محله هاى شهر چند 
متر به چند متر شاهد وجود يك پارك براى تفريح و بازى 
بچه ها هستيم، اما اينجا تنها وسايل بازى كه آن هم ثمره 

همت اهالى بوده است جمع آورى شده اند؟

در جامعه عدالت محور امروز و دولت تدبير و 
اميد سهم بچه ها و كودكان سراب چيست؟

وى به تجمع كودكان خردسال در كنار تپه هاى خاكى 
امروز  محور  عدالت  جامعه  در  گويد:  مى  و  كرده  اشاره 
سراب  كودكان  و  ها  بچه  سهم  اميد  و  تدبير  دولت  و 
چيست؟ پياده روهاى مسير هيچ شباهتى به پياده روهاى 
هايى ديوارى  چهار  و  مخروبه  هاى  خانه  ندارند.   شهر 

از  اند  شده  تبديل  هايى  ويرانه  به  زمان  گذر  در  كه   
گاليه  با  وى  است.  محل  اين  عمومى  اندازهاى  چشم 
مندى از تاريكى  كوچه هاى اين محله مى  گويد:  نبود  
حيوانات  و  ها  وجود سگ  به  توجه  با  كافى  روشنايى  
ولگرد و يك دست نبودن معابر در اثر كند و كارى هاى 

مداوم مشكالتى را براى اهالى ايجاد كرده و مى كند.
به گفته وى صداى زوزه شغال و سگ هاى ولگرد در 
نيمه هاى شب دلهره آور است تا جايى كه به محض 
تاريكى هوا كمتر كسى جرأت خروج از خانه و تردد در 

كوچه ها و معابر تاريك سراب را دارد.

تجمع جوانان در معابر به دليل نبود امكانات!

سلطانى يكى از اهالى منطقه به وجود اين ويرانه ها به 
مثل سگ،  ولگرد  حيوانات  زندگى  براى  مكانى  عنوان 
گربه و ... اشاره كرده و مى گويد: عالوه بر اين موارد اين 
مكان ها به محلى براى انباشت زباله تبديل شده است 

كه اين عوامل در كنار هم باعث بروز مشكالت بهداشتى 
شده و سالمتى اهالى را تهديد مى كند.

 وى به تجمع جوانان بر سر چهار راه ها و در كنار مغازه هاى
اين منطقه اشاره كرده و مى گويد: در بسيارى از مواقع 
معابر  در  جوان   30-20 از  بيش  آمدن  گردهم  شاهد 
هستيم كه اين امر رفت و آمد اهالى و به خصوص زنان 

و دختران را تحت تأثير قرار مى دهد.
وى بروز درگيرها و دعواهاى خيابانى را از جمله اثرات 
اينگونه تجمعات عنوان كرده و مى گويد: نبود امكانات 
ورزشى و تفريحى براى جوانان يكى از عوامل تجمع آنها 
و انحرافات اجتماعى است. وى ادامه مى دهد: در صورت 
وجود فضاى سبز و امكانات ورزشى و تفريحى در محل، 
دوران  انرژى  و  ها شده  خيابان  در  افراد  تجمع  از  مانع 

جوانى در مسير مطلوب خود هدايت مى شود.

اهالى سراب تافته جدا بافته از شهر ...

يكى ديگر از اهالى، نبود خانه بهداشت را يكى از مشكالت 
مردم اين منطقه عنوان كرده و مى گويد: براى مراجعه به 
بهداشت و استفاده از خدمات بهداشتى و درمانى بايد مسافت 
طوالنى را به داخل شهر برويم. مردم اينجا به دليل كمبود 
امكانات در همه عرصه هاى رفاهى، اجتماعى، خدماتى، 

بهداشتى و... خود را تافته جدا بافته از شهر مى دانند ...

هيچ امكانات خاصي 
براي غني كردن اوقات فراغت نداريم 

آموزشي  امكانات  درباره  دبيرستاني  آموز  دانش  حسين 
اين محدوده مي گويد: در اين منطقه فقط يك دبستان 
داريم كه آن هم با كمك خيرين بنا شده است و دانش 
آموزان دوره راهنمايي و دبيرستان هم بايد به سجادشهر 
و انتهاي خيابان امامت يا داخل شهر بروند. اين دانش 
گويد:  مي  هم  فراغت  اوقات  ويژه  امكانات  درباره  آموز 
فراغت  اوقات  كردن  غني  براي  خاصي  امكانات  هيچ 
نداريم. از برنامه هاي تابستاني هم در اين منطقه خبري 
نيست و آموزش و پرورش و سازمان هاي ديگر در اين 
خصوصي  هاي  كالس  و  دهند  نمي  انجام  كاري  باره 
داخل شهر هم اغلب گران است كه با درآمد ما تناسب 
ندارد. وى ادامه مى دهد: عالوه بر اين به دليل مشكالت 

رفت و آمد، رغبتي بين اهالي اين منطقه نيست. پارك و 
فضاي سبز هم در منطقه وجود ندارد البته چند سال قبل 
زميني را در كنار بلوار مسطح كردند و گفتند مي خواهند 
و  تاب  چند  حتي  بگذارند  بازي  وسايل  و  بسازند  پارك 
سرسره هم آوردند ولي بعد از چند ماه جمع آورى شد و 
از آن  اينجا  تنها الشه يك سرسره براى كودكان  حاال 

همه وسايل به يادگار مانده است.

اجازه ساخت و ساز نمي دهند 

سليمانى يكى ديگر از ساكنين محل كه حدود 50-40 سال 
است كه اين منطقه سكونت دارد، مى گويد: اين زمين ها 
در گذشته مزروعى بوده و در گذر زمان توسط صاحبان 
به چند نفر فروخته شده است و بسيارى از اين زمين ها 
دهد: مى  ادامه  وى  هستند.  اى  قولنامه  و  نداشته   سند 

مأمورين شهرداري به طور مرتب در اين منطقه در حال 
ساعت 4 صبح هم گشت  گاهي  حتي  و   گشت هستند 
يك  كه  دارد  وجود  سراب  در  نيز  هايي  خانه  زنند.  مي 
طبقه آن ساخته شده است اما به طبقه دوم اجازه ساخت 
نمي دهند. گفته مي شود محدوده سراب االن جزو شهر 
شده ودر آن مجوز ساخت و ساز مي دهند، در گذشته اين 
اجازه ساخت و ساز  اما  بود  محدوده جزو حوزه خدماتي 
نداشت. زمين ها همه قولنامه اي است و سندي در كار 
نيست. وى ادامه مى دهد: هزينه دريافت جواز كار، خيلي 
باالست و پرداخت 6-5 ميليون تومان با توجه به درآمد 
پايين بيشتر اهالي اين منطقه كه كارگرند خيلي باالست. 
اين شهروند مي افزايد: به لحاظ تركيب جمعيت در اين 
محدوده اهل سنت و اهل تشيع و عده اي هم از اتباع 
كشور افغانستان سكونت دارند و بيشتر ساكنان را كارگران 
و فعاالن كارهاي ساختماني تشكيل مي دهند، از اقشار 
ديگر هم هستند اما به نسبت كمترند. به ادعاى وى شايد 
از شهر مهمترين دليل بى  تركيب جمعيتى اين قسمت 

بهره ماندن از حداقل امكانات رفاهى است.

جايي براي بازي نداريم...

 حامد يكى از نوجوانانى است كه در سايه ديوار مخروبه اى
نشسته و مشغول بازى است درباره وضع منطقه سراب 
در  بيشتر  ها  بچه  نداريم،  بازي  براي  جايي  گويد:  مي 

داشته  دوچرخه  اگر  و  شوند  مي  جمع  خيابان  و  كوچه 
باشند دوچرخه سواري مي كنند. وى به نبود زميني براي 
بازي فوتبال، واليبال و ... اشاره كرده و مى گويد: چون 
در محدوده 20  ها  مواقع شب  بعضي  است  گرم  روزها 
متري فوتبال بازي مي كنيم اما ساعت 22 شب به بعد 
انتظامي سر  نيروي  مي شود گشت  گرم  بازي  وقتي   و 

مي رسد و بازي ما را تعطيل مي كند.
به گفته حامد، اين همه زمين رها در سراب وجود دارد 
ولي نمي دانيم چرا شهرداري يا مسئوالن ورزشي، محلي 

را براي ورزش و بازي بچه ها در نظر نمي گيرند؟
نمي دانم مأموران نيروي انتظامي جلوي بازي بچه هاي 
خودشان را هم مي گيرنديا فقط زورشان به ما مي رسد!
منطقه خريد  امكانات  درباره  محله  اين  زنان  از   يكى 

مي گويد: فقط چند سوپر ماركت در اين جا وجود دارد 
و  امكانات  حداقل  خريد   براى  نداريم.  محلي  بازار  و 

مايحتاج روزانه بايد به مركز شهر برويم. 

ظاهراً مسئوالن هيچ طرح و نقشه اي 
براي اين محدوده ندارند 

ترين مجموعه مسكوني  بزرگ  به ساخت  اشاره  با  وى 
سراب  محدوده  در  و  بلوار  حاشيه  در  بيرجند   شهر 
مى گويد: با وجود اين مجموعه بزرگ، جمعيت اين محله 
چندين برابر خواهد شد اما ظاهراً مسئوالن هيچ طرح و 

نقشه اي براي اين محدوده ندارند. 

سراب، بي بهره از فضاي سبز 

وى با يادآورى به مدت سكونت چندين ساله خود در اين 
محل مى گويد: در اين مدت در مقايسه با ساير مناطق 
مسئوالن  سوي  از  زيادي  خدمات  ارائه  شاهد  شهرى 
رفع  براي  نيز  شده  انجام  كارهاي  نظرم  به  و  ام  نبوده 
به  توجه  با  سراب  وى  اعتقاد  به  است.  بوده  تكليف 
جمعيت باالى ساكن در آن، به نسبت ديگر محله هاى 
اطراف از امكانات زيادي برخوردار نيست و سمت و سوي 
برنامه ريزي استان هم زياد به آن معطوف نمي شود كه 
از آن نمونه مى توان به نبود كوچك ترين فضاي سبزى 
كه مهمترين دغدغه و خواست اهالى است، اشاره نمود.

به گفته اين شهروند، وقتي مديران پذيرفته اند كه سراب 

در محدوده شهري بيرجند باشد پس چه توجيهي وجود 
دارد كه به آن رسيدگي نشود و توجه و سرمايه گذاري 
مسئوالن به ديگر نقاط شهر معطوف شود؟ در «سراب» 
تعداد  و  نيست  مناسب  بايد  آنچنان كه  نظافت  وضعيت 
نيروهايي كه در اين منطقه كار مي كنند كم است و اين 

باعث مي شود كه تميزي زياد دوام نياورد.
در  بيرجند  سابق  فرماندار  كه  است  حالى  در  وضع  اين 
جامعه  امروز  درد  بزرگ ترين  را  غفلت  متعدد  جلسات 
 بشرى دانسته و با بررسى مشكالت سراب قول راه اندازى

پايگاه بهداشت، طراحى و آغاز عمليات ايجاد فضاى سبز 
تا دهه فجر، جابه جايى تيرهاى برق و تعريض  حداكثر 
خيابان اصلى اين منطقه را تا پايان سال 91  داده است.  
فرياد  و  نشده  حل  تاكنون  مشكل  اين  چرا  اينكه  حال 
اهالى سراب به گوش مسئوالن نرسيده موضوعى قابل 

تأمل و پيگيرى است!

براى احداث پارك زمين نداريم!
 

اين پاسخ كوتاه مدير عامل سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى بيرجند به گاليه تكرارى اهالى اين محل 

از وضعيت پارك و فضاى سبز است. 
انصارى با بيان اينكه زمينى با  كاربرى  فضاى سبز  در  
اين  محله  در  اختيار  شهردارى  نيست و فضاى فعلى  
پارك  محله  هم  كارشناسى  شده و استاندارد نيست، گفت:   
احداث فضاى سبز در بلوار پيامبر اعظم(ص) را به داليل 

ترافيكى و ايمنى غير استاندارد ارزيابى مى كنند. 
مسئول  امالك  شهردارى  بيرجند هم  با  تأييد  گفته  
«انصارى»  مبنى  بر  نبود  زمين  در اختيار شهردارى با 
كاربرى فضاى سبز به اين نكته اشاره  دارد  كه  شايد  افراد  
حقيقى  زمينى  با  چنين كاربرى  داشته  باشند  اما  تا  اين  
لحظه  مالكى  براى ارائه زمين با كاربرى فضاى سبز به 
شهردارى براى احداث  پارك  در  سراب  مراجعه  نكرده  
است.  آن  طور كه  «مهدوى  كيا»  توضيح  مى  دهد:  
مالكان  بايد با ارائه سند مالكيت رسمى به شهردارى مراجعه 
كنند تا پس از كارشناسى ملك در صورت داشتن اعتبار و 
رديف بودجه و نيز ضرورت اجراى طرح براى احداث فضاى 
سبز در سراب اقدام شود. وى  به  اين  نكته  هم  تأكيد  دارد  
كه  برخوردارى  از اعتبار و رديف بودجه براى اجراى پروژه 

پارك نياز به مكاتبه با شوراى شهر براى تأييد طرح دارد.

باز خوانى مشكالت چهل ساله محله اى در مركز استان؛

سراِب امكانات شهرى در حاشيه شهر 
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240 واحد مسكونى در روستاهاى خراسان جنوبى تكميل شد. به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، معاون مسكن شهرى بنياد شهرى بنياد مسكن انقالب 
اسالمى خراسان جنوبى گفت: اين واحدها در چهكند،  دستگرد و حاجى آباد بيرجند ساخته شده و در حال واگذارى به متقاضيان است. دائمى افزود: به هر 

لطفًا از مسئولين فوتبال بپرسين اردوى تيم جوانان 3متقاضى اين واحدها 125 ميليون ريال تسهيالت پرداخت شده است. هم اكنون 545 واحد مسكونى در روستاهاى خراسان جنوبى در حال ساخت است.
در بيرجند چقدر هزينه داشت و پرداخت هزينه 

آن باكدام ارگان بوده و پيامدهاى آن چى بود...
915...230
يادداشت امروز واقعا حرف حساب بود . مى خواستم 
تدبير   اهل  جمهور  رئيس  مخصوصا  و  مسوولين  به 
بگويم  آخر در استانى كه از يك سال و نيم  پيش 
مدير  هنوز  انتخابات  به  مانده  ماه  شش  اونهم  و 
شهرستان  چند  يا  و  ندارند  انتخابات  و  سياسى  كل 
برخى  و  شود  مى  مديريت  فرماندارى  سرپرست  با 
معرفى مى  فرماندار  يا  و  دارند سرپرست  نمايندگان 
كنند و ... مى توانيم با خيال راحت بگوئيم انتخابات 
در فضاى سالم و بى حاشيه دارد مديريت مى شود . 
آقايان مسوول الزم است سرمون رو از برف بيرون 
بياريم و به مسائل اينچنينى كه نگاه مردم رو نسبت 
به  بيشترى  ده حساسيت  تغيير مى  به خيلى چيزها 
خرج بديم . آوا يادداشت نويست صريح ننوشته بود 
اما من صريح تر مى گم انتخاب سياسى فرمانداران 

گوشه ش براى استاندارى و نمايندگان باز است . 
910 ... 039

سالم. مرحوم كاشانى شهردار قديم و مرحوم 
برات ماليى و دقيق درختان بيرجند را با سطل 
آب مى دادند و ما االن به راحتى آنها را به بهانه 

بى آبى خشك مى كنيم. باتشكر
915...314
شنيديم شخصى سرمايه دار از خارج از بيرجند براى 
احداث كارخانه اى به بيرجند آمده بود، اما زمانى كه 
از خيابان مدرس رد مى شده و از فلكه سوم تا 
ابوذر متوجه وجود 27 تا بانك و مؤسسه ميشه 
فوراً برخى از مجوزهايى را كه براش گرفته بودن را 
ميگه لغو كنن! اين فاجعه است و تاوانش را مردم مى 
مسئولين  و مخصوصاً  مؤسسات  و  ها  بانك  پردازند. 

مربوطه مسبب وضع بد اقتصادى مردم هستند.
919...920
اى و  اداره آب منطقه  نظر من مسئوالن  به  سالم. 
و  جويى  صرفه  و  ما  فكر  به  فاضالب  و  آب  اداره 
مديريت آب شرب ما نيستند چون كه از يك طرف 
شعار صرفه جويى آب مى دهند ولى از طرف ديگر 
به كار افراد ديگر كه در داخل شهر يا اطراف 
شهر بهترين ويال را دارند و از آب شرب براى 
مى  استفاده  كشاورزى  براى  و  سونا  استخر، 
شهر  آب  از  وگالن  بشكه  و  تانكر  با  يا  كنند 
كار  برند،  مى  كشاورزى  هاى  زمين  براى 
ندارند... ولى به يك خانواده كه در آپارتمان كوچك 
 در طبقه چندم ساختمان زندگى مى كند آب نمى رسد

يا اينكه مى گويند صرفه جويى كنيد... 
915...677
مؤسسات  و  ها  بانك  مجلس  نماينده  يك  گفته  به 
اينكه مشكلى از مردم  با دادن تسهيالت در عوض 
بلعند!  دارن مى  را  مردم  زندگى  متأسفانه  كنند  حل 
اين درحالى است كه باپرداخت سود باال به پولداران 
تعطيلى  و  كارخانجات  و  صنعت  كسبه،  رونق  مانع 
آنها مى شوند، يا به عبارتى مسبب عدم ايفاى به 
 تعهدات در بازپرداخت تسهيالت، خود بانك ها

و مؤسسات مالى هستند.
919...920
آواى عزيز ، چرا نماينده هاى استانمون فقط قبل از 
انتخاب شدن و شش ماه مونده به انتخابات اين حرفاى 
قشنگ رو به دولت مردان مى زنن . تا حاال كه خالف 

حرفاشون تو استان عمل مى شده كجا بودن ؟ 
936 ... 012
سالم آوا. لطفا به گوش شهردارى و اتوبوسرانى برسون 
آلوده  را  هوا  واقعاً  اسكانيا  هاى  اتوبوس   كه 
مى كنند توى خيابون كه از كنار آدم رد مى شوند، 
دودشان آدمو خفه مى كنند. همين جورى هم هوا به 

خاطر گردوخاك ها به اندازه كافى آلوده هست...
915...840
لطفاً پيگرى كنيد چرا در بيرجند ميوه باالترين قيمت 
و پايين ترين كيفيت را در كشور دارد؟ نكنه مسئولين 

شهر ميوه نمى خورند و از قيمت ها خبر ندارند...
915...368

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، اشخاص ، 
مسئوليت  و...

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966  - 09151609589

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (هنگام مراجعه 

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.
 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007
بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس 5 - پالك 29
تلفن: 32229154   فاكس: 32229051



سفرنامه خبرنگار آلمانى در ايران

اگر حروف اختصارى «IKA» روى بليت تان نوشته شده 
باشد، هواپيمايتان در فرودگاه بين المللى جديد امام خمينى در 

كالنشهر 15 ميليون نفرى تهران فرود مى آيد.
 با تاكسى تا مركز شهر حدود يك ساعت راه است. اولين 
چيزى كه متوجهش مى شويد، اين است كه يك چيزى كم 
است. حتى ترافيك ساعات شلوغى هم هرج و مرجى را كه 
در كشورهاى عربى و شهرهاى بزرگى چون بانكوك و بمبئى 

مى بينيم، ندارد. 
رفتار دوستانه و حمايت گرانه

در راه هتل متوجه شدم تهران چقدر پرجمعيت است. بيشتر 
جمعيت زير 30 سال هستند. از ارتباط گرفتن با غريبه ها 
راحت  چنان  مى گويند.  خوش آمد  من  به  و   نمى ترسند 
و دوستانه برخورد مى كنند كه حتى يك جهانگرد خبره را 
هم شگفت زده مى كند. غريبه ها در خيابان من را به چاى 
دعوت مى كردند. يك نفر موبايلش را به من داد تا مِن خارجى 
كه گم شده بودم، با هتلم تماس بگيرم. او حتى با يكى از 
آشنايانش تماس گرفت كه انگليسى دست و پا شكسته اى 
حرف مى زد تا به من كمك كند.تهران كالنشهرى مدرن 
است كه خيلى زود با آن احساس راحتى كردم. سيستم حمل 
و نقل عمومى پيشرفته اى دارد. اتوبوس ها در همه گوشه هاى 
شهر گسترده اند و طى چند سال اخير هم مترو راه اندازى شده 
است.اما خيلى زود هم متوجه شدم كه در يك كشور اسالمى 
هستم. واگن هاى قطار با درهاى شيشه اى به دو بخش آقايان 
و بانوان تقسيم شده  و مسلما من در قسمت اشتباه سوار شدم! 
مشكلى پيش نيامد، خيلى سريع به بخش آقايان رفتم. با اين 
حال از يك نفر شنيدم كه حساسيت به تفكيك جنسيتى در 
مترو چندان زياد نيست و اگر كسى در واگن اشتباه بنشيند، 
هيچ كس ناراحت نمى شود.بعد از گردش روزانه در شهر اغلب 

خسته به هتل برمى گشتم. 
اگر بخواهم در اين باره حرف بزنم، بايد بگويم اقامتگاه هاى 
مسافرخانه هاى  از  دارد،  وجود  تهران  در  حداقل  بسيارى 
جمع وجور تا هتل هاى پنج ستاره. اصلى ترين موضوعى كه 
دوستان باتجربه درباره ايران به من هشدار داده بودند، نحوه 
پرداخت پول بود. به خاطر تحريم ها، ايران از سيستم تجارت 
بين المللى جدا شده و كارت هاى اعتبارى خارجى اينجا كاربرد 

ندارند. بايد پول نقد كافى همراه خود داشته باشيد.
گردشگرى به عنوان يك تجربه

با همه اين احوال من با هر كسى كه صحبت كردم اميدوار 
بود اين مسائل به زودى پس از توافق با غربى ها حل شود. 
مردم اميد زيادى به پايان تحريم ها بسته اند. آن ها به من گفتند 
كه مى خواهند با پيشرفت اقتصاد، كسب و كار خودشان را 
راه بياندازند. همه در آرزوى يك زندگى بهتر، اشتراك نظر 
دارند. البته نرخ بيكارى به نظر همچنان باالست و بسيارى 
از جوانان تحصيل كرده نمى توانند كار پيدا كنند.در كل، تعداد 
گردشگرانى كه از ايران ديدن مى كنند طى يك سال اخير دو 
برابر شده و كشورى كه جنگل ها، بيابان ها، سواحل و كوه هاى 
بلندش را به چشم ديدم، منتظر كشف شدن است. مثال در 
تهران سوار يك تله كابين شدم و به ارتفاع 400 مترى باالى 
سطح دريا رفتم و آنچه كه كوهنوردان «ارتفاع زدگى» مى نامند 
را تجربه كردم.اما هرجور حساب كنيد يك هفته خيلى كم 
بود. براى اين كشور بايد خيلى بيشتر وقت گذاشت. يا اين كه 

دوباره به اينجا برگشت.

خانه جبارى در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد 

خانه جبارى شهرستان بشرويه با شماره 31254 در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد. قدمت اين اثر به دوره قاجاريه بر مى گردد 
قرارداشتن در دل يكى از محله هاى قديمى و تاريخى شهر بشرويه و مجاورت با تعدادى از بناهاى شاخص در اين محله و 
همچنين مجاورت با باغ خان را مى توان از ويژگيهاى اين بنا و موقعيت استقرار آن در بافت دانست. 4 خواندنى ها

يك ساعتى مى شود در ايستگاه «جواديه» واقع در  خيابان 
 ابوذر نشسته ام و  هر مسافرى با انديشه و فكرى جديد كنارم 
را خويش  دل  سفره  من  پرسش  اولين  با  و  نشيند   مى 

 مى گشايد.گاه و بيگاه صداى اتوبوس هاى جواديه، كارگران 
و بلوار رجايى كه مقابلمان توقف مى كنند مانع شنيدن صداى 
مخاطب مى شود و اين باعث مى شود كمى صداى خود را 
باال ببرد. دختر خانمى 15 ساله كنارم مى نشيند بعد از كمى 
نقليه  وسايل  وضعيت  درباره  هوا،  وضعيت  درباره  صحبت 
عمومى مى پرسم. سميرا ا... يارى كه گويى منتظر پرسش 
اين سوال از سوى من است، بى درنگ مى گويد: داخل بعضى 

اتوبوس ها، از هواى بيرون گرم تر است.
وى درحالى كه با كارت الكترونيك اتوبوس خودش را سرگرم 
اتوبوس ها چند وقت پيش  افزايد: هزينه كرايه  كرده، مى 

افزايش يافته است اما امكانات آن تغييرى نكرده است

اتوبوس هاى فرسوده هرچه زودتر تعويض شوند

على كاملى يكى از مسافران اتوبوس پاسداران نيز در خصوص 
وضعيت اتوبوس هاى بيرجند، مى گويد: درهمه ادارات خوب 
 و بد وجود دارد و اين نيز در سازمان اتوس رانى هم ديده 
مى شود.وى مى افزايد: به طور يقين مى گويم حرف همه 
سريعتر  هرچه  فرسوده  هاى  اتوبوس  كه  است  اين  مردم 
تعويض شوند.اين دانشجوى بيرجندى با بيان اينكه اگر همه 
اتوبوس ها مانند سرويس هاى دانشگاه داراى امكانات باال 
نميزند،  حرف  نارضايتى  از  شهروندى  هيچ  باشند  خوبى  و 
اظهار مى كند: ناوگان هاى فرسوده باعث خستگى بيش از 
حد مسافرين مى شود به طورى كه شايد برخى شهروندان 

مسيرهاى طوالنى راهم پياده بروند.

عمر زياد ناوگان ها باعث فرسوده شدن شده است

جايگاه ام را از ايستگاه پاسداران به غفارى تغيير مى دهم با 
كمى فاصله كنار پيرمردى تقريبا 65 ساله هم صحبت مى شوم 
گويى با خود چيزهايى مى گويد.سرم را به طرفش نزديك كرده 
و سالم مى كنم. نگاهش  به گونه اى است كه انگار رفتارم 
برايش غير منتظره است! اما با لبخندى شيرين پاسخ سالمم را 
با گفتن شعرى مى دهد و مى گويد: دانشگاه كه تعطيل است، 
هنوز به دانشگاه مى روى؟! حرفش مرا به خنده وا مى دارد 
زمينه اى مى شود كه خودم را معرفى كنم و علت حضورم در 
آن ايستگاه را بيان كنم.بدون شنيدن پرشسى ، شروع مى كند: 
من خود بازنشسته هستم و به خوبى از مشكالت سازمان ها 
 و ادارات با خبر هستم.وى خود را محمد رضايى پور معرفى 
مى كند و مى گويد: هيچ وقت رضايت كامل شهروندان از 

اداره ها حاصل نمى شود چرا كه هر سازمانى نقاط قوت و 
ضعفى دارد. رضايى پور با اشاره به وضعيت ناوگان هاى حمل 
و نقل بيرجند، بيان داشت: عمر زياد برخى ناوگان ها باعث 

فرسوده شدن آن و به مراتب ايجاد نارضايتى ها مى شود.
وى تصريح كرد: تاكنون كرايه ها حدود ده درصد افزايش 
داشته است و در آينده هاى نزديك همچنان افزايش خواهد 

يافت اما امكانات تغييرى نخواهد كرد.

سيستم سرمايشى اتوبوس
 به دليل نبود آب روشن نمى شود!

سكوت مطلقى بر فضاى اتوبوس حاكم است. گرمى هواى 
داخل اتوبوس شادى را از چهره ها ربوده است. پيرزنى كه 
با گوشه اى از چادرش عرق صورتش را مى گيرد با صدايى 
آرام و لرزان مى گويد: آقاى راننده اين اتوبوس كولر ندارد؟ و 
به سمت خانم كنار دستش خم مى شود و مى گويد: نفسم 

 در اين هواى گرم مى گيرد.خانم ديگرى  درادامه حرف پيرزن
 مى افزايد: نكند كولر اتوبوس  شما هم مانند ساير اتوبوس ها 
خراب است؟صداى راننده از جلو اتوبوس به گوش مى رسد كه 
مى گويد: آب نيست كه كولر اتوبوس را روشن كنم ، اگر آب 
باشد سيستم سرمايشى را روشن مى كنم.بارى ديگر سكوت 
بر فضاى گرم اتوبوس حاكم مى شود و هنوز كه هنوز است 

نفهميده ام پاسخ راننده با چه هدفى داده شد.

افزايش نرخ تاكسى بدون افزايش امكانات

در  بيرجند  نقل عمومى  و  نامه وسايل حمل  اما حكايت  و 
حضور  آزادى  ميدان  در  بار  اين  و  شود  نمى  تمام   اينجا 

مى يابيم تا از وضعيت تاكسى ها نيز باخبر شويم. نگاهم به 
طرف جوان 24 ساله اى جلب مى شود كه قصد گرفتن تاكسى 
به مقصد چهكند را دارد. با اشاره دستم اندكى زمان مى خرم، 
به سمتش رفته و در مورد ميزارن رضايت وى از تاكسى ها 
مى پرسم. خود را حسين رضايى معرفى مى كند و مى گويد: 
 برخى تاكسى ها از سيستم سرمايشى و گرمايشى استفاده 
مى كنند و اما برخى ديگر كه به گفته خودشان اين امكانات 
 صرفه اقتصادى ندارد مسافرين را در استفاده از آن محروم 
مى كنند.رضايى با اشاره به مسير چند كيلومترى بيرجند تا 
چهكند، مى گويد: هزينه رفت و آمد از بيرجند به چهكند و 
بالعكس هركدام از پنج تا هفت هزار تومان است در حالى كه 

تاكسى ها خود نيز در وضعيت خوبى قرار ندارند.
شده  وسايل  اين  به  مربوطه  مسئوالن  توجه  خواستار  وى 
نرخ ها،  تاكسى  رانندگان  گفته  به  بنا  دهد:  مى  ادامه   و 

تاكسى ها افزايش يافته است و اين درحالى است كه با افزايش 
نرخ تاكسى تغييرى در امكانات آن حاصل نشده است.

نوسازى تاكسى هاى فرسوده روند كندى دارد

به خبرنگار مهر مى گويد:  باره  اين  فاطمه احمدى هم در 
افزايش نرخ تاكسى ها يك روزه اعمال مى شود اما نوسازى 
تاكسى ها فرسوده شايد سال ها طول بكشد و روند كندى 
دارد. وى با انتقاد شديد از وضعيت برخى تاكسى ها مى گويد: 
بعضى تاكسى ها عالوه بر فرسوده بودنشان، هيچ امكاناتى 
ندارند.احمدى در ادامه مى افزايد: رانندگان اين تاكسى ها به 
منظور سردكردن هواى داخل ماشين، پنجره ها را باز مى كنند 
كه باد گرم بيشتر از هواى گرم ماشين انسان را اذيت مى كند.

مجتبى زنگويى هم در اين خصوص مى گويد: افزايش قيمت 

از افزايش كيفيت آن كاال را مى دهد،  در هر كااليى خبر 
 اما عجيب است كه اين قانون در تاكسى ها بيرجند، صدق

شما  مانند  شهر  مسئوالن  بايد  افزايد:  مى  وى  كند.  نمى 
خبرنگاران هرچند مدت با حضور در بين افراد جامعه مشكالت 
 اين بخش را جويا شوند تاشاهد ميزان نارضايتى مردم از وضعيت

 تاكسى ها شوند.

افزايش قيمت بنزين علت افزايش نرخ تاكسى

كنارخيابان مدرس منتظر تاكسى ايستاده ام. پرايد خاكسترى 
ماشين  روى  بر  كه  آرمى  از  كند.  مى  توقف  برايم  رنگى 
است متوجه مى شوم تاكسى است. سوار شده و فرصت را 
غنيمت مى شمارم تا با وى درخصوص افزايش نرخ تاكسى 
ها گفتگويى كنم. شيشه هاى جلويى تاكسى كامال باز است 
 و باد گرمى به داخل هدايت مى شود. از راننده مى خواهم 
شيشه ها را اندكى باال ببرد. در حالى كه صداى راديو را كم 
مى كند، شيشه ها را باال مى برد و مى گويد: هوا گرم است و 

شيشه ها را بازكردم تا گرما نخوريد.
گويى سر صحبت باز شده است، خودم را معرفى كرده در 
به  پرسم. وى كه  تاكسى مى  نرخ  افزايش  خصوص علت 
گفته خودش مالدار نام دارد، بيان داشت: افزايش نرخ بنزين 

مهمترين عامل افزايش نرخ تاكسى ها است.
وى ادامه مى دهد: همچنين افزايش مواردى چون وسايل 
خودروها، الستيك ها، تعميرات و.... از ديگر علل افزايش نرخ 
تاكسى است.در حالى كه حرف هايش را با تكان دادن سرم 
تاييد مى كنم، مى پرسم: پس چرا امكانات تاكسى ها تغييرى 
استفاده كولر  از  تاكسى  در همين  مثال  فرض  به  و   نكرده 
 نمى شود؟با شنيدن اين سوالم خودش را جمع و جور كرده و 
مى گويد: چون مسافرى نداشتم كولر را خاموش كرده ام و از 

هواى طبيعى بيرون استفاده مى كنم.

ناوگان اتوبوسرانى بيرجند نوسازى مى شود
 تحويل 50 دستگاه اتوبوس در سال جارى

سرپرست سازمان اتوبوس رانى بيرجند از تزريق 50 دستگاه 
اتوبوس به بيرجند در سال جارى خبر داد و گفت: در سال 94  
تعداد هزار و 639 اتوبوس در كل كشور توزيع مى شود كه 

سهم شهرستان بيرجند 50 دستگاه است.
يدا... غالم پور با بيان اينكه همچنين شنيده ها حاكى از آن 
است كه 17 اتوبوس گازسوز در كشور توزيع مى شود، تصريح 
كرد: اميد است كه اين امر مهم محقق شود و ما هم بتوانيم 

بخشى از ناوگان ها فرسوده را نوسازى كنيم.
با دست خالى نمى توان به مردم خدمت كرد و اميد است با 

دولت با پرداخت يك دوم سهم يارانه بليط ما را در باال بردن 
افزايش امكانات اتوبوس ها كمك كند.وى با بيان اينكه هزينه 
خريدارى ناوگان نو زياد است، اظهاركرد: از سال 89 تاكنون 
هيچگونه سهميه اى براى تهيه اتوبوس جديد اختصاص نيافته 
است و اين درحالى است كه قيمت هر اتوبوس از 240 ميليون 
به 500 ميليون افزايش يافته است.وى  درخصوص افزايش 
نرخ اتوبوس ها، تصريح كرد:افزايش قيمت گازوئيل و باالرفتن 
علت  ها مى شود  ناوگان  به  مربوط  كه  هايى  هزينه  ساير 
افزايش نرخ كرايه ها شده است. غالم پوردر توضيح امكانات 
اتوبوس هاى بيرجند، بيان مى كند: يك دوم يارانه بليط را 
دولت بايد به سازمان اتوبوس رانى پرداخت كند كه تاكنون در 

اين زمينه پولى را به ما پرداخت نكرده است.
وى خدمت كردن و جلب رضايت مردم را افتخارى بزرگ 
دانست و افزود: با دست خالى نمى توان به مردم خدمت كرد و 
اميد است با اخذ اين سهم از يارانه از دولت بتوانيم اقداماتى در 

باال بردن افزايش امكانات اتوبوس ها انجام دهيم.

وضعيت فعلى ناوگان ها در شان مردم بيرجند نيست

از  افزود:  ادامه  در  بيرجند  رانى  اتوبوس  سازمان  سرپرست 
وضعيت فعلى ناوگان هاى راضى نيستم و آنها را در شان 
مردم بيرجند نمى دانم. وى از فعاليت 110 ناوگان در سطح 
تعداد 30 دستگاه اصال كولر  اين  از  افزود:  و  داد  شهر خبر 
ندارند،20 دستگاه داراى كولر معيوب و مابقى داراى كولر و 
سالم هستند.غالم پور هزينه رفع نقص هر كولر معيوب را 
سه تا پنج ميليون عنوان كرد و گفت: با اين وجود رانندگان 
اين دسته از اتوبوس ها بايد نسبت به رفع نقص ناوگان ها 
اقدام كنند و اتوبوس هايى كه كولر دارند بايد از آن استفاده 
شود. وى ادامه داد: اگر شهروندى احساس كرد اتوبوسى كولر 
دارد و با وجود گرمى هوا كولر آن خاموش است به شماره 
30007650000060 پيامك دهد.سرپرست سازمان اتوبوس 
رانى بيرجند با اشاره به اينكه اين سامانه در طول شبانه روز 
آمادگى دريافت شكايات و انتقادات مردم را دارد، اظهار كرد: 
خود  پيشنهادات  با  و  ها هستند  بازرس  بهترين   شهروندان 
مى توانند كمك هاى شايانى در بهبود وضعيت اتوبوس ها 
داشته باشند.وى درپايان با تاكيد بر استفاده از كارت الكترونيك 
بيان داشت: استفاده از كارت الكترونيك مزاياى بااليى دارد و 
عالوه بر اين مزايا، چهار درصد حقوق معلوالن محل فروش 

اين كارت را شامل مى شود.
متاسفانه  اما  مهر،  خبرنگار  متعدد  هاى  پيگيرى  وجود  با   
مسئوالن سازمان تاكسى رانى بيرجند حاضر به پاسخگويى 

مشكالت و درخواست هاى شهروندان بيرجندى نشدند.
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حمل و نقل عمومى بيرجند حكايت نرخ هاى فزاينده و امكانات روبه افول

در زمان غيبت امام زمان (عجل ا... تعالى فرجه الشريف) حكم نماز جمعه چگونه است؟ 1 -
ج) مستحب است ب) واجب تخييرى   الف) واجب عينى 

كمترين فاصله بين دو نماز جمعه چه مقدار است؟ 2 -
ج) 4 فرسخ ب) يك فرسخ  الف) 2 فرسخ  

كمترين عدد الزم براى انعقاد نماز جمعه چند نفر است؟ 3 -
ب) 4 نفر                 ج) 5 نفر الف) 10 نفر   

اگر ماموم به ركوع ركعت دوم نماز جمعه برسد چه حكمى دارد؟ 4 -
ج) نمازش صحيح و نماز ظهر هم حساب  ب) نمازش  صحيح نيست   الف) نمازش صحيح  است  

مى شود
حكم استماع خطبه هاى نماز جمعه چگونه است؟ 5 -

ج) واجب تخييرى است ب) مستحب است   الف) واجب است 
كدام گزينه نادرست- 6 مى باشد؟

الف) زنان مى توانند در نماز جمعه شركت نمايند و نمازشان صحيح است
ب) زنان به تنهايى مى توانند نماز جمعه تشكيل دهند

ج) زنان مكمل عدد الزم براى 5 نفر نماز جمعه نمى باشند
7- خواندن خطبه هاى نماز جمعه پس از اقامه نماز چه حكمى دارد؟

ج) مستحب است ب) باطل است  الف) واجب است  
از نماز  8- اگر كسى نتوانست خطبه هاى نماز جمعه را درك كند و فقط به نماز جمعه برسد و اقتدا كند ، آيا  

ظهر كفايت مى كند؟
ج) مستحب است نماز ظهر  ب) كفايت مى كند    الف) كفايت نمى كند و بايد نماز ظهر را بخواند  

را بخواند
9- صحبت كردن در بين خطبه هاى نماز جمعه چه حكمى دارد؟

ج) حرام است ب) مستحب است     الف) مكروه است 
10- حكم كسى كه نماز جمعه را خوانده است، چيست؟

الف) واجب است نماز ظهر را بخواند
ب) واجب نيست نماز ظهر را بخواند

ج) واجب نيست نماز ظهر را بخواند ولى احتياط مستحب است آن را به جاى آورد
11- اگر فاصله برگزارى دو نماز جمعه كمتر از يك فرسنگ باشد نمازى كه اول شروع شده چه حكمى دارد؟

الف) باطل است  ب) صحيح است    ج) نماز ظهر را بايد بخواند
12- اولين شهيد محراب چه كسى بوده است؟

ج) شهيد آيت ا... دستغيب ب) شهيد آيت ا... صدوق  الف) شهيد آيت ا... قاضى طباطبايى 

13- اولين نماز جمعه كشور در چه تاريخى و توسط چه كسى اقامه شد؟
الف) 5 مرداد ماه 1360 توسط آيت ا... طالقانى

ب) 20 دى ماه 1358 توسط آيت ا... بهشتى
ج) 5 مرداد ماه 1358 توسط آيت ا... طالقانى

14- اقامه اولين نماز جمعه بعد از پيروزى انقالب در بيرجند توسط چه كسى بوده است؟
ج) حجت االسالم فقهى ب) حجت االسالم پورشمسيان   الف) آيت ا... ربانى  

15- نهادى كه براى سازماندهى امور مربوط به نماز جمعه تشكيل مى شود چه نام دارد؟
ج) دفتر امام جمعه ب) شوراى سياستگذارى ائمه جمعه      الف) شوراى نگهبان 

16- اين سخن از كدام معصوم (ع) است؟ « كسانى اهل بهشت اند كه سرما و گرما مانع از حضورشان در نماز 
جمعه نشود»

ج) پيامبر اكرم (ص) ب) امام على (ع)   الف) امام صادق (ع)  
17- با توجه به خطبه هاى ماه مبارك رمضان مفهوم كلى يَقضه چيست؟

ج) يارى رساندن به محرومين واقعى ب) بيدار شدن از خواب غفلت  الف) پرهيز از گناه 
18- در سير منازل عرفان عملى، منزل توبه جزو كدام قسمت هاى اصلى مى باشد؟

ج) قسمت دوم- بدايات ب) قسمت سوم- آغازها  الف) قسمت اول- بدايات 
19- در اصطالح دينى َوَرع به چه معناست؟

ج) انجام واجبات و فرايض دينى ب) پرهيز و خوددارى از گناه  الف) دورى نمودن از كبر و غرور 
20- از نظر قرآن چه كسانى جزو دسته كافران هستند؟

ج) افرادى كه جز  ب) افرادى كه اهل ظلم و طغيان هستند  الف) افرادى كه پيرو شيطان هستند 
دنيا انديشه اى ندارند
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نام و نام خانوادگى:                                     نام پدر:                          شماره تماس:

 به تعداد 37 نفر از شركت كنندگانى كه حداقل به 17  سوال پاسخ صحيح داده باشند ، به قيد قرعه 
هديه اى تعلق خواهد گرفت. نمازگزاران محترم براى كسب اطالعات بيشتر مى توانند به سايت ستاد 
نماز جمعه بيرجند، به آدرس: www.setadjomeh.ir و يا ايميل: setad.jkh@gmail.com مراجعه 

نمايند.

مسابقه فرهنگى اقامه 1 به مناسبت پنجم مرداد ماه 
سالروز اقامه اولين نماز جمعه در نظام مقدس جمهورى اسالمى

ستاد نماز جمعه شهرستان بيرجند
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 صيغه محرميت در دوران نامزدى

بسيارى از خانواده ها بدون اطالع از اثرات حقوقى 
خوانده  موقت  نكاح  همان  قانون  در  كه  محرميت 
مى شود نسبت به اجراى صيغه محرميت در دوران 
مشكالتى  با  ناخواسته  كه  مى كنند  اقدام  نامزدى 
ناچيزى  مبلغ  موقت،  نكاح  براى  مى شوند.  روبرو 
دوره  يافتن  پايان  با  كه  مى كنند  تعيين  مهريه 
محرميت، طرفين اقدام به نكاح دائم كنند. مشكل از 
آنجا آغاز مى شود كه مرد به داليلى با جارى شدن 
خانواده  امتناع،  اين  با  مى كند.  مخالفت  دائم  نكاح 
دختر متضرر شده و با دريافت مهريه ناچيز، دختر 
به خانه پدر برمى گردد. چه بسا در طول مدت نكاح 

موقت، زوجيت نيز واقع مى شود.

وعده قبل از عقد نكاح، تعهد ايجاد نمى كند

 در خواستگارى، توافق پسر و دختر و يا خانواده هاى 
و  تعهد  ايجاد  آتى  ازدواج  يا  نكاح  درباره  دو طرف 
نمى كند.  ايجاد  زناشويى  رابطه  مشروعيت  حتى 
طبق قانون مدنى وعده ازدواج، ايجاد علقه زوجيت 
بين  از مهريه كه  يا قسمتى  اگرچه تمام  نمى كند، 
طرفين براى موقع ازدواج مقرر  شده است، پرداخته 
شده باشد؛ بنابراين هر يك از زن و مرد، در زمان 
خواستگارى و مادام كه عقد نكاح جارى نشده است، 
مى تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمى تواند 
به هيچ وجه، او را مجبور به ازدواج كرده يا به جهت 
تا  و  كند  مطالبه خسارتى  از وصلت،  امتناع  صرف 
نمى توان  است  نشده   منعقد  ازدواج  عقد  كه  زمانى 
و  دانست  زناشويى  زندگى  به  ملزم  را  طرف  دو 
مى شود،  تبادل  خانواده ها  بين  عرفا  كه  وعده هايى 

ارزش حقوقى و يا سند رسمى را ندارد.

اگر موفق شديد به كسى خيانت كنيد،آن شخص 
را احمق فرض نكنيد. بلكه بدانيد او خيلى بيشتر از 

آنچه لياقت داشته ايد به شما اعتماد كرده است.

شامپو خريدم روش نوشته:اين محصول را روى سرتان 
بريزيد و موهايتان را بماليد سپس آبكشى كنيد! من 

ميخواستم بريزم تو دهنم قرقره كنم،خدا خيرشون بده 

ما را سر اگر كه بر سردار شود
بهتر كه به پاى ناكسان خار شود

ناقوس

قرار نيست من اونجورى زندگى كنم كه دنيا 
دوست داره خب طبعا قرارم نيست دنيا هم 

اونجورى بچرخه كه من دوست دارم!

در زندگى نه هدفى دارم نه مسيرى،
 نه منظورى و نه حتى معنايى. اما شادم 

و اين نشان مى دهد كه يك جاى كار ايراد دارد!

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

قطعا بدترين جنبندگان نزد خداوند، كرها و اللهايى هستند كه نمى انديشند. 
انفال آيه 22

حديث روز  

انجام دهنده ظلم، كمك دهنده ظلم و كسي كه راضي به ظلم باشد، هر سه شريك خواهند بود.
امام جواد (ع)

پيام حقوقى و قضايى

                        

از مواد  پيشه -  1- عدالت  افقي: 
ضمير   -2 نخست  عدد   - مخدر 
نفتي-   چراغ  نخي  نوار   - اشاره 
رماني نوشته صادق كرميار 3-  آدم 
ماليات  نوعي  پرنمكي-   – آهني 
و  امري - سست  4- كوشيدن در 
بي بنيان - تخم گياه 5- از زوجات 
از  جانوري   – (ص)  اكرم  پيامبر 
 - عطرمايه   -6 جوندگان  راسته 
ديگ   - مسلمانان  عبادت  محل 
مسي بزرگ 7-  خراش و بريدگي 
زاهد  و  عابد   - بدن  از  عضوي 
مقروض 8- نشانه مفعولي-  ريزبين 
- رام نشده! 9- خانه اي كه اجزاي 
ساخته مختلف  سطح  دو  در   آن 

جد   - كننده  توزيع   – شود  مي 
رستم 10-  زاده چهارپايان - زبان 
پادشاه  افغانستان-  كشور  مردم 
دوزخ   - غيرت  وبي  پست   –  11
قاره  و جهنم 12 - بخيه درشت- 
پرجمعيت  - نزايي 13 – روشنايي 
ها -از شهرهاي خراسان –پايتخت 
انگلستان 14-  غالف خشخاش - 
رنگها -  تخم مرغ خارجي 15-سنگ 
آسياب - افسرده و دلتنگ - اسناد

دلگير   - ثروتمند   -1 عمودي: 

ميوه   -2 شيرازي  برادر  شدن- 
زهره  سياره   - جوانمردي  هندي- 
تايلند  پايتخت   - كردن  تمام   -  3
قطب   - پناهگاه   - مباحثه   -4
و  لخت   -5 برق  جريان  مثبت 
از   -6 آهو   - سفيد  زرنيخ  برهنه- 
اي  نامه  هفته  تركيبي-  رنگهاي 
سال  از  فرانسه  زبان  به  كه  خبري 
شود  مي  منتشر  ميالدي   1953
باب  ميوه   –  7 ايتاليا  پايتخت 
گلو - زوج يا زوجه - سخت وتند 
8- سالك -اقامت گزيدن - فرشته 

زرتشتيان  اعتقاد  به  دين  بر  موكل 
شهرهاي  از   - پيكاندار  9-تير 
و شكايت  مركزي-  شكوه  استان 
10 - پول ژاپن - رشته كوهي درا 
فغانستان- اميد 11- تير -  بيماري 
 -12 عرب  مادر   - بناگوش  ورم 
پلنگ عربي-  محل اقامت خدايان 
يونان- كشوري هاي جاويدان 13-

  -14 قم  سوغات   - تذكره  مراسم 
و  فقير  صميمي-   دوستان   - حنا 
بي چيز 15- مرد روحاني مصري - 
سود از كسب و تجارت  - نوعي نان
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در  زودتر  هرچقدر  هستيد.  كه  هستيد  همانى  شما 
زندگى تان اين را قبول كنيد و با آن كنار بياييد، روزهايتان 
را بسيار آسان تر و زيباتر زندگى خواهيد كرد.پس بياييد به 

جاى اينكه آن را مخفى كنيم، به استقبالش برويم.
اينكه چطور خودتان را بشناسيد و چطور شجاعت زندگى 
با  پيدا كنيد،  را  باشيد  بايد  آنچه كه هستيد و  با  كردن 

ارزش ها و اعتقاداتتان صادق باشيد و به آرامش برسيد.

1. شخصيت خودتان را بشناسيد.
شما  است.  قدم  اولين  خودتان  شخصيت  شناخت 
مجموعه اى از نظرات ديگران نسبت به خودتان را داريد 
كه يكى از جنبه هاى آن است.همچنين خودتان مجموعه 
اطالعات شخصى هم درمورد اينكه چه نوع شخصيتى 
داريد و يا در اوقات تنهايى يا در جمع چطور آدمى هستيد 

داريد.
موضوع اين است كه شخصيتتان را چه از درون و چه 
و چه  بفهميد چه شكلى هستيد  تا  بشناسيد،  بيرون  از 
شكلى نيستيد. بايد بفهميد چه چيز باعث مى شود در يك 
موقعيت خاص زندگى به طريقى خاص واكنش دهيد. 
از خودتان سوال كنيد، «چرا اينكار را كردم؟» و به آن 
پاسخ دهيد.چه خصوصيات اخالقى داريد؟ بين دوستانتان 
چطور هستيد؟ درمورد غريبه ها چطور؟ دنياى بيرون چه 

شخصيتى از شما مى بيند؟در روزها خوب و روزهاى بد 
چه واكنشى داريد؟

2. ارزش هاى اصلى تان را بشناسيد.
ارزش هاى اصلى شما آن قوانين و اصول اخالقى هستند 
ارزش هاى شما  نگه مى داريد. شايد  قلبتان  نزديك  كه 
ارزش مهم ترتان  اما هشت  باشد  بيشتر  مورد  از هشت 
نقش بسيار مهمى در تصميم گيرى ها، تاثيرگذارى ها، حل 

مشكل ها، ارتباطات و زندگى كردنتان ايفا مى كنند.
كدام   زندگى،  در همه جنبه هاى  خانه،  در  در محل كار، 
اينها  بگيريد؟  ناديده  نمى توانيد  هيچوقت  را  ارزش ها 
امنيت  راستى،  هستند.صداقت،  شما  اصلى  ارزش هاى 
عقالنيت  ديگران،  به  بودن  متعهد  انعطاف پذيرى؟  يا 
وفادارى  آيا  يا خوشگذرانى؟  مالى  آسايش  يادگيرى،  يا 
مسئوليت پذيرى؟  يا  است  مهمتر  برايتان  چيز  همه  از 

خالقيت برايتان مهم تر است يا پيشرفت؟
3. بدنتان را بشناسيد.

جوانى توام با حماقت است. وقتى بيست سالم بود تصور 
مى كردم شناخت خوبى از بدنم دارم. اما من بچه اى بيشتر 
نبودم. هرچه بيشتر درمورد بدنم مى دانم برايم مرموزتر 
بيشتر  مى آورم،  فشار  آن  به  بيشتر  هرچه  و  مى شود 

متعجبم مى كند. براى شما هم مى تواند همينطور باشد.
شما چقدر بدنتان را مى شناسيد، نفس كشيدن، توانايى ها، 

اندازه  چه  تا  را  انعطاف پذيرى تان  و  تعادل  محدوديت 
مى شناسيد؟ آيا تابحال بدون اينكه امتحان كرده باشيد، 
گفته ايد «بدن من اينكار را نمى تواند انجام دهد»  يا «نوع 

بدن من به اين كار نمى خورد»؟ 

4. آرزوهايتان را بشناسيد.
آرزوها و اميدهاى شما راه شما را به سوى آينده مى سازند. 
كمكتان مى كنند زندگى را بسازيد كه به داشتن آن افتخار 
كنيد. آرزوهايتان خيلى مهم اند. آرزوهايتان ارزش دنبال 

كردن دارند. به هيچ چيز ديگر باور نداشته باشيد.
سعى كنيد آرزوهايتان را هم خوب بشناسيد. سعى كنيد 

جزييات و خصوصيات  آنها را تحليل كنيد.
اگر مى خواهيد موسيقى دان شويد، از خودتان سوال كنيد: 
حرفه اى  سطح  چه  به  بزنيد؟  داريد  دوست  سازى  چه 
مى خواهيد برسيد؟ مى خواهيد اين بخش از زندگى تان تا 
چه اندازه بزرگ شود؟ و آنقدر پيش برويد تا همه چيز را 
درمورد آرزوهايتان بفهميد.آرزوها و روياهايتان را بخشى 
از وظايف روزانه تان ببينيد. آنها را جدى بگيريد. روى آنها 
كار كنيد. به جاى مخفى كردنشان يا خجالت كشيدن 

بخاطرشان، آنها را با افتخار مطرح كنيد.
5. عاليق و عدم عاليقتان را بشناسيد.

چه  مهمى  همان   به  و  داريد  دوست  را  چيزهايى  چه 

چيزهايى را دوست نداريد؟ ساده است، سوالى معصومانه 
است اما دانستن اين درمورد خودتان اعتمادبه نفس زيادى 

در شما ايجاد مى كند. 
دوست  همه  كه  چيزهايى  زندگى شان  در  خيلى ها 
دوست  بقيه  كه  چيزهايى  از  و  داشته  دوست  را  دارند 
براى  نكنيد.  را  كار  اين  نمى آيد. شما  ندارند، خوششان 
كنيد،  مشخص  را  خودتان  عدم عاليق  و  عاليق  اينكه 
وقت بگذاريد و اين كار را برحسب نظر ديگران انجام 
عاليق  كردن  بگيريد.تعريف  تصميم  خودتان  ندهيد. 
كنيد  تصور  شايد  مى خواهد.  شجاعت  عدم عاليقتان  و 
دوست نداشتن شركت كردن در جشن سيسمونى بچه 
دوستتان يا 3 ساعت وقت گذراندن با يكى از افراد فاميل 
فكر  آن  جايگزين هاى  به  اما  برسد  نظر  به  غيرمودبانه 
كنيد. اگر به انجام كارهايى كه خسته و كسل تان مى كند 
ادامه دهيد و چيزهايى كه به شما لذت مى دهند را ناديده 
بگيريد، بخشى از آنكه هستيد را فراموش خواهيد كرد. 
مطمئناً چنين راهى شما را به سمت خوشبختى نخواهد 

برد.با عاليق و عدم عاليقتان روراست باشيد. 
يا  باشد  داشته  دوست  را  آنها  نمى تواند  شما  جز  كسى 
وارد  مى كند  كمكتان  خودتان  باشد!شناختن  نداشته 
را  مسير خوشبختى شويد كه هيچوقت حتى تصورش 

هم نداشتيد.

چطور در 5 قدم خودتان را به طور كامل بشناسيد

موفقيت و سقراط

رمز  سقراط  از  جوانى  مرد 
كه  پرسيد  را  موفقيت 
مرد  به  سقراط  چيست. 
روز  صبح  كه  گفت  جوان 
رودخانه  نزديكى  به  بعد 

بيايد. هر دو حاضر شدند. 
سقراط از مرد جوان خواست 

او وارد رودخانه شود. وقتى وارد رودخانه  كه همراه 
شدند و آب به زير گردنشان رسيد سقراط با زير آب 

بردن سر مرد جوان، او را شگفت زده كرد.
سقراط  اما  كند  رها  را  خود  تا  كرد  مى  تالش  مرد 
قوى تر بود و او را تا زمانى كه رنگ صورتش كبود 
از  را  نگاه داشت. سقراط سر مرد جوان  شد محكم 
آب خارج كرد و اولين كارى كه مرد جوان انجام داد 

كشيدن يك نفس عميق بود.
چيزى  تنها  وضعيت  آن  «در  پرسيد،  او  از   سقراط 

كه مى خواستى چه بود؟پسر جواب داد: «هوا»
سقراط گفت: اين راز موفقيت است!

 اگر همانطور كه هوا را مى خواستى در جستجوى 
موفقيت هم باشى، بدستش خواهى آورد رمز ديگرى 

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

09156694379 - موذن

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

 فروش خودرو  405 مدل 85 
 بيمه كامل ، بسيار تميز  فى: توافقى

09156217507

 يك نفر خانم در مركز پخش لبنيات نسيم
 دعوت به همكارى مى شود.  غفارى 14– پالك 48 

32435679 - 09151614427    

 تعميـر لـوازم گازسـوز 
خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

فروش
آرايشگاه زنانه با امكانات كامل 

واقع در سجادشهر با قيمت فقط 3 
ميليون تومان  09151635798

فروش
نيسان ديزل يخچالدار مدل 89 
فى: 26/500 يا معاوضه با سوارى

09158618908

استخدام فـورى
شركت پخش مواد غذايى براى تكميل كادر توزيع خود از كليه رانندگان 

همراه با ماشين نيسان خاور مسقف دعوت به همكارى مى نمايد
حداقل حقوق از 1/5 ميليون تا 3 ميليون تومان
ضمنا به دو نفر توزيع كننده نيازمنديم.

05632322802 - 09150069386

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 
اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد

  نبش 17شهريور 28   09156633937

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153613074 -09153634767 
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

نصب بازى و تعويض ويندوز 
پذيرفته مى شود. 
حتى در محل كار شما

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

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

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

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

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

آبكش شهرى حمل آب با تانكر نيسان 
به تمام نقاط با قيمت مناسب ، ظرفيت 
تانكر 2200 ليتر   09379316676

فروش ملك تجارى - مسكونى واقع در 
روبروى رسالت 10يا معاوضه با ملك در 

مشهد  32430684 - 09151634925

نيازمند خانه اجاره اى تميز و مناسب 
براى يك زوج   09155612685

نصب و تعمير انواع كولرهاى آبى و گازى 
09155629331-09370371218

 فروش 206 نوك مدادى ، مدل 85 
 بيمه كامل و الستيك 50 درصد

يا معاوضه با 111    09155629331

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

بورس كليه ابزارآالت 
اجاره اى رادمان
صياد شيرازى 

 بلوك 84
09151655100

056-32212980-1

  تعدادى نيرو با روابط عمومى باال 
براى همكارى نيازمنديم

1 نفرروابط عمومى و خبرنگار
3 نفرمدير فروش و بازارياب

بين مدرس 16 و 18 
09155628902 - 32239311 
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اخبار ورزشى

شهرخبر: از ديدگاه طب سنتي برخي از غذاها براي رفع غم و اندوه، افسردگي و وسواس بسيار مفيد هستند؛ مانند: گوشت گوسفند، زرده 
تخم مرغ نيم برشت ( عسلي )، شير، فرني، شير برنج، سوپ جو، استشمام گالب، شربت تخم بالنگو همراه با گالب و زعفران همچنين
 مصرف دم نوش اسطوخودوس بسيار خوب است.

نسخه طب سنتى براى رفع غم و افسردگى!

خواص اعجاب انگيز«شليل» 

هاى  ويتامين  از  سرشار  «شليل»  شهرخبر: 
گرمازده  افراد  براى  ميوه  بهترين  و   A و   C
از  بسيارى  بروز  از  پيشگيرى  در  شليل   است. 

و  ديابت  سرطان،  نظير  مزمن  هاى  بيمارى 
مهمترين  از  كه  عروقى  قلبى  هاى  بيمارى 
ويتامين  است.  مٌوثر  مير هستند  و  مرگ  علل 
سالمت  در  مفيد  اثرات  شليل  در  موجود   C

پوست، دندان و استخوان دارد. اين ميوه منبع 
بتاكاروتن  است.  «بتاكاروتن»  از  غنى  بسيار 
نيرومندى  بسيار  اكسيدانى  آنتى  خاصيت  با 
كه دارد و با ارتقاى سطح ايمنى بدن از بروز 
بسيارى از بيمارى ها جلوگيرى مى كند. يكى 
بروز  از  جلوگيرى  بتاكاروتن،  خواص  از   ديگر 

بيمارى هاى قلبى ـ عروقى است. فيبر ديگر 
كه  است  ميوه  اين  در  توجه  قابل  تركيب 
سبب كاهش سرعت جذب برخى مواد مغذى 
ميزان  حال  عين  در  و  شود  مى  قندها  بويژه 

حساسيت به انسولين را نيز افزايش مى دهد. 
قندخون  كنترل  در  تواند  مى  شليل  مصرف 

مٌوثر باشد.

وقتى بدن كم آب مى شود
 

سالمت نيوز: دهيدراته شدن نام ديگر كم آبى 
است. گاهى يعنى بنا به عللى ذخيره آب بدن 
در  كه  است  پديده اى  آبى  كم  مى شود.  كم 
آن عالوه بر آب، الكتروليت  هايى مانند سديم، 
هستند  حياتى  بدن  براى  كه  پتاسيم  و  كلريد 
در  آبى  كم  علت  مهمترين  مى يابند.  كاهش 
است.  كافى  مايعات  و  آب  نوشيدن  بدن عدم 
مى دهد  رخ  گرما  فصل  در  اغلب  پديده  اين 
نگيرد،  صورت  مناسبى  اقدام  موقع  به  اگر  و 
ممكن است حتى موجب مرگ انسان شود.هر 
به طرق  را  بدن  آب  از  مقدارى  روزانه  فردى 
شكل  به  بدن  آب  مى دهد.  دست  از  مختلف 
بخار آب در تنفس هنگام بازدم، از راه پوست 
به شكل تعريق و از راه ادرار و مدفوع از بدن 
نيز  سديم  از  مقدارى  حين  همين  در  و  دفع 
چندان  مقادير  اين  اما  مى شود.  خارج  بدن  از 
سرعت  به  آب  نوشيدن  با  و  نيستند  چشمگير 
كلسترول  كه  افرادى  مى شوند.  جايگزين 

دور شكم  اضافه  و چربى  باال  فشارخون  باال، 
دارند، بيشتر در معرض كم آبى هستند. وقتى 
نشانه    هاى كم آبى را در بيمارى مشاهده شد و 
بيمار نيز زياد بد حال نبود، مى توانيد در منزل 
را  بهبودى اش  كم  كم  تا  كنيد  مراقبت  او  از 
بدست آورد.بيمارى كه دچار كم آبى شده، قبل 

را  مايعات  اين  بنوشد.  مايعات  بايد  از هر چيز 
مى توانيد در حجم كم و جرعه جرعه به بيمار 
مى كنند،  استفراغ  كه  افرادى  براى  بخورانيد. 
خورانده شود. سعى  بايد جرعه جرعه  مايعات 

الكتروليت   ها  حاوى  نوشيدنى    هاى  از  كنيد 
بهترين  طبيعي  هاى  ميوه  آب  كنيد  استفاده 
يك  كه  كنيد  واردار  را  بيمار  هستند.  گزينه 
محيط  از  حتما  را  بيمار  بمكد.  را  يخ  از  تكه 
و  دهيد  انتقال  خنك  مكان  يك  به   گرم 

لباس هاى اضافى را از تن بيمار خارج كنيد.

كاهش كلسترول با « گشنيز»

است  طبيعى  ادرارآورى  «گشنيز»  نيوز:  نامه 
بهبود  را  ادرار  دفع  در  ها  كليه  عملكرد   كه 

كلسترول  ها  كليه  ترتيب،  اين  به  بخشد.  مى 
اضافى را از بدن خارج مى كنند .تخم گشنيز 
ها،  چربى  ساز  و  سوخت  در  بسزايى  تأثير 
كاهش سطح ترى گليسيريدها و كلسترول بد 
 (HDL) و افزايش كلسترول خوب (LDL)

بدن دارد. 

با خوشمزه ترين داروى 
ديابت آشنا شويد

تحقيقات  درجديد ترين  محققان  عصرايران: 
خود پى برده اند كه مصرف كاكائوى خالص 
يك  عنوان  به  مى تواند  شيرينى  بدون  و 
ازجمله  بيمارى ها  از  بسيارى  براى  دارو 
تحقيقات،  اين  باشد.براساس  مفيد  ديابت 
كاكائوى  مصرف  كه  دريافته اند  دانشمندان 
عنوان  به  شكر  كمى  بسيار  مقدار  يا  و  تلخ 
باعث  مى تواند  شيرين كننده  و  طعم دهنده 
در  ويژه  به  باال  فشارخون  مشكل  رفع 
براساس  است  گفتنى  شود.  سالمندان 
مى تواند  تلخ  شكالت  مصرف  تحقيقات 
ترشح  به  انسولين  حساسيت  بهبود  باعث 
به  ابتال  خطر  كاهش  نتيجه  در  و  مناسب 

شود. ديابت 

با خوشمزه ترين داروى ديابت آشنا شويد
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ايستگاه سالمت

حوادث

04 بيرجند نايب قهرمان مسابقات 
هندبال نزاجاى كشور شد

فارس: رئيس تربيت بدنى مركز آموزش 04 بيرجند 
گفت: در مسابقات قهرمانى هندبال نزاجاى كشور تيم 
04 بيرجند نايب قهرمان شد. كوثرى اظهار كرد: تيم 
قرارگاه پشتيبانى نزاجا، هوانيروز كشور، مركز آموزش 
شيراز  هوانيروز   55 تيپ  و  بيرجند  رضا(ع)  امام   04
مسابقات  نهايى  مرحله  به  خود  حريفان  بر  غلبه  با 
كردند.وى  پيدا  راه  كشور  نزاجاى  هندبال  قهرمانى 
خاطرنشان كرد: در بازى فينال تيم مركزآموزش 04 
امام رضا(ع) بيرجند به مصاف تيم قرارگاه پشتيبانى 
نايب قهرمانى  با تحمل شكست به  تهران رفت كه 
بر  تهران  پشتيبانى  قرارگاه  و  شد  راضى  مسابقات 
تيپ 55 هوابرد  ايستاد. وى گفت:  قهرمانى  سكوى 
هندبال  قهرمانى  مسابقات  سوم  جايگاه  در  شيراز 
نزاجاى كشور قرار گرفت و جام اخالق مسابقات نيز 
به تيم هوانيروز اصفهان اهدا شد. كوثرى خاطرنشان 
كشور  نزاجاى  هندبال  مسابقات  برتر  تيم هاى  كرد: 
به رقابت هاى قهرمانى نيروهاى مسلح كشور و ليگ 

برتر نزاجا صعود كردند. 

«خدمتى» در جايگاه هفدهم
  رنكينگ جهانى تيراندازى 

جديدترين  تيراندازى  جهانى  فدراسيون  ايسنا: 
رنكينگ تيراندازان را در ماه آگوست اعالم كرد. در 
اين رنكينگ نجمه خدمتى در تفنگ بادى 10 متر 
زنان در جايگاه هفدهم قرار دارد و بهترين جايگاه 
را در بين نمايندگان ايران دارد. در اين بخش الهه 
احمدى نيز در جايگاه بيستم رنكينگ جهانى ايستاد. 
در بخش مردان نيز حسين باقرى با قرار گرفتن در 
بهترين  متر   10 بادى  تفنگ  چهارم  و  سى  جايگاه 

جايگاه ر درا بين تيراندازان كسب كرد. 

 دهمين دوره مسابقات قهرمانى 
كيك بوكسينگ استان پايان يافت

فارس : دهمين دوره مسابقات قهرمانى انتخابى كيك 
بوكسينگ استان، گراميداشت مديركل فقيد ورزش و 
با  عميديان  رضا  جنوبى، حسن  جوانان خراسان  امور 
حضور 75 نفر شركت كننده از شهرستان هاى فردوس، 
طبس، بيرجند، سرايان، آرين شهر، قاين و بشرويه در 
محل سالن شهيد فخار شهرستان فردوس برگزار شد. 
اين مسابقات در چهار رده سنى نونهاالن، نوجوانان، 
تك  به صورت  نتايج  و  برگزار  بزرگساالن  و  جوانان 
 22 و   21 تاريخ  در  برتر  افراد  و  شد  اعالم  حذفى 
مردادماه به اردوى تيم استان دعوت و سپس به اردوى 
آذربايجان و شهرستان  استان  قهرمانى كشور كه در 
اين  در  مى شوند.  اعزام  شد،  خواهد  برگزار  مياندوآب 
دوره از مسابقات، تيم هاى فردوس، بيرجند و طبس به 

ترتيب مقام هاى اول تا سوم را كسب كردند. 

كشف 800 كيلوگرم 
آرد قاچاق در زيركوه

فارس: فرمانده انتظامى زيركوه گفت: ماموران يگان 
امداد فرماندهى انتظامى شهرستان زيركوه در حين 
كنترل خودروهاى عبورى در محور زيركوه به خواف 
و  مشكوك  وانت  پيكان  خودروى  دستگاه  يك  به 
اين خودرو را متوقف كردند.بخشى تصريح كرد: در 
بازرسى از خودروى متوقف شده تعداد 20 كيسه آرد 
به وزن 800 كيلوگرم  كشف و ضبط شد.وى با بيان 
اينكه در اين رابطه يك نفر دستگير و يك دستگاه 
براى  و  متهم  پرونده  افزود:  توقيف شد،  نيز  خودرو 

سير مراحل قانونى به دادسرا ارجاع شد.

وقوع 22 فقره تصادفات جاده اى 
درخراسان جنوبى طى هفته گذشته

به  جنوبى  خراسان  راه  پليس  فرمانده  فارس: 
گذشته  هفته  طى  يافته  وقوع  جرحى  تصادفات 
اين  اثر  بر  اشاره كرد و گفت:  استان  در جاده هاى 
تصادفات 33 نفر مجروح شدند. رضايى اظهار كرد: 
در طى هفته گذشته 22 فقره تصادف در جاده هاى 
از  اينكه  بيان  با  وى  است.  يافته  وقوع  استان 
مجموع تصادفات وقوع يافته در طى هفته گذشته 
تصريح  است،  بوده  فوتى  تصادفات  جزو  فقره   6
را  خود  جان  نفر  هشت  تصادفات  اين  اثر  بر  كرد: 

از دست دادند.

توقيف 33 دستگاه موتورسيكلت 
متخلف در زيركوه

در  گفت:  زيركوه  انتظامى  فرمانده  فارس: 
با  برخورد  طرح  اجتماعى،  امنيت  ارتقاى  راستاى 
پليس  مشاركت  با  متخلف  موتورسيكلت سواران 
اجرا  مرحله  به  شهرستان  امداد  يگان  و  راهور 
طرح  اين  در  كرد:  تصريح  بخشى  شد.  گذاشته 
عنوان  به  ترافيكى  انضباط  و  نظم  هدف  با  كه 
ساماندهى  و  انتظامى  نيروى  از  مردم  مطالبه 
برگزار  حاجى آباد  شهر  سطح  موتورسيكلت سواران 
و  توقيف  متخلف  سيكلت  موتور  دستگاه   33 شد، 

پاركينگ شد.  روانه 

قطع شدن دست كودك خردسال 
با چرخ گوشت 

باشگاه خبرنگاران: در حادثه اى دلخراش در شهر 
داد.  دست  از  را  دستش  خردسالى  كودك  بابل، 
كار  حين  در  خانواده  يك  مادر  گذشته  روز  چند 
امور  به  رسيدگى  براى  لحظه اى  گوشت  چرخ  با 
تنها گذاشته كه  را  فرزندش  و  خانه چرخ گوشت 
گوشت  چرخ  داخل  را  دستش  ماهه   14 كودك 
مى شود.  قطع  كامل  طور  به  دستش  و  كرده 
رخ  بابل  بيدآباد  در  كه  حادثه  اين  است،  گفتنى 
را  دلخراش  حادثه  اين  محلى  مسئوالن  و  داد 

كردند. تاييد 

پسر ناخلف، مادرش را كشت

شهر  رسالت  كوي  در  گذشته  روز  چند  تابناك: 
فرزند  گلوله  شليك  با  خانواده  يك  مادر  انديمشك 
خود به قتل رسيد. ماموران انتظامي انديمشك پس 
از اطالع از اين جنايت در محل حاضر شدند. خانواده 
از  عبور  با  موتوري  يك  شدند  مدعي  ابتدا  مقتول 
متواري  و  كرده  شليك  آنان  مادر  به سمت  خيابان 
پليس،  تحقيقات  و  بررسي  از  پس  اما  است  شده 
سرنخ هاي الزم بدست آمده و ساختگي بودن ادعاي 
اعضاي خانواده روشن شد. سرهنگ كروندي گفت: 
اتهام قتل دستگير  از تحقيقات پسر مقتول به  پس 

شده اما تحقيقات تكميلي ادامه دارد.

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى

  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

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى    بجد - امالك كوروش 

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 1
0

ول
حص

ع  م
تنو

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

فروش ويژه نوت بوك و تبلترايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
نبش جمهورى 30 و 28 

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان  
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قطع 12 ساعتي گاز تعدادي از مشتركين 
شهر بيرجند

تمامى  گاز  شبكه،  تعميرات  منظور  به  خبر-  گروه 
مشتركين واقع در محدوده خيابان طالقاني تا خيابان 
و  طالقاني  ميدان  تا  ابوذر  ميدان  حدفاصل  شيرين 
شيرين  خيابان  تا  طالقاني  ميدان  از  بهشتي  خيابان 
(كانال)، بولوار شهيد فهميده و منازل مسكوني مجتمع 
بلوار  جنوبي  حاشيه  و  دادگستري  پرستاران،  كوثر، 
شهداي عبادي از ميدان طالقاني تا تقاطع بلوار پيامبر 
اعظم (ص) شهر بيرجند در روز دوشنبه 94/05/12 از 
ساعت 8:00 صبح لغايت 20:00 همان روز قطع خواهد 
به منظور جلوگيري  اين مناطق  مشتركين  شد. لطفاً 
را  احتمالي شير اصلي گاز  بروز خطرات و حوادث  از 
را  مراتب  مشكل  هرگونه  صورت  در  و  نمايند  قطع 
امدادگاز اطالع دهند.  به  تلفن 194  از طريق شماره 
شايان ذكر است: همچنين گاز مشتركين شهرخضري 
دشت بياض و روستاهاي فيض آباد، بسكاباد،كارشك، 
بيناباج و مزدآباد در روز يكشنبه مورخ 1394/05/11 
از ساعت از ساعت 8:00 صبح به مدت 10 ساعت به 
دليل تعميرات شبكه و تزريق گاز خط تغذيه شهرك 

صنعتي خضري دشت بياض قطع خواهد شد.

ارتقاى فرودگاه بين المللى بيرجند 
به اداره كل پيگيرى شود

خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده  فارس- 
فرودگاه  ارتقاى  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
موضوعاتى  از  يكى  اداره كل  به  بيرجند  بين المللى 
پيگيرى شود. ذيربط  مسئوالن  توسط  بايد  كه  است 

حجت االسالم عبادى اظهار كرد: فرودگاه بين المللى  
كه  حالى  در  است  مواجه  پرواز  كمبود  با  بيرجند 
متقاضيان زيادى خواستار افزايش پرواز در مسير تهران 
به مديريت فرودگاه و  اين موضوع  و مشهد هستند، 
افزود:  وى  است.  شده  داده  انتقال  ذيربط  مسئوالن 
بسترسازى براى پاسخگويى به مسافران در فرودگاه 
بين المللى بيرجند فراهم شده اما نياز به حمايت بيشتر 
مسئوالن ذيربط دارد. وى اظهار كرد: ارتقاى فرودگاه 
بين المللى بيرجند به اداره كل يكى ديگر از موضوعاتى 

است كه بايد توسط مسئوالن ذيربط پيگيرى شود.

16هزار هكتار از جنگل هاى تاغ استان 
در معرض نابودى است

خراسان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منايع  مديركل  ايسنا- 
جنوبى، با بيان اينكه 16هزار هكتار از جنگل هاى تاغ به 
علت آفت شپشك سفيد در معرض نابودى قرار گرفت، 
گفت: مشكل ديگر استان وجود بادهاى سيستان است 
كه خسارت زيادى به برخى شهرستان هاى استان وارد 
كرد. شريفى افزود: در استان جنگل انبوه نداريم و در 
مجموع  635 هزار هكتار در استان موجود است كه 
انبوه  نيمه  تنك و3 هزار هكتار  آن  632 هزار هكتار 
است. وي با بيان اينكه 4/5 درصد از جنگل هاي كشور 
در خراسان جنوبى است، افزود: درخت هاى آن عبارتند 
از بنه، بادام مشك، انجير وحشى، ارغوان و تنگ رس 
تشكيل شده است. شريفى تصريح كرد: جنگل ها سرمايه 
ملى هر كشورى است و جنگل ها در بحث آب وخاك، 
تفريگاهاى انسانى و بخصوص پناهگاهاى حيات وحش 
هستند كه هر هكتار جنگل حدوداً  68تن گرد و غبار را 

دفع و500 متر مكعب آب را ذخيره مى كند.

معرفي بيش از 150 پرونده مشاغل خانگي 
به بانك هاي عامل طي 3 ماهه سال جاري 

برناى تنها- معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد استان 
گفت: طي3ماهه سالجاري تعداد 152 پرونده مشاغل 
خانگي به بانك هاي عامل معرفي شدند كه از اين تعداد 
93 نفر موفق به دريافت وام شده اند و مابقي پرونده ها 
در نوبت پرداخت وام هستند. خزاعي عرب كاهش هزينه 
هاي توليد، افزايش بهره وري و ارتقاي مديريت كسب 
عنوان  خانگي  اشتغال  ويژگي هاي  از جمله  را  كار  و 
كرد و افزود: با ايجاد مشاغل خانگي در بين مددجويان 
تحت حمايت، عالوه بر شناخت توان ذاتي مددجويان، 
شد.  خواهد  رفع  آنان  معيشتي  و  اقتصادي  مشكالت 
كميته  اهداف  مهمترين  از  يكى  افزود:  ادامه  در  وى 
امداد تحقق كامل طرح خودكفائى افراد و خانواده هاى 
تحت حمايت است و  راه اندازى يك كسب كار خانگى 
عالوه بر مهارت خاص هر شغل ، نيازمند برخوردارى 
اى پايه  و  اساسى  هاى  مهارت  از  اى  مجموعه   از 

 همچون مديريت منابع زمان و غيره مى باشد.

برگزارى قرعه كشى ويژه مشتركين تلفن 
ثابت كه از سامانه 2000 استفاده كردند

غير  پرداخت  قرعه كشى سامانه  نتايج  فرد-  كاظمى 
حضورى 2000 و جشنواره 111 ويژه مشتركين شركت 
مخابرات خراسان جنوبى اعالم شد. مدير عامل شركت 
مخابرات استان در مراسم قرعه كشى سامانه پرداخت 
الكترونيكى قبوض با شماره تلفن 2000 شركت مخابرات 
و جشنواره 111ويژه مشتركان تلفن ثابت، همراه اول و 
ADSL اظهار كرد: در راستاى انجام وظايف و تكاليف 
عدالت  اجراى  و  زيست  محيط  از  حمايت  اجتماعى، 
 دربرنامه هاى مخابرات، سامانه پرداخت 2000 راه اندازى
شد و مردم با آشنايى با اين سامانه به راحتى مى توانند 
كاركرد تلفن هاى ثابت وهمراه خود را دريافت كنند. 
عيدى زاده افزود: در اولين دوره اجراى اين طرح 41 
هزار نفر قبض هاى خود را از اين سامانه پرداخت كردند 
 كه به 62 نفر از آنها به قيد قرعه جوايزى اهدا مى شود. 
توانند  مى  مخابرات  سامانه  به  مراجعه  با  مشتركان 
اطالعات مربوط به قبض هاى خود و اسامى برندگان را 
مشاهده كنند. معاون تجارى مخابرات استان نيز در اين 
مراسم گفت: قرعه كشى جشنواره 111شركت مخابرات 
خراسان جنوبى ويژه مشتركان همراه اول، تلفن ثابت 
و ADSL است كه دراجراى طرح فعال سازى سيم 
ماندگارند»  ها  «اولين  شعار  با  اعتبارى  دائمى،  كارت 
اند  استفاده كرده  از محصوالت مخابرات  و  مشاركت 
و444جايزه شامل 111اشتراك ADSL يك ساله يك 
ميگ ودومگ،111ترفيك رايگان و111مكالمه رايگان 
در دومرحله به مشتركان خوش شانس تاسقف 30هزار 

 تومان دريك دوره اهدا مى شود. 
گردهمايى اعضاى مكاتبه اى 

كانون پرورش فكرى برگزار شد

گروه خبر- گردهمايى اعضاى مكاتبه اى كانون پرورش 
سنتى  مكان  در  استان  نوجوانان  و  كودكان  فكرى 
پرورش  كانون  كل  مدير  حضور  با  العماره»  «شمس 
فكرى برگزار شد. پرورش حس زيبا شناسى و تقويت 
استعدادهاى ادبى، پايدارى اعضا و تشويق اعضايى كه 
ارتباط مستمر با بخش آفرينش هاى ادبى بخش مكاتبه 
اى داشته اند و شماره جديد عضويت را دريافت كرده 
اند، مهمترين دليل برگزارى اين گردهمايى بود. در اين 
گردهمايى 16 نفر از اعضا در كنار يكديگر به خوانش 
آثار  پرداختند و  آثار خود در دو بخش شعر و داستان 
يكديگر را نقد و بررسى كردند. اجراى نمايش عروسكى 
«سه گوش» با هنرمندى اعضاى مركز فرهنگى هنرى 
ديگر  از  جامدادى  ساخت  كارگاه  و  بيرجند   1  شماره 

برنامه هاى اين گردهمايى در بيرجند بود.

تبديل وضعيت  حق التدريسى هاى
 فنى و حرفه اى تا شهريورماه

گروه خبر- 99 نفر از مربيان حق التدريس فنى و حرفه 
اى خراسان جنوبى تا شهريورماه امسال تبديل وضعيت 
مى شوند. معاون آموزش، پژوهش و برنامه ريزى فنى 
و حرفه اى استان با بيان اين مطلب گفت: تعداد 260 
مربيان حق  تبديل وضعيت  آزمون  در  استان  در  نفر 
التدريس آموزش فنى و حرفه اى ثبت نام كردند كه 
طريق  از  آزمون،  شرايط  واجد  نفر   71 تعداد  اين  از 
سازمان سنجش حد نصاب نمره قبولى مرحله كتبى 
را كسب كرده اند. وى ادامه داد: به گفته معاون ادارى 
و پشتيبانى سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور، 
دستورالعمل مصاحبه استخدامى اين مربيان در شوراى 
شده  تصويب  سازمان  اين  مديريت  توسعه  راهبرى 
است و مصاحبه استخدامى از سوم مرداد ماه همزمان 
با هفته ملى كارآفرينى به استناد قانون تبديل وضعيت 
بلوچستان  و  سيستان  در  استان  نخستين  عنوان  به 
استخدامى  مصاحبه  داد:  ادامه  وى  است.  شده  آغاز 
ساير استان ها با اولويت مناطق محروم طبق برنامه 

تنظيمى طى هفته آينده اعالم مى شود.

هشدار دامپزشكي درباره بيماري 
طاعون دام هاي سبك 

گروه خبر- دامپزشكي خراسان جنوبي دربارهبيماري 
طاعون دام هاي سبك  به دامداران هشدار داد. مديركل 
دامپزشكي خراسان جنوبي با بيان اينكه شايع ترين زمان 
شيوع بيماري (PPR)  در فصل تابستان است، افزود: 
مهمترين راه انتقال اين بيمارى، جابجايى غيرمجاز دام ها، 
ارتباط مستقيم دام ها و استفاده از آبشخورهاى مشترك 
نشخواركنندگان  طاعون  داد:  ادامه  پور  رفيعي  است. 
از  خوشبختانه  ولى  دارد  ويروسى  منشأ   كوچك 
بيمارى هاى مشترك بين انسان و حيوان به شمار نمى 
رود و قابل انتقال به انسان نيست. وي خاطرنشان كرد: 
طي امسال بيش از 40 هزار و 500 رأس گوسفند و بز 
در مناطقي كه سابقه شيوع اين بيماري وجود داشته عليه 

اين بيماري واكسينه و ايمن شدند. 

پذيرش  از  استان  نور  پيام  دانشگاه  رئيس  فرد-  كاظمى 
و  داد  خبر  رايگان  صورت  به  هزار   2 زير  رتبه  دواطلبين 
گفت: دانشگاه پيام نور استان رتبه نخست كيفيت آموزشى 
در  ثقفى  دارد.  كشور  نور  پيام  هاى  دانشگاه  بين  در  را 
كنفرانس مطبوعاتى با بيان اينكه دانشگاه پيام نور در سال 
تحصيلى94-93 رتبه اول را از نظر كيفيت آموزش عالى 
كسب كرده است، افزود: اين دانشگاه رتبه دهم را در زمينه 
پژوهش كسب كرده است و فعاليت هاى پژوهشى نسبت به 
سال گذشته با 15 درصد كاهش روبرو بوده است كه دليل 

عمده آن كاهش بودجه پژوهش دانشگاه بوده است. 

داوطلبين رتبه زير 2 هزار 
به صورت رايگان پذيرش مى شوند

ثقفى از پذيرش داوطلبين رتبه زير 2000 به صورت كامًال 
افزود: براى  با كتب دانشگاهى خبر داد و  رايگان همراه 
اين داوطلبين مزايايى از جمله كمك هزينه سفر به عتبات 
عاليات، استخدام پايلوت در دانشگاه هاى پيام نور كشور، 
وام ازدواج و خريد خودرو در نظر گرفته شده است. وى به 

روش هاى پذيرش دانشجو در اين دانشگاه اشاره و عنوان 
كرد: پيام نور از طريق آزمون و كنكور، به صورت فراگير، از 
طريق سوابق تحصيلى و بدون آزمون و همچنين پذيرش 
استعدادهاى درخشان دانشجو مى پذيرد. وى همچنين از 
اضافه شدن رشته روانشناسى عمومى در مقطع ارشد در 

دانشگاه پيام نور فردوس خبر داد و گفت: 135 كد رشته 
به صورت شناور در استان وجود دارد. 

ميانگين نمرات مردودى دانشجويان پيام نور 
در ميانگين كل به حساب نمى آيد

ارائه  نيز،  استان  نور  پيام  دانشگاه  آموزشى  معاون 
اين  مزاياى  از  يكى  را  دانشجويان  به  شهريه  تسهيالت 
 دانشگاه برشمرد و گفت: دانشجويان اين مراكز مى توانند

با  را  خود  تحصيلى  دوره  تسهيالت،  و  وام  دريافت  با 
كمترين دغدغه مالى بگذرانند.

 

نصرآبادى افزود: يكى از مزيت هاى استفاده از تسهيالت 
صندوق رفاه دانشجويى اين است كه تا 9 ماه بعد از فارغ 
براداران،  براى  پايان دوره خدمت  التحصيلى و همچنين 

آنها مى بايست نسبت به پرداخت وام اقدام كنند.

و  تحصيلى  رشته  دو  در  همزمان  تحصيل  امكان  وى   
غير  مؤسسات  ساير  به  نسبت  ترمى  بودن شهريه  پايين 
نيمه  ساختار  وجود  واحد،  مركز  تغيير  امكان  انتفاعى، 
حضورى و ارائه مدرك دولتى معتبر در سراسر جهان را از 

جمله مزاياى اين دانشگاه برشمرد.
وى با اشاره به تغيير برخى آيين نامه هاى آموزشى گفت: 
درج نمرات مردودى در كارنامه و محاسبه آن در ميانگين 
كل يكى از مشكالت دانشجويان بود كه بر اساس آئين 
نامه جديد ميانگين نمرات مردودى به شرط اينكه دانشجو 
نمره قبولى بگيرد، در ميانگين كل حساب نخواهد شد و 

 اين آيين نامه در وزارت علوم تصويب شده است.
راه اندازى نرم افزار اطالع رسانى پيام يار 

حسنى، رئيس دانشگاه پيام نور بيرجند نيز از راه اندازى 
داد  خبر  استان  در  استاد  با  دانشجو  ارتباط  افزار   نرم 
تحصيلى  سال  در  افزار  نرم  اين  اندازى  راه  با  گفت:  و 
جديد دانشجويان مى توانند به طور مستقيم با استاد خود 

در ارتباط باشد.

دانشگاه پيام نور استان رتبه نخست كيفيت آموزشى در كشور را دارد

جريمه 115ميليون ريالي براي قاچاق لوازم آرايشي  

گروه خبر- صاحب لوازم آرايشى قاچاق در خراسان جنوبى به پرداخت 115 ميليون ريال جريمه محكوم شد. مديركل تعزيرات حكومتى خراسان جنوبى 
گفت: اين فرد تير امسال 731 قلم لوازم آرايشى غير مجاز را از چابهار به قصد مشهد حمل مى كرد كه با تالش مأموران ايست بازرسى على آباد 

شهرستان بيرجند دستگير شد. انصارى افزود: متهم پس از بررسى پرونده اش به پرداخت 115 ميليون ريال جريمه محكوم شد.

كاظمى فرد- معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار با 
تأكيد بر اينكه  انتظار اين است در بخش هاى فرهنگى فعال تر 
باشيم، گفت: بايد در جامعه واقع بين باشيم و اگر واقعيت 
را نبينيم به مرور واقعيت ها خود را بر ما تحميل مى كنند. 
حسينى در كارگروه تخصصى امور اجتماعى و فرهنگى استان 
با اشاره به دستور كار جلسه در راستاى اتخاذ تمهيدات الزم 
براى برگزارى مراسم نكوداشت و تجليل از دكتر شكوهى پدر 
علم تعليم و تربيت ايران، اظهار كرد: گاهى مشاهده  مى شود 
جلسه اى براى شخصيتى گرفته مى شود كه اصًال در جايگاه 
و شخصيت اين استاد و يا شخصيت برجسته نيست و نبايد 
ناآگاهانه و بدون برنامه ريزى اين جلسات برگزار شود زيرا 
اين شخصيت ها تمامى سال هاى عمر خود را در عرصه هاى 

مختلف تالش كرده اند. 

در بخش هاى مختلف جامعه 
در حوزه قول و عمل تضاد مشاهد مى شود

داد:  ادامه  استاندارى  اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون 
نبينيم  را  واقعيت  اگر  و  باشيم  بين  واقع  جامعه  در  بايد 
در  و  مى كنند  تحميل  ما  بر  را  خود  واقعيت ها  مرور  به 
بخش هاى مختلف در جامعه در حوزه قول و عمل تضاد 
مشاهد مى شود. وى افزود: جوان آرمان گرا و آرمان خواه 
امروزى خواهان عدالت در خدمات است و تظاهر به امور 
سبب  وى  با  نكردن  برخورد  باز  ديد  با  و  گرى  سطحى 
مشكالت بيشتر براى او مى شود و مشكالتى كه در نسل 

جوان است بايد واقع بينانه مطرح و رفع شود.
پايه  اجتماعى  و  فرهنگى  مسايل  اينكه  بيان  با  حسينى 
و  بگيريم  جدى  را  آن  بايد  و  است  مشكالت  اين  همه 

اين مسايل در حوزه هاى مختلف از اين ساختمان به آن 
ساختمان جدا نيست بلكه همه با هم و پيوسته است افزود: 
در حوزه مواد مخدر الزم نيست گزارش بدهيم چند درصد 
كاهش پيدا كرده زيرا بايد نقطه رشد آن را متوقف كنيم 
با اشاره  آيد. وى  پايين مى  اعتياد  چون روز به روز سن 
به دستور كار ديگر اين جلسه مبنى بر برگزارى جشنواره 
تئاتر منطقه اى در استان، گفت: بحث تئاتر ابالغ شده و 

بايد براى برگزارى آن در استان كمك شود.

از تئاتر بايد استفاده بهينه را برد

مدير كل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى نيز با 
اشاره به مصوبات جلسه گذشته اين كارگروه، اظهار كرد: 
در جلسه گذشته مباحث حرفه آموزى و اشتغال زندانيان و 

فرهنگى  و  اجتماعى  امور  دفتر  محوريت  با  آنها  خانواده 
استاندارى و ساير دستگاه هاى اجرايى مورد بحث گذاشته 
و  فنى  راستا  اين  در  كرد:  عنوان  محمدى  است.  شده 
حرفه اى در مجاورت زندان ها، كارگاه هاى مهارت آموزى 
ايجاد كرد و در زمينه صنعت، معدن و  را براى زندانيان 
تجارت استان نيز مقرر شد كه هزينه اشتغال از زندانيان 
و خانواده آن ها گرفته نشود. وى افزود: در زمينه تئاتر نيز 
مقام  كه  گونه  همان  و  داد  انجام  را  بهينه  استفاده  بايد 
استفاده  بايد  تئاتر و شعر  معظم رهبرى مى فرمايند طنز، 

شود تا مسايل اجتماعى و فرهنگى ترويج پيدا كنند.

فعاليت هاى فرهنگى استان افزايش مى يابد

از فروش  گروه خبر- دفتر فروش و خدمات پس 
مهندس  حضور  با  مراسمى  در  كويرتاير  شركت 
مشهد  در  كويرتاير  شركت  عامل  مدير  زينلى، 
مقدس افتتاح شد. مديرعامل شركت كوير تاير در 
نمايندگان فروش استان  از  اين مراسم كه جمعى 
مديران  و  گلستان  شمالى،  رضوى،  خراسان  هاى 
اين شركت حضور داشتند ضمن خيرمقدم از توسعه 
و گسترش دفاتر فروش و خدمات پس از فروش 

اين  گفت:  زينلى  خبرداد.  كشور  كويرتايردر سطح 
مشتريان  به  شده  ياد  خدمات  ارائه  هدف  با  دفتر 
در استان هاى خراسان رضوى، شمالى و گلستان 

ايجاد شده است.
مدير بازاريابى فروش شركت كويرتاير هم در اين 
مراسم ايجاد دفاتر فروش و خدمات پس از فروش 
را گامى در جهت توسعه  و فعال سازى بازار، ترغيب 
نمايندگان غيرفعال به فعاليت و گسترش خدمات 

رضوى،  خراسان  هاى  استان  در  فروش  از  پس 
شمالى وگلستان برشمرد. مهندس ابراهيمى گفت: 
دفاتر فروش كويرتاير با هدف پوشش كامل فروش 
خدمات  ارائه  و  مشتريان  به  سريع  پاسخگويى  و 
ايجاد  ممكن  زمان  ترين  كوتاه  در  فروش  از  پس 
شده است. دفتر فروش و خدمات پس از فروش در 
شهر مقدس مشهد، سيدى، خيابان خلج، بين خلج 

11 و 13 واقع  شده است. 

با هدف توسعه بازار و ارائه خدمات به مشتريان

دفتر فروش وخدمات پس ازفروش شركت كويرتاير درمشهد افتتاح شد

گروه خبر- نماينده مقام معظم رهبرى در بنياد بركت از 
احداث 10 بيمارستان با سرمايه گذارى 100 ميليارد تومان 

توسط بنياد بركت در خراسان جنوبى خبر داد. 
نوروزى به سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اشاره و 
اظهار كرد: ساخت 114كالس درس با سرمايه گذارى 10 
ميليارد تومان، ساخت 14 مسجد در نقاط مختلف استان، 
احداث10 بيمارستان با سرمايه گذارى 100 ميليارد تومان، 
انجام خدمات پوشش بيمه اى در نقاط مختلف روستاهاى 
وام قرض  و  ازدواج، خريد مسكن  وام  پرداخت  و  استان 
الحسنه به تعداد 482 نفر از ديگر اقداماتى است كه توسط 
اين بنياد در استان انجام شده است. وى به سرمايه گذارى 
بنياد بركت و ستاد اجرايى فرمان امام(ره)در پروژه فوالد 
اين طرح شامل سرمايه گذارى  بيان كرد:  اشاره و  قاين 
300 ميليارد تومان است كه اميد است ظرف يك سال و 

نيم آينده اين طرح به اتمام برسد. وى به سرمايه گذارى 
و  كرد  اشاره  جديد  هاى  بخش  در  تومان  ميليارد   120
گفت: اين سرمايه گذارى در طرح هايى انجام مى شود 
كه قابليت اجرايى داشته باشند و با سرمايه اى اندك بتوان 
آنها را اجرايى كرد و تمام شهرستان ها به ويژه مناطق 

محروم از آن بهره مند شوند. 

آمادگى داريم تا اعتبارى بالغ بر 60 تا 70 ميليارد 
تومان در شهرستان نهبندان سرمايه گذارى كنيم

نوروزى افزود: معاونت هماهنگى امور عمرانى استاندارى 
خراسان جنوبى با همكارى دفتر هماهنگى امور اقتصادى 
كه  هايى  استان طرح  در  ذيربط  اجرايى  دستگاه هاى  و 
قابليت ماندگارى جمعيت را داشته و باعث ايجاد اشتغال 
و توليد در استان مى شود را ساماندهى و به بنياد بركت 

شد  خواهد  انجام  كه  هايى  هماهنگى  با  تا  كنند  اعالم 
مقام  منويات  به  وى  گيرد.  گذارى الزم صورت  سرمايه 
كرد:  بيان  و  اشاره  نهبندان  شهرستان  در  رهبرى  معظم 
آمادگى داريم تا اعتبارى بالغ بر 60 تا 70 ميليارد تومان در 
طرح هاى زير بنايى و اقتصادى كوچك در اين شهرستان 
اين شهرستان  در  تا مشكالتى كه  سرمايه گذارى كنيم 

وجود دارد مرتفع و باعث ايجاد اشتغال شود.

بنياد بركت نگاهى ويژه به خراسان جنوبى داشته باشد

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار خراسان جنوبى نيز 
اظهار كرد: بنياد بركت نگاه ويژه اى به خراسان جنوبى داشته 

باشد تا سرمايه گذارى در اين استان توسعه يابد.
نخعى نژاد به شرايط خاص استان در موضوع اشتغال اشاره 
كرد و افزود: با مشاركت بنياد بركت بايد به سمتى حركت 

كنيم كه اميد و ماندگارى جمعيت در روستاها بيشتر شده و 
ايجاد اشتغال و كاهش مهاجرت از روستاها را در پى داشته 
باشد. وى به خشكسالى و تأثير آن در دامپرورى و دامدارى 
اشاره كرد و افزود: اين امر چالش بزرگى در استان ايجاد كرده 
به گونه اى كه در حال حاضر 430 روستا در استان با تانكر 
آبرسانى مى شود كه تعداد زيادى از اين روستاها در مناطق 
مرزى واقع شده است و با توجه به شرايط خاص منطقه از 
حيث امنيتى، اجتماعى و فرهنگى با چالش مواجه هستند. وى 
به مشكالت زيرساختى از جمله راه آهن، راه هاى مواصالتى 
ماندگارى  بررسى  كرد:  تصريح  و  اشاره  درمانى  مراكز  و 
جمعيت در روستاها ايجاد امكانات زير ساختى، معيشتى و 
بايد  مسئوالن  افزود:  است. وى همچنين  رفاهى ضرورى 
توجه ويژه اى به نهبندان داشته باشند و با حضور در اين 

شهرستان موجبات تحول در استان را فراهم آورند.

به همت بنياد بركت 10 بيمارستان در استان احداث مى شود

 سفر با بركت براى خراسان جنوبى

  3 2236030   09151605216
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جشنواره بالن در بريستول بريتانياعكس روز 

تحوالت به نفع ايران، به ضرر اعراب

روزنامه الحيات نوشت: در تحوالت منطقه كفه موازنه 
قوا به نفع ايران و تركيه سنگين شده است و اين امر 
آورده  روزنامه  اين  است.  عربى  كشورهاى  زيان  به 
آمريكا  هاى  اولويت  صدر  در  امروز   ، تهران  است: 
قرار دارد و توانسته است روابط آمريكا و هم پيمانان 
قديمى واشنگتن را متزلزل كند و در مبارزه آمريكا با 
داعش جايگزين ميدانى اين هم پيمانان شود. الحيات 
با اشاره به اين كه ظاهرا آمريكايى ها آماده دادن نقش 
به طرفهاى منطقه اى به بهانه اولويت دادن به مبارزه 
تحوالت، به  توجه  با  افزايد:  مى  هستند،  داعش   با 
ايران،  به  عربى  طرفهاى  از  بيش  واشنگتن   ظاهرا 

تركيه و كردها در مبارزه با داعش اعتماد دارد.

نتانياهو: بيشتر كشورهاى عرب منطقه اعالم 
كرده اند كه از توافق ايران وحشت زده اند 

وزير  نخست  نتانياهو  بنيامين  نوشت:  هاآرتص 
اسرائيل مى گويد مخالفت هاى افكار عمومى آمريكا 
با توافق نامه هسته اى ايران در حال افزايش است. 
مطرح  اسرائيل  موضوع  تنها  «ديگر  گفت:  نتانياهو 
نيست. افرادى وجود دارند كه يهودى نيستند و حتى 
اى  هسته  توافق  اما  نيستند  نيز  اسرائيل  حاميان  از 
بيشتر  دانند.  مى  جهان  و  منطقه  براى  مشكلى   را 
رژيم هاى عرب منطقه از طريق همه كانال ها به من 
اعالم كردند نه تنها با توافق هسته اى ايران مخالفند 

بلكه از آن وحشت زده شده اند.»

نماينده «دلواپس» كنگره: توافق براى 
ايران مثل معدن طال مى ماند

نماينده دلواپس كنگره آمريكا توافق هسته اى وين را 
به معدن طال تشبيه كرد كه نصيب ايران شده و آمريكا 
چيزى به دست نياورده است و در نتيجه اين توافق، 

اشتباه تاريخى براى آمريكا بوده است.

توضيح عراقچي در مورد 
«پرت كردن خودكار جان كري»

سيد عباس عراقچي عضو تيم مذاكره كننده ايراني، 
خودكار  اندختن  خبر  تلگرام،  در  كوتاه  ديالوگي  در 
است  گفته  وى  كرد.  تاييد  را  كري  جان  مقابل  در 
خودكار جان كرى ناخواسته به سوى من كمانه كرد 
جلويش  را  خودكار  هم  من  نمود  برخورد  من  به  و 
پرت كردم . وي خاطر نشان كرد كه جان كري چند 

بار بابت اين اتفاق عذرخواهي كرده است.

واكنش ايران به حضور آمانو در سناى آمريكا  

 نماينده دائم ايران در آژانس با اشاره به حضور آمانو در 
كميته روابط خارجى سناى آمريكا و تالش سناتورها 
براى اطالع از متن تفاهم اخير ايران و آژانس گفت: 
متون  است،  شده  مشخص  تاكنون  كه  همان طور 
محرمانه در اختيار دولت آمريكا هم قرار نگرفته است، 
اختيار  در  نمى تواند  اين مسئله  به طور قطع  بنابراين 
نمايندگان سنا هم قرار بگيرد و ايران اين موضوع را به 

طور كامل براى مديركل روشن كرده است.

انتقاد ناطق نورى از عملكرد اصالح طلبان و اصولگرايان

انتخاباتى  عملكرد  به  انتقاد  با  نورى  ناطق  اكبر   على 
اصالح طلبان و اصولگرايان معتدل در آستانه انتخابات مجلس 
اصولگرا  و  طلب  اصالح  سياسى  هاى  گروه  به  من   گفت: 
پيش  انتخابات  خصوص  در  شما  كه  طور  اين  ام   گفته 
مى رويد به نتيجه مطلوب نخواهيد رسيد. چون غافل هستيد. 
وى همچنين در ادامه در خصوص حضور خود در عرصه سياسى كشور گفت: من 

هيچ گاه از عرصه سياسى كشور قهر نكرده ام و اصال اهل قهر نيستم. 

آيت ا... جنتى: موظفيم نگذاريم رهبرى تنها بمانند 

سياست  به  توجه  اينكه،  بر  تأكيد  با  نگهبان  شوراى  دبير 
نبايد مورد غفلت افراد متدين قرار بگيرد، گفت: در عرصه 
سياسى پيشگام و حاضر باشيد و سعى كنيد بينش سياسى 
خود را تقويت كنيد. جنتى افزود: ما اكنون موظفيم نگذاريم 
به  رهبرى  معظم  مقام  و  شود  تكرار  اسالم  صدر  اتفاقات 
عنوان پرچمدار اسالم تنها بمانند. بايد فرمايشات ايشان را نصب العين خود قرار 

بدهيم و در مسير تحقق ارزش هاى مورد نظر ايشان حركت كنيم.

 اصالح طلبان خطوط قرمز را رعايت كنند  

گفت:  مجلس  رئيس  نايب  باهنر،  رضا  محمد 
اصالح طلبان بعد از خرابكارى هاى مجلس ششم خيلى 
توان و روحيه و اميد براى انتخابات بعدى نداشتند و 
عمال قوى در انتخابات وارد نشدند ولى در مجلس دهم 
بسيار با جديت كار را شروع كردند ليكن بايد شرايطى 
را كه نظام براى همه قرار داده قبول داشته باشند و 
فرايند انتخابات، قانون اساسى و خطوط قرمز را رعايت 

كنند و مرز خود را با فتنه و انحراف روشن كنند.

 حصر با گفتن و توصيه حل نخواهد شد

ناطق نورى در پاسخ به سوالى درباره تصميم گيرى در 
خصوص رفع حصر گفت: تصميم گيرى در خصوص 
مسئله حصر و رفع آن تنها در حوزه اختيارات مقامات 
عالى نظام است و بر حسب منافع ملى و خط قرمزها 
تعيين مى گردد؛ بنابراين نه آقاى روحانى و نه هيچ كس 
ديگرى توانايى ورود و تصميم گيرى در خصوص اين 
مسائل  خصوص  در  بارها  رهبرى  ندارند.  را  موضوع 
است؛  كرده  مشخص  را  خود  قرمزهاى  خط  داخلى 
بنابراين اين مسئله با گفتن و توصيه حل نخواهد شد. 
تشخيص  و  بدانند  مصلحت  عالى  مقامات  اگر  بلكه 

بدهند مسئله حل خواهد شد.

خطر جدى احمدى نژاديسم است  

اين حزب  همايش  در  ايرانيان  نداى  دبيركل حزب 
محال  و  شد  تمام  و  ُمرد  احمدى نژاد  داشت:  اظهار 
است ديگر به عرصه سياسى برگردد اما خطر جدى 
به  را  جامعه  مى خواهد  كه  است  احمدى نژاديسم 
انحراف بكشاند، انصاف نيست از فضيلت و بيدارى 
سخن بگوييم و از مردانى چون هاشمى، شهيد باهنر 
و اسطوره مجاهدت قاسم سليمانى سخن نگوييم. 

الريجانى در انتخابات كدام طرفى است؟

مصباحى مقدم نماينده تهران در مجلس در پاسخ به 
اين سوال كه با وجود پايبندى الريجانى به محوريت 
و  اصالح طلبان  از  برخى  ولى  روحانيت،  جامعه 
را  الريجانى  با  ائتالف  موضوع  دولت  طرفداران 
مطرح مى كنند،  آيا امكان ائتالف وجود دارد؟ اظهار 
داشت: اينگونه اظهارات در اصل القائاتى است كه با 

هدف خاصى از ناحيه بعضى ها انجام مى گيرد.

اينكه عنوان توافق نامه را «برجام» 
بگذاريم تفاوتى در ماهيت ايجاد نمى كند

عضو هيئت رئيسه مجلس قانون اساسى، هيچ راهى 
هر  و  است  نگذارده  باقى  مجلس  زدن  دور  براى 
مجلس  تصويب  به  بايد  عنوانى  هر  با  قراردادى 
عنوان  اينكه  افزود:  دهقان  برسد.  اسالمى  شوراى 
ماهيت  در  تفاوتى  بگذاريم  «برجام»  را  توافق نامه 
هم  نگهبان  شوراى  تفسيرى  نظر  و  نمى كند  ايجاد 

در اين خصوص صريح است.

نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران گفت: 
موشك هاى  حوزه  به  ورود  غربى ها حق 
راهبردى ايران را ندارند و هيچ كشورى 
اين گونه اسرارش را در اختيار ديگران قرار 
نمى دهد. حجت االسالم سعيدى در بيان 
آنچه  كرد:  اظهار  برجام  از  ارزيابى اش 
پيشرفت هايى كه  آخرين  و  برجام  درباره 
اين  شود  گفته  بوده  الزم  زمينه  اين  در 
هسته اى  كننده  مذاكره   گروه  كه  است 
زحماتشان را كشيده اند؛ اما آنچه براى ما 
استقالل  ملى،  منافع  حفظ  دارد،  اهميت 
تابع  همه  و  است  ملى  امنيت  و  كشور 
انقالب  فرزانه  رهبر  كه  هستيم  تدابيرى 
تصريح  وى  مى فرمايند.  تعيين  اسالمى 
كرد: خطوط قرمزى كه رهبرى مشخص 
عالى  شوراى  و  است  شاخص  كرده اند، 
اسالمى  شوراى  مجلس  و  ملى  امنيت 
بايد برجام را بررسى كند و مصالح كشور 
در  نيز  امر  مسئوالن  بود؛  خواهد  مدنظر 
نظر  ارائه  امنيت ملى  و  چارچوب مسائل 

خواهند كرد.

دشمن در حال پرش 
به مسائل فراهسته اى است

نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران تصريح 
انتظار است مردم امروز مورد  كرد: آنچه 

توجه قرار دهند، عنايت به اهداف دشمن 
برهه  در  دشمن  مى شود  تصور  است؛ 

كنونى به دنبال مسائل هسته اى است.
حقيقت  در  دشمن  كرد:  اضافه  سعيدى 
مسائل  روى  را  تمركزش  و  اصلى  نقطه 
هسته اى قرار داده و در عين حال در حال 

پرش به مسائل فراهسته اى است.

وى تصريح كرد: هدف غربى ها اين بود 
هسته اى،  مذاكرات  پروژه  قالب  در  كه 
بخشى  و  كنند  مطرح  را  ديگر  مسائل 
ما  استراتژيك  عمق  به  موارد  اين  از 
بازمى گردد و بخشى نيز به منافع و امنيت 

ملى ايران مربوط است.
نماينده ولى فقيه در سپاه پاسداران گفت: 
در  كه  باشند  داشته  توجه  بايد  غربى ها 
قيمتى  هيچ  به  استراتژيك مان  عمق 

سعيدى  نيستيم.  عقب نشينى  به  حاضر 
افزود: از عللى كه آمريكايى ها و اروپايى ها 
بنشينند،  مذاكره  ميز  پاى  شدند  حاضر 
ما  نفوذ  و  استراتژيك  عمق  به  بخشى 
آسيا  غرب  و  منطقه  مسلمانان  دل  در 
اسالمى  جمهورى  امروز  كه  برمى گردد 
عراق  يمن،  تا  مديترانه  ساحل  از  ايران 

به منافع و مصالح جهان  لبنان نسبت  و 
وجود  همه  با  و  نيست  بى تفاوت  اسالم 
مى كند. حمايت  اسالم  جهان  منافع  از 
داليل  اين  از  ديگرى  بخش  گفت:  وى 
بازمى گردد  ايران  امنيت ملى و منافع  به 
و غربى ها به دنبال دستيابى به مجموعه 

توان ما هستند.
ادامه  پاسداران  نماينده ولى فقيه در سپاه 
فراهسته اى  اهداف  به  مسئوالن  داد: 

هسته اى  مورد  در  و  دارند  توجه  دشمن 
از  بسيارى  در  و  بوده  روشن  بحثمان 
مسائل ممكن است با آنچه در مذاكرات 
اما  باشيم؛  داشته  توافق  گرفته  انجام 
مسئله اختالفى عمده ما، يكى مربوط به 
مسائل فراهسته اى بوده و يكى نيز موارد 

استراتژيك داخلى است.

موشك هاى بالستيك جزء 
خطوط قرمز ماست

سعيدى در پاسخ به پرسشى كه آيا سپاه 
به  مربوط  مسائل  به  غرب  ورود  اجازه 
از مراكز  بازديد  و  بالستيك  موشك هاى 
نظامى را مى دهد يا خير، اظهار كرد: در 
اين زمينه همه تابع ديدگاه هاى راهبردى 
و  هستيم  اسالم  انقالب  معظم  رهبر 
بياناتشان  در  معظم له  كه  همان طور 
بالستيك  موشك هاى  فرمودند،  مطرح 
خطوط  جزء  نظامى  مراكز  از  بازديد  و 
غربى ها  كرد:  تصريح  وى  ماست.  قرمز 
و  راهبردى  مسائل  مورد  در  ندارند  حق 
استراتژيك و موشك هاى راهبردى ايران 
هيچ گونه دخالتى داشته باشند؛ چراكه اين 
هيچ  و  است  مملكت  اسرار  جزء  موارد 
اختيار  در  را  اسرارش  اين گونه  كشورى 

ديگران قرار نمى دهد.

نماينده ولى فقيه در سپاه : هيچ كشورى اسرارش را فاش نمى كند

غربى ها حق ورود به حوزه موشك هاى ايران را ندارند

فروش ويژه         فروش ويژه        
اقساط 10 ماهه 
بدون افزايش قيمت و پيش پرداخت
  11 سال سابقه فعاليت
  تعميرات تخصصى
  3 فيلتر بخر 4 فيلتر ببر

آب شيرين كن مروج
دفتر مركزى: بيرجند – بين معلم 44 و چهارراه 
قنادى طوس   09151615329- 32442272 
دفتر نهبندان: 09152509960  -  فرشيد فيروز ى

ديگر نگران رسوب شيرآالت خود نباشيد
تصفيه ورودى ساختمان  فقط 395000 تومان

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى
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امالك و مستغالت

آپارتمان 165 مترى - امكانات 
لوكس - غفارى فى: كارشناسى 
قابل معاوضه 09159626514

پيش فروش آپارتمان 90 مترى  
تحويلى برج 8 - دوكله - مترى 

09155629832 1/600

فروش منزل مسكونى قديمى 
مدرس11متراژ104مترمربع 

فى : 125 م   09153636804

منزل فروشى يامعاوضه دربلوار 
شعبانيه 200 مترزمين 270 بنا 

زيرفى 09155614099

فروش امتياز كوير تاير واريزى 
15ميليون تومان 
09151639038

فروش امتياز آپارتمان 90مترى
 صياد شيرازى 
09151642874

امتياز آپارتمان خيابان شهيد
 ناصرى فاز2ارتش واريزى 30م
فى توافقى 09353242617

فروش امتياز 115 مترى بلوارشعبانيه 
واريزى 15م فى توافقى يامعاوضه 

باماشين 09159626184

خريدارواقعى مسكن ارتش 
بلوارناصرى هستم بدون واسطه 
75م تا80م   09105090835

زمين مسكونى 700متر خراشاد 
سند دار فروشى
09155611723

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
امكانات كامل بسيار شيك

فى:  توافقى 09153331173

واحدآپارتمان 75م تك خواب 
معصوميه فى62م با12م وام

09151600337

باغ 1400 مترحصارقطره اى 
استخركانكس 10 متر144 درخت 

شمس آباد  09153618933 

160 متر زمين اميرآباد
 فى15م 

 09151643343

منزل وياليى ، مهرشهر دونبش 
متراژ زمين 107متر و90مترزيربنا
 فى كارشناسى09158625935

فروش يك واحد آپارتمان از 
مجموعه شش واحدى طبقه سوم 
خيابان پامچال 09157235956

فروش زمين مسكونى 230متر
نبش خيابان ورودى مهرشهر

09157556797

امتيازآ پارتمان -  صيادشيرازى  
11ميليون واريزى - تحويلى اخرسال 

فى 21م 09377813934

معاوضه85مترى فول،سايت ادارى 
بامحدوده غفارى تا امامت

09153638963

آپارتمان فروشى85مترى
سايت ادارى.در بهترين موقعيت
فى كارشناسى 09153635526

فروش واحد آپارتمان92متر مربع 
حاشيه 20 مترى پرستار سند آزاد

09153626412

فروش زمين مسكونى160مترشمالى 
دوطبقه پروانه ساخت - خ نرجس   

09158643221

ملك فروشى حاشيه 20مترى دوم 
غربى(مدرس)150مترفى كارشناسى 

09014786103

فروش آپارتمان 86 مترى فول 
امكانات آسانسور دار سند آزاد 77 م 

معصوميه 09158634036

زمين فروشى مهرشهر
 خ عمار متراژ 100متر شمالى 

09155612630

امتيازمسكن مهرواريزى 17م تحويل 
سال جارى معاوضه باخودرو
فى27م     09368696271

فروش آپارتمان مهرشهر،طبقه سوم 
باامتيازآب وبرق معاوضه باخودرو  

09128995241

فروش آپارتمان 177مترى طبقه اول 
ابتداى معلم با تمام امكانات 
فى توافقى 09153610241

فروش يك قطعه زمين 
درشهرك چهكند132متر 

فى : توافقى 09156685160

آپارتمان 85مترى شوكت آباد
تكميل شده، زيربنازمين161متر 

09390143431

فروش 250متر زمين آبشار گيوك 
60متر بنا نيمه ساز داراى پروانه با 
آب وزمين مشجر  09151614006

فروش ومعاوضه زمين مسكونى 
چهكندحاشيه بيست مترى بامغازه 

تجارى 09159616993

دو طبقه ساختمان 210 متر زير بنا 
دستگرد فروش يا معاوضه با ساختمان 

يك طبقه  09151613167

منزل وياليى در مدرس
 به فروش مى رسد. 

09215149294

فروش آپارتمان 68مترى آوينى 
آفتابگيرفول امكانات سند آزاد 

فى115م 09155614808

1500 متر زمين با سى دقيقه آب از 
چاه با دو خانه قديمى فخرآبادتقاب  

09151634211

فروش مسكن مهر درخيابان 
الهيه تكميل باتمام امكانات 

09151603188

فروشى امتيازيك واحد تعاونى 
فرهنگيان صياد شيرازى باواريزى30م 
يامعاوضه با ماشين09151611714

آپارتمان بلوك 1 فاز3شهردارى 
حاشيه بلوار ميالد85متر

 فى كارشناسى 09151632577

90m فورى آپارتمان دوخوابه
سجادشهر  20م وام 110م نقد 

09157400507

فروش زمين مسكونى130مترى 
دونبش ملكى درحاجى آباد

 فى: توافقى  09155615043

فروش يك واحدمسكن مهرطبقه 
همكف دوخواب حياط داركنار

حاشيه چهل مترى 09159617062

آپارتمان در كرج فروش يا معاوضه
 با ملك در بير جند 

09102106902

آپارتمان 97مترى در مهر شهر پيلوت 
دار با28قسط پرداخت شده قابل 
معاوضه با كاميون 09158611759

فروش يك واحد آپارتمان خ انقالب 
-70متر -دوخواب -  فى 60م  

سند آزاد  09151637729

فروش منزل وياليى 262مترزمين 
مدرس 40 بهترين موقعيت براى 
آپارتمان سازى  09159611753

فروش آپارتمان ارتش بلوارناصرى 
113مترمفيد   زيرفى كارشناسى

09354804585

فروش واحد آپارتمان 85 مترى 
طبقه همكف دونبش 

شوكت آباد 09151602619

فروش يك باب مغازه تجارى
 سجاد شهر- اول بلوار شاهد

 09155628005

فروش ومعاوضه زمين چهكندحاشيه 
بيست مترى سندتك برگى باآپارتمان 

ومغازه تجارى09159616993

فروش زمين كشاورزى با2ساعت 
آب روستاى شمس آباد 

09157556797

فروش منزل قديمى  
خيابان 17 شهريور - 300 متر 
 فى: توافقى 09155617850 

منزل وياليى  موسى بن جعفر
جنوبى تك خواب
09158625935 

معاوضه منزل 162مترى تازه ساز 
تمام اسكلت درحسين آبادسادات 
باواحد مسكن 09158650989

منزل فروشى معصوميه 105متر 
زمين 140 متربنا ، يامعاوضه درشهر 

فى 140م 09158641723

معاوضه زمين دستگرد اول ورودى 
حدود 130م باخودرو خارجى ياملك 

چاه وقنات 09378595339

باغ داراى سند ودرخت معاوضه 
با ماشين حدود 35 م  

09302658212

منزل فروشى 300 متر زمين 
فى كارشناسى

09361799103  

فروش آپارتمان 177متر، طبقه اول 
ابتداى معلم با تمام امكانات

 فى توافقى 09153610241

امتياز زمين تجارى حاشيه بلوار 
خليج فارس واريزى 5 م نقد يا معاوضه 

فى 17 م 09158658068

فروش واحد 100 مترى صدف 
با پاركينگ وآسانسور و انبارى
 فى توافقى09153614103

منزل وياليى مهرشهر 107زيربنا بايك 
دربند مغازه 93قولنامه نيمه اسكلت 

120مليون 09158625935

واحدآپارتمان 75مترى ، 
مهرشهروانبارى از شركت مولوى 

فى40+وام 09151635187

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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رهن و اجاره

يك عدد سويت درمحدوده
 دانشگاه آزاد اجاره داده مى شود

09151632958

 نيازمند آپارتمان اجاره اى در جنوب 
شهر براى زوج جوان در حد250هزار

09333575787

اجاره يك واحد آپارتمان 95مترى 
ميدان شهيد كالهدوزبا امكانات 1م 
رهن 180 اجاره 09157201201 

اجاره يك دربند مغازه واقع 
درخ نيروى هوايى دودهنه 

09151632141

اجاره ورهن مغازه 35 مترى 
نبش ولى عصر

09153636787 

واحدنوساز160مترى
رهن واجاره حاشيه محالتى 

09156522402

اجاره مغازه نبش رجايى 2
متراژ30مترباموقعيت عالى

09155618396

رايانه و همراه

گوشى لمسى هاوايى يا سامسونگ 
كه با مقدارى دروپنجره يا پول معاوضه 
شود نيازمنديم. 09158621728 

كامپيوتر خانگى پنتوم 4 با رم 1 
گيگ و هارد 160 فى: 280 هزار   

09355615625

جوياى كار

آماده بكار نيروى نيمه ماهر
 سيمكش ساختمان 

09159637471

 راننده پايه يك، فنى
 جوياى كار

 09155611860 

به تعداد ى راننده با خودروى 
دوگانه بصورت تمام وقت نيازمنديم 

09385614996

جوان 25ساله، متاهل، داراى 
گواهينامه پايه دوم با مدارك تكميل 
آماده همكارى 09155610825

جوانى متاهل با مدرك مهندسى 
كشاورزى با ماشين 405 آماده 
همكارى    09157411244

جوانى20ساله دانشجو
جويايى كاردرشيفت شب 

09017824286

به تعدادى پيك موتورى با ضامن 
جهت توزيع سيم كارت فوراً 
نيازمنديم 09155619072

جوياى كار  جوانى22ساله متأهل داراى 
كارت پايان خدمت و گواهى نامه
 آماده همكارى 09159373422

جوان21ديپلم كامپيوتر آشنا با نرم 
افزار فتوشاپ وتدوين آماده همكارى 

09154956946

جوان 28ساله متاهل جوياى كار در 
شيفت صبح ازساعت 8تا 2بعداظهر

09157202154

به چندراننده باگواهينامه پايه دوم 
وخودروى دوگانه جهت كاردرآژانس

09157579220

جوياى كار جهت نگهدارى بچه 
يا فروشندگى. يا كار در كارخانه 

09375944332

به كارنيمه وقت جوشكارى يا 
نمايشگاه اتومبيل نيازمنديم.

09158621728

تدريس عربى جلسه ى اول 
در صورت عدم رضايت رايگان 

09157801270

جوان 20ساله،دانشجو 
حسابدارى،جوياى كار تمام وقت 

09158674939

لوازم منزل

فروش فورى يك دست مبل چرم
 7 نفره كرم قهوه اى 900 ت

09153626412

ماشين لباسشويى توشيبا ژاپنى
 دو قلو قيمت توافقى
09155614760 

يك عدد ميزتلويزيون در حد نو 
به فروش مى رسد.
09156654216 

فروش يك جفت فرش 9 مترى 
و يك 12 مترى و ميز نهار خورى

 6 نفره   09371215096

فروش بوفه وكمدلباس
 رنگ چوب

09128995241 

يخچال ارج12فوت
300ت تميز

09019139863

متفرقه

غذاى آماده باكليه امكانات 
وموقعيت عالى بفروش ميرسد

09151631871

فروش 4عدد
 فن3فاز

09153610142 

فروش پيتزاساندويچ تپل با10 سال 
سابقه قيمت توافقى
09151609788

كليه لوازم ميوه فروشى به علت 
تغييرشغل به فروش ميرسد.

09158673799

يخچال نوشابه اى فروشى
فى توافقى

09158619030

فروش يك پمپ نيم اسب ايتاليايى 
نو و كليد اتومات نو فى: 400

09159646434

ميزكار همراه با گيره 
و مقدار زيادى آچار نو فروشى 

09195614225

فروش دو جفت فنر لول پژو،يك 
جفت 206،يك جفت اسپرت 

09351615009

تاكسى تلفنى فعال 
واگذار ميشود

09155619072 

پروانه كسب تعميرگاه اتومبيل سبك 
واگذار يا به اجاره داده ميشود 

09155615376

 فروش فورى آژانس با زنگ خور 
تقريبا 70فى 8م نقد و شرايطى

09159638196

كليه لوازم آرايشگاه يكجا
باقيمت توافقى بفروش ميرسد 

09159638288

دوربين سونى آكبند wx80باگارانتى 
580تومن قيمت مغازه 680

09151639348

فروش اجناس
 يه باب مغازه خرازى 

09158625935

 فروش تعدادى لباس زنانه با برندهاى 
پرفروش به صورت يكجا به قيمت 
فاكتورخريد تهران 09158639878

فروش تعدادى قفل و دستكيره 
شيراالت وبنجره pvc نو با قيمت 

مناسب  09157202457

سالن زيبايى با كليه لوازم 
و جواز كار واگذار ميگردد 

09158672140

فروش مغازه پوشاك، مدرس 
زيرقيمت يا معاوضه باماشين 

09390710515

فروش آكاسيووشيشه دوجداره رفلكس 
طاليى درابعاد مختلف به متراژ 100

متر زيرفى09354804722

فروش يكدستگاه برق خورشيدى 
فى:  توافقى 

09157579145

آژانس فعال با 80زنگ و 8سال
 اعتبار پروانه كسب، پاسداران

 واگذار ميشود 09155619072

فروش كليه لوازم كابينت 
سازى دستگاه خم نقطه جوش 

وغيره09153613862

فروش دو گوسفند پاكستانى ماده 
فى: توافقى

09158635562 

فروش مقدارى پوشاك،دكر،پرف
به زير قيمت

09157710431 

 Sport چهارحلقه رينگ اسپورت
فابريك سمند باالستيك نو

فى 1/400 م  09156635072

فروش يك عدد فريز صندوقى چهار 
درب 450 ليترىM2 الكترواستيل 

در حد نو 09155623812

فروش لوازم يدكى پرايد در 
خيابان عدل به قيمت مناسب 

09157202154

فروش يامعاوضه رينگ والستيك 
اسپرت حرفه اى 16 با معمولى 
15سمندى09128995241

تمامى وسايل توليدى خياطى 
يكجابفروش ميرسد
 09159617670

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

معاوضه پرايدمدل 87رنگ نقره آبى 
بدون رنگ، بيمه 1سال، باپرايد

دوگانه كارخانه 09151602658

فروش 111نوك مدادى 91
تميزبدون رنگ 16,500

09156640643

پرايد سفيد دوگانه،انژكتورمدل 83 
بيمه تا آخر بهمن فى9/500

09159624680

فروش پرايد132مدل88دوگانه دستى 
تمام رنگ سفيد.شاسى سالم خيلى 

تميزبيمه 1ماه 09155628392

پرايدفروشى 83انژكتوربيمه 1سال 
الستيك نو خارجى يك گلگير رنگ 

فى 8500 09159647685 

پرايد مدل86نقره اى سه تيكه 
رنگ,دوگانه دستى,تخفيف كامل 
بيمه فى11 م   09157710105

132 مدل 90 فول 11 ماه بيمه 
فى16/200 يا معاوصه با 405 مدل 
86-87 خانگى 09159610825

پرايد 85، سفيدبدون رنگ 
دوگانه دستى فى : 12 م

09157557036

فروش پرايد مشكى82يك گلگير 
رنگ بيمه تابرج 10الستيك 80درصد 
يامعاوضه باپرايد  09151641337

خريدارپرايد مدل 79تا 83 
فى : 7 م تميز سالم  

09152694134

پرايد 88سفيد سه تيكه رنگ بسيار 
سالم 11700تومان روكش دزدكير 

الستيك نو   09373591368

پرايد 87نوك مدادى،دوگانه 
كارخانه بيرنگ تخفيفات بيمه كامل

فى500/ 13  09156645285

خودرو پژو

پژو پارس tu5 سفيد، خشك 
تحويلى مرداد

09151608039 

206نقره اى 83با ده سال تخفيف 
بيمه فروشى 15ميليون

09301884247

پارس ال ايكس كارتكس سفيد 
خشك 36نقد خريداريم.

09153635766

آردى، مدل78،بدون رنگ
رنگ قرمز  فى:  5800 م

09195035367

پژو405مدل89بيمه تابرج 10
فى: 22م

09159391781 

فروش آردى مدل 82 سفيد فول 
دوررنگ، بيمه يكسال فى توافقى 

09159645880

فروش فورى پارس سال
 مدل 89 سفيد
09151636005

 
پارس سال دوگانه داشبورد جديد 

مدل بهمن 93خاكسترى 
فى:35500   09153635766

معاوضه خودرو 206مدل 83 
باسوپر ماركت الباقى نقد

09153625090

پارس tu5 مدل92الستيك 
خارجى بيمه ثالث 1ماه بدنه كامل 

فى: 34    09153337328

فروش پژو405رنگ نقره اى 
مدل 89بيرنگ قيمت توافقى 

09128995241

پژو405 مدل 87 نقره اى يك درب 
تعويض فنىسالم بيمه تابرج 9 
فى: توافقى 09155293678

پارس سال دوگانه خاكسترى
 بهمن 93 . فى 35
09116463595

پژو85تاكسى دوگانه برون شهرى 
بيمه يكسال رنگ دو گلگير
فى: توافقى 09368696363

پژو پارس مدل 90نقره اى الستيك 
وبيمه كامل بدون رنگ

فى:  27 م  09151608039

پژو 405 مدل84 بيمه تا آخر بهمن 
نوك مدادى دوگانه فنى سالم 
فى : توافقى  09158627797

405 مدل 88 بيمه پايان سال گوشه 
كوچلو گلگير عقب رنگ دوگانه 
فى: 18600م   09369963416

خودرو متفرقه

نيسان وانت مدل 86 دوگانه 
فى: 16م

09159645880

پيكان مدل 79 دور رنگ دوگانه
 سى ان جى بيمه تا برج آبان تميز 
فى: 4/800    09335114125  

به يك موتور70سى سى باطنى سالم 
قيمت حدود 600 به صورت قسطى
 از دم نيازمندم 09388266437

پى كى 84 دور رنگ موتور عالى 
كولر سالم فى: 6 م
09158611759

پيكان 79 بدون رنگ ، بيمه يك سال 
و تخفيف كامل،الستيك 90درصد 

فى6500    09151634227

فروش تعدادى موتورسيكلت 
صفركيلومترباقيمت مناسب   

09159625843

فروشى ال نود فول پارس سفيد صفر 
تحويل درب نمايندگى سايپا يوسفى 
بيرجند فى:  توافقى 09155045346

ماشين ايفا مدل 61 ايران بيمه كارت 
هوشمند كارت سوخت اطاق جديد

 بارى الستيك خوب 09159658167

موتورسيكلت125 نامى ويو 
(پالستيكى) مدل 90بيمه12/94 
فى: 1/800 م   09159658433

فروش يا معاوضه سمند ال ايكس 
مدل 94 با پرايد111 تميز مدل90 

به باال 09152611573

پى كى نقره اى بى رنگ سالم 
مدل84به علت تغير شغل معاوضه

 با وانت بار  09157233705

معاوضه پيكان مدل 79 تميز
 با وانت پيكان مدل پايين

09335114125

موتور شوكا اسكوتر
سفيدرنگ مدل 89   

09157550187

پيكان فروشى مدل 79با8سال 
تخفيف بيمه تميز 4500

09159658264

فروشى .موتورسيكلت پالستيكى 
مدل90همتازفيك 1/450 م

09156040072

فروش موتور125بى كالج 
فاقدبيمه مدل89 
 09128995241 

فروش يا معاوضه سمند ال ايكس 
مدل 94 با پرايد111 تميز مدل90 

به باال 09152611573

پى كى مدل 85
 جديد7800  

09378964799 

سمند مدل 1382 نقره اى دوگانه 
بيمه 10 ماه الستيك 80 درصد
 فى: كارشناسى 09151613167

روآ 89 نقره اى تك گانه كاركرد 
95هزار بيمه 4/95بسيار تميز 
13/500 م 09153634883

فروش يا معاوضه سمند ال ايكس 
مدل 94 با پرايد111 تميز مدل90 

به باال 09152611573

موتورسحر150سى سى- استارتى 
تميز، بيمه يكسال، مدل89 
1450تومان 09157404352

خودرو رانا92 سفيد،بيمه تا آخرسال 
يا معاوضه با خودرو مدل پايين تر 

  فى توافقى 09150510413

فروش پيكان وانت دوگانه مدل 75 
فنى ظاهرى عالى فى 5,500

09156665652

خودرو ماتيزمدل 79دور رنگ 
بيمه تا پايان سال فنىسالم 
فى توافقى  9155293678

پى كى نقره اى مدل 84 
معاوضه باوانت بار
09157579145 

پى كى مدل 80 الستيك درحدنو 
بيمه تابرج 12 يك گلگيرودررنگ 

فى: 5 م    09158642794

فروش سمندال ايكس سفيد تك 
گانه مدل90

فى: 23/500 م   09156635072

پى كى مشكى متاليك مدل 82 
تميز ، فى4/900 م
09383658600

فروش يا معاوضه سمند سورن مدل 
87با پرايد دوگانه مدل باال سفيد 

بيمه دارد 09019139840 

خريدار انواع موتورهاى قديمى تريل 
و مينى سوزوكى وياماهاولوازم برقى 

معيوب 09151611612

دوچرخه تميز,نرم كم كار
بدون خط و خش 550000تومان

09307325083


