
دفاع تمام قد استاندار از عملكرد مديران استانى
برخى مشكالت به دليل درك ناصحيح مسئوالن كشورى از وضع خراسان جنوبى است  

مديرکل دفتر وزارتي وزارت آموزش و پرورش احتمال بروز خطا يا اعمال نظر در آزمون استخدامي آموزش 
 و پرورش را نزديک به صفر خواند. محمد فاضل در گفتگو با مهر، با اشاره به اين که سال آينده اولين 
آموختگان  دانش  اين  گفت:  شوند،  مي  پرورش  و  آموزش  وارد  فرهنگيان  دانشگاه  التحصيالن   فارغ 
مهارت هاي الزم را براي تدريس کسب کرده اند و جذب آنها و استخدام پنج هزار نيروي جديد که شهريور 

امسال قرار است آزمون بدهند، هيچ تداخلي با هم نخواهد داشت. (ادامه در صفحه٢)

احتمال خطا در آزمون استخدامى آموزش و پرورش صفر است

7

8

سرپرست فرماندارى بيرجند تاكيد كرد :

 لزوم شفاف سازى وظايف 
دستگاه هاى دولتى براى مردم 
سرپرست فرماندارى بيرجند با بيان اينكه وظايف و اهداف 
دستگاه ها بايد براى مردم شفاف سازى شود، گفت: ...

محسنى اژه اى : بابك زنجانى گفته 
خودم باشم پول ها را برمى گردانم
سخنگوى قوه قضائيه گفت : بابك زنجانى كماكان مدعى
 است كه قصد خالفى نداشته و مى خواسته خدمت كند و گفته 
است كه اگر خودم باشم مى توانم اين پولها را برگردانم ...
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 نرخ تورم را تك رقمى خواهيم كرد

دستاوردهاي  به  اشاره  با  مرکزي  بانک  کل  رئيس 
مهار  در  ويژه  به  دو سال گذشته  در  دولت  اقتصادي 
نرخ تورم گفت: عزم ما آن است که تا پايان سال آخر 
دولت، نرخ تورم تک رقمي شود. به گزارش خبرگزاري 
صدا و سيما، سيف تاکيد کرد: دستيابي به تورم تک 

رقمي کار سختي است که اميدواريم محقق شود.

پرداخت حقوق قانون كار  به معلوالن 

رئيس سازمان بهزيستي گفت: در بسته حمايتي جديدي 
که براي معلوالن تعريف شده، اين افراد از حقوق و مزاياي 
قانون کار بهره مند مي شوند.  محسني بندپي در گفتگو با 
ايرنا، افزود : بسته جديد حمايت از معلوالن که با بازنگري 
قانون قبلي آماده شده تا هفته آينده براي تصويب نهايي 

به مجلس شوراي اسالمي تقديم خواهد شد.

آخرين اخبار از صدور كارت هوشمند ملى

رئيس سازمان ثبت احوال کشور از صدور شش ميليون 
کارت هوشمند ملي در سال جاري خبر داد. به گزارش 
جهان، عليرضا آوايي گفت: حدود ۳ تا ۳.۵ سال طول 
مي کشد تا کارت ملي همه مردم کشور هوشمند شود. 

 حساب هاى بانكى مدارس حذف مى شوند 
وزير  توسط  مدارس  يکپارچه  هاي  حساب  سامانه 
ايسنا،  گزارش  به  شد.  رونمايي  پرورش  و  آموزش 
ملي  بانک  همکاري  با  يکپارچه  حسابهاي  ساختار 
طراحي شده و حسابي براي ١٠٥ هزار مدرسه افتتاح 
شد. اين سامانه به منظور شفاف سازي وجوه واريزي از 
طريق درگاه هاي الکترونيکي و دستگاه هاي پوز افتتاح 
حساب  بر  نظارت  و  حذف  مدارس  حساب  کليه  و 

مدارس از طرف آموزش و پرورش انجام مي شود. 

خدمتگزار : اگر مسئولين در پايتخت فرصت ندارند اختيارات را به استان ها تفويض كنند 
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بهترين  در  اى  قطعه  هزار  مرغدارى 10  فروش 
كيلومتر  در  واقع  استان  مركز  جغرافيايى  منطقه 
مالكيت  سند  با  مشهد   - بيرجند  جاده   13 

به  قيمت كارشناسى 
 09157553743 شماره  با  بيشتر  اطالعات  براى 

تماس حاصل فرماييد.
مناسب براى تاالر ،  انبار و ... /  فاصله با جاده اصلى 700 متر

مبلغ ضمانت (ريال)ساعت و مكان حراجتاريخ و ساعت بازديد از اقالمواحد تابعه شمارهرديف

سازمان مركزى دانشگاه194-10
 94/5/12 تا 94/5/14

ساعات ادارى
83/500/000 صبح - انبار مركزى

مركز بهداشت بيرجند294-11
 94/5/13 تا 94/5/15

ساعات ادارى
 9 صبح - انبار مركز

بهداشت
6/500/000

بيمارستان وليعصر (عج)394-12
 94/5/14 تا 94/5/17

ساعات ادارى
107/500/000صبح - انبار بيمارستان

بيمارستان امام رضا (ع)494-13
 94/5/17 تا 94/5/19

ساعات ادارى
118/250/000 صبح - انبار بيمارستان

فروش (حراج) اموال اسقاط و مازاد بر نياز واحدهاى تابعه دانشگاه
نياز  بر  مازاد  و  اسقاط  اموال  دارد:  نظر  در  بيرجند  درمانى  بهداشتى  خدمات  و  پزشكى  علوم  دانشگاه 
بيمارستان هاى (امام رضا (ع)، وليعصر"عج" ) ، مركز بهداشت بيرجند و سازمان مركزى را از طريق مزايده حضوري 

(حراج) به فروش برساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد با هماهنگي امين اموال واحدهاى 
فوق، بر اساس تاريخ هاى جدول ذيل از اموال مورد نظر بازديد و در صورت تمايل به شركت در حراج مورخ 

94/05/21 كه در ساعت و مكان مندرج در آگهى برگزار مى شود، شركت نمايند.
شايان ذكر است، متقاضيان براى تضمين شركت در حراج مي بايست بر اساس جدول ذيل مبلغ ضمانت 
نام  به  رفاه)  (بانك  به شماره حساب 2643856  به صورت جداگانه  را  ها  مزايده  از  يك  هر  در  شركت 
 سپرده شركت در مزايده واريز و اصل فيش (نسخه صاحب حساب) را در روز حراج به همراه داشته باشند

 ضمنًا هزينه كارشناسي اقالم و نشر آگهي (بالمناصفه) بر عهده برنده (برندگان) حراج خواهد بود

همچنين براى كسب اطالعات بيشتر مي توانند با اداره اموال دانشگاه به شماره 056-32395278 
جهت هماهنگي تماس حاصل نمايند.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

رهام به زودى 
افتتاح خواهد شد

دومين سالگرد درگذشت 

شادروان حسن جهدى
 را گرامى داشته و براى شادى روح آن مرحوم 

با ذكر فاتحه و صلوات دعا مى كنيم.
خانواده جهدى

تربيت بدني كارگران خراسان جنوبي در نظر دارد 

(واقع  بيرجند  كارگران  ورزشي  فرهنگي  مجموعه  استخر سرپوشيده  از  برداري  بهره  حق 

از  ساليانه  اجاره  صورت  به  را  بهكف)  كارخانه  جنب   - معدن  و  صنعت  بلوار  انتهاي  در 

طريق مزايده عمومي به افراد واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند براى كسب 

اطالعات بيشتر و اخذ اسناد و مدارك و به منظور شركت در مزايده از تاريخ انتشار آگهي تا 

پايان ساعت اداري پنجشنبه 94/5/15 به امور اداري اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

خراسان جنوبي واقع در انتهاي بلوار صنعت و معدن - سايت اداري مراجعه و يا اسناد فوق 

را از طريق پايگاه ملي مناقصات به نشاني  http://iets.mporg.ir  دريافت نمايند.
تربيت بدني كارگران خراسان جنوبي

مـزايده (نوبت دوم)

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    -  تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار
مديريت  بانك  سپه  استان خراسان   جنوبى

 در نظر دارد

 امالك مازاد بر نياز خويش را از طريق 

مزايده به فروش برساند.
شرح در صفحه 3

صفحه ٧
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 جهان نيوز: ربيعى وزير تعاون، از حذف يارانه نقدى 2 ميليون ثروتمند تا پايان مردادماه خبر داده است. اين در حالى است كه براساس گفته 
قائم مقام وزارت تعاون، قرار است تا پايان سال يارانه حدود 6 ميليون نفر حذف شود. نوبخت سخنگوى دولت، تعداد يارانه بگيران ايرانى را 
در حال حاضر، بيش از 76 ميليون نفر اعالم كرده است و با اين حساب، دولت ماهيانه حدود 3 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه مى پردازد.

4 ميليون نفر ديگر در انتظار حذف يارانه
گفتگوى تلويزيونى روحانى؛ 
طعنه ها و اخم هاى معنى دار

ايران اکونوميست - گفتگوي تلويزيوني رئيس جمهوري 
را مي توان مصاحبه اي سرشار از اعتماد به نفس بيشتر 
به سبب موفقيت ناشي از انجام توافق هسته اي و غلبه بر 
منتقدان داخلي و خارجي در اين زمينه دانست. روحاني 
در هر  و  نظر مي رسيد  به  و مسلط تر  آشکارا شاداب تر 
بخش هم البته طعنه ظريفي به دلواپسان مي زد. همان ها 
که گمان مي بردند او قادر به عبور از اين مرحله نيست و 
هم اکنون نيز تمام توش و توان خود را به کار بسته اند تا 
اجراي نهايي توافق هسته اي را منوط به تصويب مجلس 
کنند و بازي را در ٩٠ دقيقه قانوني تمام شده نمي دانند و 

به وقت اضافه اميد وارند.
 نخستين نکته اي که در گفتگوهاي خبرنگاران صدا و 
سيما با رئيس جمهوري طي دو سال گذشته جلب توجه 
مي کند مقايسه ناخواسته نوع مواجهه با روحاني و جنس 
گفتگوهاي دوران احمدي نژاد (البته نه با همين خبرنگاران) 
است؛ هنگامي که به ياد مي آوريم در مقابل آمارهاي غير 
واقعي او ُصّم ُبکم مي نشستند و حتي سر را به نشانه 
تاييد تکان مي دادند و حال در صدد مباحثه بر مي آيند هر 
چند که رئيس جمهوري صحبت مورد نظر خود را مطرح 
مي کرد و البته بايد انصاف داد که پرسش هاي خبرنگار 
خانم (ندا سپانلو) از اغراض خاص دورتر و به افکار عمومي 

و سليقه مخاطب نزديک تر بود.
 جداي اين موضوع و به جز شادابي و اعتماد به نفس 
هاي  طعنه  از  گفتگو  اين  در  جمهوري  رئيس  بيشتر 
کوتاه اما ُبرنده و شيرين براي شنونده همسو و تلخ براي 
مخالفان نمي توان گذشت. آنجا که «درشت گويي» را در 
برابر «درست گويي» نشاند و از انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢ به 
مثابه يک همه پرسي ياد کرد تا پايگاه ٨ درصدي دلواپسان 

بي آن که به صراحت اشارت کرده باشد به ياد آيد.
مهم ترين نکات يا طعنه ها اما اينها بودند:

- «صدا و سيما که از صبح تا شب درباره برجام برنامه 
اين دستاورد هست  براي  اگر نظيري  پخش مي کند 
ببينيم جايي بوده که کشوري از  تا  پيدا کند و بگويد 
ذيل فصل هفتم ماده ٤١ منشور ملل متحد با مذاکره 
باشد؟»  شده  خارج  نشيني  عقب  بدون  و  منطق  و 
نوعي  ابراز  نشانه  توان  مي  را  واکنش  پرسش/  اين 
ناخرسندي از جهت گيري هاي صدا و سيما در قبال 
مکرر  نقل  از  گوناگون  اشکال  به  که  دانست  توافق 
هاي  مصاحبه  انجام  يا  آمريکايي  مقامات   اظهارات 
هدف مند با چهره هاي منتقد دولت تا ساخت و پخش 
مستند براي شبيه سازي بازرسي در چارچوب آژانس با 
آنچه در عراق اتفاق افتاد ابراز مي شود و در تازه ترين 
مذاکرات  دو  شماره  مرد  اِي  رسانه  غير  مورد سخنان 

 

هسته اي در جمع اعضاي شوراي خبر صدا و سيما را بر 
روي خروجي خبرگزاري صدا و سيما قرار دادند و البته 
چند ساعت بعد در حالي که انتشار يافته و به روزنامه ها 

هم رسيده بود برداشتند. (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

اعالم جزئيات پوشش بيمه اى خدمات مامايى 
 

مديرکل دفتر بيمه هاي سالمت وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعي از زير پوشش رفتن خدمات مامايي خبر 
داد و گفت: اين مورد در شوراي عالي بيمه تصويب و 
به هيئت وزيران ارسال شده است. مجلسي در گفتگو با 
ايسنا، اظهار کرد: ماماها چندين سال بود که درخواست 
پوشش خدمات بيمه اي خود را داشتند که در نهايت با هماهنگي هاي به عمل 
بيمه  بار  پايه و مشارکت وزارت بهداشت براي نخستين  بيمه هاي  با  آمده 
خدمات مامايي مصوب شد.وي با بيان اينکه بر اين اساس خدمات مامايي در 
سه استان اصفهان، اردبيل و گلستان به صورت پايلوت تحت پوشش بيمه 
خواهد رفت، عنوان کرد: ويزيت، سونوگرافي و آزمايشات دوران بارداري طبق 

پروتکل وزارت بهداشت تحت پوشش قرار مي گيرند.

  «اخراج بانوان پس از مرخصى زايمان ممنوع»

معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي گفت: 
ماه   ۶ از  بيش  زايمان  مرخصي  از  استفاده  براي 
بايد دولت اعتبار موردنياز را تامين کند اما تاکنون 
ايرنا،  گزارش  به  است.  نشده  تامين  اعتبار  اين 
محمدحسن زدا گفت: تا زماني که مرخصي زايمان 
مادران براي استفاده از مرخصي ۹ ماهه تامين بودجه نشود اين سازمان 
طبق قانون به مادران شيرده ۶ ماه مرخصي مي دهد. سيد حسين قاضي 
زاده عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به موضوع اخراج بانوان پس 
از پايان مرخصي زايمان گفت: اين موضوع در زمان خود توسط نمايندگان 
و از طريق وزير کار مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و اخراج بانوان پس 

از پايان مرخصي زايمان را غيرقانوني و ممنوع اعالم کرد. 

احتمال خطا در آزمون استخدامى 
آموزش و پرورش صفر است

(ادامه از صفحه١) مشاور وزير آموزش و پرورش ادامه 
داد: آزمون استخدامي براي جذب پنج هزار نيروي 
نيازهاي آموزش  بر مبناي ظرفيت سنجي و  جديد 
و پرورش طراحي و تدوين شده و برگزيدگان آزمون 
يکسال بر اساس برنامه ريزي دانشگاه فرهنگيان آموزش الزم را براي کسب 
مهارت هاي آموزشي مي بينند و سپس جذب آموزش و پرورش مي شوند. 
وي با اشاره به چهار محور اصلي جذب نيرو در آزمون استخدامي اخير گفت: 
آموزش و پرورش بر مبناي چهار محور رشته تحصيلي، مقطع تحصيلي، 
جنسيت و جغرافيا جدولي را طراحي کرده است که آن را در اختيار استان ها 

قرار داده و ظرفيت ها و نيازها بر اين مبنا مشخص شده اند.

اينکه وزارت جهاد  وزير جهاد کشاورزي ضمن تاکيد بر 
محصوالت  قيمت  افزايش  براي  برنامه اي  کشاورزي 
واردات  براي  محدوديت  اعمال  از  ندارد،  کشاورزي 
ابزار  از  استفاده  با  کرد:  اعالم  و  داد  خبر  شکر  و  برنج 
ايراني هم طراز  با برنج  تعرفه اي، قيمت برنج وارداتي را 
کرد:  اظهار  ايسنا،  با  گفتگو  در  محمود حجتي  مي کنيم. 
کشاورزي  محصوالت  قيمت  افزايش  براي  برنامه اي 
مانند  قيمت محصوالتي  افزايش  به  نيازي  اگر  و  نداريم 
به  بايد  باشد   ... و  قرمز  گوشت  مرغ،  گوشت  تخم مرغ، 
و  بررسي  بازار  تنظيم  ستاد  جلسه  در  موردي  صورت 
واردات  خصوص  در  همچنين  وي  شود.  تصميم گيري 
ذخاير  و  توليد  ميزان  به  توجه  با  افزود:  برنج  و  شکر 

محصول  اين  از  وارداتي  جاري  سال  در  شکر،  موجود 
تني  هزار   ٦٠٠ ساالنه  نياز  به  توجه  با  اما  نداشته ايم 
نياز  باقيمانده  و  استراتژيک  ذخاير  تامين  براي  کشور 
داخلي، برنامه ريزي براي واردات اين محصول در دستور 

کار قرار دارد. 
وزارت  در  برنامه ريزي  نيز  برنج  مورد  در  گفت:  وي   
تنظيم  ضمن  بتوانيم  که  دارد  وجود  کشاورزي  جهاد 
نياز کشور،  به  توجه  با  آن،  تمديد  زمان  و  ثبت سفارش 
واردات برنج داشته باشيم و امسال بر اساس آخرين آمار 
شده  وارد  کشور  به  برنج  تن  هزار   ٢٤٠ حدود  موجود، 
که مربوط به ثبت سفارش هاي گذشته بوده است. وزير 
در  تمهيداتي  نيز  برنج  مورد  در  افزود:  کشاورزي  جهاد 

قيمتي  به  را  خارجي  برنج  بتوانيم  که  است  انجام  حال 
برنج  بازار  به  تا  برنج داخلي وارد کنيم  با  نسبتا هم طراز 

ايراني آسيب وارد نشود. 
حجتي اظهار کرد: دولت و مجلس توجه جدي به اجراي 
زراعي  و  باغي  اراضي  در  آبياري  نوين  سيستم هاي 
هزار  بر  بالغ  اعتباري  حاضر  حال  در  و  دارند  کشاورزي 
جهاد  وزارت  اختيار  در  حوادث  محل  از  تومان  ميليارد 
اين وزارتخانه  بودجه  قرار داده شده و رديف  کشاورزي 
٣٠٠ ميليارد تومان به آبياري تحت فشار اختصاص داده 
کرد:  اظهار  همچنين  کشاورزي  جهاد  وزير  است.  شده 
امسال حدود ١٢,٥ ميليون تن گندم در کشور توليد شده 
آن  ميليون تن  پيش بيني مي شود حدود هشت  است که 

به صورت تضميني خريداري شود و با اين ميزان خريد 
تامين  و  آرد  کارخانه هاي  نياز  مورد  گندم  تامين  براي 
نانوايي ها مشکل و کسري نداريم، چراکه هم اکنون  آرد 
خريد تضميني گندم به حدود هفت ميليون تن رسيده و 

نانوايي هاي کشور است.  نياز  از  اين ميزان بيشتر 

افزايش قيمت موادغذايى نداريم

گفت:  مجلس   ٩٠ اصل  کميسيون  رئيس 
از  چشم پوشي  با  اقالم  برخي  گراني  طرح 
مجلس  و  نيست  صحيح  مردم  مشکالت 
فارس،  گزارش  به  است.  مخالف  شدت  به 
 ٦ گراني  دستور  از  پورمختار  محمدعلي 
توسط  اساسي  اقالم  از  مورد   ١٨ درصدي 
ما  کرد:  اظهار  و  انتقاد  شدت  به  دولت 

دليل  زيرا  هستيم  طرح  اين  مخالف  شديدا 
موجهي براي اجراي اين طرح وجود ندارد.

وي با اشاره به افزايش ١٥ درصدي تورم در 
مرکزي  بانک  و  دولت  آنچه  افزود:  گذشته 
چشمگير  کاهش  مي کنند  اشاره  آمارها  در 
نيست،  اين گونه  که  حالي  در  است  تورم 
 ٦ را  کاالها  برخي  به صورت رسمي  اينکه 

اين است  درصد گران تر کنند نشان دهنده 
که اين درصد به دنبال  ١٤ يا ١٥ درصدي 
در  و  مي شود  اضافه  آن  به  و  است  تورم 
حقيقت اين افزايش ٢٠ درصدي روي اقالم 
محسوب مي شود. وي تصريح کرد: با توجه 
سطح  رکود  اقتصادي،  نامناسب  شرايط  به 
بيکاري، کاهش درآمدها و عدم فعاليت هاي 

مفيد اقتصادي انتظار مي رود دولت روي اين 
با  باشد. پور مختار  طرح تجديد نظر داشته 
اعالم اينکه در مجلس به طور جدي پيگير 
اين موضوع هستيم، ادامه داد: در مجلس به 
ويژه کميسيون اصل ٩٠ پيگير اين موضوع 
هستيم که طرح به اجرا نرسد و تجديد نظر 

بر روي آن صورت گيرد.

نظر مجلس درباره طرح گرانى اقالم اساسى 

 (ادامه از ستون مقابل) اين نکته از برنامه هاي صدا و سيما 
هويدا بود و هست که دل شان با توافق نيست و خود را 
براي پخش گفتگوها و برنامه هايي با اين مضمون آماده 
کرده بودند که ديديد مي گفتيم نمي شود و نبايد اعتماد 
کرد و اکنون نيز نوعي اکراه از توافق احساس مي شود. 
همان توافقي که اوايل از آن به عنوان «جمع بندي» ياد 
مي کردند و حتي حاضر نبودند کلمه «توافق» را درباره آن 
به کار برند. اما طعنه اصلي آنجا بود که در برابر نمايندگان 
رسانه رسمي و از طريق همين رقيب قدرت مند – شبکه 
هاي اجتماعي – را به رخ کشيد:« چه ها که نکردند در 
شبکه هاي اجتماعي. چه گرافيک هاي زيبايي و حتي چه 
طنزهاي فاخري». شايد به قصد اين يادآوري که دوران 
انحصار گذشته و اکنون اخبار و تصاوير در شبکه هاي 
اجتماعي رد و بدل مي شود و صدا و سيما سيطره و انحصار 
گفتماني گذشته را از کف داده است. «کاسبان تحريم» البته 
از همه روشن تر بود. اصطالحي که رئيس جمهوري بارها به 
کار برد تا راز ناخرسندي بخشي از مخالفان توافق را بازگويد 
و به منافع يا مطامع اقتصادي و مادي آنان اشاره کند. - نقل 
قول از فابيوس وزير خارجه فرانسه هم قابل تامل بود که در 
ديدار با وي گفته است:« به سرمايه گذاران فرانسوي گفته 
ام دوره قبل سپري شده است و بايد سرمايه و فناوري به 
ايران ببريد نه صرفا کاال».   اهميت اين نقل قول به اين 
سبب بود که دلواپسان، دولت را به دليل ميزباني فابيوس 
به باد انتقاد گرفته بودند و پرونده هموفيلي ها در ٣٠ سال 
قبل را که در آن اتفاقا فابيوس جوان و نخست وزير، تبرئه 
شد بازگشايي کردند. روحاني اما پاي دولت قبل را به ميان 
 کشيد تا بگويد اتفاقا در آن دوران نصيب بيشتر مي بردند. 
بايد سرمايه و  زيرا کاالي خام مي فرستادند ولي حاال 
تکنولوژي بياورند. مي توان حدس زد که منتقدان توافق در 
برابر اين گفتگو موضع بگيرند و منحصر کردن ناراضيان به 
«جنگ طلبان و صهيونيست ها» را دور از انصاف بدانند و 

جنس مخالفت خودشان را متفاوت بخوانند.
 خبرنگاران که مي خواستند مسير برنامه را به سويي ديگر 
سوق دهند و مثال ماجراي سانتريفيوژهاي آلوده در سال 
٨٢ را پيش کشيدند روحاني ابتدا اخمي کرد و بعد توضيح 
داد. صدا و سيما وضعيت منحصر به فردي دارد. خبرنگاران 
آن از يک طرف موظفند نظرات مخالفان دولت را به خاطر 
گرايش مديران خود مطرح کنند و از جانب ديگر نمي توانند 
مالحظات کلي هنگام صحبت با «عالي ترين مقام رسمي 
کشور پس از رهبري» - را رعايت نکنند و از سوي ديگر 
به هر حال کارمندان يک سازمان دولتي (از نظر قوانين 
استخدامي) هستند که با رئيس جمهوري و رئيس دستگاه 
اجرايي گفتگو مي کنند و همين نسبت «خادم – مخدوم» 
يا «مرئوس – رئيس» دست آنان را مي بندد هر قدر هم که 

ماموريت جداگانه اي براي آنان تعريف شده باشد.

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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

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

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
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

1- منزل وياليى در انقالب 1 ، 180 زمين 85 بنا ، جديدساز ،  100 ميليون
2- امتياز آپارتمان نگين ارتش معصوميه 11/200 واريزى ، 15 ميليون/ معاوضه با ماشين 
3- آپارتمان 90 مترى در خوسف ، طبقه دوم ، سفت كارى ، 20 ميليون / معاوضه با ماشين و ...
 4- 302 متر زمين در آخر پونه ، موقعيت عالى و آينده درخشان ، 45 ميليون نقد 

و قسط يا معاوضه با ماشين  
5-  امتياز آپارتمان در سپيده كاشانى ، 100 مترى 36 ميليون  

6- زمين 300 مترى با 6 واحد پروانه در سپيده كاشانى ، 300 ميليون

ان
مـ

آس
ك 

مال
ا

32
23

17
72

-3
   0

91
55

61
112

7-
09

15
56

15
57

3
w

w
w

.a
m

la
ka

se
m

an
.c

om

فروش فـورى

لبنيـات و بستنى سنتى قائـم 

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

عرضه شير خام در دستگاه هاى تمام اتوماتيك
 و مجهز به دانش روز

عرضه: بستنى- دوغ- پنير- ماست 
تازه- انواع ماست چكيده- كره 

 خامه - كشك - عسل طبيعى- خرما 
نان محلى و …

ساعت كارى 7:30  الى 15 - 17 الى 23:30 جمعه ها 17 الى 24
32421000-09151613591   مديريت: رستمى 
فلكه سوم مدرس- باهنر غربى (بيست مترى سوم به سمت پاسداران) نبش چهارراه شهيد نوربخش

كيفيت حاصل تالش و تجربه است

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

آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
فروشندگان لوازم بهداشتى و آرايشى

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت 
مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ 94/5/14 با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد 

مطهرى- سازمان صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبان:
تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران- نداشتن سوءپيشينه كيفرى 
موثر- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى 
اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد 
مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره 

اتحاديه - حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال - داشتن پروانه كسب معتبر دائم - وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز:
پايان  فتوكپى مدرك   - تمام صفحات شناسنامه (2 سرى)  از  فتوكپى   - برگ)   2) معتبر  پروانه كسب  فتوكپى 
خدمت نظام وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت 
ملى (2 برگ) - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى - گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى - گواهى عدم اعتياد به مواد 

مخدر - داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 

 رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

دعوت نامه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم)

شركت تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه "نوبت دوم" شركت تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند در تاريخ 
94/5/27 ساعت 17/30 در محل تاالر ميالد پادگان 04 بيرجند واقع در انتهاى خيابان ارتش برگزار مى شود. از 
كليه اعضا دعوت به عمل مى آيد براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش تا 
پايان وقت ادارى 94/5/25 به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور كار جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس در خصوص عملكرد و فعاليت سال 93- تصويب صورت هاى مالى شركت 
منتهى به 93/12/29- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94- تعيين مبلغ براى استرداد سهام اعضاى 
ابتداى سال 94- تصميم گيرى در خصوص  تا  اوراق  انصرافى- تصميم گيرى در مورد مبلغ سود و فروش 
اعمال جريمه براى اعضاى بدهكار و ساير اعضايى كه نسبت به تحويل واحد خود اقدام ننموده اند- تعيين و 
تصويب حد نصاب معامالت شركت تعاونى برابر ماده 54 اساسنامه - انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى 

مدت يك سال

هيئت مديره تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند

آگهى برگزارى كالس هاى آموزشى قانون كار و طرح طبقه بندى مشاغل
به اطالع كليه شركت هاى خدماتى، پشتيبانى و فنى مهندسى مى رساند: 

به منظور برخوردارى كليه اعضاى محترم هيئت مديره اين شركت ها انجمن صنفى 
با هماهنگى و همكارى اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى در نظر دارد يك دوره 
آموزشى در راستاى آموزش قانون كار و طرح طبقه بندى مشاغل در نيمه دوم 
مرداد ماه جارى برگزار نمايد. لذا با عنايت به اينكه طى اين دوره آموزشى براى كليه 
اعضاى هيئت مديره شركت ها الزامى مى باشد، مقتضى است با مراجعه به دفتر 

انجمن صنفى نسبت به ثبت نام اقدام فرمايند. شماره تماس: 32443093
هيئت مديره انجمن صنفى شركت هاى خدماتى ، پشتيبانى و فنى مهندسى 

مناقصه شماره 94/9
اطالعات  پاسخگويى شيفت 24 ساعته  از  است  عبارت  مناقصه  موضوع: موضوع 

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

سيبا شماره 0106034398001 بانك ملى مى توانند در مناقصه شركت نمايند.
مهلت تهيه اسناد: از تاريخ 94/5/13 تا پايان وقت ادارى 94/5/17 

 تحويل اسناد پايان وقت ادارى 94/5/27 و بازگشايى پاكت ها 94/5/28
نامه  ضمانت  صورت  به  ريال   170/000/000 مبلغ  مناقصه  در  شركت  تضمين  تضمين: 
شماره  به  ملى  بانك  سيبا  حساب  به  نقدى  واريز  يا  و  بانكى  شده  تضمين  چك  يا  بانكى 

0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبى مى باشد.
خراسان  مخابرات  شركت  جانبازان-  ميدان  پاسداران-  بلوار  بيرجند-  اسناد:  تهيه  محل 

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



اجتماعي  زندگي  روند  در  بودنشان  زنده  آنقدر  پهلوانان 
آنها  اخالق  از  برش هايي  هنوز  كه  است  داشته  تأثير 

مي تواند گره هاي زيادي را از تن جامعه ايراني باز كند.
هفته پهلواني بهانه اي شده تا اين روزها خيلي ها از مرام 
پهلواني و جاي خالي آن در ورزش كشورمان  و منش 
بگويند. پيروى از سيره و روش زندگى حضرت على (ع) 
به عنوان بزرگترين پهلوان جهان اسالم بايد مورد توجه 

خاص و ويژه ورزشكاران و قهرمانان قرار گيرد.
رزمى  ورزش هاى  و خصوصًا  ورزش  عرصه  در  همواره 
نمى شود  فراموش  يادها  از  نامشان  كه  هستند  افرادى 
و به نيكى از آنها ياد مى شود، مهم نيست شما در چه 
دايره اى از معروفيت و شهرت قرار داريد، مهم نيست در 
يك باشگاه كوچك تمرين مى كنيد يا در سطح مسابقات 

كشورى يا جهانى شناخته شده ايد! 
شما  با  كه  افرادى  از  دايره  اين  در  كه  است  اين  مهم 
تمرين مى كنند يا با شما برخورد دارند قبل از اينكه از 
مهارت ورزشى و هنر رزم و توانايى رزمى شما آگاه شوند 
از  ناپيدا  جلوه اى  به  پى  متانت شما  و  رفتار  و  منش  از 
فعاليت شما ببرند. به قديم ها كه نگاه مي كني، تصاوير، 
از  گاهي  و  مي دهند  تكان  تو  در  را  حيرت  شانه هاي 
اجتماعي شدن برخي از مفاهيم، منش ها، روش ها و حتي 
ناخودآگاه مي گويي،  اي  آدم ها دچار تعجب مي شوي و 

كاش هنوز روزگار ديروز بود و به امروز نرسيده بوديم.
آن  از  پهلواني  منش  بگوييم،  است  بهتر  يا  پهلوانان 
روزگار  و  دارند  خاصيتي  چنين  كه  هستند  مؤلفه هايي 

ديروز را به تصويري روشن تبديل مي كنند.
از جنسيت  بيشتر  پهلوانان چيزي  كه  است  آن  واقعيت 
و تابوي منفي برتري جنسي، براي تاريخ ايران بر جاي 
زندگي  روند  در  بودنشان  زنده  آنقدر  آنها  گذاشته اند. 
اجتماعي تأثير داشته است كه هنوز برش هايي از اخالق 
آنها مي تواند گره هاي زيادي را از تن جامعه ايراني باز 
كند. آيا اگر مردمان امروز منش پهلواني را مي دانستند 
اين  در  اجتماعي  و  اقتصادي  سياسي،  گره هاي  باز هم 

حد وجود داشتند؟
آن  بر  زورخانه اى  و  پهلوانى  فرهنگ  هفته  به  توجه  با 
شديم تا درباره جايگاه اين ورزش در استان جويا شويم و 
با برخي از مربيان و رؤساي هيئت ها كه با اين موضوع 

در ارتباط هستند به گفتگو نشستيم.

ورزش باستانى
 با معنويت اسالم عجين است 

جنوبى،  خراسان  پهلوانى  ورزش  تيم  مربى  آفتابى،  رضا 
به فعاليت 20 ساله خود در  با اشاره  ايسنا،  با  در گفتگو 
آرامش  روح  و  جسم  ورزش  اين  در  گفت:  رشته،  اين 
پيدا مى كند. در ورزش باستانى از ابتداى ورزش تا انتها 
باصلوات احترام بزرگ منشى و احترام به خانواده و بزرگان 

با  باستانى  ورزش  كرد:  تصريح  وى  مى شود.  داده  قوت 
معنويت اسالم و جوانمردى امام على(ع) عجين است كه 

ايرانى ها اين را كامًال احساس و درك كرده اند.
داد:  ادامه  جنوبى،  خراسان  پهلوانى  ورزش  تيم  مربى 
پيروى از سيره و روش زندگى حضرت على (ع) به عنوان 
بزرگترين پهلوان جهان اسالم بايد مورد توجه خاص و 

ويژه ورزشكاران و قهرمانان قرار گيرد.
تقوى،  با  على(ع)  حضرت  ياد  و  نام  اظهاركرد:  آفتابي، 
عدالت، ايمان به خدا، مردانگى، فتوت و منش پهلوانى 
عجين شده و اگر بتوانيم سيره آن حضرت را در جامعه 
هيچگونه  شاهد  ديگر  كنيم،  نهادينه  كشور  ورزشى 

بى اخالقى و حركات غير ورزشى نخواهيم بود.

برگزاري اولين مسابقات كشتى پهلوانى 
وكشتى زورخانه اى مهرماه در استان

محمود اطلسى مقدم، رئيس هيئت كشتى خراسان جنوبى  
نيز گفت: به طور كلى ورزش سازنده  است اما ورزش 

ورزش  ابتداى  كه  است  جسم  و  روح  سازنده  باستانى 
باصلوات شروع و در انتها رخصت از حضرت فاطمه(ص) 
و  فرستند  مى  زمان(عج) صلوات  امام  براى سالمتى  و 

ورزش را به پايان مى رسانند. 
كشتى  و  پهلوانى  كشتى  رشته  در  كرد:  تصريح  وى 
استان  در  مهرماه  بار  اولين  براى  مسابقاتى  زورخانه اى 

برگزار مى شود.

پهلواني، در قاموس ناب ايراني اسالمي
فراتر از قهرماني است

اطلسي ادامه داد: توجه به رشد و توسعه فرهنگ پهلوانى 
در كنار ورزش قهرمانى خواسته به حق همه مردم است.
وي افزود: پهلواني كلمه مقدسي است كه در قاموس ناب 

ايراني اسالمي بسيار فراتر و واالتر از قهرماني است.
رئيس هيئت كشتي خراسان جنوبي تأكيد كرد: حضرت 
و  بهترين  اسالم  جهان  قهرمان  عنوان  به  (ع)  علي 
و هر كسي  است  بشريت  جامعه  اسوه   و  الگو  واالترين 

مقام  به  توانسته  كند  اقتدا  متقيان  موالي  به  توانسته 
واالي انساني نايل شود.

تيم پهلواني خراسان جنوبى
 جزو 10 تيم برتر كشور

مهدى قمرى، رئيس هيئت پهلواني و زورخانه اي خراسان 
جنوبي نيز گفت: تيم استان خراسان جنوبى جزو10 تيم 
ماه  12مرداد  تا   6 داد:  ادامه  وى  دارد.  قرار  كشور  برتر 
كه  شده  نامگذارى  زورخانه اى  و  پهلوانى  ورزش  هفته 
به همين منظور از سوى دبيرخانه ستاد ترويج  فرهنگ 
پهلوانى كشور در استان روز پنجشنبه را روز ميراث با شهدا 
و  پيشكسوتان  شهدا،  خانواده  از  جمعى  با  كه  نامگذاري 
ورزشكاران باستانى در مزار شهدا حضور  يافته و جمعى از 

پيشكسوتان سفركرده يادشان گرامى داشته شد.

احداث اولين زورخانه بين المللى در بيرجند

استان تصريح كرد:  زورخانه اى  و  پهلوانى  رئيس هيئت 
نوجوان  و  نونهال  دانش آموز   100 حضور  با  جمعه  روز 
و شهردار بيرجند همايشى به مناسبت پهلوانان كوچك 
برگزار شد كه در اين جلسه شهردار قول اولين زورخانه 

بين المللى به نام شهداى بسيج را داد.
زورخانه  باب   5 از  بهره بردارى  با  اينكه  بيان  با  قمري 
در حال احداث در شهرستان هاى بيرجند، زيركوه، قاين 
مراحل  بخش خصوصى،  ويژه  حمايت  با  كه  بشرويه  و 
تكميل خود را سپرى مى كند، تعداد زورخانه هاى استان 

به 27 باب برسد. 
در فصل  برتر  ليگ  به  استان  تيم جوانان  راهيابى  وي، 
جارى را يكى از موفقيت هاى ورزش زورخانه اى استان، 
شاهد  مسئوالن،  حمايت  با  كرد:  نشان  خاطر  و  قلمداد 
معنوى  و  پرطرفدار  رشته  اين  پيش  از  بيش  شكوفايى 

در استان باشيم. 
براي بازگشت به روزهايي كه اخالق و فرهنگ پهلواني 
حرف اول را بزند بايد وارد ميدان عمل شد و پهلواني را 

براي جوانان امروزي آموزش داد.

به بهانه روز فرهنگ پهلواني و ورزش زورخانه اي:

پيام شماقطع 10 ساعتى گاز مشتركين روستاهاى مهنج، اندريك، مهواج، كالته نصير، رزدنبل و شير مرغ
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 13 مرداد 1394 * شماره 3284
شهردار محترم جناب آقاى مديح و مسئولين محترم 3

قطع  و  زرشكى  باغ  كاربرى  تغيير  فرهنگى:  ميراث 
راحتى  به  قديمى  باغ  اين  درختان  از  زيادى  تعداد 
فضاى  بهترين  از  يكى  كه  حالى  در  گرفته  صورت 
سبز موجود در مركز شهر بوده و اين امر با سكوت و 
بى اعتنايى مسئولين مربوطه مواجهه شده است و در 
حال حاضر فقط اندكى از درختان چند ساله باغ باقى 
مانده است در حالى كه در چند روز گذشته و در ايام 
تعطيل و شب ها همين تعداد درخت اندك نيز نابود 
شد. باز هم نياز است يك وجدان بيدار و آگاه ورود 
پيدا نمايدو از اين عمل زشت جلوگيرى به عمل آورد. 
در حالى كه در آينده نزديك براى به ثمر رساندن هر 
نهال براى فضاى سبز چقدر بايد هزينه شود؟ نسل 
آينده درباره تخريب محيط زيست و درختان 

درباره شما چه قضاوت خواهند كرد؟
915...385

باسالم خدمت مديركل بنياد مسكن. لطفاً فكرى به 
حال طرح هادى روستاى پرجمعيت چاهك از 
توابع قاينات برداريد. واقعًا مردم به دليل تنگ و 

خاكى بودن كوچه ها اذيت مى شوند.
915...283

مسئولين محترم دادگسترى چرا هيچ اقدامى بعد 
از گذشت شش ماه از سرقت اموال منزلمان 
اند،  شده  دستگير  كه  دزد  نفر  دو  توسط 

انجام نمى دهيد؟
915…939

سالم لطفاً از مسئولين تاكسيرانى بپرسيد چرا ميدان 
مى  دربستى  فقط  ندارد؟  خطى  تاكسى  آزادى 
 برند همه تاكسى ها تو ايستگاه صف كشيدن و فقط 

مى گويند دربستى؟ چرا به فكر شهروندان نيستيد؟
930…171
 سالم آوا. از شهردار محترم درخواست دارم تا حادثه اى

قطع  را  شده  خشك  كاج  درختان  نداده  رخ 
كنند (خيابان مطهرى و روبروى دادگسترى و... ). 

915…953
جناب آقاى استاندار و رئيس محترم سازمان مديريت 
مطالبات  پرداخت  عدم  استان:  ريزى  برنامه  و 
از  شهرسازى  و  راه  كل  اداره  بازنشستگان 
سال1390را پيگيرى نمايند چه كسى پاسخگو 

مى باشد؟ آيا اين عدالت است. باتشكر
915…013

منش پهلواني، منشي واالتر و برتر از قهرماني

جوابيه اتوبوسرانى بيرجند

احتراماً در پاسخ به مطلب هاى درج شده در ستون پيام 
شما مورخ «5/7 94 تا 94/5/11» درباره «دودزا بودن 
اتوبوس هاى اسكانيا» به استحضار مى رساند: تعدادى 
از اتوبوس هاى اسكانياى مدل جديد به خاطر شرايط 
خاص سيستم موتور دچار مشكل دودزدايى شده است. 
اين سازمان به صورت جدى در حال پيگيرى موضوع 
دودزدايى اتوبوس ها مى باشد و در اين راستا پروژه اى 
در دست اقدام مى باشد تا اين مشكل در اسرع وقت رفع 

شود و رضايت همشهريان گرامى حاصل شود.

جوابيه شبكه بهداشت و درمان سربيشه 

احترامًا در پاسخ به مطلب هاى درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/4/29 درباره «چرا مزار كاهى كه جاى 
زيارتى است از لحاظ بهداشتى سطح پايينى دارد» به 
استحضار مى رساند: رعايت نكردن موارد بهداشتى 
در مزاركاهى بايد به تفكيك قسمت هاى مختلف از 
قبيل گشتارگاه، معابر عمومى، سرويس بهداشتى دفع 
غيربهداشتى فاضالب و زباله مشخص شود تا ضمن 
ارگان ها و سازمان هاى از طريق   بررسى موضوع 

مربوطه پيگيرى شود.

پاسخ مسئولين به پيام شما

گروه خبر- به منظور تعميرات و تزريق گاز شبكه جديد، گاز تمامى مشتركين روستاهاى مهنج، اندريك، مهواج، كالته نصير، رزدنبل و شيرمرغ از توابع شهرستان قاينات 
در روز چهارشنبه 94/05/14 از ساعت 8:00 صبح لغايت 18:00 همانروز قطع خواهد شد. مشتركين اين مناطق تقاضا دارد تا تمهيدات الزم در اين باره را اتخاذ و به منظور 

جلوگيرى از بروز خطرات و حوادث احتمالى شير اصلى گاز را قطع نمايند و در صورت هرگونه مشكل مراتب را از طريق شماره تلفن 194 به امدادگاز اطالع دهند.

اطالعيه
مديريت بانك سپه استان خراسان جنوبى در نظر دارد: امالك مازاد بر نياز خويش را از طريق مزايده و به قيمت كارشناسى به فروش برساند. متقاضيان 
طالقانى  ميدان  در  واقع  سپه  بانك  مديريت  ساختمان  به  موجود  آالت  ماشين  و  امالك  از  بازديد  و  بيشتر  اطالعات  دريافت  جهت  توانند  مى   محترم 

 طبقه دوم - دايره پشتيبانى و خدمات مراجعه و يا با شماره 32387125 – 056 تماس حاصل نمايند.

آدرسمتراژ اعيانمتراژ عرصهنوع ملك رديف

 171 متر 1154آپارتمان مسكونى1
 16/20 پاركينگ

تهران- خيابان انقالب- تقاطع خيابان شهيد منيرى جاويد (ارديبهشت)
 مجموعه آپارتمان 28 واحدى 

تهران- خيابان بهار شمالى- كوچه طباطبائى- پالك 12- طبقه سوم200127/19آپارتمان مسكونى2

كارخانه- سوله ماشين آالت پرس 3
حاشيه جاده بيرجند ، كرمان- شهرك صنعتى- بلوار تالش2459 مترمربع3746 مترمربعرنگ پودرى و جوش اتومات

بيرجند- خيابان نبوت 23- پالك 36029041منزل مسكونى4

 نهبندان- حاشيه محور نهبندان ، زابل - مقابل ايران گاز قاسمى-10273زمين مزروعى5
 نرسيده به روستاى خان شرف

نهبندان- بلوار غدير مقابل باهنر – نبش باهنر 12 - باشگاه ورزشى1008490زمين ورزشى6

بيرجند- شهرك صنعتى- خيابان پويندگان 4 - قطعه 405 از بلوك صنايع47301600كارخانه7

سربيشه - حاشيه ميدان بسيج-1423/82زمين تجارى8

شركت كويرتاير- وضعيت دستگاه ها نو--ماشين آالت توليد سنگ مصنوعى9

سوله- ماشين آالت صنعتى شامل 10
بانك سپه قاين1961 مترمربع10186 مترمربعپرس- كيوتين- خم كن  و ...

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى   بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

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

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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

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

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

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

يخـــــبنـــداناكران فيلم عصـــر 
ساعات  شروع 

سانس ها:
18:00  16:15   14:3020:00

32222636056تلفن:

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

واگذار نمايد.



برگزارى سه دوره آموزش سرمه دوزى در سرايان

مركز آموزش صنايع دستى شهرستان سرايان با همكارى بسيج سه دوره آموزش سرمه دوزى در سال 94 با
 شركت 60 نفر هنرآموز برگزار نمود. در هريك از اين دوره ها 20 هنرآموز آموزش هاى الزم را فرا گرفتند و در پايان آزمون 
عملى و كتبى از آنها بعمل آمد. 4 محيط زيست

در  رئيس جمهور،  روحانى  حسن  والمسلمين  حجت االسالم   
گفتگوى مستقيم تلويزيونى با مردم از شبكه اول سيما با بيان 
اينكه بايد به خاطر ايستادگى، صبورى و مقاومت ملت ايران به 
آنها خسته نباشيد بگويم، اظهار داشت: همچنين بايد به خاطر 
موفقيت هاى بزرگ آنها در تاريخ بعد از انقالب و در دفاع مقدس 

و در مذاكرات هسته اى اخير به آنها تبريك بگويم.
به گزارش خبرنگار مهر رئيس جمهور با طرح اين سئوال كه چرا 
ما مذاكره را انتخاب كرديم و آن را جدى دانستيم، ادامه داد: آنچه 
من در رقابت هاى انتخاباتى فكر مى كردم اين بود كه ملت ايران 
در صحنه هاى مختلف موفق بوده و امكان شكست يا تسليم آن 
وجود ندارد؛ همان وقت هم گفتم كه پيروزى در سايه حمايت 

مردم، هدايت رهبرى و تدبير دولت امكان پذير است.
وى افزود: در گام اول ديديم كه مذاكره مى تواند موفق باشد، اما 
شرايط موفقيت آن را يك ملت و يك رهبر و همه دست اندركاران 
حتما  نمى كردند  ايستادگى  مردم  اگر  كنند،  فراهم   بايد 

پيروز نبوديم.
در  ما  اگر  بود؛  دستاورد  يك  ما  دانشمندان  كار  گفت:  روحانى 
موفق  رآكتور  در ساخت  و  بوديم  ناموفق  مختلف  زنجيره هاى 

نبوديم، معنايى نداشت كه دنيا با ما صحبت كند.
رئيس جمهور در ادامه با بيان اينكه در دو سال اخير چند سرمايه 
مهم به صحنه آمد، اظهار داشت: مهمترين سرمايه، حضور 73 
درصدى مردم ايران در انتخابات رياست جمهورى بود؛ انتخابات 

دو سال گذشته يك رفراندوم درباره نوع رفتار با دنيا بود.
وى خاطرنشان كرد: 777 روز پيش (گفتگوى ويژه خبرى در 
رقابت هاى انتخاباتى 92) گفتم كه درشت گويى پيروز نمى شود، 

درست گويى پيروز مى شود و ما آن را انتخاب كرديم.
رئيس جمهور ادامه داد: يك ماه بعد از انتخابات رياست جمهورى 
من به نيويورك رفتم و در مجمع عمومى سازمان ملل، موضوع 
«جهان عارى از خشونت و افراطى گرى» را پيشنهاد كردم كه 
بعد از چند ماه مورد تصويب دولت ها در مجمع عمومى سازمان 

ملل قرار گرفت.
روحانى تصريح كرد: آن ديدارها در سازمان ملل فضاى تعامل را 
به اوج رساند و اولين ديدار وزير خارجه ايران و وزراى خارجه 5+1 

در نيويورك انجام شد كه اولين قدم براى مذاكره بود.
وى با بيان اينكه در محضر ملت ايران كه صاحب اختيار اين كشور 
هستند، اغراق نمى كنم، ادامه داد: اما دستاورد امروز بيش از تصور 
ديروز است؛ در واقع آنچه امروز به دست آورده ايم بيش از آن 

مقدارى است كه دو سال پيش من فكر مى كردم.
روحانى ادامه داد: 6 قدرت بزرگ با ما مذاكره داشتند و ما در 
را  آنها  عمل  در  دارد،  ادامه  كه  امروز  تا  آذر 92  در  ژنو  توافق 
آنها  آنها نيز عمل كردند،  آزمايش كرده ايم؛ ما عمل كرديم و 
محدوديت ها  برخى  نيز  ما  و  كردند  رفع  را  تحريم ها  از   برخى 

را قبول كرديم.
وى با بيان اينكه توافق اخير يك توافق 10 ساله  و 5 برابر مدت 
توافق ژنو است، تصريح كرد: اگر يك پنجم مدت توافق امروز را 
تاكنون انجام داده ايم، اين مى تواند عالمتى باشد كه بقيه را هم 

مى توانيم انجام دهيم.

طرف مقابل احساس مى كند 
ما را از بمب اتم بازداشته است

روحانى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه غرب مدعى است كه 
ثمره مذاكرات اين بود كه ايران بمب اتم را فروخت و تالش 
كرد امنيت را بخرد و برخى در داخل كشور معتقدند اگر زمينه 
بازرسى ها با توجه به برجام فراهم شود مثل مين هايى است كه 
پيش روى سيستم دفاعى كشور گذاشته اند، گفت: طرف مقابل 
ما احساس مى كند ما را از بمب اتم بازداشته اند و پيروزى خود 

را در اين امر مى داند.
رئيس شوراى عالى امنيت ملى ادامه داد: طرف غربى مدعى است 
كه ما با توافق كارى كرده ايم كه بين ايران و بمب اتم يك سال 

فاصله بيفتد. اين اظهارات خيال پردازى و توهم است.
روحانى به بررسى تاريخى اين موضوع پرداخت و گفت: طرف 
مقابل احساس مى كرد ما بدنبال بمب اتم هستيم دليش اين بود 
كه در نمونه بردارى اوليه در سال 82 به اين نتيجه رسيدند كه 
در ايران آثارى وجود دارد كه نشان مى دهد غنى سازى باالتر 
از 70 درصد در داخل انجام شده است كه اين نكته براى ما هم 
عجيب بود و علت را نمى دانستيم. وى افزود: دليلش اين بود ما 
سانتريفيوژهاى دست دوم خريده بوديم كه با آنها در كشورهاى 
ديگر غنى سازى باالى 70 درصد شده بود. بازرسان آژانس به آن 

كشور رفتند و بازرسى كردند و قضيه روشن شد.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه ما اساسا دنبال سالح كشتار جمعى 
نيستيم گفت: آن زمان كه صدام با سالح شيميايى عليه ما حمله 

كرد ما از سالح شيميايى استفاده نكرديم.

بر اساس فتواى رهبرى
 ساخت سالح شيميايى حرام است

وى با تاكيد بر اينكه جنگ ما نيز جنگ شرافتندانه اى بود گفت: 
بر اساس فتواى مقام معظم رهبرى ساخت و نگهداشت سالح 

شيميايى حرام است.

رئيس جمهور خروج از تحت فصل 7 منشور سازمان ملل متحد و 
ماده 41 را دستاورد بزرگ مذاكرات و قطعنامه اخير خواند و گفت: 
طبق تشخيص سازمان ملل كشورى كه صلح و امنيت جهان را 

تهديد كند ذيل فصل 7 منشور ملل متحد مى رود.
روحانى اظهار داشت: قبل از صدور قطعنامه اخير شوراى امنيت، 
ايران به عنوان تهديد كننده جهان ذيل اين فصل قرار داشت اما 
پس از صدور قطعنامه شوراى امنيت، ما به عنوان كشورى كه 
بدنبال تحقيق و توسعه است و مى تواند با همه كشورها تعامل 

داشته باشد شناخته شديم.
وى در خصوص سرانجام كشورهايى كه ذيل فصل 7 هستند، 
خاطرنشان كرد: هر كشورى كه ذيل فصل 7 قطعنامه اى برايش 
صادر شده سالها ذيل اين فصل بوده و رژيم آن نيز سرنگون 

شده است.

با اجراى توافق،
 پروتكل الحاقى را هم پذيرفته ايم

من  مى گويد  هم  مقابل  طرف  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس 
پيروزى هايى را به دست آورده ام، گفت: بين رسيدن ايران به بمب 
اتم يك سال فاصله انداختند، خب اين پيروزى آنها و اين هم 

پيروزى ما. اما نكته اى كه شما گفتيد كه ممكن است برخى نگران 
نظارت ها و بازرسى ها باشند، ما كه چيز عجيب و غريبى را قبول 
نكرده ايم و اينكه از قبل ايران پذيرفته است NPT و پادمان بوده 
است. آنچه هم كه امروز ما بايد با اين توافق اجرا كنيم، پروتكل 
الحاقى است.روحانى ادامه داد: پروتكل الحاقى را كه تنها ما قبول 
نكرده ايم و بيش از 140 كشور دنيا اين پروتكل را قبول كرده و 
در حال اجرا است، اينجا هم اجرا خواهد شد و فرقى نمى كند و 
هيچ كس در دنيا امنيت ملى و اسرار نظامى خود را معامله نمى كند. 
ما نخواهيم گذاشت كوچكترين سّر اين كشور از اسرار نظامى 
گرفته تا اسرار تجارى و اسرار اجتماعى در سايه اجراى اين توافق 

يا هر توافق ديگرى خدشه دار شود.
رئيس جمهور با بيان اينكه هيچ گونه نگرانى به هيچ عنوان وجود 
ندارد، تصريح كرد: قدرت دفاعى ما به هيچ عنوان كاسته نخواهد 
شد و در اينجا به مردم ايران عرض مى كنم كه برخى ها كه در 
گوشه و كنار مى گويند دولت دنبال اقتصاد، مهار تورم، رفع ركود، 
بهداشت و درمان، سالمت و سياست خارجى است، ولى دنبال 
تقويت بنيه دفاعى نيست، ما در سالح هاى استراتژيك و تقويت 
بنيه دفاعى  مان كارى كه دولت در اين دو سال انجام داده است، 

به اندازه 80 درصد 10 سال قبل است.

يكى از دستاوردهاى اين توافق، 
تقويت امنيت ملى ما است

روحانى با بيان اينكه يكى از دستاوردهاى اين توافق، امنيت ملى 
ما است، اظهار داشت: معنى آن اين است كه با وجود اينكه كشور 
ما از تهديد نمى ترسد، اما كشورى كه در گذشته شبِه تهديد يا 
شبح تهديدى براى اين مردم بود، در آينده ديگر شبه تهديد و يا 
شبح تهديد نخواهد بود. امنيت ملى ما به مراتب بهتر از گذشته 
است و اين امنيت تنها جنگ نيست و بايد فضاى مناسبى براى 
فعاليت اقتصادى، اجتماعى، سياسى درست شود و امروز اين فضا 
از هر روز ديگرى و نسبت به سال هاى گذشته امن تر و بهتر 
است. بنابراين اين توافق و حتى اين قطعنامه نه تنها مشكلى را 
براى امنيت ملى ما و قدرت دفاعى ما ايجاد نمى كند، بلكه حتى 
در همين قطعنامه تحريم تسليحاتى ما به محدوديت تبديل شده 
است و آن هم براى 5 سال بوده و ما موردى طبق مقرراتى كه 
در اين قطعنامه آمده، مى توانيم معامله كنيم. رئيس جمهور با بيان 
اينكه اين دولت از آغاز و در شرايط تحريم به دنبال حل و فصل 
مسائل اقتصادى بود، گفت: اتفاقا يكى از داليل پيروزى ما در اين 
مذاكرات همين است، اگر ما در شرايط تحريم نمى توانستيم تورم 
42 يا 43 درصدى را كاهش دهيم، نمى توانستيم در مذاكرات 
پيشرفتى داشته باشيم و دشمن اميدوار مانده و مى پنداشت كه 

تحريم ها اثر دارد و يا اينكه بالعكس اين مى شد و 42 درصد به 
45 درصد افزايش پيدا مى كرد، اصال پيروز نمى شديم. قول هايى 
كه اين دولت به مردم داده است، كه يكى از آنها رساندن تورم تا 
پايان سال 92 به 35 درصد بود و در آغاز سال نيز به مردم گفتيم 
كه تا پايان سال تورم به 25 درصد خواهد رسيد، در عمل به 15 

درصد رسيد.

به تورم تك رقمى پايدار تا پايان دولت دست 
خواهيم يافت

روحانى در ادامه با  اشاره به كاهش نرم تورم در 2 سال اخير و 
همزمان با مذاكرات هسته اى گفت: اين ازعنايات حق است كه 

قول هايى را كه دولت به مردم داده، عمل كرده است.
وى افزود: به مردم گفتيم تورم را در پايان سال 92 به 25 درصد 
كاهش مى دهيم كه به 15 درصد رسيد و گفتيم در سال 93 نيز 
به رشد 3 درصدى اقتصادى مى رسيم و رسيديم و قول داده 
ايم كه تا پايان اين دولت، به تورم يك رقمى پايدار كه آرزوى 
40 ساله مردم ايران بوده است دست مى يابيم و انشااهللا دست 

خواهيم يافت.
رئيس جمهور در عين حال تصريح كرد: در حال حاضر در زمينه 

فروش نفت تحت فشار هستيم و انشااهللا سال بعد شرايط بهترى 
خواهيم داشت.

روحانى با بيان اينكه تحريم هيچگاه موفق نخواهد بود اما موثر 
خواهد بود، گفت: در دوران تحريم جنسى را كه وارد مى كرديم 
دليل تحريم  به  و  ايجاد مى كرديم  بيمه واسط  آن  براى  بايد 
كشتيرانى، كشتى را در يك بندر واسط بارگيرى مى كرديم و 
بايد پول هاى مضاعفى مى داديم و جنسى را مى خريديم و حتى 
حق پرچم نيز مى داديم كه اين 10 درصد هزينه حمل و نقل را 

شامل مى شد.

اوباما به من گفت در مذاكرات جدى هستم

وى خاطرنشان كرد: اين تحريم ها ظالمانه و ضد حقوق بشر بوده 
و من نيز آن را به 1+5 گفتم و در مذاكره تلفنى با اوباما نيز به او 

گفتم آيا شما در مذاكرات جدى هستيد و گفت جدى هستيم.
رئيس جمهور با اشاره مجدد به برخى از مشكالت تحريم ها 
تصريح كرد: گاهى جنسى را وارد مى كرد كه 25 الى 40 درصد 
گرانتر تما م مى شد؛ يعنى اگر قرار بود جنسى با 100 ميليارد 
هزينه وارد كشور شود، حداقل 25 ميليارد آن تلف مى شد كه اين 
از جيب مردم بود البته براى كاسبان تحريم در دبى و اروپا و چين و 

تهران خيلى سود داشت و آنها نيز از توافق عصبانى هستند.
روحانى با بيان اينكه مردم به خاطر تحريم ها هزينه مى دادند، 
گفت: ما بايد اين تحريم هاى ظالمانه را بر مى داشتيم تا دروازه 
هاى دنيا به روى ما گشوده شود؛ يكى از اهداف مذاكره اين بود 
كه دروازه هاى دنيا به روى ما باز شود كه بتوانيم كاال را به خوبى 

صادر كنيم و فناورى را وارد كشور كنيم.
وى با بيان اينكه هيچ وقت در 23 ماه اخير در موفقيت ترديد 
نكرده ام و االن نيز لحظه اى ترديد ندارم افزود: تمام مشكالت  

را به حول و قوه الهى حل خواهيم كردم.

نگرانى در مورد واردات بى رويه كاال بجا است

در ادامه اين نشست خبرى، روحانى در پاسخ به اين سئوال كه  با 
لغو تحريم ها و رفت و آمدهاى هيئت هاى اقتصادى غرب، عده 
اى نگران واردات بى رويه كاال به كشور هستند، گفت: اين نگرانى 
كامال بجا است و اين برخالف آن نگرانى است كه در مورد بنيه 

دفاعى و اسرار نظامى ما وجود دارد.
وى افزود: با رهبرى كه ما داريم با نيروهاى مسلح قدرتمند سپاه، 
ارتش، بسيج و پشتيبانى ملت به هيچ وجه در مورد بنيه دفاعى مان 
نگرانى نداريم اما در اين موردى كه شما گفتيد (واردات بى رويه 
كاال) جاى نگرانى وجود دارد چراكه ما در گذشته، سابقه خوبى در 

اين زمينه نداشته ايم. رئيس جمهور گفت: در گذشته وضع درآمد 
ارزى ما خوب بود 700 ميليارد دالر پول نفتى داشتيم كه در همان 
شرايط و در اوج درآمدهاى دالرى، 2500 بنگاه اقتصادى تعطيل 
براى ديگران درست كرديم. با واردات بى رويه اشتغال  شد و 

روحانى با اشاره به ضرورت واردات برخى از محصوالت كشاورزى 
همچون گندم، گفت: به غير از محصوالت كشاورزى، وارد كردن 

كاالهاى مصرفى اشتباه است.
وى تاكيد كرد: اگر تحريم ها لغو شود ، دروازه هاى كشور باز شود 
و دوباره تجربه قبلى تكرار شود مصيبت است و در اين صورت 

جاى تبريك ندارد بلكه جاى تسليت دارد.

به فابيوس گفتم
 ما دنبال سرمايه و تكنولوژى هستيم نه كاال

رئيس جمهور با اشاره به سفر وزيرخارجه فرانسه به ايران تصريح 
كرد: من در ديدار با فابيوس تاكيد كردم كه ما با هر كشورى كه 
حاضر باشد سرمايه و تكنولوژى به ايران بياورد خوش آمد مى 
گوييم . وى نيز در جواب من گفت: «اتفاقا قبل از اينكه به ايران 
بيايم به شركت هاى فرانسوى گفتم كه دوره اى كه در گذشته 
در ايران داشته ايد تمام شده و شما بايد سرمايه و تكنولوژى به 

اين كشور ببريد.»
افزايش  و  سرمايه  ورود  را  با 5+1  مذاكره  داليل  از  يكى  وى 
اشتغال در كشور ناميد و گفت: بعضى ها فكر مى كنند ما رفت و 
 آمدهاى خارجى ها را دوست داريم و دلمان لك زده! نه ؛ آنچه كه 

مى خواهيم اشتغال جوانان و رونق اقتصادمان است.
رئيس جمهور با اشاره تاثير توافق در برنامه ششم توسعه گفت: 
رهبرى بيان داشتند كه بايد بدنبال رشد 8 درصدى باشيم لذا بايد 
اين دستور ايشان عملياتى شود. اگر اين دستور اجرايى شود در 
سال 1400 درآمد كشور 59 درصد اضافه مى شود و اگر در 20 
سال آينده ما با همين رشد 8 درصدى جلو برويم درآمد كشور 

4.5 برابر خواهد شد.
روحانى اشتغال جوانان را يكى از اولويت اقدامات دولت نام برد و 
گفت: 32 ميليون جوان 20 تا 40 ساله در كشور داريم. همچنين 
ما رتبه پنجم دنيا را در فارغ التحصيالن رشته مهندسى داريم لذا 

بايد از اين قدرت بزرگ در نيروى انسانى استفاده كنيم.
وى با تاكيد بر اينكه سياست ما بعد از تحريم عوض نمى شود 
گفت: مسير ما بعد از تحريم نيز همان اقتصاد مقاومتى خواهد بود 

و توليد و واردات را باال مى بريم.
رئيس  شوراى عالى امنيت ملى در پاسخ به سئوال ديگرى در 
خصوص تدبير دولت براى عدم استفاده آژانس از ابزار بازرسى ها 
براى اعمال فشار بر جمهورى اسالمى، گفت: آلودگى هايى كه 
نام بردم به خاطر يك سانتريفيوژ نبود، چندصد سانتريفيوژ ما از 
سانتريفيوژهايى بود كه آلودگى داشت و اين آلودگى باعث شده 
بود كه انبارها و مناطقى كه از آنجا سانتريفيوژها را آورده بوديم و 

نطنز ما آلوده شوند.
روحانى گفت: دوستان ما در سازمان انرژى اتمى فكر مى  كردنداين 
سانتريفيوژها نو است، چون در بسته بندى هاى جديد بود. وى تاكيد 
كرد: آژانس يا هر نهاد بين المللى كه انجام وظايف را برعهده دارد، 

اين طور نيست كه در تركيب آنها افراد ناجور نباشند.
منع  كنوانسيون  شيميايى  سالح هاى  در  افزود:  رئيس  جمهور 
كه  سال هاست  كه  دارد  وجود  شيميايى  سالح هاى  گسترش 
اين كنوانسيون را امضا كرده ايم و هيچ زمانى مشكلى نداشتيم 

و هيچ يك از اسرار ما هم فاش نشده است.

به همه اهدافمان در توافق دست يافتيم

رئيس جمهور تصريح كرد: عزت ملى يكى از موضوعاتى است كه 
ما در اين توافق توانستيم حفظ كنيم. همه دنيا امروز عزت ملت 
ايران را لمس مى كنند. پيروزى ما، پيروزى غرور ملى و عزت 
ماست. مردم ما احساس مى كنند با 6 قدرت بزرگ روبرو شدند و 

توافقى را امضا كردند كه اين توافق برد- برد است.

روحانى با تاكيد بر اينكه در توافق ما به اهداف اصلى مان دست 
يافتيم، گفت: ملت ما از اين توافق احساس غرور و افتخار مى كند.

وى افزود: ما به همه ديپلمات ها، حقوقدان ها و دانشمندان خود 
افتخار مى كنيم. از همين جا به روان پاك شهداى هسته اى درود 

مى فرستيم كه جان خود را فدا كردند.
دست  به  توافق  اين  در  كه  عزتى  كرد:  تصريح  رئيس جمهور 

آورديم، بسيار مهم است.
و  سياسى  تنها  توافق  اين  دستاوردهاى  اينكه  بيان  با  روحانى 
حقوقى نيست، گفت: در اين توافق ما از لحاظ فرهنگى پيروز 
شديم، ما در دنيا اثبات كرديم كه گفتمان تعامل پيروز است. ما 

چرخش گفتمانى را در منطقه و جهان به وجود آورديم. 
ما به دنيا ثابت كرديم كه گفتمانى كه مبنايش تعامل سازنده با 
كشورهاى ديگر است و مذاكره اى كه بر مبناى احترام و تكريم 

است نه تهديد، پيروز مى شود.
وى با اشاره به اينكه فردا سالگرد تنفيذ دولت يازدهم است، گفت: 
در مجلس و در مراسم تنفيذ گفتم كه با زبان تهديد با ملت ما 

حرف نزنيد، با زبان تكريم با ما حرف بزنيد.
 امروز دنيا به اين نتيجه رسيد كه تكريم مى تواند مسئله را حل 
كند، نه تحريم و تهديد.روحانى اظهار داشت: ما در مذاكرات از 
لحاظ گفتمانى و فرهنگى پيروز شديم و ثابت كرديم كه افراط 

غلط بوده و اعتدال درست است.

تا پايان دولت نرخ تورم تك رقمى خواهد شد

رئيس جمهور تصريح كرد: تا پايان دولت انشاا... نرخ تورم تك 
رقمى خواهد شد. روحانى از مردم خواهش كرد كه در فعاليت 
هاى اقتصادى مشاركت كنند و گفت: ما بدون مشاركت مردم به 
جايى نمى رسيم.رئيس جمهور ادامه داد: من 20 سفر استانى رفته 
ام و در اين سفرها 600 پروژه ميانى و مهم بدست مردم طراحى 
شده است كه بخشى از آن در حال اجرا است و بخشى نيز در 

حال توافق هستد.
وى ادامه داد:  500 نفر از كارآفرينان ايرانى مقيم در خارج از كشور 
در اين 20 استان حضور يافتند و براى رونق استانها از طريق 

كمكهاى اقتصادى، تجارى، فنى و عملى وارد شدند.
روحانى گفت: اولين انتظار ما از ايرانيان داخل و خارج از كشور 
است كه فناورى و ثروت را به كشور بياورند. ما بايد ورود سرمايه 

به كشور را تسهيل كنيم.

واكنش روحانى
 به اعتراضات سفر فابيوس به تهران

رئيس جمهور از مردم خواهش كرد كه فضا را امن كنند و تصريح 
كرد: يك وزير خارجه كه به ايران مى آيد نبايد بگوييم اين دولت 
10 تا 20 سال پيش فالن كارهاى خطا را كرده است. ما اگر 
بخواهيم پرونده هاى قديمى را االن رو كنيم و آنها نيز اين اقدام 

را انجام دهند اين كار اشتباه است.
از فرصت ها استفاده كرد و وقت تلف  بايد  وى اظهار داشت: 
نكنيم. فضاى بسيار مهمى ايجاد شده است.روحانى با بيان اينكه 
نقد برجام اشكالى ندارد، گفت: ما در حال طى مراحل قانونى در 
كشور هستيم و به آن روزى خواهيم رسيد كه 1+5 رسما لغو همه 
تحريم ها را آغاز كرده و ما نيز تعهدات خود را ظرف حدود يك 

ماه انجام خواهيم داد.

بايد منتظر ميوه توافق باشيم

وى تاكيد كرد: با تغيير فضا، نشاط و تكنولوژى، سرمايه گذار 
ايرانى و خارجى به كشور وارد خواهند شد گفت: دست ما براى 
فروش نفت باز خواهد شد و شرايط كامال عوض خواهد شد اما 
اين كه كسى فكر كند كه امروز كه توافق شد فردا آثارش را 
خواهيم ديد درست نيست. اين نهاد غرس مى شود و بايد منتظر 
بمانيم تا ميوه دهد. روحانى تصريح كرد: در اين دوران بايد همدل 

و همزبان باشيم و همه حمايت كنند. 
اظهار داشت:  داريم.رئيس جمهور  نياز  به مردم  ما در همه جا 
دولت هيچ كجا بدون حضور و حمايت مردم موفق نخواهد بود 
و همه جا با حضور و حمايت مردم موافق است.وى در پاسخ به 
سئوال ديگرى در خصوص سياست خارجى ايران در فضاى پس 
 از تغييرات گفت: ايران اصولى دارد كه اين اصول هيچگاه تغيير ن
مى كند. در مذاكرات هم معلوم شد اصول ما تغيير نمى كند.  
اصول ما به ما مى گفت كه براى توسعه كشور به غنى سازى نياز 
داريم و روى آن ايستاد گى مى كنيم.روحانى تصريح كرد: ما به 

تحقيق و توسعه نياز داريم و آن را حفظ خواهيم كرد.

بر اصول خود در منطقه مى ايستيم

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه ما بر اصول خود در منطقه نيز 
خواهيم ايستاد گفت: حتما توافق فضاى جديدى را براى حل 
سياسى سريع تر مسائل ايجاد خواهد كرد. راه حل ما در مسئله 
يمن و سوريه سياسى است.روحانى در پايان وعده داد كه در آستانه 
سالگرد روى كار آمدن دولت يازدهم گفتگوى اقتصادى را با مردم 

داشته باشد.
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دستاورد مذاكرات هسته اى بيش از تصور بود
تا پايان دولت نرخ تورم تك رقمى خواهد شد

عامالن شكار دو راس قوچ وحشى در 
شهرستان زيركوه دستگير شدند

دو  شكار  عامالن  ماه  مرداد   12 ساعات  آغازين  در 
راس قوچ وحشى در شهرستان زيركوه دستگير شدند. 
مرتضى خيرى رئيس نمايندگى حفاظت محيط زيست 
ماموران  گفت  خبر  اين  اعالم  با  زيركوه  شهرستان 
يگان حفاظت محيط زيست اين شهرستان در مورخ 
94/5/12 در پى گشت و كنترل كمين شبانه و تعقيب 
و گريز در مناطق ازاد شهرستان موفق به دستگيرى 3 

نفر شكارچى غيرمجاز شدند 
وى افزود از متهمين دستگير شده الشه  دو راس قوچ 
دوربين  عدد  يك  شكارى  سالح  قبضه  يك  وحشى 
چشمى و تعداد 5 عدد فشنگ كشف و ضبط شد. الزم 
به ذكر است پرونده متهمين جهت سير مراحل قانونى 

تحويل مراجع قضايى شهرستان شد.

مراسم تقدير از همياران افتخارى حفاظت 
محيط زيست استان در خراسان جنوبى

محيط  حفاظت  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
مهندس  حضور  با  كه  اى  جلسه  در  استان  زيست 
آرامنش مدير كل حفاظت محيط زيست استان برگزار 
شد از تعدادى از همياران فعال در حوزه اموزش و روابط 

عمومى تقدير شد.
 در اين جلسه مدير كل حفاظت محيط زيست استان 
ضمن تاكيد بر اصل پنجاه قانون اساسى حفظ محيط 
بازوان  زيست ر وظبفه عمومى دانست و همياران را 

توانمند اداره كل در حفظ محيط زيست عنوان كرد. 
و  اجتماعى  حركت  يك  بدون  شك  بى  افزود  وى 
مردمى فعاليت و تالش در جهت حفاظت و حراست از 

محيط زيست كارى بس مشكل خواهد بود. 
در ادامه اين جلسه گزارش عملكردى از فعاليت يكساله 

همياران افتخارى توسط نماينده همياران ارائه شد. 
زحمات  و  تالشها  از  سپاس  لوح  اهداى  با  پايان  در 

همياران تقدير شد.

خواندنى ها

اولين پورشه تاريخ 

فرديناند پورشه در سال 1931 شركت پورشه را در شهر 
اشتوتگارت تاسيس كرد، كه در زمينه طراحى و توسعه 
موتورهاى اتومبيل، همچنين ارائه خدمات مهندسى و 

مشاوره، فعاليت خود را آغاز كرد.

را  از مشتريانش  اعظم  در سال هاى نخست، بخش 
شركت هاى خودروسازى همچون: آئودى، مرسدس بنز، 
دكاو، اوپل، واندرر، دايملر-بنز و اتو يونيون تشكيل مى دادند.

رباتى جالب شبيه حشره 

رباتى جالب به شكل حشره دانشمندان اظهار دارند كه 
هميشه مجذوب حركت حشرات بر روى آب بوده اند. 
كشف اين مكانيزم كه حشرات چگونه روى سطح آب 
بلند مى شوند جزو يكى از مسائل موردعالقه محققان 
دقيق  تصاوير  ضبط  با  سرانجام  اينكه  تا  است.  بوده 
حركتى  رفتار  بررسى  و  پيشرفته  فوق  دوربين هاى 

حشرات، موفق به كشف چگونگى اين اتفاق شده اند.
ايى  هم اكنون محققان موفق به ساخت ربات حشره 
 14 تا  خود  پاهاى  جمع كردن  با  مى تواند  كه  هستند 
سانتى متر از روى آب بپرد. ساخت اين ربات كه نتيجه 
تالش فراوان محققان است مى تواند تغيير شگرفى را 

روى بعضى از صنايع ايجاد كند.
جاسوسى  صنايع  حتى  و  نظامى  صنايع  كشاورزى، 
مورداستفاده  بسيار  موارد  در  را  فناورى  اين  مى توانند 
از اين توليد موفق، ربات هاى حشره  قرار دهند. قبل 
بوديد  ديده   Minority Report فيلم  در  را 
به  تخيل  اين  امروز  مى شدند.  آپارتمان  وارد  كه 
واقعيت تبديل شده و ربات هاى حشره براى اولين بار 

توليدشده اند.

كشف نشانه هايى از سكونتگاه
 9 هزار ساله در بهبهان

تپه مهتاج در پژوهش هاى باستان شناسى سال گذشته 
توسط عباس مقدم، براى نخستين بار به عنوان يك 
محوطه نوسنگى بدون سفال ثبت شد.نتايج به دست 
مهتاج  تپه  در  كاوش  و  زنى  گمانه  عمليات  از  آمده 
به  مربوط  مدارك  ترين  قديمى  دربرگيرنده  بهبهان 
كشاورزى و دامپرورى، نشان از وجود يك استقرار 9 
هزار ساله و قبل از زمان توليد سفال در دشت بهبهان 
دارد.در پى اهميت باالى تپه مهتاج به منظور تكميل 
گاهنگارى استقرار انسان در دشت بهبهان و نيز نظر 
با تالش مقدم،برنامه  آن،  زياد در  بسيار  به تخربيات 
تعيين عرصه و حريم آن مورد توجه و تصويب اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 

خوزستان قرار گرفت.

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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  حمل بار و اثاثيه منزل قي
 09153634099    فرهمند

توسط 4 كارگر با 
  بنگاه  قالب بتن توكــل نيسان و خاور

خريد و  فروش  انواع قالب بتنداربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى
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مشكالت زير يك سقف

بحث  موضوعى  سر  بر  كه  است  ماه   6 از  بيش   اگر 
و جدل داريد و ازدواج و زندگى مشتركتان به چالش 
كشيده شده، اما هنوز حل نشده، احتماال ديگر براى 
با هم حرف زدن دير شده، اما زمان كمك گرفت از 
خانواده  مشاوران  از  خيلى  است.  خانواده  مشاور  يك 
معتقدند حتى در بدترين شرايط و وضع  هم مى توان 
زندگى مشترك را نجات داد؛ پس فكر نكنيد مشكلتان 
بزرگ و غيرقابل حل است. البته اين كار نيازمند كار 
گروهى و تعهد زوج براى زنده كردن ارتباط از دست 
رفته شان است. بناكردن دوباره اعتماد و پيدا كردن 
راه هايى براى مديريت احساسات دردناك، كليدهاى 
احتمالى كه  ترين خطر  بزرگ  فرايند درمان هستند. 
شود،  ايجاد  هايى  چنين صحبت  زمان  است  ممكن 
احساس  اگر  است.  زندگى مشترك  شكست شما در 
شايد  است،  ديگرى  فاز  و  فضا  در  همسرتان  كرديد 
مجبور باشيد با مشكالت روبرو شويد و از كنار آنها 
بگذريد. هرچند اين كار آسيب زننده به نظر مى رسد، 
بهتر است دوستانه از كنارش عبور كنيد تا اينكه وارد 
تلخى توقعات انجام نشده و گفته نشده اى شويد كه 
فقط مال شما هستند، نه همسرتان! مهم نيست نتيجه 
از كنارش  باوقار  و  باشيد  كار چه مى شود، بخشنده 

سعى نكنيم بهتر يا بدتر
 از ديگران باشيم، بكوشيم 

نسبت به خودمان بهترين باشيم.

همسر عزيزم از وقتى رفتى، خونه تاريكه، 
چراغ خونه خاموشه، آخه بگو حاال كه رفتى

 فيوز برق رو چرا بردى !؟

ميان كوچه هاى خلوِت بن بسِت بى برگشت
به پيرى داده ام انگيزه ى برنايى خود را

سعيد عندليب

 ماههاسـت روزى بدوِن ياِد تـــو نه آمده َو نه رفته 
است.تو را قسم به خاتوِن خانه ات دسِت مهر

 از َسِر يــادم بـردار،خستـه ام!!!

آسمان مى بارد به حرمت كداممان نمى دانم همين 
را مى دانم كه باران صداى پاى اجابت است و خدا 

با تمام جبروتش ناز مى خرد پس نياز كن !

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و همين بود گمانتان كه در باره پروردگارتان برديد شما را هالك كرد و از 
زيانكاران شديد. سوره فصلت، آيه 23

حديث روز  

بهترين كارها در پيش خدا آن است كه (بينوايي را)سير كنند، يا قرض او رابپردازند يا زحمتي را از او دفع نمايند .
پيامبر (ص)

سبك زندگى

                        

افقي: 1- خدمه هواپيما – كشور 
شغل   – پالس  از  نوعي   -2 ورشو 
 -3 بيهوده  و  عبث  مستوفي– 
غيرت – اتاق كار – خرد – مشك 
4- دستاويز – وسيله اي الكتريكي 
در منزل – مقياس طول 5-  بدن 
انسان – شيريني سنتي تبريز – از 
افسوس  كلمه   -6 برونته  خواهران 
– ارادتمند – شهرى در ژاپن  7- 
كه  كسي   – چوپان   – آلماني  بله 
كارش بريدن قطعه هاي مصالح در 
اندازه هاي مناسب است  8- عصر 
– ضربه روحي – جانب – درست 
بزرگواري   – فك   -9 كارها  شدن 
– يازده! 10-  افشرده آلو – تفاله 
چغندر – گذرنده 11- پرنده تنها – 
تصديق بي ادبانه – پرتابه انفجاري 
12- نوعى آش – باكتري دراز – 
حرف   – بار  اضافه   -13 زيردست 
پايين   – نوردهنده   – يوناني  دوم 
حوض 14- كودك بي پدر – عاقل 
زندان مسعود سعد 15-  سمي   –
مهلك – رشد گياهان از طريق بذر
  -2 نوبنياد  ناشنوا–   -1 عمودي: 
مارتين  شده  اكران  ساخته  آخرين 

زن   – داالن   – اسكورسيزي 
داد  با   – بتونه  خاك    -3 شلخته 
آيد – پيشگاه ساختمان – شركت 
اتومبيل سازي كره جنوبي 4-  پول 
كويت – شورش و ازدحام – واحد 
وزن سنتي  5-  مستحب – ملحد 
– ماه سرياني 6- فوج – بار درخت 
– مايع حيات 7-  داروي هوشبري 
– شهرى در استان مركزي – نام 
 – تبريز  من  چهار   -8 پسرانه 
نام    -9 جامد   – اندوه   – تخت 

مردانه – فرمان كشتي – گواليدن 
10-  كشوري در قاره كهن – بها 
بازار – نظير11-  پسوند مولد – نام 
انصاري فرد مهاجم تراكتور – قطع 
عنوان   – تشبيه  ادات   -12 كردن 
 -13 بازسازي   – آلمان  امپراتوران 
 – مرد  خدمتكار   – شكست  مزه 
نيلوفر آبي – مخفف نه از 14- گروه 
مجهز – آبگير – مركز فرماندهي 
جايزه  برنده  شيليايي  شاعر   -15
2012 سروانتس  «ميگوئل  ادبي 

جدول 3284
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شايع ترين  از  يكى  گويد:  مى  زويفينگ  مارلينگ 
سواالتى كه كارآفرينان بلندپرواز از من مى پرسند و البته 
سخت ترين آنها نيز محسوب مى شود اين است كه: «از 
كجا شروع كنم؟» من مى خواهم به آنها بگويم: «از هر 
جايى كه مى خواهيد شروع كنيد» اما مى دانم بيشترشان 

نمى دانند «هرجا» كجاست.
آنها هنوز براى زندگى اى كه به دنبال آن هستند آماده 
نشده اند و مدام از من مى پرسند كه چطور ياد بگيرند يك 
كارآفرين بشوند. همه ما از دورانى مى آييم كه جامعه و 
نظام آموزشى ما را در راستاى كار كردن براى ديگران 
آماده كرده است اما در جامعه اى كه به سرعت در حال 
تغيير است، كارآفرينان در صف اول افرادى هستند كه 
خود  بگيرند،  ياد  بايد  و  مى توانند  كه  مهارتى  بهترين 

يادگيرى است.
«زمان  عنوان  با  جديدى  كتاب  نگارش  به تازگى  من 
آمريكا: ايجاد فرصت در عصر به هم پيوسته»  را به پايان 
رسانده ام كه در آن تجربيات پنجاه مدير  بزرگ در تاريخ 
مى تواند  تجارب  اين  است.  آمده  آمريكا  متحده  اياالت 
به همه ما كمك كند در اين دنياى به سرعت در حال 
اينجا مهم ترين  ياد بگيريم. در  را  يادگيرى  تغيير نحوه 

پيشنهادهاى ارائه شده در كتاب را آورده ام:
نبايد  لزوما  يادگيرى  كسب وكار:  شبيه سازى   (1

همواره در حين كار كردن اتفاق بيفتد. ما االن مى دانيم 
افراد از سنين پايين يادگيرى را آغاز مى كنند و مجددا در 
بزرگسالى به حوزه يادگيرى و آموزش برمى گردند، با اين 
تفاوت كه اين بار آموزش در حين سرگرم شدن اتفاق 
مى افتد. امروزه ابزارهاى وجود دارند كه مى توانند به افراد 
در هر سنى كمك كنند تا كسب و كار خود را آغاز كنند 

يا به يك مرحله باالتر ارتقا دهند.
2) يادگيرى و مشاوره كسب و كار انطباقى: هر 
كسب و كار و كارآفرينى در مرحله متفاوتى قرار دارد، 
بنابراين زمان آن است كه به جاى اينكه شما خودتان 
را با ابزارهاى يادگيرى انطباق دهيد، آنها خودشان را با 
شما انطباق دهند. دانشگاه ها و بازارها به سرعت در حال 
توليد محصوالتى مانند OpenStudy هستند كه يك 
شبكه يادگيرى است كه از گروه هاى مطالعاتى متعددى 

تشكيل شده است.
مستمر:  آموزش  با  كارآفرينان  به  3)كمك 
گزينه هاى موجود در زمينه آموزش آنالين فرصت هاى 

مغتنمى محسوب مى شوند، هرچند كافى نيستند.
مرحله اى  هر  در  باشند  آماده  بايد  كسب وكار  مشاوران 
از  بسيارى  هنوز  هرچند  برسانند.  يارى  كارآفرينان  به 
كارآفرينان در خصوص دريافت آموزش مردد هستند، اما 
بايد بدانيد اگر به طور مستمر  در حال يادگيرى نباشيد، از 

ديگران عقب خواهيد افتاد.
4) تركيب يادگيرى و انجام دادن: نيازى نيست 
كارآفرينان قبل از آغاز كسب و كار همه چيز را بدانند. 
آنها كافى است گام هاى اول را بردارند و دريابند گام هاى 
بعدى چيست. هيچ دوره استانداردى در اين زمينه وجود 
اينترنت موجود است و اگر بدانيد  اما پاسخ ها در  ندارد، 
چطور كنيد، با دنبال كردن وبالگ هاى آموزشى و حضور 
فعال در شبكه هاى اجتماعى مى توانيد آموزش هاى الزم 

را در اين زمينه كسب كنيد.
5) كمك هاى مالى به كسب و كارها: جمع آورى 
كمك هاى مالى (Crowdfunding) آخرين راه حل 
براى كارآفرينانى است كه نياز به كمك دارند و پيش از 
آن بهتر است سراغ گزينه هاى ديگرى مانند وام، بودجه، 

سرمايه گذارى مشترك و... رفته شود.
 اين روزها اگر شما نتوانيد سرمايه مورد نيازتان را تأمين 
ايده شما به  يا  اندازه كافى تالش نكرده ايد  يا به  كنيد 

اندازه كافى خوب نبوده است.
منابع  كسب وكار:  مربيان  از  گرفتن  كمك   (6
قابل استفاده براى ارتقاى سطح دانش كارآفرينان فراوان 

هستند اما اغلب كمتر مورد استفاده قرار مى گيرند.
قبيل  از  نياز  مورد  منابع  كه  است  اين  اصلى  چالش 
 ،(Startup incubators) استارت آپ  حاميان 

را  كار  و  كسب  مشاوران  و  مربيان  تسريع كنندگان، 
تا  است  نياز  دليل  به همين  كرد،  پيدا  زمان درست  در 
كارآفرينان وبالگ ها و محافل آنالين كه در اين زمينه 

فعال هستند را به دقت مورد پايش قرار دهند.
به  دستيابى  براى  شخصيتى  صفات  كنونى،  جامعه  در 
موفقيت نسبت به عصر صنعتى و عصر اطالعات تغيير 
يك  به  بلندمدت  وفادارى  روزهاى  ديگر  است.  كرده 
كارفرما و پيروى متعصبانه از يك مسير به سر آمده است. 
اكنون تمركز اصلى بر خالقيت، تمايل براى قبول ريسك 

و توانايى كنارآمدن با تغييرات است. 
امروزه مداومت در كارها و توانايى حل مساله ارزش هايى 

بنيادين در كارآفرينى محسوب مى شوند.
پرورش اين صفات و تمرين تدريجى و مداوم يادگيرى، 
بهترين مسير براى شروع زندگى به عنوان يك كارآفرين 
است. در نهايت، قبل از اينكه كارتان را آغاز كنيد، ابتدا 

بايد معناى موفقيت را براى خودتان تعريف كنيد.
مالى  معيارهاى  قالب  در  از موفقيت  تعريف شما  شايد 
بگنجد، اما محتمل تر آن است كه اثر ماندگارى كه از 
خود به جاى مى گذاريد براى شما رضايت و خوشحالى 
كجا  به  نگوييد  من  به  اگر  بياورد.  ارمغان  به  پايدار 
مى خواهيد برويد، واقعا نمى توانم به شما بگويم كه از 

كجا شروع كنيد.

چطور ياد بگيريد يك كارآفرين شويد؟

كريم تر از حاتم

حاتم را پرسيدند كه :«هرگز از خود كريم تر ديدى؟»
گفت: «بلى، روزى در خانه غالمى يتيم فرود آمدم و 
وى ده گوسفند داشت. فى الحال يك گوسفند بكشت 
و بپخت و پيش من آورد. مرا قطعه اى از آن خوش 

آمد، بخوردم.» گفتم : «وا... اين بسى خوش بود.»
حاتم ادامه داد: «غالم بيرون رفت و يك يك گوسفند 
من  پيش  و  پخت  مى  را  موضع  آن  و  مى كشت  را 

مى آورد و من از اين موضوع آگاهى نداشتم. 
چون بيرون آمدم كه سوار شوم، ديدم كه بيرون خانه 

خون بسيار ريخته است. پرسيدم كه اين چيست؟»
گفتند: «وى همه گوسفندان خود را بكشت.»
وى را مالمت كردم كه: «چرا چنين كردى؟»

گفت: «سبحان ا... تو را چيزى خوش آيد كه من مالك 
آن باشم و در آن بخيلى كنم؟»

آن  مقابله  در  «تو  كه:  پرسيدند  را  حاتم   پس 
چه دادى؟»

گفت: «سيصد شتر سرخ موى و پانصد گوسفند.»
گفتند: «پس تو كريمتر از او باشى!»

گفت: «هيهات! وى هر چه داشت داده است و من آز 
آن چه داشتم و از بسيارى، اندكى بيش ندادم.»

* آدمهاي منفي به پيچ و خم جاده مي انديشند 
و آدمهاي مثبت به زيباييهاي طول جاده...

عاقبت هر دو ممكن است به مقصد  برسند،
 اما يكي با حسرت و ديگري با لذت!

* قدر لحظه ها را بدان زمانى مى رسد 
كه تو ديگر قادر نيستى بگويد :“ جبـران مى كنم
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طراح: نسرين كارى 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

كارت دانشجويى اينجانب يونس مالكى  به 
شماره دانشجويى 91113006120059 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

پيچ و روپالك نما
كار در ارتفاع بدون نياز به داربست

نصب ورق هاى آلومينيوم و ...
سجاد 36 - پالك 22

09156694379- موذن

نيازمند خانه اجاره اى تميز و مناسب 
براى يك زوج   09155612685

نصب و تعمير انواع كولرهاى آبى و گازى 
09155629331-09370371218

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

زمينى واقع در دشت بجد حاشيه جاده 
آسفالت، نزديك برق ، داراي پالك ثبتي 
با نازل ترين قيمت به فروش مي رسد  

يا معاوضه با ماشين
09153613217

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

 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 زمينى به متراژ 31000 متر 
واقع در دشت مرك نزديك منطقه ويژه 

فى: كارشناسى     09156645002

يك منشى مسلط به امور تايپ و تكثير 
دعوت به همكارى مى شود.

32225151 -09011619631

يك نفر آقا براى كار در كافى شاپ 
نيازمنديم.    09365562687

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

يك نفر مسلط به نصب دزدگير 
اتومبيل نيازمنديم. 09155625441

تعدادى خانم و آقا با روابط عمومى باال براى 
كارشناس بخش فروش در يك شركت تبليغاتى 
نيازمنديم.   32226589 - 09365403880

 فروش ملك تجارى - مسكونى 
 به متراژ 150 مترمربع حاشيه 17 شهريور 
يا معاوضه با واحد مسكونى 09153614171

قابل توجه دفاتر پيشخوان دولت و پست بانك
فروش دستگاه خودپرداز با شرايط استثنايى

09155621833

فروش
دو قطعه زمين درختكارى شده ، 1500 

و 3000 متر واقع در دشت بجد با آب 

چاه عميق ، داراى استخر ، قطره اى 

 برق ، 30 متر خانه مسكونى

09365611604 - حسينى

 فروش دو واحد آپارتمان مسكونى 
به متراژ 120 مترمربع ، سند ششدانگ 

امتيازات آب - برق - تلفن
 نهبندان - حاشيه خيابان شهيد رجايى 
 نرسيده به بلوار استقالل ، طبقه اول 

و دوم يا معاوضه با منزل و زمين 
در بيرجند  

09155611761 - 09155337880

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

يا معاوضه با 111    09155629331

غذاى آماده و رستوران 
با موقعيت عالى به دليل 
مهاجرت واگذار مى شود.

09365036268

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

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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 را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى - نرسيده به هتل مقدم



سه شنبه*13 مرداد 1394*شماره 3284 

اخبار ورزشى

شهرخبر: روغن کرچک عالوه بر کاهش التهاب و درد مفاصل، در بهبود عضالت و گردش خون نيز موثر است. خواص ضد ويروسي، ضد باکتري و 
ضد قارچي نيز از ديگر خواص اين دارو محسوب مي شود. مطالعات جديد نشان مي دهد يکي از مهمترين خواص روغن کرچک، تسکين درد مفاصل
 و آرتروز است. محققان اعالم کردند اگر روغن کرچک با روغن هسته انگور و روغن بادام ترکيب شود، اثربخشي بيشتري در کاهش درد دارد.

كاهش درد با روغن كرچك 

4 ماده طبيعى
 براى مهار تپش قلب 

 
سالمت نيوز: دارچين: کلسترول مضر را از بدن 
دفع مي کند و جريان خون را افزايش مي دهد. 

غني از ماده مغذي براي حفظ سالمت قلب است 
مانند منگنز و پتاسيم. اين ادويه کاهش دهنده 
فشارخون نيز است. يک قاشق چاي خوري پودر 
و  مخلوط  ولرم  آب  ليوان  يک  در  را  دارچين 

اين گياه  ميل کنيد. سنبل الطيب: عصاره مايع 
به  جوش  آب  در  آن  جوشاندن  با  مي توان  را 
دست آورد. عصاره آن تپش قلب را برطرف و 
نبايد براي  را  اين عصاره  آرام مي کند.  را  قلب 
بيش از چند هفته مصرف کرد.  عسل: مصرف 
تا  آرام و کمک مي کند  را  عسل طبيعي، قلب 

عصبانيت فروکش کند. روزانه يک ليوان شربت 
آب ليمو و يک قاشق چاي خوري عسل مصرف 
کنيد. آب  انگور: مصرف روزانه آب طبيعي انگور 

در کاهش تپش قلب موثر است.

4 توصيه غذايى ضداسترس 

سيمرغ: کربوهيدرات: همه کربوهيدرات ها باعث 
مي شوند مغز «سروتونين» بيشتري توليد کند. 
براي تامين بلندمدت ترشح اين ماده  شيميايي 
آرامش بخش، بهتر است از کربوهيدرات پيچيده 
بيشتر  آنها  جذب  و  هضم  زيرا  کنيم  استفاده 
شامل  مناسب  انتخاب هاي  مي کشد.  طول 
آماده  غالت  و  پاستا  نان،  انواع  کامل،  غالت 
کربوهيدرات هاي  همچنين  هستند.  صبحانه  
پيچيده با تثبيت سطوح قندخون باعث احساس 
تعادل در بدن مي شوند. مرکبات: مرکبات منبع 
داده  نشان  مطالعات  هستند.   C ويتامين غني 
است اين ويتامين مي تواند سطوح هورمون هاي 
ارتقاي سيستم  استرس را تعديل کند و باعث 
ايمني شود. در يک مطالعه نشان داده شد اگر 
از  قبل  دارند،  بااليي  فشارخون  که  افرادي 
انجام کارهاي پر استرس، ويتامين C مصرف 
کورتيزول  سطوح  و  فشارخون  مقدار  کنند، 
طبيعي  حد  در  بدنشان  در  استرس)  (هورمون 
باقي مي ماند. اسفناج: کاهش سطح منيزيم در 
شود  خستگي  و  سردرد  باعث  مي تواند  خون، 
فنجان  يک  است.  استرس  نشانه هاي  از  که 
منيزيم  دريافت  مقدار  مي کند  کمک  اسفناج 

خود را افزايش دهيد. اگر اسفناج دوست نداريد، 
ساير سبزي هاي برگ سبز، سوياي پخته شده و 
از منيزيم هستند.  نيز غني  فيله ماهي قزل آال 
باشد.  آرامبخش  مي تواند  چاي  نوشيدن  چاي: 
در  فنجان چاي   ٤ افرادي که  مطالعه  در يک 
روز به مدت ٦ هفته مصرف کردند، با افرادي 

که نوشيدني ديگري استفاده مي کردند، مقايسه 
احساس  مي نوشيدند،  چاي  که  افرادي  شدند. 
(هورمون  کورتيزول  پايين تر  سطوح  و  آرامش 
را  استرس زا  موقعيت هاي  از  پس  استرس) 

و  مغزها  ساير  و  پسته  پسته:  کردند.  گزارش 
دانه ها منابع خوبي از چربي هاي سالم هستند. 
بادام  و  گردو  پسته،  روزانه يک مشت  خوردن 
ممکن است به کاهش کلسترول، التهاب عروق 
قلب و احتمال بروز ديابت کمک و از شما در 

برابر اثر استرس محافظت کند.
 
  

حفظ سالمت مغز با «قهوه» 

عادت  که  دهد  مي  نشان  مطالعات  شهرخبر: 
مصرف کم قهوه براي حفظ سالمت مغز مفيد 

است. محققان متوجه شدند، خطر ابتال به اختالل 
متوسط  بطور  که  افرادي  در  شناختي  ضعيف 
روزي دو فنجان قهوه مصرف مي کنند بيشتر 
دار  کافئين  هاي  نوشيدني  که  است  افرادي   از 
مواد  که  معتقدند  محققان  کنند.  مي  مصرف 
موجود در قهوه از نرون ها در برابر پالک هاي 
بيماري هاي  آلزايمر و ساير  بيماري  به  مرتبط 

عصبي محافظت مي کند.

خطر فسفات براى كليه ها 

عصرايران: پزشکان مي گويند برخي از محصوالت 
 غذايي مي توانند کليه را از بين ببرند. فسفات ها 
( نمک هاي اسيد فسفريک) که به طور مصنوعي 
به شير يا به محصوالت غالت اضافه مي شوند 
اثر  مي دهند.  افزايش  را  خون  در  فسفر  سطح 
فسفات هاي مصنوعي افزوده شده به محصوالت 
غذايي در مقايسه با فسفات هاي طبيعي قوي تر 
است و اين باعث آسيب ديدن کليه ها مي شود. 
فسفر براي بدن مهم است، چرا که به شکل گيري 
پايه و اساس DNA و RNA کمک مي کند. اما 
فسفات بيش از حد باعث مي شود عروق خاصيت 
ارتجاعي خود را از دست بدهند، قلب بزرگ شود و 

استخوان ها آسيب ببينند. 

خطر فسفات براى كليه ها 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

خراسان رضوى قهرمان رقابت هاى 
بدمينتون خردساالن كشور شد

فارس: رئيس هيئت بدمينتون خراسان جنوبي گفت: در 
بيست و نهمين دوره رقابت هاي بدمينتون خردساالن 
پسر کشور خراسان رضوي قهرمان شد.  عليرضا ثاني 
از  بازيکن   ٢٢٠ شرکت  با  مسابقات  اين  کرد:  اظهار 
تيمي،  در قسمت  روز  به مدت سه  استان کشور   ٢٢
يک نفره و دونفره در خانه بدمينتون شهرستان بيرجند 
نماينده  اينکه  بيان  با  وي  است.  برگزاري  حال  در 
خراسان جنوبي از صعود به مراحل بعدي اين مسابقات 
بازماند، افزود: در مرحله يک چهارم بخش تيمي بيست 
پسر  خردساالن  بدمينتون  رقابت هاي  دوره  نهمين  و 
کشور نمايندگان زنجان، اصفهان، خراسان رضوي و 
آذربايجان غربي با پيروزي برابر حريفان خود به مرحله 
نيمه نهايي راه يافتند. رئيس هيئت بدمينتون خراسان 
دوره  نهمين  و  بيست  فينال  در  کرد:  تصريح  جنوبي 
تيم  دو  کشور  پسر  خردساالن  بدمينتون  رقابت هاي 
خراسان رضوي و تيم اصفهان به مصاف هم رفتند که 
خراسان رضوي توانست با نتيجه ٣ بر ٢ برابر حريف 
خود به برتري دست يابد و مقام قهرماني را کسب کند. 
قهرماني مسابقات  نايب  به  اصفهان  يادآور شد:  ثاني 
راضي شد و تيم هاي زنجان و آذربايجان غربي به طور 
مشترک در جايگاه سوم قرار گرفتند. وي خاطرنشان 
بدمينتون  رقابت هاي  دوره  نهمين  و  بيست  کرد: 
خردساالن پسر کشور از ديروز در رشته هاي يک نفره 
و دونفره در سالن ورزشي غدير بيرجند آغاز و به مدت 

دو روز ادامه مي يابد.

كسب رتبه نهم زنگ زورخانه اى توسط 
پيشكسوت باستانى كار خراسان جنوبى

فارس: رئيس هيئت کشتي و پهلواني خراسان جنوبي 
ورزش  پيشکسوتان  از  فدراسيون  ارزيابي  در  گفت: 
زنگ  نهم  رتبه  طباطبايي  قاسم  کشور  زورخانه اي 
به  اشاره  با  قمري  مهدي  کرد.  کسب  را  زورخانه اي 
ورزش  و  پهلواني  کشتي  تيم  برتر  رتبه هاي  کسب 
زورخانه اي خراسان جنوبي در مسابقات قهرماني کشور 
افزود: براي نخستين بار ورزشکاران باستاني کار استان 
سال  آبان   در  و  شدند  برتر  ليگ  در  صعود  به  موفق 
جاري با ١٠ تيم برتر کشور به رقابت مي پردازند.وي 
تصريح کرد: بالغ بر ٦٠٠ ورزشکار سازمان يافته اين 
رشته ورزشي فعاليت هاي خود را در ٢٢ گود زورخانه 
استان انجام مي دهند. قمري با اشاره به وجود هشت 
کلنگ  شد:  يادآور  بيرجند  در  زورخانه اي  ورزش  گود 
احداث پروژه زورخانه بين المللي شهداي بسيج بيرجند 
بر زمين زده شده است  بيرجند  توسط مديح شهردار 
و به عنوان سومين گود زورخانه اي شهرداري احداث 
زورخانه اي  گود  دو  کرد:  خاطرنشان  وي  مي شود. 
استاندارد روستاهاي اميرآباد و تقاب شهرستان خوسف 

نيز توسط بخش خصوصي در حال احداث است.

پايان خالي بندي هاي
 فاميل دور قالبي 

با  تلفني  از تماس  بعد  تابناک: مردي كه متهم است 
خانه هايي در شمال تهران، با چرب زباني زنان خانه دار را 
فريب مي داده و با معرفي خودش به عنوان فاميل، از آنها 
كالهبرداري مي كرد، در يكي از هتل هاي شمال تهران 
بازداشت شد.بررسي هاي بيشتر نشان داد كه كالهبردار 
٤٢ ساله به تازگي راهي تهران شده و در يكي از هتل هاي 
گران قيمت شمال شهر اقامت دارد. متهم توضيح داد به 
صورت تصادفي شماره هايي مي گرفتم و با چرب زباني 
خودم را يكي از بستگانش آنان معرفي مي كردم و با طرح 

اين ادعا كه تصادف كرده ام، درخواست پول مي كردم. 

دزدى از خانه ها با لباس گداها 

گفت:  سراب  شهرستان  انتظامي  نيروي  فرمانده 
زني که در پوشش تکدي گري اقدام به شناسايي و 
انتظامي  نيروي  تالش  با  مي کرد  منازل  از  سرقت 
شناسايي و با حکم مقام قضايي شهرستان دستگير 
و روانه بازداشتگاه شد. محمد جعفرزاده در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينکه برخي سارقان 
مي کنند،  سرقت  به  اقدام  تکدي گري  پوشش  با 
شهر  در  منزلي  از  سرقت  به  زن  اين  کرد:  اظهار 
سابقه  داراي  اينکه  ضمن  کرده  اعتراف  سراب 
و  اردبيل  شهرهاي  در  سرقت  فقره   ١٣ و  کيفري 

ورامين بوده است.

كالهبردار يك ميليارد ريالى
 به دام پليس افتاد

ايرنا: فرمانده انتظامي ايالم گفت: در پي اعالم شکايت 
فردي از يک کالهبردار با هويت معلوم که اقدام به 
چندين فقره کالهبرداري با عناوين جعلي مقام هاي 
کشوري کرده بود، موضوع در دستور کار پليس قرار 
ماموران  کرد:  اظهار  پيري  فردين  سرهنگ  گرفت. 
توانستند متهم را به داخل استان ايالم براي مالقات 
عمليات  يک  در  و  بکشانند  صوري  معامله  انجام  و 
غافلگيرانه متهم را دستگير کردند. وي با بيان اينکه اين 
کالهبردار يک ميليارد و ٢٠٠ ميليون ريال کالهبرداري 
کرده است، گفت: متهم به مراجع قضايي تحويل شد. 

قتل فجيع خانوادگى

ايرنا: داماد يک خانواده در دزفول در اقدامي جنون 
قتل  به  را  همسرش  مادر  و  پدر  نيز  و  همسر  آميز 
رساند. دادستان عمومي و انقالب دزفول گفت: اين 
حادثه روز دوشنبه در کوي مدرس دزفول رخ داده 
است.قهرماني افزود: در اين جنايت داماد خانواده با 
ضربات چاقو همسر و سپس پدر و مادر همسرش را 
نيز به قتل رساند. وي با بيان اينکه قاتل متواري مي 
باشد افزود: تا دستگير نشدن قاتل انگيزه و علل اين 
قتل مشخص نخواهد شد ولي کارشناسان آگاهي و 
قضايي شهرستان موضوع را بصورت جدي در دستور 

کار قرار داده اند.

جسد زن قربانى از داخل چاه
 بيرون كشيده شد

مدير روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
شهرداري کاشان از خارج کردن جسد يک زن ٤٠ ساله از 
يک حلقه چاه در منطقه راوند خبر داد. به گزارش باشگاه 
وجود  احتمال  اعالم  با  کرد:  اظهار  فدايي  خبرنگاران، 
جسدي داخل چاه از سوي ماموران آگاهي، تيم عملياتي 
امداد و نجات ايستگاه شماره ٢ اين سازمان با تجهيزات 
به محل اعزام شد. وي افزود: آتش نشانان درون چاه 
رفتند و پس از کشف و خارج کردن جسد، آن را تحويل 
ماموران انتظامي دادند. گفتني است، پليس هنوز هيچگونه 

اطالعاتي درباره اين جسد اعالم نکرده است.

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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  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

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

فروشــى
باغ در محدوده خدماتى شهردارى مود به 

مساحت 2000 متر و 80 اصله درخت زرشك  
با استخر ذخيره آب و 6 ساعت آب قنات  

فى: توافقى            09155623695

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه
صنعـت و معـدن 5
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آغاز ثبت نام و صدور معرفى نامه تحصيلى 
فرزندان الزم التعليم اتباغ افغانى 

خارجى  مهاجرين  و  اتباع  امور  كل  اداره  خبر-  گروه 
وزارت كشور در اطالعيه اى ضوابط ثبت نام فرزندان 
الزم التعليم اتباع افغانى را اعالم كرد. بر اين اساس 
از صبح  نامه تحصيلى  نام و صدور معرفى  ثبت  كار 
اقدام و  روز دوشنبه 94/5/12 در محل دفاتر كفالت 
اشتغال اتباع خارجى آغاز شده و تا ساعت 14 روز جمعه 
94/5/16 ادامه خواهد داشت. در فرايند ثبت نام صرفًا 
فاقد  مدرك  داراى  يا  قانونى  مدرك  فاقد  خانوارهاى 
اعتبارى كه داراى فرزند يا فرزندان در سن تحصيل 

بين 7 الى 18 سال هستند مى توانند شركت نمايند.

براى رونق ورزش استان
بايد از تجارب پيشكسوتان استفاده كنيم

نمايندگان  انديشى  هم  نشست  فرد-  كاظمى 
پيشكسوتان عرصه ورزش آموزشگاه ها و هيئت ورزش 
محل  در  گذشته  روز  جنوبى  خراسان  آموزى  دانش 
تربيت  معاون  برگزار شد.  بيرجند  سالن شهيد شهپر 
استان  پرورش  و  آموزش  كل  اداره  و سالمت  بدنى 
در اين نشست گفت: آموزش و پرورش استان با همه 
با هدف  را  بسيارى مهمى  كارهاى  مالى،  تنگناهاى 
ارتقاى فرهنگ ورزش آموزشگاهى انجام داده است. 
دانش آموزى  ورزش  هيئت هاى  تشكيل  افزود:  رادنيا 
در استان ها و شهرستان ها پويايى و سرزندگى را به 
جامعه دانش آموزى باز مى گرداند. وى تصريح كرد: 
آموزش و پرورش درصدد است در ادامه المپياد درون 
فعال  را  اى  مدرسه  درون  هاى  كانون  اى،  مدرسه 
نمايد. كارشناس مسئول تربيت بدنى آموزشگاه هاى 
استان نيز اظهار كرد: براى رونق ورزش استان بايد از 
تجارب پيشكسوتان استفاده كنيم. مقدس افزود: بايد 
متوليان ورزش استان ارزش كار خود را بدانند چون 
كار ورزش و تربيت بدنى شادابى و نشاط را به جامعه 

و نسل جوان منتقل مى كند.

حضور 19نجاتگر خواهر در دوره  تخصصى 
اقدامات پيش بيمارستانى در بيرجند

از  بيرجند  احمر  هالل  جمعيت  رئيس  خبر-  گروه 
برگزارى دوره  تخصصى اقدامات پيش بيمارستانى از 
تاريخ 4/10 /94 لغايت 94/4/15 در بيرجند خبر داد. 
خدمتى با بيان اينكه اين دوره با حضور  19 نجاتگر 
خواهر در جمعيت هالل احمر بيرجند در حال برگزارى 
دوره هاى تخصصى  برگزارى  از  افزود: هدف  است، 
آموزش تخصصى امدادگران عضو در تيم هاى امداد و 
نجات،  افزايش دانش عملياتى اعضاى تيم هاى امداد 
و نجات، افزايش كارايى عمليات هاى امداد و نجات 
در سوانح و حوادث، ارتقاى توان كيفى جمعيت هالل 
احمر در راستاى مقابله با حوادث و سوانح، نمايش توان 
نقش  تثبيت  احمر،  جمعيت هالل  عملياتى  و  علمى 
محورى جمعيت هالل احمر در عرصه پاسخ به سوانح 
و حوادث مى باشد. وى افزود: اين دوره به مدت 40 
ساعت درحال برگزارى است و در پايان اين دوره به 

قبول شدگان گواهينامه مربوطه اهدا خواهد شد.

آغاز طرح تفكيك زباله در طبس 

گروه خبر- طرح تفكيك زباله از مبدأ در شهر طبس 
شهردارى  شهرى  واحدخدمات  مسئول  شد.  آغاز 
طبس گفت: اين طرح با سرمايه گذارى 30 ميليون 
تومانى بخش خصوص اجرا مى شود. شكوهى افزود: 
در اين طرح، پسماندها و زباله هاى قابل بازيافت از 
شهروندان  به  و  آورى  جمع  شهروندان  منزل  درب 
به گفته وى  زباله داده مى شود.   پول و پالستيك 
روزانه در اين شهر 21 تن زباله جمع آورى مى شود 

كه 30 درصد آنها قابل بازيافت است.

على ضيا پنجشنبه مهمان بيرجندى ها است

ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  هنرى  معاون  خبر-  گروه 
در  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  جنوبى  خراسان  اسالمى 
پنجشنبه 15  روز  در  كه  خبرنگاران  از  تجليل  مراسم 
مردادماه ساعت 16:30 در سالن اجالس دانشگاه پيام 
نور بيرجند برگزار مى شود سيد على ضياء مجرى توانمند 
تلويزيون اجراى زنده خواهد داشت. زمزم افزود: در اين 
مراسم از 155 خبرنگار و از 4 نفر به طور ويژه از جمله 
پيشكسوتترين و جوانترين خبرنگار، خادم رسانه و تشكل 
همراه تجليل خواهد شد. وى بيان كرد: سخنران ويژه 
اين مراسم خدمتگزار، استاندار خراسان جنوبى خواهد بود 
و محبى، مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 
جنوبى نيز سخنرانى خواهد داشت همچنين نمايندگان 
خبرنگاران، نظرهاى خود را بيان مى كنند و برنامه هاى 

هنرى شادى نيز در اين مراسم اجرا خواهد شد.

بازديد فرمانده نهاجا از آمادگى رزمى 
پايگاه شكارى شهيد حسينى بيرجند 

تسنيم- امير شاه صفى فرمانده 
نيروى هوايى ارتش، با حضور 
حسينى  شهيد  پايگاه  در 
بيرجند از قسمت هاى مختلف 
اين پايگاه بازديد كرد. در اين 
جليلى  االسالم  حجت  ديدار 
عقيدتى  اداره  رئيس  صفت 

را  هوايى  نيروى  فرمانده  مسئولين،  ديگر  و  سياسى 
همراهى مى كردند. امير شاه صفى در اين بازديد از توان 
عملياتى و آمادگى رزمى پايگاه شكارى شهيد حسينى 
بازديد كرد. همچنين فرمانده نهاجا، با كاركنان اين پايگاه 
ديدار و در جريان مشكالت آنان قرار گرفت و براى رفع 

اين مشكالت، دستوراتى صادر كرد.

اختصاص 50 ميليون تومان 
به هيئت ورزش هاى پهلوانى و زورخانه اى 

اختصاص  از  جنوبى  خراسان  استاندار  فرد-  كاظمى 
مبلغ 50 ميليون تومان براى ورزش زورخانه اى خبر 
داد. خدمتگزار در حاشيه بازديد از زورخانه اميرعرب و 
ديدار با با ورزشكاران رشته پهلوانى با اعالم اين خبر 
 ضمن تأكيد بر اينكه ورزش هاى پلهوانى و زورخانه اى

ريشه در اخالص، فرهنگ و پاكى و صداقت دارد، گفت: 
هر چه به حوزه ورزش توجه بيشترى كنيم، در گسترش 
شادى و نشاط در بين نسل جوان موفق تر خواهيم بود. 
تاريخى،  ريشه  اى  زورخانه  ورزش  اينكه  بيان  با  وى 
اعتقادى و فرهنگى دارد، اظهار كرد: اين ورزش ريشه در 
اخالص، فرهنگ و پاكى و صداقت دارد. استاندار افزود: 
 هر چقدر كه به حوزه ورزش توجه كنيم بيشتر توانسته ايم
را در نسل جوان رونق دهيم. مهدى  شادى و نشاط 
قمرى، رئيس هيئت ورزش هاى پهلوانى و زورخانه اى 
استان نيز در اين مراسم با بيان اينكه در حال حاضر 22 
زورخانه فعال در استان وجود دارد، اظهار كرد: از اين 
تعداد 4 زورخانه در بيرجند فعال است كه برخى از آنها 
در دو تا سه شيفت فعاليت مى كنند. قمرى گفت: سال 
گذشته حدود 600 ورزشكار بيمه شدند و حدود 600 

ورزشكار زورخانه اى هم بيمه نشدند. 

مسافران و گردشگران، يك ظرفيت
و فرصت مثبت براى پيشرفت بشرويه هستند

گروه خبر- باقرى فرماندار شهرستان بشرويه در نشست 
اعضاى ستاد سفر اين شهرستان با بيان اينكه شهرستان 
بشرويه از جمله شهرستان هاى ويژه در مسير رفت آمد 
است گفت: خوشبختانه با پيگيرى اخير مبلغ 1 ميليارد 
و 700 ميليون تومان در سال جارى براى روكش مسير 
بشرويه به طبس و همچنين طرح مطالعاتى دو بانده 
بشرويه  فردوس  ديهوك  راهى  سه  تا  بشرويه  شدن 
تا دو  يافته كه كار مطالعاتى دوبانده شدن  اختصاص 
كرد:  بيان  همچنين  وى  است.  اقدام  دست  در  راهى 
بشرويه جزو آندسته از شهرستان هاى تاريخى استان 
است كه وجود خانه هاى قديمى، جاذبه هاى بسيارى 
در شهرستان به وجود آورده است و همچنين در بحث 
صنايع دستى  هم  فعاليت بيشترى صورت مى گيرد كه 
بايد بيش از پيش از فرصت هاى جاذبه هاى طبيعى و 
صنايع دستى استفاده نماييم. وى تأكيد كرد: مسافران 
براى  مثبت  فرصت  و  پتانسيل  يك  گردشگران،  و 
اين شهرستان هستند كه مى طلبد فعاالن  پيشرفت 
بخش گردشگرى دراين زمينه فعاليت بيشترى داشته 
باشند. باقرى تأكيد كرد: با داشتن كوير زيبا ايجاد كمپ 
كويرنوردى نياز اصلى بشرويه است و بايد هرچه سريعتر 

كمپ گردشگرى در اين شهرستان  داير شود. 

اكرام ايتام شهرستان خوسف
 توسط كاركنان خير 04 امام رضا (ع)

گروه خبر- تعدادى از ايتام شهرستان خوسف توسط 
تحت  (ع)  رضا  امام   04 آموزش  مركز  كاركنان 
پوشش قرار مى گيرند. طى ديدارى كه صبح ديروز 
با حضور رئيس كميته امداد خوسف و حجت االسالم 
منصورى نيا رئيس عقيدتى سياسى مركز آموزش 04 
امام رضا (ع) صورت گرفت منصورى نيا گفت: اين 
خير  كاركنان  به همكارى  توجه  با  دارد  مركز سعى 
ايتام  از  تعدادى  دادن  قرار  پوشش  تحت  به  نسبت 
بدون حامى شهرستان خوسف اقدامات قابل توجهى 
انجام دهد. الزم به يادآورى است مبالغ جمع آورى 
شده از صندوق هاى صدقات به حساب سربازان بى 
شدن  برآورده  به  نسبت  تا  گردد  مى  واريز  بضاعت 

نيازهاى مالى آنان در حد توانايى اقدام شود.

آغاز ثبت نام سى وهشتمين 
دوره مسابقات قرآن كريم در استان 

مسابقات  دوره  هشتمين  و  نام سى  ثبت  خبر-  گروه 
در  مسابقات  اين  شد.  آغاز  استان   در  كريم  قرآن 
 رشته هاى حفظ، قرائت، ترتيل و مفاهيم برگزار مى شود. 
عالقه مندان براى شركت در اين مسابقات مى توانند به 
اداره اوقاف سراسر استان و يا سايت مسابقات قرآن به 

آدرس www.s-iqc.ir مراجعه كنند.

اتاق  رئيس  ديدار  در  استاندار خراسان جنوبي  گروه خبر- 
تجارت واليت پكتياي افغانستان به همراه تني چند از تجار 
اين واليت با بيان اين مطلب افزود: آماده ميزباني از والي 
واليت پكتيا و ساير مقامات سياسي اين استان هستيم تا 
روابط اقتصادي، تجاري و فرهنگي بين دو استان عميق 
اقتصادي،  تر شود. خدمتگزار، تصريح كرد: ظرفيت هاي 
فرهنگي و اجتماعي فراواني در خراسان جنوبي وجود دارد 
كه مي تواند به تسهيل روند توسعه و پيشرفت در افغانستان 
كمك كند كه بايد از ظرفيت هاي موجود در استان براي 

توسعه روابط همه جانبه با افغانستان بيشتر استفاده شود. 

از  يكي  را  خصوصي  بخش  توان  از  استفاده  خدمتگزار، 
استان  دو  در  اقتصادي  توسعه  و  رشد  هاي  راه  مهمترين 
خراسان جنوبي و پكتيا دانست و تصريح كرد: بايد از بخش 
خصوصي و سرمايه گذاراني كه مايل به انجام سرمايه گذاري 
و يا صادرات و واردات محصوالت خود به ايران و افغانستان 
هستند، حمايت هاي بيشتري صورت گيرد. وى فعال سازي 
بازارچه هاي مرزي را يكي از مهمترين راه هاي افزايش 
صادرات و واردات از استان به كشور افغانستان دانست و 
تصريح كرد: در سفر رئيس جمهوري اسالمي افغانستان به 
ايران اين موضوع به عنوان يك درخواست مورد تأكيد قرار 

گرفته اين در حالي است كه برخي مشكالت در اين زمينه 
در دولت افغانستان وجود دارد كه بايد مرتفع شود تا شاهد 

فعال سازي ساير بازارچه هاي مرزي استان باشيم.
دكتر نصير علميار رئيس اتاق تجارت واليت پكتياي افغانستان 

نيز با بيان اينكه اين سفر قطعاً آغازي بر انجام سفرهاي بعدي 
به اين استان خواهد بود، گفت: در سفرهاي بعدي با شناسايي 
ظرفيت هاي اقتصادي، صنعتي و معدني خراسان جنوبي، 

براي افزايش سطح مراودات تجاري استفاده خواهيم كرد.

آماده ميزباني از والي واليت پكتيا هستيم

سرپرست فرماندارى بيرجند با بيان اينكه وظايف و اهداف دستگاه ها بايد براى 
مردم شفاف سازى شود، گفت: اگر مردم از اهداف و وظايف دستگاه ها آگاهى 

يابند از عملكرد دستگاه ها رضايت خواهند داشت. به گزارش فارس، جزندرى 
شهروندى  حقوق  و  عمومى  امنيت  حريم  از  صيانت  ستاد  جلسه  دومين  در 
مردم  نظام  يك  در  شهروندى  حقوق  موضوع  كرد:  اظهار  بيرجند  شهرستان 
ساالر به ويژه نظام مردم ساالرى دينى كه بهترين نوع حكومت است بايد به 
طور جدى مدنظر مسئوالن دستگاه هاى دولتى قرار گيرد. وى با بيان اينكه 
وظايف و اهداف هر دستگاه بايد براى مردم شفاف سازى شود، افزود: ابهام در 
عملكرد دستگاه هاى نارضايتى و ايجاد فاصله بين ملت و دولت را در پى دارد.

فرماندارى  در  شهرستان  صيانت  ستاد  بازرسى  تيم  اينكه  بيان  با  جزندرى 
تشكيل شده و اعضاى آن مشخص شده است، يادآور شد: در دو حوزه عفاف 
و حجاب و رعايت حقوق شهروندى ادارات شهرستان مورد بازديد قرار گرفتند 
و بيشتر ادارات نمره كامل را كسب كردند. وى با اشاره به اينكه دستگاه هاى 
با  دولتى شهرستان از لحاظ نيرو و امكانات دچار ضعف هستند، اضافه كرد: 
توجه به اينكه شهرستان بيرجند مركز استان است، ادارات كل، مديريت خود 

را به شهرستان هم اعمال مى كنند.

سرپرست فرماندارى بيرجند تأكيد كرد:

لزوم شفاف سازى وظايف دستگاه هاى دولتى براى مردم

پيكر مطهر 4 شهيد گمنام 20 مرداد ماه در استان تشييع مى شود

گروه خبر- مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان جنوبى با اعالم اين خبر گفت: مراسم وداع با شهدا 20 مردادماه همزمان با شهادت 
امام جعفر صادق(ع) رأس ساعت 6 و نيم با خواندن زيارت عاشورا در محل محبان الزهرا(ع) بيرجند برگزار خواهد شد. مجنونى افزود: بعد از پايان مراسم 

وداع، دو شهيد گمنام در شهر ارسك، يك شهيد در پادگان محمد رسول ا... (ص) و يك شهيد در تيپ سه امام رضا(ع) خاكسپارى مى شوند.

گروه خبر- كاروان خدام حرم مطهر و نورانى رضوى همزمان 
با 31 مرداد به منظور شركت در جشن بزرگ زير سايه خورشيد 
خراسان  استان  وارد  كرامت  دهه  برنامه  در 130  و حضور 
جنوبى مى شوند. عرب زاده مسئول دبيرخانه جشن هاى زير 
سايه خورشيد خراسان جنوبى كه در سالن كنفراس دبيرخانه 
امسال  كرد:  اظهار  شد،  برگزار  استان  مساجد  هاى  كانون 
براى هشتمين سال متوالى، استان خراسان جنوبى در دهه 
 كرامت ميزبان خدام رضوى است. وى افزود: اين خدام به 
شهرستان هاى فردوس، سرايان و بشرويه سفر خواهند كرد. 

وى همچنين از حضور اين خدام در شهرهاى آيسك و سه 
قلعه خبر داد و گفت: 2 شهريور ماه مصادف با آغاز هفته 

دولت، خدام حرم رضوى وارد شهر بيرجند مى شوند.

شوراى هماهنگى بزرگداشت دهه كرامت برگزار شد

به گزارش خبرنگاران آوا اولين شوراى هماهنگى بزرگداشت 
دهه كرامت در سال جارى نيز برگزار شد. مسئوالن فرهنگى 
استان در اين جلسه ضمن تأكيد بر  آشنايى هرچه بيشتر نسل 
جوان با سبك زندگى امام رضا(ع)، خواستار برگزارى مراسم 

عقد زوج هاى جوان همزمان با دهه كرامت در مساجد استان 
شدند. زاهدى مسئول دبيرخانه كانون هاى مساجددر اين 
جلسه اظهار كرد: متأسفانه امروز فرزندان ما با سيره و سبك 
امام رضا(ع) و حضرت  از جمله  ائمه معصومين(ع)  زندگى 

فاطمه معصومه(س) بيگانه هستند. 
نخعى پور نماينده مركز مديريت حوزه هاى علميه خراسان 
جنوبى نيز خواستار توزيع پرچم رايگان به منظور آذين بندى 
معابر شد. وى همچنين از هيئت امناى مساجد خواست در 
دهه كرامت كه ايام شادى است مراسم عقد زوج هاى جوان 

به صورت رايگان و يا همراه با تخفيف ويژه در مساجد برگزار 
شود. رضايى نماينده تبليغات اسالمى خراسان جنوبى نيز در 
اين جلسه از برگزارى 5 دوره آموزشى در دهه كرامت خبر داد. 
وى از برگزارى جشن محورى والدت امام رئوف در مسجد 
امام رضا(ع) بيرجند خبر داد و گفت: از دادستان كل كشور 

براى سخنرانى در اين مراسم دعوت شده است.
 فوالدى نماينده اداره كل ميراث فرهنگى خراسان جنوبى نيز 
از بازديد رايگان از موزه هاى استان در عصر روز ميالد امام 

رضا (ع) خبر داد.

شركت خدام حرم مطهر امام رضا (ع) در 130 برنامه دهه كرامت

كاظمى فرد- مسئوالن مركز بايد جوابگو استان باشند و 
اگر فرصت ندارند اختيارات بيشترى به استانداران بدهند. 
با  استان  بحران  مديريت  هماهنگى  شوراى  در  استاندار 
بيان اينكه بعضى خيال مى كنند مديران استانى خوابيده اند 
با تمام وجود  و كار نمى كنند، تأكيد كرد: مديران استان 
تالش مى كنند اما اختياراتشان محدود است و اگر منابع 
و اختيارات مديران استان افزايش يابد مى توانند پاسخگو 
باشند در غير اين صورت نبايد بى انصافى كرد و حرف هاى 

خارج از عقل و منطق در مورد آنان زده شود.
وى با بيان اينكه در حال حاضر اعتبارات مديريت بحران 
در اختيار معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست 
جمهورى قرار دارد، افزود: اين مسئله بايد در برنامه توسعه 
ششم ديده شود و اعتبارات مديريت بحران براى رسيدگى 

سريع به امور مرتبط در اختيار وزارت كشور قرار گيرد.
خدمتگزار با بيان اينكه استاندار مسئوليت شوراى مديريت 
بحران در استان  را برعهده دارد، تصريح كرد: ولى وقتى 
بحث از مديريت بحران مى شود متأسفانه هيچ اعتبارى در 

اين خصوص در اختيار استان وجود ندارد.
 خدمتگزار در ادامه به بند ج تبصره 19 قانون بودجه سال 
94 اشاره كرد و گفت: اين اعتبارات براى مديريت بحران 
در كشور مصوب شده اما تاكنون يك ريال از آن در اختيار 
ادامه  وى  كنيم.  مديريت  تا  است  نگرفته  قرار  استان ها 
داد: بايد افزايش اختيارات مديران در استان ها مود توجه 

توان  نمى  اختيارات  و  امكانات  بدون  كه  چرا  گيرد  قرار 
مشكالت مردم را حل كرد.

مسئوالن مركز، مناطق مرزى و عشايرى 
خراسان جنوبى را درك نمى كنند 

خدمتگزار با اشاره به اينكه مسئوالن كشورى در مركز كشور، 
خراسان جنوبى و مشكالت آن به ويژه در مناطق مرزى و 
عشايرنشين را درك نمى كنند، خاطرنشان كرد: بالغ بر 400 
روستاى استان با تانكر آبرسانى مى شوند و اعتباراتى كه در 

اين باره تخصيص مى يابد كفاف نيازهاى استان را نمى دهد.

25 درصد اعتبارات آبرسانى 
در سال گذشته تخصيص يافته است

استاندار با اشاره به اين نكته كه قبل از وقوع حوادث بايد 
اقدامات الزم جهت پيشگيرى انجام شود، عنوان كرد: از 

اعتبار 8 ميليارد تومانى كه در سال گذشته جهت آبرسانى 
به روستاهاى استان از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور اختصاص داده شده بود، تنها 25 درصد آن تخصيص 
يافته است. وى اضافه كرد: 40 درصد از اعتبارات مذكور 
براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايى و باقيمانده 
به نسبت 40 درصد هزينه اى و 60 درصد تملك دارايى هاى 
سرمايه اى براى نوسازى، خريد و احداث پايگاه هاى امداد و 
نجات و انبارهاى اضطرارى و ساير موضوعات و تكاليف 
احمر جمهوري  اساسنامه جمعيت هالل  قانون  مندرج در 
با  مقابله  و  آمادگى  و  پيشگيرى  منظور  به  ايران  اسالمى 

حوادث، سوانح و بحران ها در اختيار اين جميعت قرار دارد. 
وى از مديران درخواست كرد: اختياراتى كه الزم مى دانند 
مركز بايد در اختيار استان قرار دهد را به استاندارى اعالم 
كنند تا با پيگيرى وضعيت مديران استانى به لحاظ اعتبارات 

و امكانات مشخص  شود.

تجهيز مراكز اورژانس كشور به 800 آموبوالنس 
معاون اجرايى مركز مديريت حوادث و فوريت هاى پزشكى 
كشور نيز گفت: امسال 800 دستگاه آمبوالنس جديد در 
پيش  اورژانس  نقل  و  ناوگان حمل  نوسازى  اجراى طرح 

بيمارستانى جايگزين آمبوالنس  هاى فرسوده مى شوند. 
اورژانس  بحث  ما  دغدغه هاى  از  افزود:يكى  ميعادفر 
را  استان  در  بيمارستانى  اورژانس  كه 3  است  بيمارستانى 
در دستور كار داريم كه در فازهاى بعدى اعتبارات آن توزيع 
نيز  بيمارستانى  حوادث  بحث  در  افزود:  وى  شد.  خواهد 
بيمارستان صحرايى را در استان خراسان جنوبى داريم كه 
بايد تجهيز شده و از اعتبارات حوادث استانى در اين زمينه 
كمك شود و در زمينه اوژانس هوايى استان نيز ايجاد آشيانه 

اورژانس هوايى حمايتى در استان بايد احداث شود.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان نيز با اشاره به اينكه 
خشكسالى  با  استان  مساحت  درصد   90.81 اكنون  هم 
مواجه است، گفت: ميزان خسارت برآورده شده خشكسالى 
به بخش كشاورزى استان در سال زراعى 94-93 بالغ بر 

يك هزار و 225 ميليارد تومان بوده است.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان هم گفت: در چهار 
ماه نخست امسال تعداد 441 حادثه در خراسان جنوبى به 
وقوع پيوست كه در اين حوادث يك هزار و 606 نفر جزو 
آنها دچار  نفر  بودند كه يك هزار و 575  حادثه ديدگان 

آسيب شدند و 400 نفر اسكان اضطرارى يافتند. 

دفاع تمام قد استاندار از عملكرد مديران استانى

جنوبي  خراسان  استاندار  اجتماعي  و  امنيتي  سياسي،  معاون 
هفته  جلسات  در  استانى  مسئوالن  از  برخى  نكردن  از شركت 
دفاع مقدس انتقاد كرد و گفت: دفاع مقدس يك فراز تاريخى 
فراموش نشدنى در كشور و به خصوص نظام جمهورى اسالمى 
ستاد  جلسه  در  حسينى  شبستان،  گزارش  به  است.  انقالب  و 
بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان اظهار كرد: هر چه كه سال 

ها بگذرد دفاع مقدس بهتر و بزرگتر خواهد شد و مردم بيشتر 
به ابعاد مختلف دفاع مقدس پى خواهند برد. وى افزود: بايد با 
حساسيت با موضوع دفاع مقدس برخورد كنيم و با تمام توان 
براى برگزارى هرچه باشكوه تر برگزار شدن برنامه هاى هفته 

دفاع مقدس تالش كنيم. 
رفع  روى  از  تنها  كه  باشد  طورى  نبايد  كرد:  تصريح  حسينى 

تكليف چند برنامه برگزار كنيم.
دفاع  هفته  جلسات  در  استانى  مديران  حضور  عدم  گفت:  وى 
مقدس و كم كارى و عدم مشاركت و همكارى آنها به هيچ وجه 
قابل قبول نخواهد بود، چراكه ما هر چه داريم از دفاع مقدس 
است؛ لذا دستگاه هاى اجرايى با جديت برنامه هاى هفته دفاع 

مقدس را برگزار كنند و مشاركت جدى داشته باشند.

حضور نيافتن مديران در جلسات هفته دفاع مقدس قابل توجيه نيست

دعوت نامه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)

شركت تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند

جلسه مجمع عمومى فوق العاده "نوبت سوم" شركت تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند 
در تاريخ 94/5/27 ساعت 16 در محل تاالر ميالد پادگان 04 بيرجند واقع در انتهاى خيابان ارتش 
برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت به عمل مى آيد براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين 
مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند 
همزمان با نماينده تام االختيار خويش تا پايان وقت ادارى 94/5/25 به دفتر شركت مراجعه و برگ 
وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه 

راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور كار جلسه:
تغييرات در بند (ب)- شرايط اختصاصى عضويت – ماده 12 اساسنامه

هيئت مديره تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول"

چون در پرونده 441/94 اجرايى در قبال محكوميت آقاى على ميرى به پرداخت مبلغ 82/500/000 ريال در 
حق محكوم له آقاى هادى فرخان و پرداخت مبلغ 4/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به 

توقيف يك عدد كارواش از محكوم عليه به شرح جدول ذيل كه كارشناسى گرديده است.

برآورد قيمتنوع و مشخصات دستگاه

مجموعه كارواش شامل يك دستگاه پمپ اينتر ايتاليا (100bar -11  lit/min) كه يك دستگاه 
الكتروموتور تك فاز ساخت شركت موتوژن (2,2kw -1500 rpm) با آن كوپل مى باشد و شاسى 
 مربوطه- يك عدد النس تفنگى كارواش- حدود 16 متر شيلنگ كارواش- يك دستگاه كف پاش 

با متعلقات- يك دستگاه جارو برقى 3 موتوره كه فقط در يك دور كار مى كند.
(تمامى لوازم فوق مستعمل مى باشند)

14/500/000 ريال

كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/6/7 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه 
قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن 
معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت 
تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده 

خريدار خواهد بود.
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

الستيـك فـرازى
 نقدى تخفيف ويژه

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

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

چكاپ رايگان

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  در  منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       09158076574 - نظرى



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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ت 
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ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام كاظم (ع) : دعايى كه بيشتر اميد اجابت آن مى رود و زودتر 
به اجابت مى رسد،  دعا براى برادر دينى است در پشت سر او. 

(اصول كافى، ج1، ص52)

12 : 40
19 : 51
23 : 53
4 : 16
5 : 49

دهكده زيبا در هلند بدون خيابان عكس روز 

پيام هاى مثبتى از عربستان دريافت كرديم 

معاون وزير امور خارجه گفت: در ديدار با وزير خارجه 
كه  شنيديم  او  از  مثبتى  حرف هاى  عربستان  جديد 
اين حرف ها  آينده شاهد ترجمه عملى  اميدواريم در 
اجالس  حاشيه  در  من  افزود:  اميرعبداللهيان  باشيم. 
الجبير  عادل  با  در جده  اسالمى  كنفرانس همكارى 
ديدار كردم و مطالب صريح و شفافى از آقاى الجبير 
همان  با  ها  جواب  و  شنيدم  منطقه  مسائل  درباره 

صراحت و شفافيت به ايشان داده شد.

ظريف : امنيت از طريق نا امن كردن 
ديگران به دست نمى آيد

 
محمد جواد ظريف وزير خارجه كشورمان طى يادداشتى 
خطاب به اعراب، بر ضرورت وجود وحدت براى مقابله 
با تهديدات تاكيد كرد. در بخشى از اين يادداشت آمده 
است : همه ما بايد اين واقعيت را بپذيريم كه زمان 
بازى هاى با حاصل جمع صفر تمام شده و ما همه 
 با هم يا برنده و يا بازنده ايم. امنيت پايدار از طريق  
ملتي  هيچ  آيد.  نمى  به دست  ديگران  كردن  امن  نا 
نمي تواند به منافع خود دست يابد، بدون اين كه منافع 
ديگران را نيز در نظر گيرد. چه بخواهيم و چه نخواهيم 
اين سرنوشت محتوم همه ماست. البته اين همكارى 
دشمنان  با  تعامل  تلخ  ضرورت  يك  ناپذير،  اجتناب 
نيست، بلكه يك روند شيرين اصالح و دوستى ميان 
برادران و اعضاى يك خانواده است كه چند صباحى از 

هم فاصله گرفته اند.

گزينه هاى روى ميز شعار توخالى است

نماينده آمريكا در سازمان ملل در دولت بوش در مطلبى 
با رد كردن «برجام» نوشت كه «بازگشت تحريم ها 
مثل وردخوانى اوباما درباره همه گزينه هاى روى ميز 

است، شعار توخالى سياسى است».

 اگر كنگره توافق را رد كند، اتحاديه اروپا 
به اجراى «برجام» ادامه مى دهد

خارجه  وزير  پيش  ماه  چند  تا  كه  بيلت»  «كارل 
ايرانى  نشريه  يك  با  گفتگو  در  است  بوده  سوئد 
است  مصمم  كامال  نظر  به  اوباما  پرزيدنت   : گفت 
توافق  اگر كنگره  را وتو كند.  توافق  با  كه مخالفت 
را بخواهد نابود كند، آن موقع ديگر تمامى ماجرا به 
خود آمريكا مربوط مى شود. توجه داشته باشيد كه 
توافق در حال حاضر توسط شوراى امنيت تصويب 
مطمئنم  من  كرد.  نخواهد  تغيير  مسلما  اين  و  شده 
اجزاى  تمامى  وضعيتى  چنين  در  اروپا  اتحاديه  كه 
نيز تعهدات  ايران  اين تصور كه  با  را  ممكن توافق 

خود را انجام مى دهد اجرا خواهد كرد.

تكذيب حضور پسر ظريف در عروسى 
دختر وزير خارجه آمريكا  

ادعاى يك  امور خارجه  وزارت  در  مقام مسئول  يك 
سايت آمريكايى در مورد حضور فرزند وزير امور خارجه 
خارجه  امور  وزير  فرزند  ازدواج  مراسم  در  كشورمان 

آمريكا را خبر سازى محض دانست.

بدنه مجلس مايلند نظر رهبرى در مورد توافق عملى شود 

حداد عادل با بيان اين كه «مسئله نگران كننده در مجلس منع 
تسليحات نظامى ايران و موشك هاست»، افزود: بدنه مجلس 
مايلند كه نظر مقام معظم رهبرى در مورد توافق عملى شود و 
مجلس بنا ندارد كه از زير قضيه هسته اى شانه خالى كند. قبل 
از اعالم توافق وين، خطوط قرمز رهبرى به صورت مصوبه 
درآمد و قانون مجلس با راى باال به تصويب رسيد. وى افزود : مجلس به عنوان يك 

بخش از مجموعه نظام انجام وظيفه و هماهنگ با نظام عمل مى كند.

صفار هرندى :  توافق حاوى خواسته هاى حداقليست

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه جمع بندى 
جمع بندى  در  آنچه  گفت:  نيست،  مطلق  پيروزى  هسته اى 
هسته اى به دست آمد، نه چيز خوبى بود و نه چيز بدى و 
خواسته هاى حداقلى ما در آن لحاظ شده است. صفارهرندى 
به  كه  واقعيتى  رهبرى  معظم  مقام  فرموده  به  كرد:  اظهار 
ايران قدرت مذاكره داد و آنان را پاى ميز مذاكره كشاند و خودشان هم گفته بودند، 

نفوذ جمهورى اسالمى و قدرت فزاينده آن در منطقه است.

نجواها را شنيديد اما صداى رسا را نه    

سخنگوى سازمان انرژى اتمى اظهار كرد: مى خواهم 
 به آن نماينده محترم كه از او در يكى از خبرگزارى ها 
ما  به  در مجلس  است كه «آقاى صالحى  نقل شده 
گفتند برويد دعا كنيد توافق به هم بخورد، چون واقعًا 
خطرناك است» سوال كنم چرا به نجواهايى كه معلوم 
نيست منشاء آن چيست گوش فرا داديد اما صداى رسا 
و قاطع ايشان در جلسه علنى مجلس مقابل نمايندگان 
ملت را كه با صراحت و قاطعيت هر چه تمام تر اعالم 
كرد: «بنده اين جا آمده ام كه شهادت بدهم مسئوليت 
شرعى، وجدانى، عرفى و عقالنى آن چه را كه در بعد 

فنى به دست آورده ايم، مى پذيريم» را نشنيديد؟.

 صداوسيما از احمدي نژاد حساب مي بُرد 

عضو كميسيون فرهنگي مجلس، تفاوت رفتار صدا و 
سيما با دولت امروز و دولت گذشته را در اين دانست 
كه برنامه هاي چالشي براي بررسي عملكرد دولت قبل 
وجود نداشت. مطهرى گفت: اي كاش در دولت آقاي 
احمدي نژاد هم اين دست از برنامه هاي انتقادي توليد 
و روي آنتن مي رفت؛ البته معتقدم صدا و سيما به دليل 

ترس از آقاي احمدي نژاد جرات اين كار را نداشت.

اعالم كانديداتورى آيت ا... هاشمى  

 آيت ا... هاشمى رفسنجانى در گفت و گويى اعالم 
خبرگان  مجلس  انتخابات  در  دارد  قصد  كه  كرد 
كانديد شود. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 
در پاسخ به سوالى در مورد اهميت دو انتخابات آتى 
بسيار  انتخابات  دو  اين  گفت:  خبرگان)  و  (مجلس 
هركس  هستند.  ما  انتخابات  مهمترين  جزو  و  مهم 
تعهد اسالمى و ملى دارد، بايد خودش را آماده كند 

و در انتخابات حضور داشته باشد.

 احمدى  نژاد در مجلس80 حامى دارد 

كه  اين  بر  تاكيد  با  جمهور  رئيس  مشاور    ، تركان 
اين تصور كه شخصى به نام احمدى نژاد بوده با دو، 
سه نفر دوروبرش كه همه اين مصيبت ها را اين آقا 
و آن دو، سه نفر بر سر كشور آوردند، اشتباه است. 
وى گفت: نمى توانيم بگوييم تفكر دولت هاى نهم و 
دهم مربوط به احمدى نژاد و دو، سه  نفر اطرافيانش 
بوده كه بعضى هايشان اكنون در زندان هستند. يك 
گروه حداقل 80 نفره از اين تفكر در مجلس هستند. 
اين جمعيت در قواى ديگر هستند. يك  از  گروهى 

گروهى از اين جمعيت در نهادهاى ديگر هستند.

توقيف  در اين دولت خبر عجيبى نيست 

توقيف  به  واكنش  در  تهران  نماينده  رسايى  حميد 
هفته  توقيف  خبر  شنيدن   : گفت  دى   9 نامه  هفته 
عجيبى  خبر  روحانى،  آقاى  دولت  در  دى   9 نامه 
نيست، اين دولت نشان داده كه بسيار كم تحمل تر 

از تراز يك دولت مدعى انتقادپذيرى است.

محسنى اژه اى در نشست خبرى در پاسخ 
پرونده  وضعيت  آخرين  درباره   سوالى  به 
بابك زنجانى و اين كه چند نفر در اين 
در  گفت:  شد؟  خواهند  محاكمه  پرونده 
ايشان دريافت كرده و  مورد وجوهى كه 
مبالغى كه بايد بابت فروش محموله هاى 
نظر  اظهار  طبق  مى گرداند،  بر  نفتى 
بازپرس، چون ايشان صادق نبوده معلوم 

نيست اين پول ها را چه كرده است.
سخنگوى قوه قضائيه تصريح كرد: خود 
قصد  كه  است  مدعى  كماكان  ايشان 
خدمت  مى خواسته  بلكه  نداشته  خالفى 
گفته  و  نوشته  نامه اى  هم  اخيرا  و  كند 
افتاده  اتفاق  اين  تحريم ها  خاطر  به  كه 
را  پولها  اين  مى توانم  باشم  خودم  اگر  و 
يا بستگانش  او  اميدواريم خود  برگردانم. 
اگر مى دانند جايى پول وجود دارد بگويند 
را  پول ها  كه  است  نفعشان  به  زيرا 
گفت:  قضائيه  قوه  سخنگوى  برگردانند. 
سه  براى  پرونده  اين  در  حاضر  حال  در 
به  پرونده  و  نفر كيفرخواست صادر شده 
دادگاه رفته، اما پرونده براى افراد ديگرى 

هم مفتوح است.
وضعيت  درباره   قضائيه  قوه  سخنگوى 
و  جهانگيرى  از  احمدى نژاد  شكايت 
اتهامات موجود در اين پرونده گفت: اين 
شكايت ثبت و به بازپرسى ارجاع شده و 

در مرحله كارهاى دادسرايى است.
روز   45 گذشت  به  اشاره  با  خبرنگارى 
درباره   هاشمى  مهدى  حكم  قطعيت  از 
آيا  كه  اين  و  او  حكم  اجراى  وضعيت 
صحت دارد كه قرار است مهدى هاشمى 
قضائيه  قوه  به  حبس  تحمل  جاى  به 
سوال  كند  كمك  كرسنت  پرونده  در 

حكم  گفت:  اژه اى  محسنى  كه  پرسيد؟ 
اين پرونده قطعى شد و از دادگاه تجديد 
اجراى  به  بدوى و سپس  دادگاه  به  نظر 
احكام ارسال شد. در اجراى احكام االن 
دنبال اين هستند كه حكم را اجرا كنند و 
ما همانند ساير پرونده ها اميدواريم حكم 
زودتر اجرا شود. وى گفت: وجود فاصله 
بين زمان قطعيت و اجراى حكم موضوع 
غيرمتعارفى نيست و معموال اجراى حكم 

پاسخ  در  اژه اى  محسنى  برد.  مى  زمان 
بر  مبنى  خبرنگاران  از  يكى  سوال  به 
اين كه شنيده شده اسفنديار رحيم مشايى 
يكى ديگر از معاونين رئيس دولت دهم 
شنيده هايى  هم  باز  و  شده   بازداشت 
با  رابطه  در  فرد  اين  كه  است  مطرح 
پرونده بقايى به دادگاه احضار شده است، 

گفت: هر دو مطلب كذب محض است. 
نه اين فرد بازداشت و نه فعًال به دادگاه 

احضار شده است.
خبرى  نشست  ادامه  در  اژه اى   محسنى 
اينكه  بر  مبنى  سوالى  به  پاسخ  در  خود 
جلسه  آخرين  مردادماه  دهم  جلسه  آيا 
بوده  پرونده سعيد مرتضوى  به  رسيدگى 
است؟ گفت: اگر متهمى در دادگاه تقاضا 
كند فالن فرد در جلسات حضور پيدا كند، 

اينطور نيست كه قاضى الزام داشته باشد 
به  كرد  درخواست  وى  كه  را  كسى  هر 
البته  داد:  ادامه  وى  كند.  دعوت  دادگاه 
در موارد ضرورى دادگاه چنين اقدامى را 
انجام مى دهد، اما اگر جايى چنين الزامى 
تشخيص  به  بستگى  باشد  نداشته  وجود 
و  دارد  پرونده  به  كننده  رسيدگى  قاضى 
اگر قاضى تشخيص داد كه حضور آن فرد 
مى تواند تأثير داشته باشد مى تواند وى را 

احضار كند.

ظرف هفت هشت روز آينده 
حكم مرتضوى صادر خواهد شد

جلسه  آخرين  قبل  جلسه  افزود:  وى 
است  بوده  پرونده  اين  به  رسيدگى 
قاضى  خود  از  را  موضوع  اين  البته  كه 
ايشان  باالتر  مسئول  از  ولى  نپرسيده ام، 
جلسه  آخرين  قبل  جلسه  كه  شنيده ام 
درخواست  ايشان  اما  است،  بوده  دادگاه 
شفاهى  دفاعيات  بر  عالوه  كه  داشته اند 
دفاعيات  مى خواهند  داده اند  ارائه  كه 
گفته  طبق  و  كنند  ارائه  نيز  را  كتبى 
دفاعيه  اين  روز  چند  ظرف  خودشان 
همچنين  داد.  خواهند  ارائه  را  كتبى 
دادگاه گفته است كه ظرف هفت هشت 

روز آينده حكم صادر خواهد شد.

اژه اى: مشايى بازداشت نشده / دنبال اجراى حكم مهدى هاشمى هستيم

 بابك زنجانى گفته خودم باشم پول ها را برمى گردانم

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

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

مناقصه عمـومي يك مرحله اى
نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بيرجند 

موضوع مناقصه : واگذارى مديريتى و انجام حجمي امور نظافتي خوابگاه هاي دانشجويان 

شرح مختصر كار: واگذارى مديريتى و انجام حجمي امور نظافتي خوابگاه هاي دانشجويان 

(دختر و پسر) به تعداد 15 باب با مساحت تقريبي 41990 (چهل و يك هزار و نهصد و نود) 

متر مربع 

مدت زمان اجرا: از تاريخ 1394/06/20  به مدت يك سال كامل خورشيدى

شرايط متقاضي: داشتن پروانه رتبه بندى و تأييد صالحيت از اداره كل تعاون،كار و رفاه 

اجتماعي با تاريخ معتبر

قيمت اسناد مناقصه : مبلغ: 300,000 (سيصد هزار) ريال به صورت واريز به حساب سيبا 

شماره: 2177582197007 (درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند)

ميزان سپرده شركت در مناقصه :  183,000,000  (صد و هشتاد و سه ميليون) ريال 

مركزي سازمان  بيرجند-  دانشگاه  پيشنهادها:  تحويل  و  مناقصه  اسناد  دريافت   محل 

 دبيرخانه مركزى

زمان دريافت اسناد مناقصه : از سه شنبه 1394/05/13 لغايت يكشنبه 1394/05/18

زمان تحويل پيشنهادها: يكشنبه 1394/06/01 تا ساعت 12

مركزى سازمان  محل  در   1394/06/02 دوشنبه   : پيشنهادها  بازگشايي  محل  و   تاريخ  

دفتر معاونت ادارى و مالى

شركت  براى  حقى  گونه  هيچ  پيشنهاد،  ارائه  و  مناقصه  در  شركت  صرفًا  است  بديهى 

از پيشنهادها مختار مى باشد  كننده ايجاد نمى كند و دانشگاه در قبول و يا رد هر يك 

تلفن تماس : 056-32202049

«هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود»

دبيرخانه كميسيون مناقصه و مزايده دانشگاه بيرجند

سهميه مهمات
 انواع سالح هاى 

شكارى رسيد
بيرجند - خيابان پاسداران  

بين پاسداران 8 و 10 - پالك 66

09151635417 -  32232966

اسلحه و مهمات شكارى شاهين



      

سه شنبه 13 مرداد
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امالك و مستغالت

فروش آپارتمان75مترى 
سجادشهر2خواب نورگيرسندآزاد  

77م بدون وام 09364651606

160 متر زمين فروشى
 اميرآباد فى15م

 09362358096 

باغ ويال بهدان500 متر زمين 3 ساعت 
آب ويك سويت 40 مترى . قابل 
معاوضه با خودرو 09158658068

فروش يك واحد آپارتمان 75 مترى 
واقع در دهلكوه ( مسكن مهر)  

09158635198

فروش فورى1 واحد تجارى 
22 مترى واقع در طالقانى 10 

09109859871

فروش يك واحدازخانه هاى
 شوكت آباد تكميل نشيمن 65م

09158632953

فروش يك واحد آپارتمان طبقه 
همكف ،مهرشهر.شركت مولوى
فى توافقى  09159621224

واحدآپارتمان سپيده16 (سراب)
آسانسور ندارد زيربنا103متر80 ت
نقد20ت وام   09155624165

فروش ملك تجارى مسكونى
 روبرو ى رسالت 10 ،يا معاوضه 
با ملك مشهد 09154509414

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

فروش منزل وياليى 262مترزمين 
مدرس 40 ، روبه روى فضاى سبز

09159611753

 واحد 75مترى با پاركينگ آماده 
تحويل پروژه مولوى مهر شهر 

معاوضه با پرايد 09395620954

3000 متر محوطه كارگاهى 
حصار كشى شدهحاشيه جاده زاهدان
 بعد از دانشگاه 09154030029 

منزل فروشى جنوبى سجاد 
27متراژ301متر زيربنا 200متر 
فى: 380م   09301884247

زمين فروشى امير آباد 
فى : 25م

09398771500

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

دربيرجند 09153610632 

فروش آپارتمان مهرشهر
 با امتيازآب وبرق معاوضه باخودرو 

09128995241

فروش امتياز فرهنگيان صياد شيرازى 
23 ميليون واريزى فى توافقى 

09155617924

ويالى فروشى ،فخرآبادتقاب 2000 
متربانيم ساعت آب انواع درختان 

ميوه 09151600159

 زمين فروشى، حاجى آباد
 متراژ 150متر

 فى: 55 م   09151634158

معاوضه85مترى فول،طبقه1
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت 09153638963

آپارتمان فروشى85مترى
سايت ادارى، در بهترين موقعيت
فى:  كارشناسى 09153635526

فروش امتياز آپارتمان فاز2 تعاونى 
مسكن04بلوارشهيدناصرى باموجودى 
49600م فى توافقى09155615043

مغازه تجارى فروشى خ نبش 
سعدى2 سندشش دانگ31 متر

09373831253

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

زمينى با متراژ400 مترو 60 متر مسكونى 
در حال احداث،داراى حوض انبار،نوفرست 

فى: كارشناسى 09159648421

منزل وياليى مهرشهر متراژ 
زمين 107زيربنا بايه دربند مغازه 

120مليون 09158625935

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
امكانات كامل بسيار شيك

فى توافقى   09153331173 

فروش11ساعت آب چاه عبداللهى 
معصوم آباد با 5 هزار مترمربع زمين با 
600 اصله درخت 09153616357

منزل وياليى زمين 75متربنا140متر 
تجارى 14متر دردوطبق معصوميه 

فى130م 09151600337

3 هكتار زمين مزروعى معصوم آباد 
تقاب 40 ميليون تومان (فروش به 
صورت قطعه اى) 09365570206

زمين كشاورزى تقاب، يك هكتار و 
4ساعت آب چاه فى:100م ويامعاوضه 

با خودرو و ملك 09158347664

منزل فروشى 2طبقه اميرآباد هر طبقه 
(برق گاز تلفن اب جدا) يامعاوضه با 
شهر فى170م  09157407660

آپارتمان در كرج 
فروش يا معاوضه با ملك در بيرجند

09157285242

منزل فروشى 300 متر زمين با 
فى كارشناسى واقع در توحيد   

 09153623112

فروش آپارتمان 70 مترى خيابان 
پونه مشرف به فضاى سبز

فى مترى 1,500 09155619831

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

فى كارشناسى 09195605878

 فروش ساختمان با3مغازه 
و2واحدمسكونى درنهبندان معاوضه 
باملك دربيرجند09393631326

واحدآپارتمان فروشى92مترى،با 
امكانات .واقع دربلوارمجيديه(معاوضه 

باماشين) 09159615905

منزل فروشى تمام اسكلت مهندسى 
ساز سفت كارى شده درشكراب 

09158633504

فروش آپارتمان 68مترى آوينى 
آفتابگيرفول امكانات سند آزاد 

فى115م 09155614808

فروش يك واحد آپارتمان 72مترى 
واقع در سجادشهر 

فى: توافقى 09131993803

فروش آپارتمان 90متر،3نبش
حاشيه ميدان110م نقد+ 20م وام

09151605482

آپارتمان فاز3شهردارى حاشيه بلوار 
ميالد85متر با امكانات كامل تخليه 
فى كارشناسى 09151632577 

آپارتمان در پونه با امكانات كامل
 90 متر مفيد فروش يا معاوضه با 

واحد بزرگتر 09153624314

امتيازآپارتمان كويرتاير آخرمصطفى 
خمينى.فاز4باواريزى4ميليون
 فى: 13م  09132426559

باغ فروشى در15كيلومترى 
بيرجند بامتراژ5000و5سهم آب 

09157200177

فروش خانه وياليى در 17شهريور 
فى كارشناسى يا معاوضه

 با آپارتمان09393337997 

واحدآپارتمان فاز فرهنگيان چهار راه 
انقالب واريزى كامل 42ميليون 

فى توافقى 09151632577

منزل وياليى سجادشهر 
160مترزمين 100متربنا كوچه 

5مترى فى 200م09364566967

يك واحدآپارتمان فروشى مهرشهر 
طبقـه 3فول امكانات شمالى

09158651531

امتيازمسكن مهرفروشى شركت 
مولوى 8ميليون واريزى 14ميليون

معاوضه باخودرو 09128639016 

فروش يك واحد آپارتمان92متر 
حاشيه 20 مترى پرستار

09153626412

فروشى ويال بند دره 65 متر موقعيت 
عالى رو به كوهستان و فضاى سبز 
در حال سفتكارى 09378340761 

باغ فروشى باالتراز روستاى بوشاد با 
5 سهم آب فى: توافقى

09365463871

خريدارزمين مسكونى محدوده 
پاسداران معلم غفارى تا150 مليون

09365984036

فروش آپارتمان 95 متر ى
فول امكانات پاركينگ

 بلوار بقيه ا...09127117641

واحد مسكونى طبقه اول از 
خانه هاى بنياد مسكن شوكت آباد

فى مناسب 09157407900

         فروش يا معاوضه مسكن مهر تهران 
75 مترى 60 م نقد 20 م وام چهار 

درصد 09127117641 

منزلى فروشى در خيابان غفارى
 300 متر زمين 640 متر زيربنا 

درسه طبقه 09365984036

فروش مسكن مهر (75,متر مفيد)
مهر شهر جنوبى روبه روى فضاى سبز

فى توافقى 09153633517

مغازه تجارى فروشى خ نبش 
سعدى2 سندشش دانگ31 متر

09373831253
 

فروش يامعاوضه دوقطعه زمين زراعى 
نزديك واحدهاى مسكونى روستايى 

كالته بجدى 09158625935

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

منزلى در اكبريه  باكليه امكانات
 به رهن و اجاره داده ميشود

09158600217

مغازه با لوازم التحرير يا بدون 
آن رهن واجاره داده مى شود  

09156653191

مغازه 38 مترى حاشيه امامت به 
رهن و اجاره داده مى شود.

09155613291

يك واحد سوئيت 30مترى.مبله 
با امكانات كامل ورودى مستقل 

180ويك تومان 09150904633 

جوياى مغازه اجاره اى تميزباتمام 
امكانات نهايت 20مترجهت آرايشگاه

09105463787

نيازمندمنزل وياليى بارهن كامل 
هستم.محدوده سجادتوحيدپاسداران

09157417233

اجاره زيرزمين يك خواب در توحيد 
جهت خانواده دو نفر150هزار تومان 

09333575787

مغازه اى درخيابان غفارى به رهن 
واجاره داده مى شود
09151637433

رايانه و همراه 

فروش فورى تبلت  maple  باكلى 
امكانات فى 100تومان 

09158605281

گوشى سامسونگ
 مدل باال 

09393613310

گوشى00 63نوكيا وگوشى
 12نوكيا اصل، تميزو نو

فى: 120 هزار  09159625148

 GLX فروشى يك عدد گوشى
اسكاى در حد نو قيمت 300 هزار 

تومان 09358142282

فروش ان 79اصل بدون كارتن 
بلوتوث خراب ،فقط 30هزارتومان

پيام بدهيد 09157412767

جوياى كار

جوانى 25 ساله ، خودرو سوارى و 
ليسانس حسابدارى آماده همكارى  

 09359949048

جوياى هرنوع كار ساختمانى 
كشاورزى نگهبانى و ... 

09157712375

جوياى كار داراى
 كارت پايان خدمت22 ساله

 09156648806 

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم 

09383612668

جوانى 27ساله متاهل ،با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى 

 09158671899

جوياى كار نيروى نيمه ماهر 
سيمكش ساختمان و دوربين مدار 

بسته 09159637471

 تعداد ى راننده با خودروى دوگانه 
بصورت تمام وقت جهت كار در 
آژانس نيازمنديم 09385614996

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم 

09157217084

راننده بلدوزربا24سال سابقه كار
آماده همكارى

09159633172
 

جوياى كار نيمه وقت جوشكارى 
يا نمايشگاه اتومبيل هستم.

09158621728

جويايى كارجوانى22ساله
 درشيفت شب 
09156049208

قابل توجه پزشكان محترم
جوياى كار (منشى) ديپلم انسانى 

09157253071

دنبال كار در ساعات شب(شبانه) با 
درآمد مناسب هستم ديپلم،سن25

09105031336

لوازم منزل

فروش سرويس تختخواب دست 
دوم در حد نو با نازلترين قيمت 

 09152061987

به يك عددمبل3نفره
 نيازمنديم 

09155617282

فروش يخچال و فريزر الكترواستيل 
ترازوى محك 50 كيلوگرمى و قفسه 

09151643060

ال سى دى و ال اى دى دست دوم 
سالم شما را خريدارييم

09158384238

فروش كمد چوبى طرح بوفه درآور
تخت يكنفره.ويترنى بچگانه،ميز تلوزيون 

ال سى دى 09157231825

اتو بخار ايتاليايى 2/3ليترى
 آكبند فروشى زير فى روز

09362355766

فروش تلويزيون 29 اينچ پاناسونيك 
به همراه يك عدد گيرنده ديجيتال 

420 تومان 09151609353

متفرقه

مقدارى برنج ايرانى و نيم دانه به 
علت تغيير شغل به قيمت خريد به 
فروش مى رسد 09158645848

انواع كپسول گاز11كيلويى
 خريداريم

09157418930

 فروش مرغدارى،15000،امكانات 
كامل،با قيمت مناسب،نقد و قسط

09389132142

فروش دستگاه توليد
 ليوان كاغذى 

 09155666966 

فروش كارواش باكليه امكانات 
باموقعيت فوق العاده عالى.فى21م 

 09355576499

فروش روكش صندلى فابريك 
كمرى،زانتيا در حد نو 

09373417877

فروش سوپر ماركت به علت تغيير 
شغل دربهترين نقطه شهر معاوضه 

باخودرو09352123062 

فروش رستوران سنتى 1500 متر 
سالن باغ معاوضه با ملك يا ماشين 

مدل باال 09156004494

تانكر نفتى 2350 ليترفروشى 
مستعمل.به قيمت مناسب 

 09151613869

چادر ماشين پرايد
خريدارم 

09159612902

سوپر ماركت با موقعيت عالى
 فروشى به علت مهاجرت

 09153618410

فروش دكور و وسايل 
آرايشگاه زنانه

09354968270 

 فروش نخ و نقشه تابلو فرش 
طرح مهمانى بصورت اقساطى 

 09158653716

غذاى آماده بابهترين موقعيت
 بفروش ميرسد

09158675767 
 

فروش سوپر ماركت، جاجى آباد 
بيرجند باتمام وسايل بازمين هم 
معاوزه ميگردد 09158610477

فروش چهارحلقه رينگ اسپرت 
32پره ريزطرح جديد نو،پرايد وتيبا 

500تومان09398529829

فروش خط هاى رند
همراه اول فى: توافقى 

 09017245550

رينگ اسپرت پرايد بدون لبه يكماه 
كار فى:600 يا معاوضه با گوشى

 سامسونگ مدل باال 09393613310 

سيستم فلش خور و رم خور و بلوتوث 
مخصوص مجلس 4 تا باند بزرگ 
مشكى فى 1/300 09362458510

فروش پيتزاساندويچ تپل باده سال 
سابقه قيمت توافقى
09151609788

فروش فورى فريزر صندوقى درب 
شيشه اى دومينو يك هفته كاركرد 

فى 1800    09158630148

كليه وسايل درب وبنجره سازى 
آهنى به فروش ميرسد.

09159626266

مرغدارى،15000،امكانات كامل
با قيمت مناسب،نقد و قسط 

09389132142

فروش يك دستگاه رطوبت ساز نو 
براى پرورش قارچ زير قيمت كارخانه 

09362346434

گيم نت فروشى با13سيستم 
فلكه اول سجادشهر
09151640732

فروش چهارحلقه رينگ اسپورت 
Sport فابريك سمند باالستيك 
نوفى 1/400م 09156635072

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

فروش فورى پرايد مدل 79 
سفيد،6سال تخفيف بيمه،رنگ دارد 

فى: 5/500 م  09156669482

پرايد 111، مدل 89، نقره اى، 
بيمه 6 ماه، يك گلگير رنگ، فنى عالى 

فى: توافقى  09382101811

فروش هاچ بك مشكى 87
هيدروليك تميزفنى عالى 

فى 11ونيم 09150972254

فروش پرايد مدل 83
دوگانه رنگ مشكى
09156670380 

  فروش پرايد،رنگ بژ،يك بدنه 
وكاپوت رنگ،تميز،فنى عالى
فى:11 م  09158658295

پرايدنقره اى85،فرمان هيدروليك 
تك گانه الستيك نوبيمه يكسال 

فى:11م 09365619067
 

پرايد sl132 مشكى بيمه تا برج 11 
الستيك 70درصد نصف گلگير عقب 
رنگ فى: 14500  09357613309

فروش پرايدخشك سندكاردكس بنام 
تحويل درب نمايندگى 300زيرقيمت 

كارخانه  09151602330

پرايددوگانه مدل79، سفيد،دوررنگ 
تخفيف بيمه8سال تازه تعمير بيمه2ماه 
فنى سالم فى:7 م 09158610107

 فروش111سفيدمدل91، الستيك
درصد بيمه تابرج11فى16500

09301209479

پرايد 132 مدل 90 خانگى بدون 
رنگ بيمه 11 ماه كاركرد 67000 

فى 16 م 09159610825

فروش پرايدهاج بك مدل88 
رنگ مشكى 13/500م 

 09128995241

پرايد 88سفيد سه تيكه رنگ بسيار 
سالم 11200تومان روكش دزدگير 

الستيك نو 09373591368

پرايد سبز يشمى دور رنگ مدل 79 
يكسال بيمه و11 سال تخفيف

 فى 6/200 م  09155007785

فروش پرايد 141 نقره اى بيمه
 تا آخر سال مدل 86 

09151649019

پرايد هاچ بك سفيد مدل82
تخفيف بيمه6سال بدون رنگ 
فى: توافقى 09157404642

پرايددوگانه كارخانه سفيدكم كار
تميزمدل89چهارحلقه الستيك 

خارجى نو 09152653146

هاچ پك سفيدمدل88تخفيف كامل 
خانگى تميز، فى: كارشناسى

.09153623886

فروش پرايدسفيد86 بدون رنگ 
فنى سالم.الستيك نو.كم كار 

09158609852

پرايد 93،فول هيدروليك12ماه
 كامل بيمه ،الستيك 80 درصد 
پخش تصويرى  09351102373

 پرايد نقره اى مدل 1387 درب و
گلگير جلو راننده رنگ دارد بيمه 10ماه  
فى: 11/200م    09159625495 

پرايد مدل 76خانگى كم كار
تميز بيمه برج8 الستيك نو

 فى: 6/500 م 09153624494
 

فروش پرايدTLمدل92جفت ايربگ 
الستيك پنج حلقه نو،بيمه 6 ماه 

09157289214

132مدل 88 سفيد بدون رنگ بيمه 
تا 9 تخفيف كامل فنى و زيرپا عالى 

فى: 09353318808

فروشى پرايد صندوق دار مدل 83 
رنگ اطلسى فنى عالى فى 8,500 

09155620925

132مدل 90 فول، خانگى 
بدون رنگ ، بيمه 11ماه ، فى : 16م

09159610825

فروش 141مدل 87بژ بيمه كامل 
دوگانه يك سر گلگير رنگ دارد 
فى: توافقى 09151601972 

پرايد111seسفيدتحويلى آذر93
كاركرد9000 فى 18700

09153613150

فروش پرايدهاج بك مدل 88
رنگ مشكى اسپرت فى: 13/500

09151636850

فروش پرايدوانت مدل93
فى:14200م

 09151636850 

پرايد سفيد دوگانه،انژكتورمدل 83 
بيمه تا آخر بهمن فى 9/500 م 

09159624680

 Se فروش 111 سفيد
تحويلى خرداد 94 فى: 20 م

09116463595

خودرو پژو

  405 خشك رنگ نقره اى آماده 
تحويل كارتكس فى: توافقى 

 09151631728

خودروى پژو2000خريدارم 
نصف نقد بقيه شرايطى

09157556457

فروش پارس سفيد سال خشك 
دوگانه فى : 38 م
09116463595

ايكس60 مدل1392 سقف رنگ دارد 
عقب جلو سالم نقره اى فى: 40 م

09159625495

پارس سال دوگانه داشبورد جديد 
خشك سفيد 35 نقد خريداريم

09153635766

فروش يا معاوضه 405 مدل 85 
نقره اى تميز و با پيكان وانت تميز 

 09361796387

پژو 405 مدل 85 تميز و كم كار 
فورى به فروش يا معاوضه با وانت 

پيكان 09216298503

پژو405tu5كارتكس دار
فى: توافقى

09152035375 

فروش پژو405رنگ نقره اى 
مدل 89 بيرنگ فى: توافقى 

09128995241

معاوضه خودرو 206مدل 83 
باسوپر ماركت الباقى نقد

09153625090

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

09195035367

فروش پژوپارس سال مدل 89 
بى رنگ سفيد بيمه10ماه 

فى: توافقى  09151614122

پارس دوگانه داشبورد جديد 
كارتكس (موجود) 500  / 38

 09153632761

پارس tuf خشك شما را نقدا
 36 م خريداريم.
09158630052

خودرو متفرقه

فروش يامعاوضه سمند86 دوگانه 
كارخانه رنگ نقره اى
09128995241

فروش موتور بدون كالج هرمز
مدل 90 مشكى، بدون بيمه 

فى: 1/700    09363137221 

دوچرخه ويوا كمك دار 
بدون هيچ كاركرد

فى: 550هزار 09159371200

تاكسى متر
 فروشى

09365010637

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

تيبا مدل 92 فروشى سفيد رنگ 
با6900كيلومتر كار كردبسيار تميز 

09151613869

هندافروشى 4دنده مدل 88 بيمه 
برج8 الستيك نو مدارك كامل 
فى: 900    09384054806

سمندEF7 دوگانه مدل 90سفيد 
40000 كار قابل قياس با صفر 

فى:27م 09151635540

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

به باال  09152611573

موتور هيوسانگ ريس
مدارك تكميل

فى 15,5م   09153613530

پيكان فروشى مدل 79با14
سال تخفيف باگاز      ,بيمه تا بهمن
 فى: توافقى 09156635722

خريدار سمندال ايكس دوگانه 
كارخانه مدل 89تا 92خانگى 

 09159624680

پى كى مدل 83 مشكى 
تا آخرسال بيمه بدون رنگ 

فى: 6300    09151639913 

پيكان سفيدمدل 82
دوگانه مايع

09362634448 

نيسان وانت مدل 86 دوگانه
 فى: 16م

09159645880


