
100 ميليارد ريال براى بيمارستان بيرجند
75 درصد باقيمانده اعتبارات آبرسانى استان نقد مى شود / صفحه ٧

پنجشنبه 22  مرداد  1394     27 شوال  1436      13 آگوست  2015      سال هجدهم       شماره  3291          200 تومان

پرسشي  به  پاسخ  در  ايسنا،  با  گفتگو  در  پرورش  و  آموزش  وزارت  گزينش  مرکزي  دبيرخانه  مديرکل 
آزمون  در  التحصيل مي شوند، مي توانند  فارغ  دانشجوياني که شهريورماه  از  آن دسته  آيا  اينکه  بر  مبني 
 استخدامي آموزش و پرورش ثبت نام کنند يا خير؟ اظهار کرد: خير، اين دانشجويان نمي توانند در آزمون 

ثبت نام کنند. محمدزاده افزود: بايد مدرک داوطلبان در حال حاضر که قصد ثبت نام دارند، آماده باشد.

ارائه «مدرك»؛ شرط شركت در آزمون
 استخدامى آموزش و پرورش 

الريجانى: كشور را به دست 
خودمان نا امن نكنيم  
 رئيس مجلس شوراى اسالمى، نزاع هاى سياسى و اختالفات 
داخلى را عاملى براى ناامن كردن كشور دانست و گفت: 
نبايد به دست خودمان كشور را ناامن كنيم...

رقابت براى تخريب و عدم رشد 
مديران بومى در استان

مديران غيربومى در اكثر استان ها به كار گرفته مى شوند، اما 
خراسان جنوبى شخصيت هاى فرهنگى و نخبه زيادى دارد كه 
توانمندى بااليى در عرصه هاى مديريتى كشورى دارند...

قول هاى مساعد نوبخت در سفر كارى استاندار به پايتخت ؛ 
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اگر مى خواهيد كارى 
كنيد عجله كنيد!
*مدير مسئول

بخش  و  دولت  گفتگوى  شوراى  جلسه  سومين  در   
خصوصى استان در 94/4/22 مطرح شد: 

 مديرعامل شركت آب منطقه اى استان: ما با كسرى 
مخازن آب در استان روبرو هستيم. 185 ميليون متر 
شرايط  به  توجه  با  و  داريم  مخازن  كسرى  مكعب 
كشاورزى  بخش  در  را  آب  مصرف  بايد  موجود 
مديريت كنيم. استان هاى خراسان جنوبى و رضوى 
و سيستان و بلوچستان در اولويت انتقال آب از درياى 
انجام  طرح  مطالعاتى  اول  فاز  كه  دارند  قرار  عمان 
شده است و تجربه نشان داده كه بيش از 8 سال به 

طول خواهد انجاميد.
 رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان: سند ملى آب 
استان از 24 سال پيش تغييرى نداشته است. در حال 
حاضر نيم درصد استان دچار خشكسالى بسيار شديد، 
24 درصد دچار خشكسالى شديد، 51 درصد متوسط و 

14/5 درصد خشكسالى ضعيف است. 
 مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان: در 
برخى از شهرك هاى صنعتى ما با خشك شدن آب 
 در عمق 200 تا 210 متر روبرو هستيم و در برخى 
چاه ها با افت شديد آب روبرو هستيم هر تصميمى 
مى  اگر  شود.  بخشيده  سرعت  بايد  شود  مى  اخذ 

خواهيد كارى بكنيد عجله كنيد.
 مديركل تعاون، كار و امور اجتماعى استان: اگر از 
حاال فكر نكنيم براى مشاغل جديد كه نياز به آب 
دارد و كم توجهى شود مطمئنا فرصت هاى شغلى 

از بين خواهد رفت. 
كشاورزى  جهاد  خاك  و  آب  امور  مديريت  معاون   
استان: در حال حاضر تنها 24 درصد آب استحصالى 

استان كيفيت مطلوب دارد. (ادامه در صفحه2)

يادداشت

راه اندازى مركز اسناد و موزه آموزش و پرورش استان، نيازمند عزم ملى و عمومى است/ صفحه ٤

  فراخوان مزايده اداره كل حمل و نقل

و پايانه هاى خراسان جنوبى

شرح در صفحه 2

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

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:
نگهدارى  (ع)  اكبر  على  حضرت  توانبخشى  خيريه  موسسه 

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

گذشته  سنوات  همچون  دارد  آمادگى  و  است  دار  عهده 

نذورات نقدى و غير نقدى شما را با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:
كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 

 حساب بانك ملى: 0105625232002    بانك كشاورزى: 48988685    
آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى

سپاس بيكران پروردگار مهربان را 
كه دشوارترين روزهاى زندگى مان را مرهون لطف 

عزيزانى نمود كه حضور گرم و صميمانه شان موجب 
شد تا غم هجران عزيز از دست رفته مان را شكيباتر 

 تحمل كنيم. بدينوسيله از ابراز همدردى و عنايت 
تمام عزيزان و بزرگانى كه در مراسم تشييع و سوگوارى

مرحوم حاج كرباليى احمد مالئى 
ما را يارى نمودند:

به ويژه دفتر حضرت آيت ا... نابغ آيتى (قدس سره)
دارااليتام حضرت ابوالفضل (ع) ، موسسه خيريه هيئت ابوالفضلى بيرجند

هيئت امناى مسجد حضرت على ابن ابيطالب (ع)
هيئت رئيسه و كاركنان اتاق اصناف مركز استان خراسان جنوبى 

استاد فرزانه غالمحسين يوسفى (ناقوس)
خانواده هاى محترم: قاليبافان ، نوفرستى ، نمائى ، برزجى ، زمانى 

صميمانه تقدير و تشكر مى نماييم.
خانواده مرحوم مالئى

مراسم سومين روز درگذشت شادروان 

حاج سيد رسول موسوى  "بازنشسته هالل احمر"
امروز پنجشنبه 94/5/22 از ساعت 16:30 الى 17:30 
در محل حسينيه گازاريها "واقع در ميدان دوم مدرس"

 برگزار مى شود

 تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى موسوى و ساير بستگان

خوشا كسى كه پس از او حديث خير كنند
كه جز حديث نمى ماند از بنى آدم ...

اولين سالگرد درگذشت خادم اهل بيت (ع)

 شادروان حاج على اكبر عسكردوست
 را امروز پنجشنبه 94/5/22 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل 

حسينيه حضرت صديقه طاهره (س) " واقع در خيابان كارگر "

 به سوگ مى نشينيم.

خانواده هاى: عسكردوست ، حسين زاده ، گلكار، زاهدى و ساير بستگان

به مناسبت چهلمين روز درگذشت پدرى مهربان و همسرى دلسوز 

مرحوم مغفور

 عباسعلى بهلگردى  " بازنشسته آموزش و پرورش"
جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/5/22 از ساعت 16 الى 17 در محل 

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

حضور شما سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده هاى بهلگردى و ساير بستگان

                                 تقدير و تشكر 
خالصانه ترين درودها تقديم دوستان ، آشنايان ، 

همراهان و همكاران عزيز 
همدلي و همراهي صميمانه شما در مراسم و مجالس 

درگذشت پدرمان 

شادروان  محمد علي  زميني
مرهمي بر دل هاي داغدارمان بوده و براي هميشه ما را 

مديون و مرهون الطاف و بزرگواري تان ساخت
دعاي خالصانه دل هاي سوخته را نثارتان كرده و در انتظار روزي هستيم كه در شادي ها 

گوشه اي از محبت هاي تان را جبران كنيم.

خانواده زميني 

 ضمن تقدير و تشكر از همه سروران عزيز و ارجمندى كه ابراز همدردى نمودند 
به استحضار مى رساند: به مناسبت چهلمين روز درگذشت همسرى عزيز و پدرى مهربان 

بزرگ خاندان مرحوم مغفور

شادروان حاج نور محمد دستگردى (چرخ ساز)
جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/5/22  از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

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

بازماندگان و امتنان اينجانبان خواهد بود.
خانواده دستگردى و ساير بستگان

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

برگزارى دوره آموزشى دارويــار (نسخه پيچى)

 توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبى
 (تنها مرجع داراى مدرك معتبر براى به كارگيرى آموزش ديده ها)

مراجعه براى ثبت نام: بيرجند- خيابان طالقانى
 روبروى طالقانى 17 - داروخانه دكتر محمدى

مراسم يادبود درگذشت

 محمد حسين (حسن) وردى
 (مديرعامل  شركت  صنعتى  و معدنى  ورد)

امروز پنجشنبه 94/5/22

 از ساعت 5/15 الى 6/15 بعدازظهر

 در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى)

 برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى در اين 
جلسه موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر 

بازماندگان خواهد بود.

خانواده وردى

 و ساير بستگان
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مشاور عالي رئيس سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: تا ۸ صبح روز گذشته، ۱۱۴ هزار و ۲۰۰ داوطلب در آزمون استخدامي آموزش 
و پرورش ثبت نام کردند. به گزارش فارس، توکلي گفت: ثبت نام براي شرکت در اين آزمون از پنجشنبه ۱۵ مردادماه از طريق سايت 
سازمان سنجش به نشاني اينترنتي www.sanjesh.org آغاز شده است و ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۱ مرداد پايان  يافت.

ثبت نام بيش از 114 هزار نفر در آزمون فرهنگيان

امروز 22 مرداد 1394 مصادف با
 27 شوال 1436 و 13 آگوست 2015

نخست   از  مصدق  محمد  دكتر  محرمانه  عزل 
وزيري توسط محمدرضا شاه پهلوي (١٣٣٢ ش).

هاي  سده   شهير  شاعر  مروزي،  کسايي  زادروز 
چهارم و پنجم (٣٤١ق).

سازندگان  از  يكي  راْيْت»  «ويلِبر  درگذشت 
هواپيماي موتوردار (١٩١٢م).

تقويم مناسبت هاى  روز

عقربه منفى بارش ها در 19 استان كشور

ايرنا: ميزان بارش ها در ١٩ استان کشور نسبت به مدت 
 مشابه سال گذشته کاهش يافته و عقربه بارش ها 
همچنان منفي است. به گزارش ايرنا، از ابتداي سال 
آبي جاري (مهرماه ٩٣) تا پايان هفته گذشته، حجم 
بارش هاي استان هاي اصفهان، ايالم، بوشهر، خراسان 
جنوبي، خوزستان، زنجان، سيستان و بلوچستان، فارس، قزوين، قم، کردستان، 
کرمان، کرمانشاه، کهگيلويه و بويراحمد، گلستان، لرستان، مرکزي، هرمزگان و 
همدان در مقايسه با دوره مشابه سال آبي گذشته کاهش يافته است. در اين 
مدت بيشترين ميزان کاهش در بارش ها در مقايسه با مدت مشابه سال آبي 
گذشته با ٦٤ درصد به هرمزگان اختصاص داشته است. همچنين کمترين ميزان 

کاهش بارش ها در خراسان جنوبي با يک درصد کاهش ثبت شده است.

گام جديد براى خروج بانك ها از بنگاهدارى 

جديد  دستور  از  تهران  بازرگاني  اتاق  عضو 
اموال  فروش  براي  بانک ها  به  مرکزي  بانک 
چنانچه  گفت:  و  داد  خبر  مازاد  دارايي هاي  و 
بايد  نفروشند   ،۹۵ سال  تا  را  اموال  اين  بانک ها 
گزارش  به  بپردازند.  را  آن  ماليات  درصد   ۲۸
ها  بانک  خروج  براي  دولت  جديد  گام  از  آرگون  عباس   مهر، 
از بنگاهداري خبر داد و گفت: بر اساس تصميم جديد دولت که البته مبتني 
بر اجراي ماده ۲۰ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير است، بانک ها مکلف 
شده اند که تا سال ۹۵، تمامي اموال و دارايي هاي مازاد خود را به فروش 
را  آن  ماليات  اول، ۲۸ درصد  بايد در سال  اين صورت  برسانند، در غير 

بپردازد، ضمن اينکه هر سال هم، ۳ درصد به اين ماليات اضافه مي شود.

پرداخت وام 10ميليونى خريد كاالى
 زوج هاى جوان اجرا مى شود

مدير کل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: ظرف روزهاي آتي زوج هاي 
جوان واجد شرايط مي توانند از طريق وام ۱۰ ميليون 
توماني خريد کاال، کاالهاي با دوام توليد داخلي را 
خريداري کنند. به گزارش مهر، عباس هاشمي گفت: براي ايجاد رونق توليد 
داخلي و گردش اقتصاد کشور حمايت از توليد کاالهاي با دوام نظير فرش 
ماشيني، لوازم خانگي، چيني آالت و ... مد نظر بوده است. هاشمي اضافه 
کرد: طي جلساتي که با رئيس اتحاديه لوازم خانگي برگزار کرده ايم، در صدد 
هستيم ظرف چند روز آينده بسته اي را آماده کنيم و فهرست توليد کنندگان 

مشارکت کننده به همراه کاالها و بانک هاي عامل مشخص شوند.

سرپرست دانشگاه فرهنگيان گفت: استخدام نيرو در وزارت 
دوره  گذراندن  در  موفقيت  به  مشروط  پرورش  و  آموزش 
يکساله آموزشي دانشگاه فرهنگيان است که اين دانشگاه 
در  مهرمحمدي  محمد  کند.  احراز  را  آنان  موفقيت  بايد 
قبول  براي  يکساله  دوره  برگزاري  درباره  مهر،  با  گفتگو 
شدگان آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش اظهار 
کرد: ما آمادگي کامل را براي اجراي دوره يکساله پذيرفته 
را  پرورش  و  آموزش  وزارت  استخدامي  آزمون  شدگان 
داريم. وي با بيان اينکه سال تحصيلي براي اين گروه از 
ورودي هاي دانشگاه فرهنگيان ديرتر آغاز مي شود، افزود: 
پذيرفته شدگان  براي  برگزاري يک دوره يکساله  از  پس 
دوره  اين  در  موفقيت  شرط  به  آنان  استخدامي،  آزمون 

است  تعريف شده  فرهنگيان  دانشگاه  با سازوکارهاي   که 
اما  شوند،  پرورش  و  آموزش  استخدام  توانند  مي 
احراز  فرهنگيان  دانشگاه  بايد  را  دوره  اين  در  موفقيت 
جذب  دستورالعمل  در  کرد:  تصريح  مهرمحمدي   کند. 
پذيرفته شدگان آزمون استخدامي، دانشگاه فرهنگيان اجازه 
دريافت بخشي از هزينه ها را از داوطلب دارد. البته هنوز در اين 
 باره تصميمي نگرفته ايم. وي افزود: بخشي ديگر از هزينه هاي 
بخشي  و  فرهنگيان  دانشگاه  توسط  گروه  اين 
تامين  پرورش  و  آموزش  وزارت  بودجه  از   ديگر 
مي شود. وي تاکيد کرد: جذب اين افراد موکول به موفقيت 
در گذراندن دوره يکساله آموزشي است. ما برنامه يکساله 
آموزشي را تدوين کرده ايم اما به تصويب نهايي نرسيده است. 

اميدواريم به زودي تصويب شود و در معرض ديد داوطلبان 
بگذاريم. مهرمحمدي بيان کرد: برنامه يکساله آموزشي يک 
 دوره ويژه براي تربيت حرفه اي معلمان با تمرکز شيوه هاي 
است.  ديگر  موضوعات  و  تکنولوژي  سنجش،  آموزشي، 
مکفي  زمان  يکساله  برنامه  شايد  اينکه  بيان  با  وي 
تالش  واقع  در  اما  کرد:  اظهار  نباشد،  معلم  تربيت   براي 
مي کنيم به استانداردهاي حداقلي در دوره يکساله دست 
يابيم و پس از پايان دوره يکساله نيز برنامه هاي تکميلي 
داريم و همواره ارتباط ميان دانشگاه فرهنگيان و پذيرفته 
شدگان آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش وجود دارد 
و ما بر آنها نيز نظارت خواهيم داشت. وي با تاکيد بر اينکه 
 استخدام ۵ هزار نيرو در وزارت آموزش و پرورش همانند 

استخدام هاي گذشته نيست، بيان کرد: ما يک دوره يکساله 
 آموزشي به صورت حرفه اي را برگزار مي کنيم و همواره ارتباط با 
دانش آموختگان وجود دارد که در استخدام هاي گذشته 

اين اتفاق نيفتاده است.

استخدام مشروط نيروى انسانى در آموزش و پرورش

عمومي  وظيفه  سازمان  رئيس  جانشين 
ناجا از صدور بيش از هشت ميليون و ٧٠٠ 
هزار کارت هوشمند سربازي خبر داد. سردار 
وضعيت  درباره  ايسنا،  با  گفتگو  در  کريمي 
و  خدمت  پايان  هوشمند  کارت هاي  صدور 
معافيت سربازي، گفت: در حال حاضر برابر 
آخرين آمارهايي که ما در اختيار داريم بيش 
از هشت ميليون و ٧٠٠ هزار کارت هوشمند 
صادر شده و روند تعويض کارت هاي قديمي 

همچنان ادامه دارد. وي درباره اينکه چه تعداد 
نشده  تعويض  تاکنون  قديمي  از کارت هاي 
است، گفت: در اين طرح افرادي که از سال 
٦٠ به بعد کارت معافيت يا پايان خدمت خود 
را دريافت کرده اند بايد حتما نسبت به تعويض 
کارت خود اقدام کنند و آمارها نشان مي دهد 
که بيشتر اين افراد نيز نسبت به تعويض کارت 
خود اقدام کرده اند. وي با اشاره به افرادي که 
قديمي  کارت هاي  تعويض  براي  تاکنون 

خود اقدام نکرده اند، گفت: تمامي کارت هاي 
قديمي سربازي اعم از معافيت و پايان خدمت 
هيچ  ديگر  و  شده اند  ساقط  اعتبار  درجه  از 
خدماتي به آنان تعلق نمي گيرد بنابراين الزم 
نيز هر چه سريعتر  افراد  از  اين دسته  است 
براي تعويض کارت خود به دفاتر پليس +١٠ 
مراجعه کنند.کريمي با بيان اينکه همچنان 
طرح تعويض اين کارت ها ادامه دارد، تصريح 
کرد: البته نمي توان تا چندين سال اين طرح را 

ادامه داد بنابراين در آينده اتمام طرح تعويض 
که  افرادي  آن  از  پس  و  شد  خواهد  اعالم 
کارت خود را تعويض نکرده اند با مشکالتي 
روبرو خواهند شد از اين رو درخواست ما از اين 
افراد اقدام براي تعويض کارتشان است. وي 
درباره هزينه هايي که بابت تعويض کارت اخذ 
مي شود نيز گفت: اين پول ها به خزانه دولت 
واريز شده و بخشي از آن هم صرف صدور 

کارت مي شود.

آخرين خبرها از تعويض كارت هاى قديمى سربازى 

(ادامه از صفحه1)
  مدير كل بحران استاندارى: امسال وارد هفدهمين سال 
خشكسالى در استان شده ايم و خشك شدن قنات ها، 
كم آبى و بى كيفيت شدن آب شرب از آثار مستقيم 
خشكسالى و بروز آفات نباتى، ريزگردها و كاهش ميزان 
آثار غير مستقيم  از جمله  توليدات كشاورزى و دامى 

بحران خشكسالى است. 
استان: خشكسالى   مدير كل حفاظت محيط زيست 
سبب خشك شدن تاالب ها و تغيير شورى حاصل از 
تبخير و به دليل عدم مهاجرت پرندگان مهاجر به اين 

استان سبب طغيان آفات مى شود.
  استاندار: ما با به روزرسانى سند ملى آب استان موافقيم 
به شرط اينكه از اين سند به صورت راهبردى استفاده 
شود. وى از مسئوالن خواست پيشنهادات خود را در اين 
بخش ارائه دهند تا در شوراى برنامه ريزى استان مطرح 
پيشنهاد  تهيه  و مصوب شود. وى همچنين خواستار 
مكتوب و كارشناسى شده براى انتقال آب به استان شد 

تا در جلسه هيئت دولت مطرح شود. 
  حال به چند خبر از استان هاى مجاور توجه فرماييد:

نمايندگان  مجمع  رئيس  با  ديدار  در  نيرو  وزير   
به  توجه  با  گذشته»  سال  خرداد  «در  يزد  استان 
ميليون   500 اختصاص  با  يزد  در  آب  بحران جدى 
اين  در  و  موافقت  فارس  خليج  از  آب  مترمكعب 
دستور  با  وى  كرد.  صادر  را  الزم  دستور  مورد 
متر  ميليون   500 ميزان  به  آب  انتقال  تخصيص 
حلقه   12 افزود:  يزد  به  فارس  خليج  از  آب  مكعب 
شود  مى  حفر  يزد  آب  تامين  براى  نيز  جديد   چاه 
شود.  مى  تامين  نيرو  وزارت  از  نيز  آن  بودجه   كه 
چيت چيان همچنين راهكارهاى تامين بودجه براى 
خط دوم انتقال آب از استان چهارمحال و بختيارى را 
 مورد بررسى قرار داد و گفت: با توجه به برآورد هزينه اى 
بالغ بر دو هزار و 350 ميليارد تومان براى عمليات 
اجرايى خط دوم و اين كه بودجه هاى پيش بينى شده 
بود،  نخواهد  ها  هزينه  پاسخگوى  بودجه  قانون   در 
ورق هاى فوالدى مورد نياز براى ساخت لوله هاى 
حالى  در  اين  شود.  تامين  فاينانس  طريق  از  انتقال 
است كه براى انتقال 150 ميليون متر مكعب آب به 
استان يزد از حوزه كارون مجوز آن گرفته شده و در 

شوراى عالى آب به تصويب رسيده است.
  سازمان عمران كرمان بررسى هاى اساسى در زمينه 
انتقال آب به استان را از دو سال قبل انجام داده است 
و مجوز آب به ميزان 88 ميليون متر مكعب آب در 
نياز طرح  اعتبار مورد  و  نيرو گرفته  از وزارت  را  سال 
از  ديگر  بخشى  و  كرمان  عمران  سازمان  طريق  از 
 طريق فاينانس تامين خواهد شد. اين طرح طى برنامه 
زمان بندى 5 ساله با خط انتقالى به طول 450 كيلومتر 
از آب گير تا كرمان كارگذارى مى شود. قرارداد اجراى 
طرح تامين تصفيه و انتقال آب از درياى عمان به كرمان 
امضا و طرح اجرايى تدوين و عمليات انتقال آب اجرايى 

شده است. (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

 (ادامه از ستون مقابل) اين در حالى است كه سال گذشته 
در استان كرمان عالوه بر تغيير الگوى كشت در سطح 
نسبتا باال، 17 هزار هكتار از سطح زير كشت استان به 
آبيارى تحت فشار مجهز شده است. با اين حركت بحران 

آب استان كرمان ظرف 5 سال حل مى شود.
  و اما نظر نمايندگان استان:

توجه  با   : نهبندان  و  سربيشه  مردم  نماينده   
و  استان  مشكالت  حجم  و  گستردگى   به 
خشكسالى هاى 17 ساله بايد اعتبارات استان چند برابر 

ساير استان ها باشد. 
   نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف: با مطالعات 
دوا  مردم  از  دردى  دولت  توسط  آب  انتقال   طرح 
نمى شود و مردم استان به دنبال اجرايى شدن اين 

طرح هستند. 
متاسفانه  نماينده مردم طبس، فردوس و سرايان:   
بحران  با  جنوبى  خراسان  استان  حاضر  حال  در 
شديد كم آبى مواجه است و به همين جهت تامين 
اصلى  اولويت  داراى  ذيربط  از سوى مسئوالن  آب 
نكند  توجه  استان  آب  بحران  به  دولت  اگر  است. 

اوضاع غيرقابل كنترل مى شود. 
  به گزارش رئيس مركز ملى خشكسالى و مديريت 
بحران آب سازمان هواشناسى، خراسان جنوبى جزو 
19 استانى است كه دو سال زراعى پياپى را شرايط 
كاهش  آنها  در  بارندگى  ميزان  يعنى  داشته،  منفى 
كه  است  شديد  خشكسالى  خطر  زنگ  و  داشته 
حالى  در  اين  و  بگيرند  جدى  را  آن  بايد  مسئوالن 
است كه استان هاى يزد و كرمان در اين ليست قرار 
و  آن تصويب  در  پروژه هاى آب رسانى  ولى  ندارند 
كه  حالت  ترين  خوشبينانه  در  و  است  شده  اجرايى 
انتقال آب از درياى عمان اجرايى شود و با توجه به 
 مدت زمان انتقال آب، حداقل 10 سال از استان هاى 
همجوار عقب هستيم در صورتى كه شدت خشكسالى 
ما بيشتر است. حال بايد ديد مسئوالن چه چاره اى 
انديشيده اند و اگر مى خواهند كارى بكنند عجله كنند 

كه فردا دير است.

 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

دعوت مجامع عمومى عادى و فوق العاده
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان سربيشه (سهامى خاص)

ثبت شده به شماره 4756 و شناسه ملى 10360062507

به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان سربيشه مى رساند:
 جلسه مجامع عمومى عادى و فوق العاده شركت مذكور دوشنبه 94/6/9 به ترتيب در ساعات 9 و 10 صبح در محل 
نمازخانه مديريت جهاد كشاورزى شهرستان سربيشه واقع در بلوار امام على (ع) - ساختمان مديريت جهاد كشاورزى 
برگزار مى گردد. بدينوسيله از سهامداران حقيقى دعوت به عمل مى آيد شخصا با در دست داشتن كارت ملى و يا 
شناسنامه  و سهامداران حقوقى با در دست داشتن برگه نمايندگى از تشكل، در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور 

به هم رسانند.
الف- دستور جلسه مجمع عمومى عادى:

استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد شركت - بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى هيئت مديره براى سال 
مالى منتهى به شهريور 94- بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى هيئت مديره براى سال مالى منتهى به شهريور 95

انتخاب اعضاى هيئت مديره
ب- دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:

1- ارائه گزارش هيئت مديره و بازرس در خصوص لزوم افزايش سرمايه   2- بررسى و تصويب افزايش سرمايه
نقل و انتقال سهام

رئيس هيئت مديره

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

   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

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 

   09158624439 - جانى

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 مزروعى 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
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omامــالك آسمــان

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

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

مجـرى ذيصـالح
شركت صلصال سازه جنوب شرق
 به شماره ثبت 2835 داراى مجرى ذيصالح 
 مسكن و شهرسازى آماده همكارى با كليه

مالكان و تعاونى هاى مسكن مى باشد
09155616079 -09331316418   
32201385         مديريت: احرارى

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

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

فراخوان مزايده عمومى به شماره 94/33/44
" نوبت اول"

دستگاه مزايده گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى
موضوع مزايده: واگذارى ، نگهدارى و بهره بردارى از پاركينگ پايانه بار بيرجند

مهلت دريافت اسناد: سه شنبه 94/5/27 تا پايان وقت ادارى 
مهلت ارسال اسناد: چهارشنبه 94/6/4 تا ساعت 9 صبح

زمان و محل قرائت پيشنهادات: چهارشنبه 94/6/4  ساعت 10 صبح – اتاق جلسات اداره 
كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

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

9- 32342137 داخلى 219 تماس حاصل فرماييد. 

 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى 

چند نفر نصاب درجه يك و حرفه اى كاغذ ديوارى ، كف پوش ، پاركت ، 

سنگ آنتيك ، كناف ، سقف كاذب و PVC با سابقه كارى درخشان نيازمنديم.

تزئينات و گالرى رهام    09153624510

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

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)



پيام شماواگذارى بيش از 3 هزار قطعه زمين در روستاهاى بيرجند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

* رحيم زاده
اين  كه  است  معضلى  جامعه  در  خيابانى  زنان  حضور 
شايد الزم  آن  وجود  به  بردن  پى  و  ديدن  براى  روزها 
از  بعد  به  شب   9 است  كافى  كنيم،  دقت  خيلى  نباشد 
هايى ماشين  ماراتن  بگذرى،  خاص  هاى   خيابان 
را مى بينى كه در رقابتى زننده اما علنى جلوى پاى آنها 
ترمز مى زنند و با دو يا چند سرنشين از جلوى چشمانت دور 
 مى شوند. شايد شما هم در تاريكى هاى شب چشم هايتان
به زنانى كه با سر و وضعى زننده كنار خيابان ايستاده اند 
را ديده يا شنيده ايد، زنانى كه بر خالف ظاهر خوش آب 

و رنگشان سينه اى پر از درد دارند.
 ساعت نزديك 9 و اندى شب است  در يكى از خيابان هاى

زمانى  قديمى شهرمان. سكوت و خلوت شب  و  اصلى 
شناخته شده مناسب براى آغاز به كار خفاشان شب است 
شكارچيانى كه روسياهى شان را در تاريكى شب سودا 
 كرده و در لباس طعمه صياد مردانگى و شخصيت عده اى
 مى شوند.... نيازهاى شان را با اين كار تأمين مى كنند.
در  نيز  اغلب  باالتر.  تحصيالت  ميزان  و  كمتر  سن 
 ميان آنها، دخترانى هستند كه از شهرستان هاى ديگر 
مى آيند. بهانه هم تأمين خرج و مخارج تحصيل است.

شهر  هاى  خيابان  از  يكى  اينجا  كه  شود  نمى  باورم 
 ماست... از دور و نزديك بسيار شنيده ام اما آنچه مى بينم
دهم مى  ترجيح  كه  است  ذهن  از  دور  برايم   آنقدر 

نزديك تر رفته و خود شاهد عينى ماجرا باشم ....
نقاب  با  را  صورتش  و  سر  و  دارد  تن  به  بلند  مانتويى 
پوشانده و تمام آنچه از چهره اش پيداست در پس نقابى 

مشكى پنهان است. لحظاتى در نزديك او مى ايستم.
حاال انواع و اقسام خودروهاى مدل باال و گرانقيمت  در 
تاريكى شب خودنمايى مى كنند عده اى با همان خودروهاى 
معمولى و برخى حتى با  موتور و بى مهابا به دنبال طعمه 
اند! و برايشان فرقى هم  از ميان زنان خيابانى آمده  اى 
 نمى كند فقط ايستادن در كنار خيابان در اين دقايق شب 
بهانه اى است براى آنكه در هر دقيقه يك ماشين در مقابلت 
ترمز كند. عده اى تنها بوق مى زنند و عده اى  هم بدپيله  
 هستند. چند دقيقه ايكه مى گذرد دختر جوان با ناراحتى 
مى گويد: اينجا چيكار مى كند؟ مى پرسم تو چكار مى 
كنى؟ در حالى كه لرزشى عميق در نگاهش مى نشيند 
و مى گويد: منتظر كسى هستم اما اگر شما تاكسى مى 
زنان و  ... جمعيت  بگيرم  با 133 تماس  برايتان  خواهيد 
دختران كنار خيابان كم كم بيشتر مى شود، عده اى با 

آرايش هاى آنچنانى و ظاهرى شيك و تعدادى....

پاى در دل نازى....!

با هر ترفندى هست باب آشنايى را با نازى مى گشايم  
اسمش صديقه است اما او را به نازى مى شناسند. 37 
از 9  ناموفقى است كه  ازدواج  سال سن دارد و حاصل 

سالگى سايه پدر را از او گرفته است...
سايه  از  را  اش  درى  به  در  قول خودش  به  و  بدبختى 
بيشتر  سال   12 گويد:  مى  و  داند  مى  ناپدرى  سنگين 
نداشتم كه دور از چشم مادرم مورد آزار و اذيت ناپدرى 
معتاد و قمار بازم واقع شدم براى فرار از كابوس هاى 
از  يكى  در  مرا  ناپدريم  روزى  اينكه  از  ترس  و  مكرر 
به  كه  مردى  اولين  با  شد  باعث  ببازد  قمارهايش 
خواستگاريم آمد، ازدواج كنم... مرد زندگى من پيرمردى 
مجالش  بغض  رسد  مى  كه  اينجا  به   .... بود  ساله   61
گيرد  مى  را  هايش  گريه  جلوى  سختى  به  دهد،  نمى 
و ادامه مى دهد: بعد از 6 سال زندگى مشترك  او نيز 
با  ياورم بود فوت كرد و چرخ روزگار  تنها حامى و  كه 
همه ناماليمت هايش به گونه اى چرخيد كه امروز براى 

گذران زندگى مجبور به اين كار شده ام.

نداشتن  فرزند پسر 
بهانه اى براى آوارگى مادر و دخترانش!

خاطرات  نيز  روستايى  سال  و  سن  كم  دختر  افسانه،   
تلخى دارد. پنج خواهريم و بعد از اينكه مادرم پنجمين 
دختر را به دنيا آورد پدرم كه آرزويش داشتن فرزند پسر 
بود همين را بهانه كرد و ما را با مادرمان تنها گذاشت، 
مادرمان ما را براى كار به شهر آورد و خود نيز به عنوان 
مستخدم در خانه اى مشغول به كار شد... بچه تر كه 
بودم در خيابان هاى شهر پرسه مى زدم و با فروختن دعا 
يا گدايى درآمدى اندك داشتم تا اينكه  يك روز مردى 
مرا براى كار به خانه اش برد و ... افسانه سكوت مى كند 

و با سكوتش همه ناگفته هايش را فرياد مى زند. 

كاش وقتى مادرمان رفت ما هم مى مرديم... 

سارا و پريسا دو خواهرى هستند كه در تاريكى شب در كنار 
خيابان ايستاده اند از ظاهرشان پيداست كه معتادند، سارا 
 3 ساله و پريسا 7 ساله كه بودند مادرشان فوت مى كند

و دو خواهر تنها و با پدرشان بزرگ مى شوند.
پريسا: هرچند پدرمان معتاد بود اما راضى نبود ما معتاد 
شويم و روزى كه از اعتيادمان باخبر شد، كتك مفصلى 

براى تنبيه خورديم. اما كاش تنبيه مى شديم... 
اصرار پدر براى ترك دادنمان به جايى نرسيد بعد از مرگ 
پدر تنها مانديم و فاميل هم ما را طرد كردند. كوتاه ترين 

راه براى كسب درآمد و تهيه مواد همين بود... 
پريسا در ميان حرف هايش بارها آرزوى مرگ مى كند و 
مى گويد: كاش وقتى مادرمان رفت ما هم مى مرديم تا 

اينقدر ننگ و خفت  نمى كشيديم. 
راحله سى و چهار سال دارد، مدت هاست كه از همسر 
بدون  شوند  مى  بزرگ  فرزندانش  ندارد،  خبر  معتادش 
 اينكه بدانند مادرشان چگونه شكم آنها را سير مى كند. او 
هزينه هاى زندگيش را از همين راه تأمين مى كند، تنها با 
چند نفر ارتباط دارد و مى گويد: براى تأمين زندگيم به هر 

كارى كه بگويند تن مى دهم.

دو شغله هاى خيابانى

تحقيقات و آمار نشان مى دهد كه اكثر زنان خيابانى، اين 
 كار را به عنوان شغل دوم خود انتخاب مى كنند. تحليل هاى
در  كه  دارد  ماجرا  اين  از  است  آن  از  حاكى  اجتماعى 
سال 1347 ميانگين سن زنان كارگران جنسى يا زنان 
ميانگين  اين  زمان  با گذشت  و  بوده  خيابانى، 30 سال 
سنى به 19 تا 27 سال و اكنون به كمتر از اين ميزان 
كاهش يافته است. حتى در پاره اى از تحقيقات به سنين 

كمتر از 14 و 15 سال رسيده است.
كه  است  داده  نشان  اجتماعى  مسايل  هاى  پژوهش 
دخترانى كه وارد بازار كارگرى جنسى مى شوند، به اين 
انجام  را  پيشگيرانه  كارهاى  بايد  كه  اند  رسيده  آگاهى 
دهند تا دچار گرفتارى نشوند. آمار اخير نشان داده است 
كه سهم ورود دختران مجرد و ازدواج نكرده به اين بازار 

كارى سياه بيشتر از قبل شده است.
بيشترين رده سنى مشتريان اين سياه بازار را مردان 30 تا 
50 سال تشكيل مى دهند و جوانان در رده دوم قرار دارند. 
اجتماعى  هاى  نابرابرى  و  فقر  كه  معتقدند  پژوهشگران 

عامل تشديد كننده اين اوضاع به حساب مى آيد.

فقر يا درآمد ناكافى

به  تبديل  را  آن  كه  رود  مى  پيش  جايى  تا  كار  اين 
اعتيادى در ميان زنان خيابانى مى كند. گذشته از اينكه 
به  دست  ناكافى  درآمد  يا  فقر  دليل  به  آنها  از  تعدادى 
ازدواج  و  مجرد  دختران  كنار  در  زنند.  مى  كارى  چنين 
متوسط  طبقه  از  كه  دارند  قرار  نيز  متأهلى  زنان  نكرده، 
جامعه به حساب مى آيند. اغلب اين كارگران جنسى يا 
 زنان خيابانى عليرغم اينكه متقاضى دريافت كمك هاى

جرم  خاطر  به  حال  عين  در  هستند،  بهزيستى  سازمان 
شناخته شدن اين عمل از دريافت كمك سر باز مى زنند.

زنان هرزه گرد، اعتياد و خشونت
با توجه به تحقيقات صورت گرفته، اين كارگران جنسى 

اعتياد  گرد،  هرزه  زنان  كه  دهند  مى  تشكيل  را  مثلثى 
خاطر  به  كه  گروهى  هستند.  آن  اضالع  از  خشونت  و 
و  شوند  مى  سرگردان  مثلث  اين  در  اقتصادى  مسايل 
متقاضى بحث هاى حمايتى و اقتصادى هستند و گروه 
بعدى كه ميزان درآمد متوسط دارند و براى افزايش سطح 
زنند. مى  كارى  چنين  به  دست  خود  زندگى   اقتصادى 

و  ها  نگرش  روى  بايد  كه  هستند  افرادى  همان  اينها 
ارزش هاى اجتماعى شان، تحقيقاتى انجام شود. گاهى 
اين افراد از آسيب هايى كه شرايط زندگى شان را تهديد 
اين  به  ورود  از  پس  بنابراين  نيستند.  باخبر  كند،  مى 
چرخه، در معرض آسيب هاى ديگرى قرار مى گيرند كه 
اعتياد به مواد مخدر، ايدز، خشونت و تماس هاى حفاظت 

نشده جنسى از جمله اين آسيب هاست. 

مهم ترين مسأله در بروز و پيدايش 
پديده زنان خيابانى، وضع اشتغال آنان است

ادامه اين روند به معضلى بزرگ تر منتهى مى شود كه 
به آن اعتياد جنسى گفته مى شود. بايد با درمان هاى 

روانشناختى مناسب به اين معضل روحى و روانى پايان 
داد. دادرس كارشناس آسيب هاى اجتماعى معتقد است 
هر معضلى كه در جامعه هست بايد آسيب شناسى شود. 
زنان  پديده  پيدايش  و  بروز  در  مسأله  ترين  مهم  وى 
خيابانى! وضع اشتغال آنان مى داند و مى گويد: دختران 

در معرض آسيب، زاييده يك سرى مشكالت هستند.
ما برنامه هايى را به درستى براى اشتغال جوانان نداشتيم. 
افراد  اين  اشتغال  براى  را  درستى  برنامه  بتوانيم  اگر 
 داشته باشيم، مى توانيم تعارض موجود در بين دختران 
كار  اين  به  تن  كه  متأهلى  زنان  و  آسيب  معرض   در 

مى دهند را سامان دهيم. 
مختلفى  نهادهاى  و  ها  دستگاه  دهد:  مى  ادامه  وى 
ها، شهردارى  كشور،  وزارت  استاندارى،  جمله   از 

بسيار  مسير  اين  در  و...  اى  حرفه  و  فنى  سازمان 
اين  كه  بينيم  مى  متأسفانه  اما  بود.  خواهند  تأثيرگذار 
سازمان ها تا به امروز به درستى به اين وظيفه حساس 
از نقش هاى مهمى كه سازمان  اند. يكى  عمل نكرده 
هاى خانواده  به  توجه  دارد،  برعهده  اى  حرفه  و   فنى 

به  سازمان  اين  كه  صورتى  در  است.  ديده  آسيب 
دانشگاه ها ورود پيدا كرده و كار خود را در آنجا انجام 
شهردارى  اجتماعى  معاونت  شهر،  شوراى  دهد.  مى 
بايد  باشند.  داشته  پررنگى  حضور  راستا  اين  در  بايد 
متأسفانه  بدهند.  تشكيل  بحران  كميته  زمينه  اين  در 
اجرا  مرحله  به  وقتى  و  شود  مى  نوشته  دستورات   اين 

مى رسد، راكد مى ماند.

اگر مسئوالن وارد عمل نشوند
مردم متدين خود، دست به كار مى شوند

پديده  با  بارها  خودش  گفته  به  كه  بازار  كسبه  از  يكى 
اين  بروز  عواملى  مهمترين  شده،  روبرو  خيابانى  زنان 
و  عاطفى  كمبودهاى  مالى،  مشكالت  اعتياد،  را  پديده 
نبود  اين  بر  عالوه  گويد:  مى  و  كرده  عنوان  خانوادگى 
و  فقر  والدين، طالق،  مناسب  آگاهى  و  تربيتى  مهارت 
اجتماعى  فشارزاى  عوامل  يا  خانواده  فشار  پر  محيط 

به  وى  كرد.  عنوان  آن  شايع  عوامل  از  توان  مى  را 
كند مى  اشاره  مزبور  پديده  كنترل  اساسى   راهكارهاى 

بخشى  نظم  به  توجه  رسد  مى  نظر  به  گويد:  مى  و 
خشونت  و  كينه ورزى  كنترل  آموزش  و  خانواده  كانون 
در نوجوانان، در كنار تأمين اوقات فراغت مطلوب براى 
نوجوانان وجوانان توجه به نشاط محيط زندگى كودكان 

و نوجوانان در ساير عرصه ها مؤثر باشد.  
وى ادامه مى دهد: بايد به اين معضل به عنوان يك درد 
اجتماعى نگاه كرد و در پى درمان آن برآمد. به اعتقاد 
وى عدم توجه به حل اين مشكل تبعات بسيارى را براى 
جامعه به دنبال داشته و در زمينه بهداشت و سالمت بار 

سنگينى را بر دوش جامعه خواهد گذاشت. 
وى مى افزايد: بسيارى از زنان خيابانى متأسفانه مبتال 
به اعتياد بوده و براى تأمين مخارج مواد خود تن به اين 
كار مى دهند. وى خاطر نشان مى كند:  وجود اين قبيل 
زنان در جامعه باعث مى شود برخى از مردان، همه را به 
عنوان جامعه هدف ديده و بسيارى از زنان پاك را نيز با 
يك چوب برانند به گونه اى بارها شاهد ايجاد مزاحمت 

براى بسيارى از نواميس مردم بوده ام.

مشغله هاى سياسى، فراموشى مسايل 
مهم اجتماعى را در پى داشته است 

اين كسبه بازار در اين راستا به نقش حائز اهميت نيروى 
انتظامى و همه مسئوالن در جلوگيرى از فراگيرى اين 
معضل اشاره و مى گويد: هر يك از افراد جامعه به اندازه 
خود در فرهنگسازى در مهار اين معضل نقش داشته و 
قبل از اينكه اين مهم به مشكلى غير قابل حل تبديل 
انجام  را  الزم  هاى  ريزى  برنامه  بايد  مسئوالن  شود 
اى  ويژه  نقش  از  خطبا  و  علما  راستا  اين  در  كه  دهند 
برخوردارند. وى يادآور مى شود: متأسفانه مسايل سياسى 
مسايل  از  بسيارى  فراموشى  باعث  اخير  هاى  سال  در 
اجتماعى شده و توجه مردم و مسئوالن را از اين موارد 

پرت و معطوف خود نموده است. 
دانشجويان  پذيرش  و  متعدد  هاى  دانشگاه  وجود  وى 
تماشاى و  ها  ماهواره  از  مردم  استقبال  بومى،   غير 

اند،  گرفته  نشانه  را  ها  خانواده  بنيان  كه  هايى  سريال 
چشم و هم چشمى و سخت گيرى در ازدواج و باال رفتن 
سن ازدواج را از مهمترين شاخصه هاى بروز اين پديده 
جامعه  در  متأسفانه  گويد:  مى  و  كرده  عنوان  استان  در 
امروز پيشرفت روزافزون تكنولوژى  و ايجاد شبكه هاى 
از هم گسيختگى  به  اى شوم  پديده  عنوان  به  مجازى 
مشكالت  و  زده  دامن  اخالقى  فساد  و  خانواده  بنيان 
زيادى را به دنبال دارد.  وى ادامه مى دهد: متأسفانه در 
جامعه امروز به دليل افزايش منكرات امر به معروف به 
سخره گرفته مى شود و به نظر مى رسد كنار زدن اين 
گونه دستورات اسالمى  از موارد اشاعه منكرات و فحشا 
عمل  وارد  مسئوالن  كه  صورتى  در  و  است  جامعه  در 

نشوند، مردم متدين خود، دست به كار خواهند شد.

زنان خيابانى، معلول عوامل خانوادگى و اجتماعى 

امور اجتماعى سازمان بهزيستى خراسان جنوبى  معاون 
آوا مى گويد: بهزيستى به جاى واژه زنان  با  در گفتگو 
و  زنان  عنوان  با  ديگرى  واژگان  از  روسپى  و  خيابانى 

دختران در معرض آسيب حاد و زنان و دختران آسيب 
ادامه  موهبتى  عليرضا  نمايد.  مى  استفاده  ويژه  ديده 
رفتارهاى  و  آنها  بودن  خيابانى  كه  بسا  چه  دهد:  مى 
عوامل  و  علل  معلول  ايشان  اخالقى  هاى  ارزش  ضد 
 خانوادگى و اجتماعى مى باشد كه آنها را دچار آسيب هاى

روحى و روانى و اجتماعى نموده است و به اين طريقه 
ديده  آسيب  زنان  وى  گفته  به  است.  كشانده  زندگى 
به  كه  شود  مي  اطالق  زناني  و  دختران  به  اجتماعى  
داليلي چون متشنج بودن خانواده و اغفال و ... از كانون 
خانواده فرار و يا در اثر اختالف و سوء تفاهم از خانواده 
و  بوده  مؤثر  سرپرستي  يا  سرپرست  فاقد  و  شده  اخراج 
آمادگي و درايت اجتماعي و رواني الزم و يا توان كافي 
اقتصادي براي زندگي مستقل را نداشته و از طريق ايجاد 
روابط نامشروع كسب درآمد و گذران معيشت مي نمايند. 
و  اخالقي  هاي  ارزش  به  افراد  اين  گويد:  مى  موهبتى 
اجتماعي پايبند نبوده و عليرغم مبادرت به روابط نامشروع 
از اين عمل انگيزه كسب درآمد را نداشته و پس از تحمل 
عدم  و  زندگى  مكان  فقدان  دليل  به  قانونى  مجازات 
 پذيرش اجتماعى توسط مراجع قضايى به مراكز سازمان 

بهزيستى معرفى مى شوند.

رشد پديده زنان خيابانى در سال هاى اخير!

موهبتى ادامه مى دهد: طبق گزارشات مردمى و مراجع 
قضايى و انتظامى به خط تلفن اورژانس اجتماعى سازمان 
بهزيستى خراسان جنوبى در طى سال هاى اخير گزارشات 
زنان و دختران آسيب ديده رشد داشته است ليكن نسبت  
به ساير آسيب ها ازجمله اعتياد و طالق و همسرآزارى و 
كودك آزارى  روند افزايشى كمترى داشته و بسيار محدود 
بوده است. وى با اشاره به اين مطلب كه مشكل اعتياد 
 دراستان ما را ريشه بسيارى از مشكالت و آسيب هاى

اجتماعى است، مى گويد: اعتياد عالوه بر اينكه بر خود 
جانبى  اثر  نيز  اطرافيان  براى  دارد،  مستقيم  اثر  شخص 
زيادترى دارد و به نظر مشكل اعتياد در استان ما مى تواند 
ديگر  مشكالت  از  بسيارى  براى  ريشه اى  معضل  يك 

حتى طالق و خشونت هاى خانگى باشد.
 وى يادآور مى شود: به طور غير مستقيم همه دستگاه هاى

اجرايى با موضوع ساماندهى و پيشگيرى از پديده زنان 
مورد  مستقيم  مسئوليت  اگر  اما  هستند  مرتبط  خيابانى 
وزارت  انتظامى،  نيروى  كشور،  وزارت  آنگاه  باشد،  نظر 
بهداشت، سازمان بهزيستى و وزارت جديد التأسيس رفاه 

اجتماعى را بايد نام برد.
به اعتقاد وى سازمان بهزيستى در رابطه با دختران و زنان 
در معرض آسيب اجتماعي حاد و زنان آسيب ديده ويژه 
اجتماعي مسئوليت بازپروري به منظور اصالح، بازتواني 
عهده  به  را  آنان  اجتماعي  سالم  زندگي  به  بازگشت  و 
گرفته است. ليكن اين دوگروه را از يكديگر جدا نموده 
خانه  مركز  در  را  حاد  آسيب  معرض  در  دختران  است. 
سالمت و زنان و دختران آسيب ديده ويژه را در مركز 
بازپرورى نگهدارى مى نمايد و خدمات تخصصى نظير 
 مددكاري اجتماعي، روان شناسي، بهداشتى و زمينه هاي

توانمندسازى و بازگشت آنان به زندگي سالم را از طريق 
پيوند مجدد با خانواده، آموزش و ايجاد اشتغال و كسب 
درآمد مشروع، ازداوج و تشكيل خانواده فراهم آورده و در 
تأمين حداقل نيازهاي اقتصادي و حل و فصل مسايل و 

مشكالت ياري مي نمايد. 

خطر در كمين بهداشت جامعه

در  خيابانى  زنان  كه  آنجا  از  دهد:  مى  ادامه  موهبتى 
انواع  به  و  دارند  قرار  تهديدها  و  آزارها  انواع  معرض 
پوستى،  واگيردار  هاى  بيمارى  و  گوناگون  اعتيادهاى 
آميزشى، گوارشى و تنفسى مبتال هستند قربانيانى هستند 
كه ديگران را هم قربانى مى كنند، هرچند در سال هاى 
ايدز در اين زنان و سرايت آنان به  اخير به خطر وجود 
اين مردان تأكيد شده  از طريق  ايدز  مردان و گسترش 
است، اما بايد دانست ديگر اختالالت عفونى در اين زنان 
از جمله انواع هپاتيت و بيمارى هاى آميزشى و پوستى 

ديگر نيز بسيار مهم است. 
وى معتقد است وجود اين زنان سبب رواج بى بند و بارى 
در جامعه، سست شدن پيوندهاى خانواده و كاهش آمار 
ازدواج مى شود و چه بسا بسيارى از اين زنان كه قربانى 
خشونت و قتل مى شوند، كما اينكه در سال هاى اخير 
چند مورد از قتل هاى زنجيره اى در كشور كه قربانيان 
بوده  پليدى  فرد  نيز  قاتل  و  اند  بوده  خيابانى  زنان  آنها 
كه پس از رابطه با اين بخت برگشتگان و سرقت اموال 

ناچيز آنان مرتكب جنايت شده آشكار شده است. 
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دليل 3 به  مدرس30  اجرايى  كانيووهاى  سالم. 

اجراى بد و استفاده از مصالح بد و عمر قريب 
به 40 سال اغلب تخريب شده و عدم شيب 
سطحى  هاى  آب  شدن  جمع  باعث  مناسب 
شود.  مى  موذى  حشرات  و  پشه  بالطبع  و 
بازديدى  شهردارى  كارشناسان  است  خواهشمند 

داشته باشند و نسبت به اصالح آنها اقدام نمايند.
915...435
 سالم آقاى شهردار. چندسال است كه در مراسم هايى

وسط  شود،  مى  برگزار  غسالخانه  سالن  در  كه 
چند  از  بعد  لطفًا  برق قطع مى شود،  سخنرانى 

سال اين اشكال را رفع نماييد.
915...314
چرا  فرماييد  نظارت  و  بررسى  لطفاً  محترم  استاندار 
وام  دريافتى  اضافه  فرهنگيان  مسكن  تعاونى 
مسكن را كه دو سال قبل بايد برگشت مى داد 
را برگشت نمى دهند. به ما گفتند چون تعاونى ... به 
ما بدهكار است ما پول شما را نمى دهيم. سه سال است 

خانه ها را تحويل گرفته ايم. به خدا به داد ما برسيد.
915...910

 48 پاسداران  برق  چراق  تير  المپ  سالم.  با 
را  كوچه  آن سمت  و  كه سوخته  است  مدتى 
مسئولين  شايد  گفتيم  است.  گرفته  فرا  ظلمات 
در  و  شده  مطلع  شما  پيام  ستون  طريق  از  مربوطه 

اسرع وقت نسبت به تعمير آن اقدام فرمايند.
 935...994
سالم. چرا كنار جاده مزار كاهى را نرده و حفاظ 
ازدحام  و  شلوغى  علت  به  جمعه  روز  كنند؟  نمى 
كه  گذشت  خير  به  و  كرد  سقوط  ماشينم  خودروها 

خسارت جانى نداشت...
936…967
ما اهالى شمس آباد و حسين آباد و روستاهاى اطراف 
تصفيه خانه فاضالب از مسئوالن اداره محيط زيست 
و بهداشت محيط و همه سازمان ها و ادارات مربوطه 
بدفاضالب  بوى  رفع  به  نسبت  داريم  تقاضا 

اقدام نمايند.
915…939
تمام  به  خداوند  نباشيد.  خسته  و  سالم  عرض  با 
ماه   6 گذشت  از  بعد  شدند  باعث  كه  كسانى 
آبيارى   9 طالقانى  خيابان  حاشيه  درختان 
خير  شود،  جلوگيرى  آنها  شدن  خشك  از  و  شوند 

و بركت عطا فرمايد.
915…435
كه  آوا  مردمى  روزنامه  از  دارم  فراوان  تشكر  سالم. 
گوشه اى از ناراحتى جوانان در زمينه استخدامى 

آموزش و پرورش را به تحرير درآورد.
915…914

سالم مسئوالن آموزش و پروش. من يك كارگر ساده 
هستم در پروژه مدرسه چهكند خيابان ستايش 
هاى پول  نه  كار  پيمان  ولى  كردم.   كارگرى 
ما را مى دهد نه جواب ما را! لطفاً پيكيرى نماييد. 

ما چه گناهى كرديم كه حق ما را مى خورند...
915…530
و  مديح  دكتر  آقاى  جناب  محترم  شهردار  از 
همكاران عزيزشان خواهشمنديم نسبت به سايت 
ميالد  بلوار  و  خيابان وحدت  انتهاى  كويرتاير 
ايجاد  خصوصًا  باشند.  داشته  بيشترى  توجه 
فضاى سبز داخل سايت، محل هاى ايجاد شده براى 
تجمع  محل  و  زار  بوته  به  شده  تبديل  سبز  فضاى 
هاى مكان  از  بازديد  ضمن  خواهشمنديم   ...  زباله 

فوق ما را يارى كنيد. با سپاس فراوان.
915…236

اين  با  كشتى  خودتو  پرورش  و  آموزش 
 استخداميت... اين جورى مى خواين به جوان ها

استخدامى  يك  اين  تومان؟!  هزار   48 بديد؟!  اميد 
نيست بلكه يك مسابقه هست بين ادارات... هر اداره 
بتونه به بهانه استخدامى پول بيشترى از جوان هاى 

بيكار بگيره برنده است... واقعًا متأسفم.
915...963
سالم آواجان. دوباره پيگيرى كن اداره كل راه لطفًا 
جوابگو باشيد چرا 6 كيلومتر جاده منند به نوقند 
يا بيدسك به نوقند با وجودى كه يك كيلومتر 
و  رها شده  بقيه  آسفالت شده  قبًال  آن  وسط 

آسفالت نمى شود؟
915…019

خيابان  و  فاطميه  خيابان  دانيد  مى  آيا  باسالم. 
كاوه مهر شهر فرقى با جاده ترانزيت ندارد؟ 
ماشين هاى سنگين آسايش را از ما گرفتند. مسئولين 

راهنمايى و رانندگى فكرى بكنند.
915...536

شب و سوداى روسياهى در خيابان هاى شهر

تاكنون 3 هزار و 475 قطعه زمين در 36 روستاى شهرستان بيرجند به متقاضيان واگذار شده است. مدير بنياد مسكن انقالب اسالمى بيرجند با بيان اينكه 40 قطعه زمين 
مسكونى در روستاهاى شهرستان به متقاضيان واگذار شد، گفت: اين زمين ها كه250 مترمربع مساحت دارد در روستاهاى نوفرست، شوشود، بهلگرد، فوداج، حسين آباد 

سادات، مهموئى، شيخان، دستگرد و ميرعلى واگذار شد. گل محمدى افزود: اين زمين ها با قيمت 25 درصد كمتر از عرف محلى در هر روستا واگذار شده است.

بررسى پديده زنان خيابانى در مركز استان

جوابيه شوراى اسالمى روستاى زرخوان 

پيام  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  احترامًا در 
شما مورخ 94/5/17 درباره «آب آشاميدنى و جمعيت 
استحضار مى رساند: روستاى  به  زرخوان»  روستاى 
خانوار   22 داراى  سال90  سرشمارى  برابر   زرخوان 
مى باشد كه به لحاظ خشكسالى هاى چندين ساله 
آب شرب روستا به طور مداوم و منظم از طريق اداره 
آب و فاضالب روستاى شهرستان سربيشه تأمين مى 
شود و تا كنون تانكر آب شرب روستا جابجا نشده و 
در صورت درخواست اكثريت اهالى روستا نسبت به 

جابجايى آن اقدام خواهد شد.

پاسخ مسئوالن به پيام شما



آزمون هنرآموزان دوره پارچه بافى روستاى خيرآباد برگزار گرديد  

گروه خبر- يك دوره آموزشى پارچه بافى با هدف اشتغال خانگى در روستاى مرزى خيرآباد بخش گزيك برگزار و  كه طى اين دوره 15 نفر از 
بانوان روستا در مقطع مقدماتى آموزشهاى الزم را دريافت كردند در پايان اين هنرآموزان در آزمون  كتبى و عملى شركت كردند كه هنر آموزان 
پس از كسب نمره قبولى، گواهينامه اين دوره را دريافت مى كنند و با ارائه اين گواهينامه مى توانند نسبت به ايجاد گارگاه خانگى اقدام نمايد. 4 ميراث فرهنگى
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برپايى نمايشگاه 
«تا آسمان راهى نمانده» در بيرجند

جوارح  و  اعضاء  تمامى  و  قلب  گوش،  چشم،  حفظ 
اين  حاصل  كه  است  عفاف  گناه  و  خطا  هرگونه  از 
به  است؛  ظاهرى  پوشش  درونى،  حجاب  و  عفت 
ريشه  عفاف  و  عفاف  ميوه  حجاب  لطيف تر   تعبيرى 
حجاب است. حجاب و عفاف به عنوان دو ارزش در 
است.  مطرح  اسالمى  جوامع  بويژه  و  بشرى  جامعه 
همواره اين دو واژه در كنار هم به كار برده مى شوند 
با حيله و مكرهاى  ولى در دنياى پيشرفته كنونى و 

استكبار جهان اين ارزش اجتماعى و واجبى كه قرآن از 
آن ياد مى كند توسط برخى افراد بى خبر، يا آگاه همراه 
با دشمن اسالم، قران و مسلمين كه درصدد زير سوال 
بردن ارزشهاى اسالمى و انسانى است حجاب و عفاف 
زن و مرد مسلمان را زير سوال ببرد كه اين هجمه 
ها بعد از پيروزى انقالب اسالمى و احياى ارزشهاى 
اسالمى بيشتر شد تا جايى كه دشمن تاب نياورد و از 
طرق مختلف بخصوص ماهواره، شبكه هاى اجتماعى، 
فيلم هاى هاليوودى و ... درصدد تخريب افكار خانواده 
بين  با حيله شيطانى خود بخصوص در  ايرانى  هاى 

جوان و نوجوان ماشد. 
و  شيطانى  اعتقادات  و  افكار  با  اسالم  فرهنگ 
همه  بايد  همين  براى  است  تناقض  در  استكبارى 
ارزشها  احياى  براى  اسالمى  و  ايرانى  هاى  خانواده 
تالش  جامعه  و  اسالمى  خانواده  بنيان  حفظ   و 
فراوانى كنند. نمايشگاه « تا آسمان راهى نمانده» به 
بيرجند  فعال عرصه فرهنگى  بانوان  از  همت جمعى 
بارى  تا  برپا شده است  در محل نگارخانه شهردارى 
ديگر در احياى ارزشهاى اسالم، گامى هرچند كوچك 
تا   » نمايشگاه  مسئول  شبانى  حامد  باشند.  برداشته 
آسمان راهى نمانده» در گفتگو با شبستان  اظهاركرد: 
بايد  اسالمى  ارزشهاى  احياى  و  خانواده  بنيان  حفظ 
به  اشاره  با  بگيرد.وى  قرار  ما  هاى  خانواده  سرلوحه 
اينكه حفظ عفاف و حجاب هم براى زن و هم براى 
مرد الزم و واجب است، عنوان كرد: حجاب موجب 

تحكيم و استوارى بنيان خانواده مى شود.

اين   تاريخى  بناهاى  از  يكى  بيرجند  شوكتيه  مدرسه 
شهرستان است كه سومين مدرسه ايرانى به شيوه جديد و 

پس از مكتب خانه هاى سنتى است.
اين مدرسه اثرات بسيار زيادى در آموزش و پرورش نوين 
داشته است و شخصيت هاى بزرگى دوران تحصيل خود 

را در آن گذرانده اند.
مدرسه  اين  اسناد  استان،  پژوهشگران  از  اى  عده 
به  آن  تاريخ  و  آثار  مبادا  تا  كرده اند  آورى  جمع  را 
ديگر  پژوهشگران  براى  زمينه  و  شود  سپرده  فراموشى 
كرد را حفظ  مدرسه  اين  تاريخ  بتوان  تا  فراهم شود   نيز 

و از آن استفاده كرد.
فرهنگيان  دانشگاه  علمى  هيئت  عضو  مهدى زاده،  ايرج 
بيرجند يكى از اين محققين در گفتگو با  خاورستان، اظهار 
كرد: آغاز طرح بررسى مدرسه شوكتيه سال 86 بود و با 
توجه به اين كه آثار اين مدرسه در حال تخريب بود، مدير 
كميلى)  (آقاى  استان  وقت  پرورش  و  آموزش  وقت  كل 

پروژه بررسى مدرسه شوكتيه را به ما محول كردند.
وى افزود: سيد محمد سعيدى، على محمد طالبى و محمد 
بودند  پروژه  اين  تدوين  در  ما  از جمله همكاران  ولى پور 
اين  دانشگاه فرهنگيان) سرحلقه  آذركار( مدرس  آقاى  و 

گروه بودند و بخش عمده كار بر دوش ايشان بود.  
عضو هيئت علمى دانشگاه فرهنگيان بيرجند تصريح كرد: 
از  اينكه بسيارى  به دليل  اقدام تشكيل تيم بود و  اولين 
اسناد با انشاء و خط قديمى بود نياز به بازخوان اسناد نيز 
داشتيم. مهدى زاده ادامه داد: جمع آورى اسناد، طبقه بندى 
از  كامپيوترى  برنامه ريزى  و  آنها  اسكن  و  اسناد  تايپ  و 

جمله كارهايى بود كه توسط اعضاى گروه انجام شد.

جمع آورى 45 هزار سند از مدرسه شوكتيه

خواندن  قابل  سند  هزار   45 حدود  اين كه  بيان  با  وى 
توسط  اسناد  موارد  از  خيلى  در  گفت:  كرديم،  جمع آورى 
دانشگاه  علمى  هيئت  بود.عضو  شده  خورده  موريانه 
فرهنگيان بيرجند ادامه داد: تا سال 1327 اسناد داشتيم 
و كمترين اسناد مربوط به سال هاى اول تاسيس مدرسه 
بررسى  را  تاريخ  اگر  كرد:  خاطرنشان  زاده  مهدى  بود. 
 كنيم مدارسى وابسته به مدرسه شوكتيه نيز بوده اند و در 
اين باره نيز بايد پژوهش صورت گيرد. وى تصريح كرد: 

فضاى  و  بهداشتى  اجتماعى،  پرورشى،  آموزشى،  بعد  در 
عمومى اسناد را بررسى كرديم.

افزود:  بيرجند  فرهنگيان  دانشگاه  علمى  هيئت  عضو 
سواالتى مانند اين كه وضعيت مدرسه چگونه بوده است، 
چه پيامدهايى داشته است و روند كار آن چگونه بوده است 
و چه تاثيرى در آموزش و پرورش نوين داشته است را در 
اسناد پيگيرى كرديم و  از طريق پاسخ به اين سواالت، به 

پاسخ ديگر سواالت خود رسيديم.

پژوهشى  كار  ماه   3 و  سال  يك  يادآورشد:  زاده  مهدى 
دليل  به  اما  داديم،  تحويل  و  آماده  را  كار  و  شد  انجام 

محدوديت منابع مالى نتوانستيم اسناد را چاپ كنيم.
مدرسه  اسناد  نگه دارى  براى  مناسب  نبود فضاى  از  وى 
اين هستم كه  نگران  نگرانى كرد و گفت:  ابراز  شوكتيه 
اسنادى كه با زحمت بسيار جمع آورى شده است به دليل 

نبود محيط مناسب از بين برود.
بيان كرد:  بيرجند  دانشگاه فرهنگيان  عضو هيئت علمى 
طرحى به عنوان بررسى نقش فرهنگيان در 8 سال دفاع 
ارائه داديم و ايجاد مركز نگه دارى  مقدس به استاندارى 
 180 بودجه  آن  براى  و  بود  طرح  اين  از  فاز  يك  اسناد 
اسناد  مركز  اين  براى  و  بوديم  كرده  برآورد  را  ميليونى 
نيز 68 ميليون در نظر گرفتيم، اما تاكنون كارى  صورت 

آموزش و  لزوم وجود موزه  به  زاده  نگرفته است. مهدى 
پرورش اشاره كرد و گفت: در برخى از استان ها اين موزه 

وجود دارد.

فرهنگيان استان داراى تاليفات
 بسيار زياد اما پراكنده هستند

زياد  بسيار  تاليفات  داراى  استان  فرهنگيان  افزود:  وى 

آورى را جمع  تاليفات  اين  پراكنده هستند و مى شود   اما 
و طبقه بندى كرد.

داد:  ادامه  بيرجند  فرهنگيان  دانشگاه  علمى  هيئت  عضو 
تاليفات و ارائه آثار معلمان، تصاوير، اسناد مدرسه شوكتيه 
و مباحث ديگرى مانند ابتكارات و اختراعات  مى تواند از 

بخش هاى موزه آموزش و پرورش باشد.
مدرسه  آثار  روشن ترين  شايد  كرد:  تصريح  زاده  مهدى   
شوكتيه فارغ التحصيالن اين مدرسه هستند كه بخشى به 

بدنه كشور برگشتند.
اين  اولين محصالن  اين كه سال 1292  به  اشاره  با  وى 
دكتر  فرزان،  التخصيل شدند، گفت: عالمه  فارغ  مدرسه 
اين  التحصيالن  فارغ  جمله  از  گنجى  دكتر  و  شكوهى 

مدرسه هستند.

معلمان مدرسه شوكتيه 
در حوزه مسائل پرورشى بسيار دقيق بودند

عضو هيئت علمى دانشگاه فرهنگيان بيرجند افزود: طبق 
پرورشى  مسائل  حوزه  در  مدرسه شوكتيه  معلمان  اسناد، 
بسيار دقيق بودند  و به آداب و رسوم و مباحث مذهبى 

توجه زيادى داشتند.
مانند شوراى  اضافه كرد: تشكيل شوراهايى  زاده  مهدى 
بضاعت،  بى  آموزان  دانش  از  حمايت  الگوهاى  معلمان، 
مراقبت از رفتارهاى بيرونى دانش آموزان، توجه به مسائل 
در  كه  بوده  مباحثى  از جمله  بهداشتى  و  رفاهى  تربيتى، 

مدرسه شوكتيه به طور جدى وجود داشته است.
وى با اشاره به اينكه محتوا و برنامه هاى درسى مدرسه 
شوكتيه در سطح بااليى بوده است، گفت: بر طبق اسناد 
تاكيدات معلمان اين مدرسه زياد بر روى محفوظات نبوده 

است و بيشتر بر فهم دانش آموز تاكيد داشته اند.
عضو هيئت علمى دانشگاه فرهنگيان بيرجند يادآور شد: 
اسناد جمع آورى شده مدرسه شوكتيه قابليت تبديل شدن 

به 3 كتاب جامع و خوب را دارند.

اگر مركز اسناد نباشد مطمئن هستم كه 
اسناد مدرسه شوكتيه از بين خواهد رفت

كه  است  اين  من  دغدغه  تنها  كرد:  تصريح  زاده  مهدى 
مركز اسناد را داشته باشيم تا زمينه دسترسى پژوهشگران 
اقدام صورت  اين  اگر  كه  چرا  شود  فراهم  اسناد  اين  به 

نگيرد اسناد از بين خواهد رفت.
و  آموزش  موزه  اندازى  راه  خصوص  در  داد:  ادامه  وى 

پرورش ميراث فرهنگى نقش بسزايى را دارد.
راه اندازى مركز اسناد و موزه آموزش و پرورش خراسان 

جنوبى نيازمند عزم ملى و عمومى است
عضو هيئت علمى دانشگاه فرهنگيان بيرجند تاكيد كرد: 
راه اندازى مركز اسناد و موزه آموزش و پرورش خراسان 
انتظار  ما  و  است  عمومى  و  ملى  عزم  نيازمند  جنوبى 
كار  اين  بتواند  تنهايى  به  پرورش  و  آموزش  كه  نداريم 
منحصرا  پروش  و  آموزش  فرهنگ  چراكه  دهد  انجام  را 
 مربوط به وزارت خانه آموزش و پرورش نيست و همه بايد 

كمك كنند.

 راه اندازى مركز اسناد و موزه آموزش و پرورش استان
  نيازمند عزم ملى و عمومى است

بررسى و شناسايى باستان شناسى آثار 
تاريخى بخش دستگردان انجام شد

توابع  از  دستگردان  بخش  شناسى  باستان  پروژه 
شهرستان طبس از تاريخ ششم فروردين ماه تا 30 
ميليون   198 معادل  اعتبارى  با  جارى  سال  تيرماه 

ريال به سرپرستى بهرام عنانى انجام شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، 
رئيس  جنوبى،  خراسان  گردشگرى  و  دستى  صنايع 
ها  بررسى  با  گفت:  طبس  فرهنگى  ميراث  اداره 
كويرى  منطقه  در  شده  انجام  هاى  پيمايش  و 
مربوط  ارزشمند  اثر   89 تعداد   دستگردان،   بخش 

به دوره هاى تاريخى مختلف شناسايى گرديد.
بهبهانى افزود: از جمله آثار يافت شده در اين بخش 
تاريخى،  كوره  محوطه،  چون  آثارى  به  توان  مى 
برج،  آسياب،  انبار،  باستانى، حوض  بافت  گورستان، 
داد:بيشتر  ادامه  كرد.وى  اشاره  مسجد  و  حسينيه 
آثار شناسايى شده مربوط به دوران صفويه تا قاجار 
به علت  آثار  اين  بقاياى  بيشتر  متاسفانه  باشند.  مى 
آن،  بودن  تاريخى  و  اهميت  به  نسبت  ناآگاهى 
فرسايش توسط عوامل جوى و اقليمى و خشكسالى 
هاى اخير بكلى تخريب و يا در معرض نابودى قرار 
گرفته اند كه اين روند ويرانى در مورد آثار بجا مانده 

همچنان ادامه دارد.

بازديد و نظارت تلفيقى از تأسيسات 
گردشگرى شهرستان طبس و حومه

 
هماهنگى  مركزى  ستاد  اهداف  اجراى  راستاى  در 
دوره  بازديدهاى  انجام  بر  مبنى  خدمات سفر كشور 
تأسيسات  از  تلفيقى  مشترك  هاى  گشت  و  اى 
ميراث  كل  اداره  گردشگرى  كارشناس  گردشگرى، 
و  بهداشت  كارشناسان  همراه  به  استان  فرهنگى 
اقامتى  واحدهاى  طبس،  شهرستان  دامپزشكى 
نارنجستان  پذيرايى  اقامتى  مجموعه  و  بهمن  هتل 
همچنين و رستوران هاى ميان راهى نگين ديهوك، 
بازديد قرار  الرضا (ع) زنوغان را مورد  بهار و طريق 
دادند نگهدارى و عرضه فرآورده هاى گوشتى فاقد 
مشخصات كه بالفاصله معدوم گرديد، عدم نظافت 
از جوش  قانونى  غير  استفاده  مواد غذايى،  سردخانه 
خوراكى  غذايى  مواد  نگهدارى  كباب،  در  شيرين 
عدم  صفر،  باالى  يخچال  استاندارد  غير  دماى  در 
بهداشتى  هاى  سرويس  نمازخانه،  عمومى  نظافت 
سالن  سقف  و  ديوار  بهسازى  عدم  آشپزخانه،  و 
غذاخورى و آشپزخانه و... مشاهده گرديد كه مراتب 
نواقص،  ياد شده جهت رفع  به متصديان واحدهاى 

ابالغ گرديد. 
مشترك  هاى  نظارت  قبيل  اين  است  ذكر  به  الزم 
از تاسيسات گردشگرى سطح استان بصورت جدى، 

مستمر و ماهيانه انجام مى پذيرد. 

  حمل بار و اثاثيه منزل توسط 4 كارگر با نيسان و خاور
  09153634099 - فرهمند

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

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

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

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

پ رايگان
چكا

شله مشهـدى يـاس (عدل)
« صبح جمعه هر هفته»

در ضمن  سفارشات شله براى تمامى مراسم  (ختم ، زيارت عاشورا ، تعزيه و...) پذيرفته مى شود.
نبش عدل 18     32204431  - 09155610366 - رمضانى

 نخستين مجله روانشناسى كسب ثروت در ايران

براى تقويت عضله پول سازى مغزتان

خالقيت بخوانيد
  توزيع و اشتراك (تحويل در محل)     09159627467

چه جالب!!!
شيرينى سراى بيرجند

رايانه ثامن بيرجند
فروش ويژه هفته: فلش 8 گيگ ارجينال با گارانتى 12000 تومان

 مونوپاد000 15 تومان
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى

امالك كوروش  كبير كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

32293143- 09153624820  چاجى       بجد - امالك كوروش 



پنجشنبه *22 مرداد 1394 * شماره 3291 

انتظارات مان را كم كنيم

عدم  و  ها  سوءبرداشت  دليل عصبانيت  ها  وقت  خيلى 
درك درست از رفتار يا كالم طرف مقابل يا حتى مسائل 
حاشيه اى غيرمرتبط است.پس بهتر است در روبرو شدن 
با عصبانيت همسرمان، بالفاصله موضوع را به خودمان 
ارتباط ندهيم و به دنبال دليل واقعى عصبانيت باشيم. 
چه بسا دليل واقعى خشم وى مسائل غيرمرتبط با ما يا 

درك نادرست از رفتار ماست؛ نه دقيقا خود رفتار ما.
موفقيت  دهيم.  نشان  واكنش  سرعت  به  نيست  الزم 
صبورى  ميزان  به  همسرمان  عصبانيت  مقابل  در  ما 
در را  خود  قضاوت  بتوانيم  چنانچه  دارد.  بستگى   ما 
از ذهن مهار كنيم و سريع به خود منتسب  گوشه اى 
نكنيم، مى توانيم تحمل بيشترى نشان داده و صبورتر 
فرد  مقابل  در  كار  بهترين  ها  وقت  بعضى  كنيم.  رفتار 
نوع  هر  كه  چرا  است؛  لحظه  آن  در  عصبانى، سكوت 
كند.  تر  برآشفته  را  مقابل  طرف  است  ممكن  پاسخى 
بدون  بحرانى،  وضعيت  شود  مى  باعث  سكوت  اين 
درگيرى رد شود و ما فرصت پيدا كنيم كه در لحظات 
بعدى، پس از فروكش كردن عصبانيتش راحت تر با او 
صحبت كنيم.يادمان باشد سكوت به معناى كوتاه آمدن 
به همسر عصبانى مان  بلكه فرصتى است كه  نيست، 
مى دهيم؛ چه بسا بعد از اين وقفه، خودش پيشمان شده 
را خوب  احساسش  برآيد. سعى كنيم  و درصدد جبران 
بفهميم، خودمان را جاى او بگذاريم و اين درك كردن 
را به او نيز نشان دهيم. چنانچه خوب به حرف هايش 
 گوش كرده باشيم و موضوع را به خوبى فهميده باشيم، 
الزم  كنيم.  درك  را  احساسش  راحتى  به  توانيم  مى 
احساسى  بتوانيم  بايد  بلكه  كنيم،  تاييدش  حتما  نيست 
را كه داشته خوب از حرف هايش بيرون كشيده و به او 
بگوييم توانسته ايم همدلى كنيم. در بسيارى از اوقات 
همين همدلى باعث مى شود فرد خشمگين آرام شده و 

خودش از رفتارش اظهار پشيمانى كند.

جـاده هاى زنـدگـى را خـدا هـمـوار مى كــنـد . .
كـار مـا فـقـط بـرداشــتـن
 سـنــگ ريـزه هـاسـت

امروز مامان دوستمو سر كوچه ديدم 
از دوستم خبر گرفتم فهميدم

 دوستم با منچند روزه رفته سفر!

شهر ما بيرجند انار و پسته و عناب داره
بر خو چيزون نوبر و نوباوه و كمياب داره

محمد حسين معاضدى

دوست داشته باشيد 
كسانى را كه به شما پند مى دهند

نه مردمانى كه شما را ستايش مى كنند.

اگر به آنچه خواستى نرسيدى
 از آنچه هستى نگران نباش.

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و او در آسمانها و زمين خداست نهان و آشكار شما را مى داند و آنچه را به دست 
مى آوريد [نيز] مى داند. سوره األنعام، آيه 3

حديث روز  

تمام سعادت و خوشبختى، حفظ (و كنترل اعضا و جوارح خود از هرگونه بدى) از سوى خويش است. 
امام سجاد (ع)

سبك زندگى

                        

237

3

84193

516

8923

714

35127

9

685

372985164
619742583
548631729
824367951
195824637
736519248
961458372
283176495
457293816

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

جدول 3291

در مسابقات، بازيكنان بايد به نوعى از مهارت براى غلبه 
بر حريف شان دست يابند. در همه بازى ها حتى بازى 
هاى ساده اى مانند گل يا پوچ و سنگ، كاغذ، قيچى 
خيلى پيچيده تر از آن است كه فكرش را مى كنيد. افراد 
شركت كننده در هر بازى در كل تاريخ بشر مى توانند راهى 
 پيدا كنند كه امتياز كسب كنند و شانس غلبه كردن بر
از  برخى  به  اينجا  در  دهند.  افزايش  را  شان  حريف 
اين  در  موفق  افراد  كه  كنيم  مى  اشاره  راهكارهايى 

موقعيت ها به كار مى برند.
1- اعتماد به نفس دارند

توانايى  به  بايد  بازى  در  شدن  موفق  از  قبل  بازيكنان 
دارد  يقين  وقتى كسى  باشند.  داشته  اعتماد  هاى شان 
كه «هرگز يك فوتباليست عالى نمى شوم» شايد همين 
امتحان  از  حتى  را  او  كه  باشد  نفس  به  اعتماد  كمبود 
كردنش هم دور نگه مى دارد؛ اما اگر فكر مى كند قطعا 
مى تواند برنده شطرنج باشد، همين اعتماد به نفس به او 
كمك مى كند بدون تكيه بر شانس در اين بازى موفق 
باشد. يك فرد موفق كسى است كه از اعتماد به نفس 
خود به عنوان يك سكوى پرش استفاده مى كند تا در 
بازى هاى ذهنى كه هميشه استعدادى در آن داشته، بهتر 

از آنچه قبال بوده عمل كند.
2- همه قواعد بازى را مى دانند

قواعد كمترشناخته شده  بازى ها هم  ترين  حتى ساده 

اى دارند كه اگر شما آن را بدانيد و حريف تان نداند، مى 
تواند به برد شما كمك كند. در يك بازى مثل فوتبال، 
بازيكن دفاعى بايد تفاوت دقيق ميان يك انسداد خوب و 
نگه داشتن توپ را بداند، وگرنه هيچ گاه نمى تواند بدون 

جريمه شدن جلوى حمله را بگيرد.
3- فنون را ياد گرفته اند

بازى را مى دانيد،  زمانى كه شما به خوبى قواعد يك 
بايد فنون برنده شدن آن را هم ياد بگيريد. در هر بازى 
اى كه مى خواهيد وارد شويد، منابع آموزشى و تجربى 
بى نهايتى در مورد آن وجود دارد كه بايد مورد استفاده 

قرار بگيرد.
بهترين بخش يادگيرى فنون اين است كه همه بازى ها 
بسته به اطالعات شما از آنها سخت به نظر مى رسند؛ 
يك  است.  خوب  خيلى  مثال  يك  شطرنج  بازى  مثال 
را  بازى  اين  اى  پايه  فنون  تواند  ساله مى  پنج  كودك 
ياد بگيرد، مثل اينكه چگونه مهره شاه را از يك حمله 
زودهنگام دور نگه دارد و مى تواند از اين دانش براى 
غلبه بر بازيكنى كه آن را نمى داند، استفاده كند. با اين 
وجود زمانى كه كودك بزرگ مى شود، مى بيند كه اين 
بايد  و  دهد  نمى  جواب  باتجربه  بازيكن  يك  برابر  فن 

سطح فنون خود را براى برنده شدن ارتقاء دهد.
4- تمرين مى كنند

به كار  را  آنها  بايد  يادگيرى فنون  با  بازيكنان همزمان 

با  بار  فقط يك  بسكتبال  تاريخ  بازيكن  بهترين  گيرند. 
چشمان بسته يك ضربه آزاد را درون سبد قرار داد. اين 
چيزى نبود كه او با جادو بتواند انجام دهد و اين در حالى 
تا  بود  كرده  تمرين  ها  ساعت  و  ها  ساعت  او  كه  بود 
بتواند تمام ضربات آزاد را به گل تبديل كند. بياييد كمى 
بيشتر جدى باشيم؛ تمرين ضربات آزاد براى ساعت ها 
نمى تواند چيز جذابى باشد، اما او شوت هايش را عالى 
انجام داد و به اين علت است كه ما او را بهترين بازيكن 
بسكتبال جهان مى دانيم. افراد موفق تمام بخش هاى 
بتوانند آن را  تا  حرفه شان را آن قدر تمرين مى كنند 

چشم بسته انجام دهند.
5- ورزش مى كنند

در كنار تمرين ذهنى شما بايد ورزش هم كنيد تا براى 
بازى آماده باشيد. ورزش كردن حتما نبايد مستقيما به 
شما  درون  را  چيزى  بايد  اما  باشد،  مربوط  شما  رشته 
تقويت كند كه بتواند طى بازى به شما كمك كند. وزنه 
بردارى، دويدن و شنا قطعا مى تواند به شما در مسابقات 
ورزشى كمك كند. همان طور كه پازل درست كردن و 
حل معما به شما كمك مى كند به تعادل و آرامش برسيد، 
تغييرات  با  را  بتوانيد منطقى و جدى فكر كنيد و خود 

شرايط تطبيق دهيد.
6- مثبت فكر مى كنند

 اين گفته قديمى كه «ترسوها هرگز برنده نمى شوند،

برنده ها هرگز عقب نمى كشند» كامال درست است. در 
اين گفته هيچ چيز در مورد اينكه برنده ها هرگز نمى 
بازند گفته نشده است. شما قطعا با شكست مواجه مى 
شويد و هيچ شكى در آن نيست. مهم اين است كه وقتى 
با شكست مواجه مى شويد، صدمه مى بينيد و يك عمل 
 درونى مانع مى شود كه فقط به هدف تان فكر كنيد. 
گذارند.  مى  سر  پشت  را  شكست  و  نااميدى  ها   برنده 
مى دانند كه شكست مانند يك نشانه روى صفحه رادار 
براى حركت به سمت هدف است. از طرف ديگر اگر يك 
شكست شما را از ادامه دادن براى هميشه منصرف كند، 
ديگر يك نشانه راهنما نيست، بلكه شما را براى باقى 

زندگى تان به يك بازنده تبديل مى كند.
7- آنها از الگوها پيروى مى كنند

فعال  آنها  از  پيش  از كسانى كه  بازيكنان موفق   اغلب 
 بوده اند، الگو مى گيرند. آنها نه تنها از اين افراد الهام 
به  راجع  آنها هدايت مى شوند.  توسط  بلكه  گيرند  مى 
تحقيق  اند  كرده  مى  چه  آنها  از  پيش  ستارگان   اينكه 
مى كنند و نه فقط از آنها تقليد مى كنند، بلكه مى خواهند 
را كه  فنونى  افراد روش و  اين  باشند.  بهتر  آنها هم   از 
ستارگان شان برگزيده اند، ياد مى گيرند و از آن اطالعات 
 استفاده مى كنند تا توانايى شان را به نهايت برسانند. مطالعه
 حرفه اى ها هم به پيشرفت بازيكن كمك مى كند و هم 

باعث توسعه و بهبود آن بازى مى شود.

چطور در مسابقه برنده شويم؟

فقط برو !

يكي از شاگردان شيوانا هميشه روي تخته سنگي رو 
 به افق مي نشست و به آسمان خيره مي شد و كاري
نمي كرد. شيوانا وقتي متوجه بيكاري و بي فعاليتي او 
 شد كنارش نشست و از او پرسيد چرا دست به كاري 
نمي زند تا نتيجه اي عايدش شود و زندگي بهتري براي 
خود رقم زند. شاگرد جوان سري به عالمت تاسف تكان 
داد و گفت: «تالش بي فايده است استاد! به هر راهي 
كه فكر مي كنم مي بينم و مي دانم كه بي فايده است. 
 من مي دانم كار درست چيست اما دست و دلم به كار 

نمي رود و هر روز هم حس و حالم بدتر مي شود!»
شيوانا از جا برخاست و دستش را برشانه شاگرد جوانش 
كوبيد و گفت: «اگر مي داني كجا بروي خوب برخيز و 
برو! اگر هم نمي داني خوب از اين و آن، جهت و سمت 
درست حركت را بپرس و بعد كه جهت را پيدا كردي آن 
موقع برخيز و در آن جهت برو! فقط برو و يكجا منشين! 
از يكجا نشستن هيچ نتيجه اي عايد انسان نمي شود. 
فرقي هم نمي كند آن انسان چقدر دانش داشته باشد! 
اگر غم و اندوه داري در حين فعاليت و كار به آنها فكر 
كن! اگر مي خواهي معناي زندگي را درك كني در اثناي 
كار و تالش اين معنا را درياب. مهم اين است كه دائم در 

حال رفتن به جلو باشي! پس برخيز و راه برو!»

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

جوياى كار مرد 55 ساله براى نگهبانى 
يا آبدارچى و ...

09389282099

تعدادى بازارياب غذايى با تجربه باال 
براى تكميل كادر شركت نيازمنديم.

09371089336

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

فروش كافى نت خيابان معلم
 با موقعيت عالى به علت مهاجرت

09159658426

فروش  كليه  وسايل آرايشگاه زنانه
09335213578

فروش سوپرماركت با موقعيت عالى و 
واگذارى جواز كسب  09359259614

فروش خودرو  رانا سفيد ، مدل 92، بسيار 
تميز فى : توافقى    09153630413

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

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

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

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

فروش يا معاوضه يك دستگاه خودروى 
سمند دوگانه سى ان جى ، تازه تعمير 

بيمه 4 ماه ، زير فى    09216298542

نيازمند خودرو 206 سفيد رنگ 
مدل 92 به باال   09335161991

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر 
نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب  ، ظرفيت 

تانكر: 2200 ليتر         09379316676

داربست موذن
اجراى پيچ و روپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجرا با طناب
09156694379 - موذن

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

يك نفر فروشنده به صورت تمام وقت 
نيازمنديم.

09158419682
پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

گالـرى هنـرى پرنيـان 
كرايه صوت و نورپردازى حرفه اى و اجرا 
در مجالس دولتى و غير دولتى در استان 

آماده همكارى مى باشد.
09154785379 - 09155624235 

على آبادى

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

 كارشناس فروش خانم 
با روابط عمومى باال و عالقه مند
 به بازاريابى تلفنى  نيازمنديم.

32341226 -09387460747

 يك نفر خانم تنها 
 براى نگهدارى نوزاد و امور منزل 
به صورت شبانه روزى در مشهد 

نيازمنديم.
09155118224 -05138814549

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

09151636052 

الستيك  سورن
عرضه بهترين الستيك هاى 

سوارى و وانت پيكان
نبش توحيد 2

09153623289-  سلطانى

ارزان ترين و با كيفيت ترين را از ما بخواهيد  
فروش و تعمير كامپيوتر و لوازم جانبى

Asbirjand.ir    15 حاشيه پاسداران  

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

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

گواهى موقت پايان تحصيالت 
اينجانب محمد سعيد باقرى فرزند 
محمد حسن به شماره دانشجويى 
38902179 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فروش MVM110 مدل 89  
رنگ سفيد ، بيمه 6 ماه ، دو تا 

ستون رنگ  فى: 10 ميليون    

09153622693
فروش باغ با موقعيت عالى

جنب هتل كوهستان
براى ويال سازى و سرمايه گذارى

09155618449

فروش يك باب منزل وياليى تازه ساز 
150 متر زمين ، 205 متر زيربنا 

واقع در مهرشهر يا معاوضه با ملك 
در تهران و اطراف
09125725020

خريد انواع فلزات مستعمل 

ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى ، 

صنايع ، معادن و خانگى

09151602835 - ترابى

09011864824
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اخبار ورزشى

شهرخبر: دم نوش گل ختمي به عنوان روش درماني براي کاهش فشار خون باال مورد استفاده قرار مي گيرد. مطالعات جديد هم حاکي از آن است که گل 
ختمي مي تواند در کاهش فشارخون و کلسترول باال موثر باشد. عصاره گل ختمي روي متابوليسم تاثير مي گذارد و از چاقي و تشکيل چربي 
در کبد جلوگيري مي کند. اين گياه استوايي به عنوان ترکيبي دارويي در درمان شپش سر نيز تاثيرگذار است.

گل ختمى و خواص شگفت انگيز آن!

با اين خوراكى ها تمايل به 
شيرينى را كاهش دهيد! 

موجود  سالم  و  طبيعي  شيريني  آنالين:  قدس 
تامين  را  بدن  نياز  ها  خوراکي  بعضي   در 

مي کند و به همين دليل موجب کاهش تمايل 
دارچين:  گردد.  مي  مصنوعي  جات  شيريني  به 
کاهش  را  خون  قند  مقدار  نظير  بي  ادويه  اين 
مي دهد و دفع مواد غذايي از معده را به تاخير 

مي اندازد که اين حالت افزايش قند خون پس 
از غذا خوردن را کاهش مي دهد. اين افزايش 
قند علت تمايل به شيريني جات پس از صرف 
غذا محسوب مي شود. کدو حلوايي: کدو تنبل 
بااليي  مقدار  اما  است  کربوهيدرات  از  سرشار 
 فيبرهاي موجود در آن به تدريج جذب مي شوند 

که در اين صورت سطح قند خون در حد متعادل 
نيز حاوي  ماند. هويج: هويج  باقي مي  ثابت  و 
کربوهيدرات هاي  پيچيده است که پس از هضم 
به قند تغيير حالت مي يابد. هويج به تدريج جذب 

مي شود و قند خون را باال نمي برد.

اين افراد كمتر دچار 
بيمارى آلزايمر مى شوند 

در  سزايي  به  تاثير  منظم  ورزش  نيوز:  نامه 
از  مختلف  هاي  بيماري  به  ابتال  از  پيشگيري 
جمله آلزايمر، سالمت قلب و مغز دارد؛ به طور 
کلي ورزش کردن به صورت ذهني و هوازي تاثير 
به سزايي در روحيه افراد مي تواند داشته باشد. 
محققان به اين نتيجه رسيده اند که افراد الغر 
اندام و آنهايي که رژيم غذايي دارند و ورزش هاي 
بيماري  اين  انجام مي دهند کمتر دچار   هوازي 
مي شوند. عواملي مثل؛ چربي باال، قند خون و 
فرد  در  قلبي  سکته  بروز  باعث  باال  خون  فشار 
مي شود و تاثير بسزايي بر پيشرفت اين بيماري 
دارد بنابراين افرادي که داراي چنين فاکتورهايي 
مبتال  آلزايمر  بيماري  به  زودتر  بسيار   هستند 
مي شوند. چون خانم ها نسبت به آقايان طول عمر 
بيشتري دارند و به ورزش کم توجه هستند اين 
بيماري در خانم ها شايع تر است. مواردي مانند؛ 
کارهاي  انجام  در  در حافظه، مشکالت  اختالل 
عادي، گم کردن زمان و مکان و از دست دادن 

انگيزه نشانه هايي از ابتال به اين بيماري است.

ميوه مخصوص ورزشكاران
 

سالمت نيوز: تحقيقات نشان مي دهد که مصرف 
انگور قبل و در جريان تمرين هاي ورزشي موجب 
مصرف  مي شود.  فرد  تحمل  و  انرژي  تجديد 
انگور قدرت تحمل ورزشکاران را تا ٧٥ درصد 

افزايش مي دهد حتي ورزشکاران دو وميداني با 
مصرف انگور رکورد بهتري داشتند. مصرف اين 
ميوه مفيد در بين وعده هاي غذايي به کاهش 
ميوه  اين  افراد کمک مي کند.  قند خون  سطح 

افراد  در  صبحانه  وعده  در  آن  مصرف  و  مفيد 
الغر موجب چاقي شده ضمن اينکه از سرطان 
جلوگيري، و در رفع انسداد مجراي طحال، کبد، 
اين  دارد.  اثر شاياني  سوء هاضمه و کم خوني 
ميوه داراي خاصيت ضد عفوني کنندگي بوده و 

براي افراد با بنيه ضعيف بسيار مفيد است.

براى تسكين دندان درد 
سريعترين راه كدام است؟ 

ماده  داراي  ميخک  روغن  شهرخبر:   

«اوژنول» است که خواص بي حس کنندگي 
اثر  هم  کمي  ميخک  روغن  همچنين  دارد. 
ناشي  التهاب  موارد  در  و  دارد  ضدميکروبي 
باشد.  کننده  کمک  تواند  مي  هم  عفونت  از 
«بنزوکائين»  مانند  موادي  بعضا  شربت سرفه 
يا «منتول» دارد که مي توانند دردهاي خفيف 

را تسکين بدهند. 

اثرات مفيد گالب بر پوست بدن 

گالب   کاربردهاي  ترين  مهم  از  يکي  سيمرغ: 
براي  گالب  است.  پوست  از  مواظبت  براي 
انواع پوست ها به خصوص پوست هاي خشک 
جاي  به  توان  مي  است.  مناسب  حساس  و 
گالب  از  کننده،  پاک  شيميايي  محصوالت 
و  براي طراوت  آن  ديگر  استفاده  استفاده کرد. 
از هر  تازگي پوست است؛ بدين گونه که پس 
بار استحمام که منافذ پوست بازتر هستند، گالب 
را به پوست صورت بماليد. در اين حالت اسانس 
 موجود در گالب به سرعت جذب پوست مي شود 
که با توجه به اثرات آن در افزايش جريان خون، 
باعث شادابي پوست مي گردد. گالب به دليل 
هيدراته  و  کننده  ضدعفوني  خاصيت  داشتن 

(آبدار) کردن براي پوست سر و مو مفيد است.

اثرات مفيد گالب بر پوست بدن 
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حوادث

رقابت ورزشكاران جانباز و معلول 
استان در مسابقات جشنواره مهر رضوى

معلولين  و  جانبازان  ورزش هاي  هيئت  رئيس  فارس: 
در مسابقات  استان  نمايندگان  خراسان جنوبي گفت: 
ملي پوشان  مصاف  به  رضوي  مهر  جشنواره  ورزشي 
مي روند. شريعتي فر اظهار کرد: اين جشنواره از ٢١ تا 
٢٥ مرداد ماه جاري در ٢٤ رشته ورزشي در مشهد برگزار 
و نفرات برتر به اردوهاي تيم ملي دعوت مي شوند. وي 
با اشاره به رقابت هشت بانوي معلول استان در اين 
مسابقات تصريح کرد: رضوان ناصري گل، مينا محمدي، 
سمانه يزداني و الهام عرب در رشته بدمينتون به رقابت 
مي پردازند و زهرا محمدي در رشته بوچيا به مصاف 
رقيبان مي رود، زهرا زحمتکش و نرجس شکرويي در 
رشته دو وميداني به ميدان مي روند و زهرا علي آبادي 
در رشته تنيس روي ميز مسابقه مي دهد. وي يادآور 
شد: در بخش آقايان اين جشنواره نيز از خراسان جنوبي 
١٧ ورزشکار معلول و جانباز حضور دارند که ابوالفضل 
جنگي در رشته بوچيا به رقابت مي پردازد، علي اشتري، 
عارف بابائيان، حميد الهياري، جواد مرداني، امير حسين 
يوسفي و امير اسفهرودي در رشته دو وميداني در مقابل 
حريفان به ميدان مي روند. جواد رضايي  در رشته ورزش 
مسابقات  زورخانه  گود  راهي  باستاني  و  زورخانه اي 
مي شود و محمد جواد شباني در رشته تنيس روي ميز 

به مصاف رقيبان ملي پوش مي رود.
  

كسب مقام چهارمى «داشگر»
 در مسابقات موتوركراس قهرمانى كشور

فارس: رئيس هيئت موتورسواري و اتومبيل راني خراسان 
از  دوره  نخستين  در  استان  نمايندگان  گفت:  جنوبي 
مسابقات موتور کراس قهرماني و انتخاب تيم ملي به 
رقابت پرداختند. رجبي ستوده اظهار کرد: اين مسابقات 
با شرکت ١٣٠ موتورسوار از ٢٥ استان کشور در پيست 
در  که  شد  برگزار  اراک  شيري  شهيدان  موتورسواري 
کالس ٦٥ سي سي، سينا داشگر با اختالف اندک امتياز 
بعد از رقيب تهراني اش در جايگاه چهارم کشوري ايستاد. 
وي از اعزام تيم موتور ريس خراسان جنوبي به مسابقات 
از ٢٣  اين مسابقات  و گفت:  داد  قهرماني کشور خبر 
رده  تهران در دو  پيست موتورسواري   تا ٢٥ مرداد در 
سني جوانان و بزرگساالن برگزار مي شود. رضا ريحاني 
در کالس ٢٥٠ سي سي، حامد صادقي در کالس ٦٠٠ 
و  در کالس ٤٠٠ سي سي  گلستاني راد  رضا  سي سي، 
ميالد مطيع در کالس ١٠٠٠ سي سي نمايندگان استان 

در مسابقات قهرماني موتور ريس کشور هستند.

سيامند رحمان، بهترين ورزشكار ژوئيه  
جهان نيوز: در نظرسنجي اينترنتي سايت کميته بين المللي 
پارالمپيک، سيامند رحمان با ۸۱ درصد آرا به عنوان برترين 
 ورزشکار ماه ژوئيه انتخاب شد. اين وزنه بردار در رقابت هاي 

آزاد آسيا و اقيانوسيه مدال طال را بر گردن آويخت.

كودك دو ماهه قربانى 
بى احتياطى پدر شد

ايرنا: فرمانده پليس راه نقده گفت: بر اثر وقوع يک حادثه 
رانندگي در محور مهاباد - اروميه يک کودک دو ماهه 
جان خود را از دست داد. سروان اسماعيل نژاد افزود: اين 
حادثه ديروز و در محور مهاباد - اروميه و بر اثر برخورد 
يک دستگاه کاميون و خودروي سواري پرايد به وقوع 
پيوست. وي اضافه کرد: در اين حادثه هر سه سرنشين 
خودروي پرايد زخمي و به بيمارستان منتقل شدند.وي 
اظهار کرد: يکي از مصدومان اين حادثه که کودکي دو 
ماهه بود، به دليل شدت جراحات وارده از ناحيه سر جان 

خود را از دست داد.

زورگيرى خودرو با تهديد شوكر

باشگاه خبرنگاران: خالفکار سابقه داري که تحت پوشش 
خريد خودرو و به بهانه اينکه مي خواهد خودرو را امتحان 
کند پشت فرمان نشسته و با تهديد شوکر اقدام به زورگيري 
و سرقت خودرو مي نمود، در آخرين زورگيري توسط مردم 
دستگير و به پليس تحويل داده شد.در تحقيقات مشخص 
شده وي سابقه دار بوده  و تحت پوشش خريد خودرو پس 
از اينکه رضايت مالک را جلب مي کرده به بهانه اينکه 
مي خواهد خودرو را امتحان کند پشت فرمان نشسته و با 
تهديد شوکر اقدام به زورگيري و سرقت خودرو مي نموده 
است که متهم در بازجويي هاي پليسي به چندين فقره 

سرقت و زورگيري خودرو هاي مدل باال معترف شد.

قتل دوست صميمى به خاطر 
20 ميليون تومان

باشگاه خبرنگاران: مردي که به خاطر ٢٠ ميليون تومان 
دوستش را کشته بود و جسدش را در بيابان هاي اطراف 
بومهن رها کرده بود،  در پايگاه پليس به جنايت خود 
اعتراف کرد.همسر مقتول به کارآگاهان گفت: از چندي 
پيش همسرم با يکي از دوستانش  بر سر پول با يکديگر 
اختالف پيدا کرده بودند. کارآگاهان به محل سکونت 
 متهم مراجعه و وي را دستگير کردند. متهم در بازجويي ها 
گفت: چندي پيش مبلغ ٢٠ ميليون تومان را به دوستم 
پرداخت کردم اما او هيچ اقدامي براي پرداخت انجام 

نداد و من با يک رشته طناب او را خفه کردم. 

شليك شرور 20 ساله در مقابل پليس 
 

ايسنا: رئيس کالنتري ١١٦ مولوي از برخورد پليس با چند 
تن از اوباشي که به منزلي يورش برده و اقدام به مضروب 
کردن افراد خانه با قمه کرده بودند، خبر داد. سرهنگ 
نوايي گفت: از طريق مرکز فوريت هاي پليسي تهران يک 
مورد شرارت و درگيري به ماموران اعالم شد که ماموران 
در محل حاضر شدند. ماموران ضمن هشدار قصد متوقف 
کردن آنها را داشتند که يکي از آنان با در دست داشتن 
يک قبضه سالح شکاري اقدام به تيراندازي کرد.ماموران 
نيز فرد شرور را نشانه گرفته و او را زمين گير کردند. وي 
با بيان اينکه متهم خود را داريوش ٢٠ ساله معرفي کرد، 

گفت: وي از افراد شرور منطقه مولوي است.

آدمكش هاى بى رحم شمال كشور 
به قتل 13 شهروند اعتراف كردند

باشگاه خبرنگاران : سرقت مسلحانه فروردين امسال در 
گرگان پرده از جنايت هاي باند هولناکي برداشت که قتل 
١٣ گلستاني را در پرونده خود دارند. دادستان گرگان گفت: 
پرونده سرقت مسلحانه از يک خودروي پرايد در دادسرا 
تشکيل شد و با توجه به مرگ راننده خودرو بر اثر اصابت 
گلوله اسلحه کالشنيکف، اين پرونده در دستور کار قرار 
گرفت.حقي افزود: در بررسي هامشخص شد با اين اسلحه 
چندين فقره سرقت و قتل ديگر نيز به وقوع پيوسته است.
در نهايت اعضاي اين باند دستگير شدند و ضمن اقرار به 

سرقت هاي مسلحانه به قتل نيز اعتراف کردند.

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل 

  09158076574- نظرى

بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
32313600  -  09151615069 جليلى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

 اي
مه

بي
و 

ت 
مان

 ض
ل

سا
 10

ول
ص

مح
ع  

نو
ت

فروشى
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
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شيوه نامگذارى معابر شهرى تشريح شد

از جمله مسائلى  معابر شهرى  نام گذارى  گروه خبر- 
و  مختلف  جوانب  درنظرگرفتن  با  بايد  كه  است 
ريشه هاى تاريخى، ملى، مذهبى، اجتماعى و فرهنگى 
و هنرى جامعه و محترم شمردن باورهاى مردم انجام 
باره  اين  در  شهردارى  عمومى  روابط  مسئول  شود. 
اظهار كرد: كميته نامگذارى شهردارى بيرجند متشكل 
كميسيون  رئيس  دانشگاه،  برجسته  اساتيد  نفر  دو  از 
فرهنگى شوراى اسالمى شهر بيرجند، معاون خدمات 
شهرى و مسئول روابط عمومى مى باشد كه پس از 
بررسى اسامى پيشنهادى و تأييد آن، اسامى به شوراى 
اسالمى شهر و سپس به شوراى فرهنگى استان ارسال 
مى شود كه در صورت تصويب، نامگذارى انجام مى 
شود. به گفته حجتى پور كميته نامگذارى در همين 
راستا مالك ها و معيارهايى را مدنظر قرار مى دهد. وى 
افزود: عدم تغيير نام معابر قديمى كه به نحوى گوياى 
است، عدم  مردم  باورهاى  و  و خاطرات  هويت شهر 
مگر  نام شهدا  به  نامگذارى شده  معابر  اسامى  تغيير 
در صورت تكرارى بودن، نامگذارى معابر اصلى به نام 
بزرگان دينى و شهيدان بزرگوار نظام مقدس جمهورى 
اسالمى از مهمترين اين مالك ها است. وى ادامه داد: 
از جمله  نامگذارى ها موارد ديگرى  اين در  بر  عالوه 
آسان  بودن اسامى براى آدرس دهى و مأنوس بودن آن 
براى مردم نيز رعايت مى شود. ولى طبعاً جلب رضايت 
تمام ساليق و تأمين نقطه نظرات همه شهروندان در 

نامگذارى ها امكان پذير نيست.

پرداخت 282 وام خوداشتغالى 
به مددجويان كميته امداد امام (ره)

گروه خبر- معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد گفت: 
در 3 ماهه امسال در راستاى توانمند سازى مددجويان 
مددجويان  به  اشتغالى  خود  وام   282 حمايت،  تحت 
تحت حمايت پرداخت شد. خزاعى عرب اظهار كرد: در 
ايجاد اين مشاغل به استعدادها و توانايى هاى خانواده 
ها توجه خاصى صورت گرفته و با انجام مشاوره هاى 
شغلى و آموزش مهارت هاى فنى و حرفه اى توانستيم 
پايدار گام مؤثرى  در راستاى حرفه آموزى و مشاغل 
اشتغالى  با پرداخت وام هاى خود  افزود:  برداريم. وى 
پرداخت شده از سوى اين نهاد براى 310 نفر فرصت 
شغلى ايجاد شده، كه در اين باره بيش از 31 ميليارد ريال 

از منابع امدادى و بانكى هزينه شده است.

سهم خانه هاى عالم از اعتبارات سربيشه 
100 درصد افزايش يافت

رشد  از  سربيشه  اسالمى  تبليغات  اداره  رئيس  مهر- 
به  نسبت  عالم  هاى  خانه  اعتبارات  درصدى   100
سال گذشته خبر داد. حجت االسالم صفرى در كميته 
برنامه ريزى شهرستان اظهار كرد: رويكرد جديد در 
ها  خانه  اين  كه  است  اين  عالم  هاى  خانه  با  رابطه 
ساخته مى شود تا مبلغ بتواند همراه خانواده خود در 
آن سكونت پيدا كرده و با آرامش و بدون دغدغه به 
تبليغات دينى بپردازد. وى عنوان كرد: مردم ما همواره 
در كارهاى خير مشاركت داشتند اما مشاركت در اين 
رابطه كافى نبوده، از اين رو دولت نيز به يارى مردم 
عالم  خانه  اعتبارى  حمايت  خود  برنامه  در  و  شتافته 
ميليون   600 مبلغ  وى  گفته  به  است.  داده  قرار  را 
هاى  خانه  تجهيز  و  تعمير  تكميل،  راستاى  در  ريال 
عالم شهرستان در سال 94مصوب شد. صفرى، رشد 
100 درصدى اعتبارات خانه هاى عالم نسبت به سال 
گذشته را نتيجه رايزنى هاى مستمر و هماهنگى هاى 

كامل با مسئوالن مربوطه در شهرستان دانست.

آب شرب روستاى معدن قلعه از توابع 
بخش دستگردان مورد بررسى قرار گرفت

از  يكى  شرب  آب  در  زالو  «وجود  خبر  درج  پيرو 
شدن  راهى  باعث  كه  دستگردان  بخش  روستاهاى 
شرب  آب  شد»  عمل  اتاق  به  ساله  چهار  كودك 
اين روستا مورد بررسى كارشناسان بهداشت محيط 
رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  به  گرفت.  قرار  طبس 
طبس، سجادى مسئول بهداشت محيط طبس گفت: 
با بررسى هايى كه كارشناسان بهداشت محيط از آب 
شرب روستا انجام دادند زالو و ديگر آبزيان در مخزن 
ادامه داد: طبق صحبت  و شبكه مشاهده نشد. وى 
همكاران ما با اهالى روستا در مواقعى كه آب قطع 
مى شود مردم روستا از آب قنات استفاده مى كنند و 
قنات  آب  در  بوده  زالو  چشمش  در  كه  كودكى  آن 
فاضالب  و  آب  رئيس  محمديان  است.  كرده  شنا 
روستايى طبس نيز در اين باره اظهار كرد: از مخزن 
آب روستاى معدن قلعه بازديد به عمل آمده است و 
به صورت مرتب كلرزنى جهت تصفيه آب انجام مى 
شود و تأمين آب روستا در فصل تابستان از طريق 

تانكر صورت مى گيرد.

اجراى طرح ياوران واليت در بشرويه

از  بشرويه  آموزى  دانش  بسيج  فرمانده  خبر-  گروه 
برگزارى دوره مقدماتى ياوران واليت در بشرويه خبر 
داد و گفت: اين طرح به عنوان جهاد مغنيه نامگذارى 
آموز  با شركت 25 دانش  آن  شده و دوره مقدماتى 
طرح  است.  برگزارى  حال  در  بشرويه  در  بسيجى 
ياوران واليت يكى از جمله طرح هايى است كه با 
و  ها  برنامه  پويا،  و  فعال  جوانان  نيروى  به  اعتماد 
با  را  مأموريت هاى بسيج دانش آموزى در مدارس 
محوريت دانش آموزان به اجرا مى گذارد. قاسميان 
برگزار  استان  مركز  در  اين طرح  دوم  مرحله  افزود: 
نفر به عنوان  خواهد شد و براى هر دبيرستان يك 

فرمانده واحد مقاومت منصوب خواهد شد.

اهداي 103 درخت شجره طيبه در قاين

گروه خبر- باغداران نيكوكار قاينى 103 اصله درخت 
را براى زكات شجره طيبه در سه ماه اول سال جارى 
اين  بيان  با  قاينات  امداد  كميته  مدير  كردند.  اهدا 
بين  محصوالت  اين  از  حاصله  درآمد  افزود:  مطلب 

نيازمندان توزيع مى شود.

مراسم تشييع جنازه شهيد احمد دليل 
پنجشنبه درقاين برگزار مى شود

گروه خبر- فرمانده سپاه قاين اظهار كرد: پيكر شهيد 
به  االثرى  از 31 سال مفقود  از پس  دليل كه  احمد 
شهداى  درگلزار  و  تشييع  قاين  در  بازگشته  كشور 
روستاى ورزگ به خاك سپرده خواهد شد. سرهنگ 
برات زاده گفت: شهيداحمددليل از رزمندگان اعزامى 
شهرستان قاين  كه طى عمليات بدر درسال1363 به 
شهادت رسيد و از آن پس جز شهداى مفقود االثر قرار 
تفحص شهدا   تيم  عمليات  جديدترين  در  كه  داشت 
شناسايى شد. وى افزود: پيكر اين شهيد واال مقام روز 
پنج شنبه 22 مرداد ماه ساعت 8:30 صبح از چهارراه 
مسجدجامع تا ميدان طالقانى تشييع خواهد شد و پس 
از ازآن به روستاى ورزگ انتقال خواهديافت و در گلزار 

شهداى اين روستا دفن خواهد شد.

خريد 100 نوع محصول از كشاورزان 

نوع   100 از  بيش  روستايى  تعاون  خبر-  گروه 
محصول از كشاورزان خراسان جنوبى را به صورت 
توافقى مى خرد. مديرعامل تعاون روستايى استان با 
بيان اين مطلب گفت: 16 هزار و 306 تن محصول 
از كشاورزان استان به صورت توافقى خريدارى شد. 
اسفنديارى افزود: جو، جوبذرى، گندم بذرى، يونجه، 
پياز، سيب زمينى، سيب درختى، خرما، شير و زعفران 

خشك از جمله اين محصوالت كشاورزى است.

گروه خبر- استاندار روز گذشته در نشستي كاري با دكتر 
كشور  ريزي  برنامه  و  مديريت  سازمان  رئيس  نوبخت 
سفر  مصوبات  نيز  و  اميد  و  تدبير  كاروان  سفر  مصوبات 
ايشان به خراسان جنوبي را مورد پيگيري جدي قرار داد و 
درباره برخي از مهمترين آنها قول هاي مساعدي گرفت.

نوبخت  دكتر  سفر  در  گفت:  زمينه  اين  در  خدمتگزار، 
الزم  اعتبار  اختصاص  زمينه  در  مساعد  قول  استان  به 
 200 بيمارستان  از  برداري  بهره  و  تكميل  منظور  به 

تختخوابي بيرجند داده شد. وي ادامه داد: با پيگيري هاي 
جدي كه به انجام رسيد مبلغ 100 ميليارد ريال اعتبار به 
منظور تمكيل اين پروژه مهم به استان تخصيص يافت 
و در حال حاضر اين مبلغ در خزانه استان موجود است. 
وي اختصاص 8 ميليارد تومان اعتبار به منظور آبرساني به 
روستاها و مناطق مرزي استان را از ديگر مصوبات سفر دكتر 
نوبخت به استان برشمرد و خاطر نشان كرد: در حالي كه 
تنها 25 درصد از اين مبلغ به استان تخصيص يافته بود با 

پيگيري هايي كه انجام شد، مقرر گرديد ظرف هفته آينده 75 
درصد باقيمانده از اين مبلغ نيز به خزانه استان واريز تا اقدامات 
بعدي براي توزيع آن صورت گيرد. وي پيگيري مصوبات سفر 
كاروان تدبير و اميد به استان را از ديگر اقدامات مهم در سفر 
به تهران برشمرد و خاطر نشان كرد: موضوع اتصال استان 
به خط ريلي راه آهن سراسري به عنوان يك مطالبه مهم و 
جدي مردمي در سفر دولت يازدهم به استان به تصويب رسيد 
و بعد از پيگيري هايي كه در اين زمينه به انجام رسيد مقرر 

شد در آينده اي نزديك و با حضور مسئوالن كشوري عمليات 
اجرايي اين پروژه نيز از استان آغاز شود.

از  بعد  نشست  اين  در  نيز  نوبخت  دكتر  است،  گفتني 
هاي  خواسته  تحقق  براي  استاندار  سخنان  استماع 
آهن  راه  ريلي  به خط  استان  اتصال  به خصوص  مذكور 
 سراسري به معاونت هاي ذيربط دستور ويژه تا رسيدن به 

نتيجه نهايي صادر كرد.

كمك خير تهرانى به دانش آموزان سرايانى

يك خير تهرانى 308 ميليون ريال به دانش آموزان نيازمندان سرايان خراسان جنوبى كمك كرد. 
اربابى مدير كميته امداد امام خمينى (ره )سرايان گفت: اين خير اين مبلغ را براى خريد 800 جفت 

كفش براى دانش آموزان نيازمند اين شهرستان كمك كرد.

كاظمى فرد- مديران غيربومى در اكثر استان ها به كار گرفته مى شوند، اما 
خراسان جنوبى شخصيت هاى فرهنگى و نخبه زيادى دارد كه توانمندى بااليى 
در عرصه هاى مديريتى كشورى دارند و 
در صورتى كه در داخل استان وحدت و 
انسجام باشد و به افراد بومى ميدان داده 
نقاط  ساير  و  استان  كفايت  حد  به  شود 
كشور مدير داريم. حجت االسالم حسين 
ابراهيمى در جمع خبرنگاران در بيرجند با 
بيان اين مطلب افزود: همگرايى مبحثى 
است كه براى انتخابات به وجود نيامده 
و تشكيل جلسات همگرايى اصولگرايان 
با هدف كاهش دغدغه هاى رهبرى و برطرف كردن سرخوردگى و نااميدى از 

نيروهاى اصولگرايى بوده است.

تنها كانديداى اصولگرايان استان 
براى مجلس خبرگان رهبرى، آيت ا... رئيسى مى باشد

انتخابات خبرگان كه در   عضو شوراى مركزى جامعه روحانيت مبارز درباره 
اسفند 94 برگزار مى شود، گفت: ليست اسامى اصولگرايان براى مجلس خبرگان 
تهيه و ساماندهى شده و در سطح استان ها تاحدودى افراد مشخص شده اند. 
ابراهيمى خاطرنشان كرد: درباره كانديداى مجلس خبرگان رهبرى، تصميمى 

كه جامعه روحانيت مبارز در خراسان جنوبى داشته است، آيت ... رئيسى است 
و فرد ديگرى از طرف جامعه روحانيت مبارز معرفى نخواهد شد. به گفته وى  
در جلساتى كه در تهران برگزار مى شود، تاكنون آيت ا... العظمى نورى همدانى، 
بزرگان  ديگر  و  علم الهدى  آيت ا...  كرمانى،  موحدى  آيت ا...  مصباح،  آيت ا... 
ببينيم  بايد  انتخابات  كار  و  ساز  در  اما  يادآور شد:  ابراهيمى  كرده اند.  شركت 

 جريانات اصولگرايان چقدر با هم خواهند بود.
آقاى احمدى نژاد در حال حاضر 

جلسات جدا از اصولگرايان برگزار مى كنند

دكتر احمدى نژاد جلساتى جدا از اصولگرايان دارد و جدا كار مى كند. ظاهراً با 
اصولگرايان همكارى ندارد. ابراهيمى با بيان اين مطلب افزود: افرادى هستند 
كه هم در جلسه اصولگرايان و هم در جلسات دكتر احمدى نژاد شركت مى كنند 
و  بايد منتظر بود تا ببينيم در نهايت آقاى احمدى نژاد مى خواهد چه كار كند. 
تاكنون كه اعالم موضع نكرده است و تا زمانى كه اعالم موضع نكند، نمى توانيم 
درباره وى اظهار نظر كنيم. وى در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اينكه 
در رابطه با بررسى متن برجام و توافق هسته اى بيشترين توجه به شوراى عالى 
امنيت ملى است، گفت: بايد با دقت و مراقبت اين متن به درستى بررسى و 
نتيجه اعالم شود. وى با تأكيد بر اينكه شرايط ايران ويژه است، افزود: مذاكرات 
6 قدرت جهانى با ايران نشان از شكوه و اقتدار ايران اسالمى است و مقامت 
ملت و رهبرى حكيمانه مقام معظم رهبرى و پيشرفت هاى دفاعى كشور موجب 

شد تا قوى ترين دشمنان ما پاى ميز مذاكره بيايند. ابراهيمى در ادامه با اشاره 
به اظهارات اخير هاشمى رفسنجانى در توهين به روستاييان، گفت: مواضع اخير 
اخير  در سال هاى  و  ندارد  ايشان هماهنگى  انقالبى  با سوابق  آقاى هاشمى 
فرمايشاتى داشته اند كه شايد نياز نبوده مطرح شود و ضمن احترام به ايشان 
بايد توجه داشت شرايط كشور را رئيس جمهور بهتر درك مى كند. وى درباره 
پيگيرى سفر مقام معظم رهبرى به خراسان جنوبى گفت: مقام معظم رهبرى به 
اين استان سفر كرده اند و آن زمانى كه فرماندارى بيرجند باالترين مقام دولتى 
بود، ايشان در حد استان براى اين منطقه كار و به تمام شهرستان هاى استان 

سفر كردند و به اندازه ديگر استان ها در اين منطقه حضور داشتند.
مديران  انتخاب  درباره  مبارز همچنين  روحانيت  عضو شوراى مركزى جامعه 
غير بومى در خراسان جنوبى، تصريح كرد: استان شخصيت هاى فرهنگى و 
نخبه بسيار دارد به گونه اى كه بر اساس دو نظرسنجى كه استان ها در سطح 
با نظام ارزش يابى شدند و در اين  امنيتى و سازگارى  از لحاظ علمى،  كشور 
راستا شهرستان بيرجند در عالى ترين سطح قرار گرفت. ابراهيمى با بيان اينكه 
كرد:  تصريح  دارد،  وجود  مخرب  رقابت هاى  نوعى  استان  داخل  در  معتقدم 
افرادى در استان مانع رشد بومى  ها هستند كه به ظاهر وانمود نمى كنند چون 
خودشان سطح علمى و فكرى بااليى ندارند همواره ترجيح مى دهند افرادى در 
استان حاكميت داشته باشند كه حرف آنان را گوش دهد. وى در بخش ديگرى 
از سخنانش حزب مؤتلفه را بهترين و فراگيرترين حزب دانست كه مواضع آن 

از ابتداى تشكيل تاكنون هيچ تغييرى نداشته است.

رقابت براى تخريب و عدم رشد مديران بومى در استان

گروه خبر-  جهاد دانشگاهى با انجام پژوهش هاى كاربردى، 
راه برون رفت از مشكالت را به مديران ارائه دهد. معاون 
سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار خراسان جنوبي در ديدار 
با كاركنان جهاد دانشگاهى استان با بيان اين مطلب، گفت:  
هر چند جامعه ممكن است در برابر تغييرات مقاومت نشان 
جهاد  بهره ورى،  و  ظرفيت ها  از  بهينه  استفاده  با  اما  دهد 
تا بخشى  بردارد  را  بايد گام هاى تحول گرايى  دانشگاهى 
از گره هاى موجود در جامعه باز و اين نهاد نقش تأثيرگذار 
خود را ايفا كند. حسينى اظهار كرد: جهاد دانشگاهى با توجه 
به نقش و مأموريتى كه براى آن در نظر گرفته شده بايد 
در حوزه هايى قدم بگذارد كه در فضاهاى معمول مديريتى، 
جرأت و جسارت براى ورود به آن وجود ندارد. وى ادامه داد: 
از آن جهت كه نهاد جهاد دانشگاهى با قشر فعال و پر انرژى 
جوان تعامل دارد از جمله مجموعه هاى معتبرى است كه 
براى آينده كشور مى تواند تأثيرگذار باشد. حسينى با اشاره به 
ضرورت توجه به سرمايه انسانى و دانشگاهى كشور، افزود: 

عدم توحه به نقش جوانان در حال تحصيل مى تواند به آينده 
كشور خسارت وارد كند و برعكس توجه به اين قشر مى 

تواند در آينده توسعه كشور مؤثر باشد. وى افزود: در محافل 
و تشكل ها، همه طرح مشكل مى كنند و به نوعى نقد فضاى 
فعلى را مطرح مى كنند و كمتر به سمت بيان راه برون رفت 
از مشكالت مى رويم در حالى كه هر انتقادى بايد با مطرح 

شدن راه حل مشكل باشد و اين هدف مى تواند يكى از 
مأموريت هاى جهاد دانشگاهى خراسان جنوبى باشد.

دريافت مجوز آموزش هاى عالى كوتاه مدت

رئيس جهاد دانشگاهى خراسان جنوبى نيز با اشاره به اينكه 
در حوزه آموزش، مركز علمى كاربردى جهاد دانشگاهى 

بيرجند يكى از موفق ترين مراكز علمى كاربردى به لحاظ 
كمى و كيفى است، گفت: جهاددانشگاهى توانسته است 
در آموزش هاى كوتاه مدت عالوه بر انجام آموزش هاى 
نيز  را  مدت  كوتاه  عالى  آموزش هاى  مجوز  تخصصى، 
دريافت كند. قادرى گفت: جهاد دانشگاهى استان تا نقطه 
مطلوب كه بتواند نمادى از جهاد دانشگاهى كشور باشد 
فاصله زيادى دارد. وى با بيان اينكه براى رفع اين مشكل 
بنايى جدى تر گرفته شود و نگاه ما به  بايد كارهاى زير 
امور زيربنايى همواره بيش از امور روبنايى بوده است، ادامه 
داد: بديهى است يكى از اين امور زيربنايى، توجه به هرم 
 نيروى انسانى، تغيير مورد نياز و ارتقاى كيفى فعاليت ها

است. وى با اشاره به اينكه يكى از قدم هاى اصلى ما در 
حوزه پژوهش ورود به بحث گياهان دارويى بوده است، 
افزود: از آنجا كه بايد پژوهش كاربردى باشد تا در نهايت 
منجر به ثروت شود، روند تحقيق تا حصول نتيجه، به ويژه 

با دست خالى، آسان و كوتاه مدت نخواهد بود.

جهاددانشگاهى با انجام پژوهش هاى كاربردى، راه برون رفت از مشكالت را ارائه دهد 

قول هاى مساعد نوبخت در سفر كارى استاندار به پايتخت؛ 

تخصيص 100 ميليارد ريال براى بيمارستان بيرجند

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسكن شهيد مطهرى خراسان جنوبى

 به شماره ثبت 2131 و شناسه ملى 10360038435

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 93/1/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- اساسنامه شركت تعاونى در 78 ماده و 58 تبصره به تصويب رسيد. 2- موضوع فعاليت شركت تعاونى به شرح ماده 3 
اساسنامه پيوست تصويب و اصالح گرديد. 3- مركز فعاليت تعاونى از شهر خوسف به استان خراسان جنوبى تغيير يافت و ماده 
5 اساسنامه اصالح گرديد. 4- مدت فعاليت تعاونى از 5 سال به 10 سال (از تاريخ ثبت) تغيير يافت و ماده 6 اساسنامه اصالح 
گرديد. 5- شرايط اختصاصى عضويت در تعاونى به شرح زنان اهل و ساكن خوسف و روستاهاى حومه پس از تاييد هيئت مديره 
كه شامل اعضاى سابق نخواهد بود، تغيير يافت و بند ب ماده 12 اساسنامه اصالح گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات اصالح 
(الحاق به موضوع فعاليت)، اصالح مواد اساسنامه در تصميمات پيش بينى نشده سامانه، تصويب اساسنامه  ماده اساسنامه 
جديد، اصالح ماده اساسنامه (تغيير مدت شركت) انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم 

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

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

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسكن شهيد مطهرى خراسان جنوبى

 به شماره ثبت 2131 و شناسه ملى 10360038435

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/5/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- با استعفاى آقاى عليرضا فرخنده از سمت مديرعاملى شركت تعاونى موافقت گرديد.

2- آقاى عليرضا خرم شاهى به شماره ملى 0651777070 به سمت مديرعامل تعاونى براى مدت سه سال انتخاب گرديد.
كليه قراردادها و اسناد تعهدآور بانكى از قبيل چك، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاى آقاى عليرضا خرم شاهى (مديرعامل) 
و خانم وحيده غالمزاده (رئيس هيئت مديره) و در غياب خانم وحيده غالمزاده با امضاى خانم سمانه قلى زاده (نايب رئيس 
هيئت مديره) و مهر تعاونى معتبر است و اوراق عادى و نامه ها با امضاى آقاى عليرضا خرم شاهى (مدير عامل) و مهر تعاونى 

معتبر خواهد بود.
با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا، انتخاب و تعيين سمت هيئت مديره انتخاب شده توسط متقاضى در 

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

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

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسكن شهيد مطهرى خراسان جنوبى

 به شماره ثبت 2131 و شناسه ملى 10360038435
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 94/2/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- خانم وحيده غالمزاده به شماره ملى 0653251483 ، خانم سمانه قلى زاده به شماره ملى 0653262760 و خانم ميترا 
كالته رحمانى به شماره ملى 0922181403 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت سه سال انتخاب گرديدند.

2- آقاى داود براهويى به شماره ملى 0073982490 به عنوان بازرس اصلى و خانم فريبا مالكى به شماره ملى 0653193378 
به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.

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

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

آگهى ماده 169 اليحه اصالحى قانون حق تقدم سهام شركت كارخانجات لوله و پروفيل كوير خراسان (سهامى خاص)
ثبت شده به شماره 1204 و شناسه ملى 10360029387

به اطالع كليه سهامداران شركت كارخانجات لوله و پروفيل كوير خراسان (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 1204 مى رساند: 
با عنايت به مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 94/5/19 كه تفويض اختيار عملى نمودن افزايش سرمايه به هيئت مديره را به 
صورت واريز نقدى و يا از محل مطالبات سهامداران نموده ، نظر به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 73/500/000/000 ريال 
منقسم به 735/000 سهم 100/000 ريالى به مبلغ 161/700/000/000 ريال منقسم به 1/617/000 سهم 100/000 ريالى با نام 
از طريق واريز نقدى و يا از محل مطالبات سهامداران محترم افزايش يابد لذا از كليه سهامداران شركت درخواست مى شود از تاريخ 
نشر اين آگهى به مدت 65 روز از حق تقدم خود به تعداد سهام فعلى خود (به ميزان 120 درصد) به ارزش هر سهم 100/000 ريال 
استفاده نمايند و سهامدارانى كه مطالبه اى ندارند مبلغ رسمى خريد سهام را به حساب شماره 0200038821005 نزد بانك صنعت 
 و معدن مدرس بيرجند واريز نموده و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در كيلومتر 12 جاده كرمان جنب شركت كويرتاير به 
سهام  الباقى  تواند  مى  مديره  هيئت  مقرر  مهلت  انقضاى  از  پس  است  بديهى  نمايند.  تسليم   9719137917  كدپستى 
 سهامدارانى كه نسبت به واريزى نقدى حق تقدم سهام و يا مطالبات خود استفاده ننموده باشند را به ساير سهامداران متقاضى 

واگذار نمايند.  
  هيئت مديره شركت

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

دوران عاشقــــىاكران فيلم
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.

 كاروان پياده ثامن الحجج (ع) برگزار مى كند:

 جشن ويژه والدت حضرت معصومه (س)
با مداحى: حاج غالمحسين عليزاده

 كرباليى مهدى سبزه كار و كرباليى رضا هامونى
  زمان: شنبه 94/5/24 ساعت 21 مكان: سه راه اسدى ، منتظرى 24 روضه الرضا (ع)



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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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام علي (ع) : خداوند سبحان حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشته است 
پس هر کس حقوق مردم را ادا نمايد به اداي حقوق الهي مي انجامد.

(منبع : شرح غرر الحکم ٣٧٠/٣)

12 : 38
19 : 42
23 : 53
4 : 25
5 : 55

پوشاك سيار      عكس: ابوالفضل هوشمندىعكس روز 

سيدحسن نصرا... : نتايج توافق هسته اى 
براى منطقه ارزنده است 

سيد حسن نصرا... در ديدار با ظريف نتايج و دستاوردهاى 
رخدادهايى مانند توافق هسته اى را براى لبنان و منطقه 
مثبت و ارزنده توصيف كرد. دبير كل حزب ا... با اشاره 
به تالش هاى مقاومت و حزب ا... براى رفع مخاطرات 
آسيب رسان بر مردم منطقه خاطرنشان كرد: مقاومت 
برابر خطرهاى  در  منطقه  و  لبنان  از  درصدد صيانت 
ساختن  متالشى  به دنبال  كه  بوده  اصلى  دشمنان 
و  بشرى  حيات  زيرساخت هاى  و  امنيت  همبستگى، 

همزيستى مسالمت آميز مى باشند.

طائب : ما مى توانيم در طول 10 ثانيه 
تأسيسات اتمى اسرائيل را بزنيم 

 
نامه  توافق  متن  در  گفت:  طائب  االسالم   حجت 
آمده اگر ايران موشك خاص هسته اى بسازد تهديد 
كننده است. وى اظهار كرد: بعضى ها مى گويند در 
اين مذاكرات ايران را فروختند؛ بايد ديد اگر حزب ا...، 
حماس و سوريه از دست جمهورى اسالمى گرفته شد، 
خواهد  اسرائيل حمله  به  فروخته شده  گاه كشور  آن 
اتمى خواهد كرد  ما حمله  به  تنها كشورى كه  كرد؛ 
رژيم صهيونيستى است كه اگر موشك اتمى شليك 
كند 7 دقيقه طول خواهد كشيد تا به ايران برسد اما 
ايران از جنوب لبنان، نوار غزه و كرانه باخترى مى تواند 
تا  بزند  را  اسرائيل  اتمى  تأسيسات  ثانيه  در طول 10 

انفجار هسته اى تل آويو را نابود كند.

آزمايش هاى موشكى برابر با مصوبات 
رهبرى در زمان خود انجام مى شود

 رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: آزمايش هاى 
موشكى جمهورى اسالمى ايران برابر مصوبات مقام 
معظم فرماندهى كل قوا، در زمان خود انجام خواهد 
شد. سرلشكر سيدحسن فيروزآبادى اين مطلب را در 
پى بيانيه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى مبنى بر از 

سرگيرى آزمايش هاى موشكى اعالم كرد.

جان كرى : آمريكا توافق هسته اى ايران 
را لغو كند دالر آسيب مى بيند 

جان كرى وزير خارجه آمريكا گفت كه اگر آمريكا از 
توافق هسته اى با ايران خارج شود دالر آسيب مى 
بيند. جان كرى افزود: آمريكا توافق هسته اى ايران 
گفت  همچنين  او  بيند.  مى  آسيب  دالر  كند  لغو  را 
تسليحاتى  هاى  ممنوعيت  به  ايران  كه  صورتى  در 
سازمان  امنيت  شوراى  هاى  تحريم  نباشد؛  متعهد 

ملل متحد عليه تهران برنمى گردد.

گلوله باران شديد دمشق در آستانه
 ورود ظريف به سوريه 

ورود  از  پيش  ساعاتى  درست  نوشت:  آسوشيتدپرس 
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه جمهورى اسالمى 
اعالم  دولتى  هاى  رسانه  و  فعاالن  دمشق،  به  ايران 
كردند دست كم 16 نفر در گلوله باران شديد اين شهر 

توسط شورشيان كشته شدند.

الريجانى: كشور را به دست خودمان نا امن نكنيم  

 رئيس مجلس شوراى اسالمى، نزاع هاى سياسى و اختالفات 
داخلى را عاملى براى ناامن كردن كشور دانست و گفت: نبايد 
به دست خودمان كشور را ناامن كنيم. على الريجانى با بيان 
اينكه شرايط داخلى كشور نياز به آراستگى رفتارى دارد، تصريح 
كرد: مسائل زيادى وجود دارد كه مى تواند باعث اختالف نظر 
بين افراد باشد، اين اختالفات در جايى مى تواند مفيد واقع شود اما مهم اين است كه 

ما اولويت هايى داريم كه بايد از برخى اختالفات صرفنظر كنيم.

برخى حرف ها پس رفت انقالب و مخالف دين است

فرمانده كل سپاه  گفت: برخى حرف هاى آقايان و مسئوالن 
و  دين  مخالف  و  انقالب  پس رفت  دارند  كه  ديدگاه هايى  و 
اسالم است. سرلشكر محمدعلى جعفرى، وضعيت فرهنگى 
و اخالقى جامعه را بسيار نگران كننده اعالم كرد و افزود: ما 
بايد  بنابراين  نداشتيم،  زمينه ها  اين  در  پيشرفتى  هم اكنون 
انقالب اسالمى وجود  از  از چندين سال  انتظارى كه پس  ببينيم  بررسى كنيم و 

دارد، چه است و جامعه ما بايد چگونه جامعه اى باشد.

امروز سخن از امام(ره) گفتن، نان دارد   

سيد حسن خمينى با اشاره به مفهوم امانت در حديث 
امام صادق(ع) گفت: امانت هر حقى از ديگران است 
كه اختيار ماست و من و شما حق نداريم بدون اجازه 
در حق آنها تصرف كنيم. امانت اصل حكومت است 
و گروهى نمى تواند آن را گرفته و رها نكند و بگويد 
اشاره  با  وى  شود.  عملى  بايد  گوييم  مى  ما  هرچه 
الهى  به سختى هاى پيامبر در دوران اعالم رسالت 
و نجف دوره  ما هم دوره قم  امام  براى  يادآور شد: 
آسانى نبود و گرچه امروز از امام گفتن نان دارد، اما 

ايستادن در آن روزها هزينه داشت.

رحمانى فضلى: تغيير استانداران و 
فرمانداران در دستور كار نيست 

و  استانداران  احتمالى  تغييرات  درباره  كشور  وزير 
حال  در  اجرايى  دستگاه هاى  همه  گفت:  فرمانداران 
ارزيابى مديران خود هستند اما در حال حاضر به طور 

مشخصى هيچ تغييرى در دستور كار نيست.

واكنش الريجانى به سخنان عراقچى   

اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس  الريجانى  على 
معاون  عراقچى  سيدعباس  اخير  اظهارات  درباره 
وزير خارجه و اختالف نظر برخى نمايندگان مجلس 
به  دولت  طرف  از  برجام  توافق  اليحه  ارائه  درباره 
پيدا  قانونى  جايگاه  بايد  توافق  اين  گفت:  مجلس 
ايجاد مى كند  براى كشور  را  تعهداتى  كند و چون 

ضرورى است در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.

واكنش خانواده هاشمى به الريجانى 

قوه  رئيس  آملى الريجانى،  ا...  آيت  واكنش  از  پس 
قضائيه به انتشار فيلم لحظه خداحافظى آقاى هاشمى 
زير  و  زندان  در  حضور  از  پيش  مهدى  فرزندش  با 
خانواده  وى،  توسط  قضا  دستگاه  حكم  بردن  سؤال 
نسبت  اى  بيانيه  انتشار  با  رفسنجانى  هاشمى  آقاى 
هاشمى  آقاى  خانواده  دادند.  پاسخ  انتقادات  اين  به 
اساس  بر  كه  اى  پرونده  شدند  مدعى  اى  بيانيه  در 
 آن مجرم بودن مهدى هاشمى به اثبات رسيده است 

ده ها هزار صفحه دروغ و تهمت است.

آمريكا از حمله به اسرائيل مى ترسد 

آنكه  وجود  با  من  نظر  به  گفت:  رضايى  محسن 
با  مى توانيم  ما  است  فريبكارانه  آمريكايى ها  رفتار 
غير  در  آوريم؛  دست  به  را  خود  منافع  هوشيارى 
اين صورت ضربه مى خوريم. دبير مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در پاسخ به اين سوال كه آمريكا به 
نظامى  اسرائيل حمله  به  ايران  از حمله  دليل ترس 
اين  مذاكرات  از  بعد  گفت:  نمى كند،  ما  كشور  به 
به  واقعا  آمريكا  اگر  اما  شده؛  ضعيف  بسيار  نظريه 
همه  بلكه  اسرائيل  تنها  نه  كند  نظامى  حمله  ايران 

منافع آمريكا را مورد تهديد قرار مى دهيم.

صالحى: از اعتماد رهبرى به خودم خرسندم

 در حوزه فنى حرف هايم فصل الخطاب بود 
سازمان  رئيس  صالحى،  على  اكبر 
انرژى اتمى ايران، در مصاحبه با نشريه 
«ساينس» به سؤاالت اين نشريه درباره 
هسته اى  مذاكرات  مختلف  جنبه هاى 
جمع بندى  نيز  و   5+1 گروه  و  ايران 
اقدام  جامع  برنامه  قالب  در  گفتگو ها 

مشترك (برجام) پاسخ داد.
درباره  سؤالى  به  پاسخ  در  صالحى 
گفت:  رهبرى  معظم  مقام  با  رابطه اش 
به  معظم  رهبر  اينكه  از  «خوشحالم 
حوزه  در  چيزى  اگر  دارد.  اعتماد  من 
مسائل  با  مرتبط  هسته اى  فعاليت هاى 
به  مرا  حرف هاى  ايشان  بگويم،  فنى 
عنوان فصل الخطاب قلمداد مى كنند.»

محدوديتهايى را كه پذيرفته ايم 
مهم نيست اما براى راضى كردن 

طرف مقابل پاسخ مثبت داديم

رئيس سازمان انرژى اتمى ايران مى گويد 
مذاكره كنندگان درباره مسئله تحقيق و 
دست  ميانه  راه حلى  به  توانستند  توسعه 
«اگر  كه  مى گفتند  «آمريكايى ها  يابند. 
شما هيچ تحقيقاتى درباره سانتريفيوژ ها 
نداشته باشيد ما بسيار خشنود مى شويم.» 
بود.  نخواهيم  خشنود  «ما  مى گفتيم:  ما 
داريد.  نگرانى ها  برخى  كه  مى فهميم 

را  آنها  مى توانيم  كه  ببينيم  بگذاريد 
وضعيت  كس  هيچ  دهيم.  كاهش 
بدست  را  بود  دنبالش  به  كه  ايده آلى 
نياورد. ما به راه حل ميانه دست يافتيم.» 
اينكه محدويت هاى  با تأكيد بر  صالحى 
توسعه  و  تحقيق  حوزه  در  شده  اعمال 
«اگر  افزود:  نيستند،  محدوديت  واقعا 

عرض  در  احتماال  نداشتيم،  محدوديت 
هشت سال مى توانستيم يك آبشار 164 
باشيم.  داشته   [IR8 [سانتريفيوژ  تايى 
اين محدوديت بزرگى براى ما نيست اما 
كنيم  راضى  را  ديگر  طرف  اينكه  براى 
پاسخ مثبت داديم. البته اگر مى توانستيم 
آبشار بزرگترى داشته باشيم بهتر مى شد 
وضعيت  بر  عالوه  صورت  اين  در  زيرا 
غنى سازى  فرآيند  ماشين ها،  مكانيكى 

نيز مورد ارزيابى قرار مى گرفت.»
كشورمان  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس   
ايران  كه  كرد  تأكيد  ادامه سخنانش  در 
و  نمى پردازد  ليزرى  به غنى سازى  ديگر 
اعالم  اتمى  انرژى  بين المللى  آژانس  به 
اين  با  مرتبط  دستگاه هاى  كه  كرده 
همچنين  وى  است.  برچيده  را  صنعت 

غنى سازى  عدم  دليل  به  كه  كرد  اعالم 
كشورمان  ايران  در  درصد   90 سطح  تا 
قصدى براى توليد فلز اورانيوم غنى شده 
نيازهاى  و  ندارد  آتى»  سال   10 «طى 
از  را  تهى شده  اورانيوم  حوزه  در  خود 

گروه 1+5 تأمين خواهد كرد.
دانشمند  چهار  ترور  درباره  صالحى 
روى  بر  آن  تأثير  و  كشورمان 
هسته اى  دانشمندان  ساير  فعاليت هاى 

استثنايى  خاصيت  يك  ما  «ملت  گفت: 
دارد. ما به عنوان مسلمان آماده پذيرش 
هر نوع سرنوشتى هستيم زيرا ما معتقد 
مى يابد.  پايان  زندگى مان  كه  نيستيم 
ابد  تا  و  آورده  بدست  را  شهادت  بلكه 

زنده مى مانيم.»
چيزهايى  چنين  هضم  ما  مردم  «براى 
كه  است  اين  منظورم  است.  آسان 
فعاليت هاى  مقابل  در  مانعى  [ترورها] 
هسته اى ما نبودند. در حقيقت، [ترورها] 
شتابى به اين حوزه دادند، بدين معنا كه 
كه  دانشجويانى  از  بسيارى  آنها  از  پس 
به  مطالعه مى كردند  ديگر  در حوزه هاى 

علوم هسته اى تغيير رشته دادند.»

آنها فكر مى كردند كه 
مى توانند جامعه علمى ايران را 

دچار وحشت سازند

«آنها فكر مى كردند كه مى توانند جامعه 
و  سازند  وحشت  دچار  را  ايران  علمى 
بازگردانند.  مسير مان  از  را  ما  تهديد  با 
انتهاى  در  صالحى  نشد.»  اينگونه  اما 
مصاحبه با ساينس درباره اينكه «دوست 
گفت:  شويد»  ياد  عنوانى  چه  به  داريد 
خوبى  كارهاى  كه  فردى  عنوان  «به 

براى بشريت انجام داد. همين.»

دوربين مداربستــه 
 + 600TVL 2 عدد دوربين ديد در شب

(HDMI + 4 كانال + تك صدا) DVR
270/000                    350/000

09197147874  - 32341226

سي و ششمين مرحله قرعه كشي 
 حساب هاي 

قرض الحسنه پس انداز بانك ملي ايران 
بانك ملي ايران از محل سپرده هاى قرض الحسنه مشتريان 
عزيز عالوه بر پرداخت تسهيالت ارزان قيمت قرض الحسنه 
، دانشجويي   ، درمان   ، جهيزيه  تهيه   ، ازدواج   نظير 

كارگشايي   ، ضروري  احتياجات  رفع   ، مسكن  وديعه 
پس انداز  سپرده هاي  جذب  محل  از  متقاضيان  به   ... و 
به  و  قانون  اساس  بر  نيز  را  منابع  اين  از  مردم، درصدى 
خير  و  عام المنفعه  امور  براي  گذاران  سپرده  از  نيابت 
 ، بيمارستان  ساخت  به  كمك   ، مدرسه سازي  نظير 
، درمانگاه   ، متبركه  بقاع   ، نمازخانه   ، مصلي   ،  مساجد 
مركز نگهداري ايتام و كودكان بي سرپرست ، حمايت مالي 
از دانش آموزان نخبه يتيم ، تجهيز كتابخانه ، خريداري و 
جرايم  زندانيان  آزادي  و  آمبوالنس  دستگاه  چند  اهداي 

مالي غير عمد ناشي از ديه تخصيص مي دهد.
قرض  هاي  حساب  صاحبان  كه  آنجايي  از    "
عام  امور  در  مشاركت  قصد  به  انداز  پس  الحسنه 
راه  اين  در  معنوي  اجر  از  برخورداري  و  المنفعه 
هديه  حكم  در  آنها  به  بانك  جوايز    ، گذارند  مي   قدم 
 و به قصد تجليل و تقدير از حسن نظرشان اعطا  مي شود ".

كشي  قرعه  مرحله  ششمين  و  سي  جوايز  سبد  تركيب 
ملي  بانك  انداز  پس  الحسنه  قرض  سپرده  هاي  حساب 

ايران به شرح جدول ذيل تعيين شده است:

شايان ذكر است، حسب مجوز بانك مركزي جمهورى 
 اسالمى ايران دوره قرعه كشي مرحله سي و ششم 

حساب هاي قرض الحسنه از 12ماه به 14ماه (1393/4/1 
 لغايت1394/5/31) تغيير يافته و بر اين اساس 

آخرين مهلت براي افتتاح حساب و يا تكميل موجودي 
اين گونه حساب ها پايان مرداد 1394 مي باشد و 

 حداقل موجودي براي شركت در قرعه كشي 
اين مرحله 500،000 ريال مي باشد. 

روابط عمومى بانك ملى ايران 
اداره امور شعب استان خراسان جنوبى

مبلغتعدادشرح
500ميليون ريالى87جايزه ويژه( نقدي)

350ميليون ريالى387كمك هزينه خريد خودرو
 كمك هزينه سفر زيارتي

(عتبات عاليات)
30ميليون ريالى1087

 كارت خريد صنايع دستي
وفرش دستباف

10ميليون ريالى2187

 11ميليون ريالى5087سكه يك بهار آزادي
5/5ميليون ريالى10/887سكه نيم بهار آزادي
3ميليون ريالى34/887سكه ربع بهار آزادي

836/887جايزه نقدي 500،000ريالي
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امالك و مستغالت

آپارتمان مسكن مهرالهيه75مترى 
فول امكانات55ميليون،يا معاوضه با 

آپارتمان 09158604640

خريدار منزل وياليى عدل 
 پاسداران، معلم، غفارى 

09153623568

 امتيازآپارتمان- خ صياد 
فى22ميليون و يا معاوضه باماشين 

09155614922

  زمين فروشى ، حاشيه 16- مترى 
خليج فارس حاجى آباد- متراژ 

150متر فى: 55 م 09151634158 

زمين360مترى - معلم11،نصف 
نقدمابقى ازدم قسط برج5ميليون

09370045476

منزل وياليى 160متر و 
بنا100متركوچه 5مترى ماشين رو 

فى 200م  09364566967

فروش يك واحدمسكن مهردوخواب 
باموقعيت عالى،حاشيه خيابان همت 

 09159617062

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

خريدارزمين مسكونى تا 300 م
محدوده مدرس معلم محالتى آوينى 
غفارى 7تير و ... 09153623134

فروش فورى يك قطعه زمين 
درشهرك چهكند132متر 
فى: توافقى 09156685160

 منزل فروشى 300 متر - توحيد
 فى: كارشناسى 
09158609914

فروش واحد 85 مترى مفتحبدون 
آسانسور فى 80م+ 15م وام معاوضه 
باوياليى تا 200م  09153614183

آپارتمان مسكن مهر85مترى 
دوخواب.خ الهيه تكميل شده 

فى 55م 09393432007

فروش امتياز آپارتمان،صيادشيرازى
11ميليون واريزى فى 21م معاوضه با 

ماشين 09377813934

 منزل منتظرى متراژ 345 متر 
كل و 100 متر زير بنا فى: 250 م 

09155628227

واحدآپارتمان سپيده16 (سراب)
بى اسانسور زيربنا103متر80ت 
نقد20ت وام 09155624165

فروش يك ساعت آب با 4 
هزارمترزمين دردشت بجد 

09157231406

فروشى 2 واحد 85 مترى
 از بنيادمسكن شوكت آباد

09331634653

آپارتمان92متر ، حاشيه 20 مترى 
پرستاراز مجموعه 8 واحدى، سند 

آزاد 135م 09153626412

معاوضه چهار واحدى خ غفارى 
روبروى دانشگاه با زمين يا منزل 

كلنگى 09332459291

يك دربند مغازه تجارى،قاين  سند 
ششدانگ. 60متر. مترى 7 تومان  

 09155178893

فروش امتياز 115 متر، شعبانيه واريزى 
15م فى توافقى يامعاوضه باماشين
 پارس يا ال90    09159626184

خريداريم خانه وياليى محدوده خ 
پاسداران،معلم،مدرس،مفتح

 تا250م تومان09151604970

زمين مسكونى 100متردهنه7جنوبى 
واقع دردستگردچهارديوارى شده 
فروشى يامعاوضه 09381680255

زمين فروشى يامعاوضه 
دراميرآباد 250متر شمالى زيرفى 

09155614099
 

زمين فروشى واقع در ظفر بين 
پيروزى و بهمن 1 نقد و اقساط يك 

ساله 09155211030

امتياز آپارتمان فروشى 90متر مفيد 
باواريزى 23500تحويلى امسال
 فى توافقى 09153638074

خريدارآپارتمان درمحدوده بهشتى 
مطهرى-  سجادشهر- فى70نقدالباقى 

قسط 09151647105

فروش فورى آپارتمان 75 مترى با 
كليه امكانات بلوار مجيديه الهيه 7 

فى توافقى 09153613621

فروش فورى آپارتمان باكليه 
امكانات خيابان الهيه فى توافقى 

 09155034684

فروش يا معاوضه با زمين يا ساختمان  
دو طبقه ساختمان 210 متر  

دستگرد 09151613167

امتياز مسكن مهر موقوفات اولويت دار
 17م واريزى فى: توافقى باخودرو 

09159611511

امتيازمسكن مهرفروشى شركت 
مولوى، 8ميليون واريزى 14ميليون 
معاوضه باخودرو 09128639016

فروش يامعاوضه منزل وياليى،خوسف 
200متر زمين 130متر بنا تمام اسكلت 

وبا تمام امكانات 09151613299

فروش آپارتمان90متر،3نبش
حاشيه ميدان 110م نقد+ 20م وام

09151605482

امتياز واحد خ صياد 11م واريزى فى 
توافقى معاوضه با ماشين شرايطى هم 

به فروش ميرسد 09377813934

فروش يك واحد آپارتمان 
خ انقالب- فى 60 م نقد -3م وام

09151637729

يك منزل باغ وياليى درمنظريه 
باقيمت مناسب به فروش مى رود 

09158627681

زمين 300 متر مشاع آخر خيابان 
غفارى پشت دانشگاه آزاد

 فى: كارشناسى 09393196949
      

فروش فورى امتياز زمين 302
ارتش بعد از دانشگاه آزاد بيرجند 

09125913645

واحدمسكونى به متراژ115مترمفيد 
سه طبقه آسانسور كف سراميك آماده 
نشستن  فى: 85 م 09338107289

منزل وياليى سجادشهر 
160متر100متربنايامعاوضه آپارتمان 

تكى فى200م09364566967

فروش يا م دوطبقه وپيلوت مهرشهر 
چهارراه وليعصر و دكترحسابى 
فى:200 م 09158619837

فروش    زمين ، حاشيه 16مترى خليج 
فارس حاجى آباد به متراژ 150متر
 فى: 55 م 09157927702 

فروش مسكن مهر.خ 9دى
امتياز آب برق .حاشيه خيابان
فى توافقى  09153633517 

زمين 160 مترى.حاجى آباد مقداد 
13 قطعه دوم.شمالى، معاوضه با 

ماشين 09157563096

فروش آپارتمان مسكن مهر در 
مهرشهر 75 مترى ،پيلوت دار
فى: توافقى 09155631015

يك باب منزل مسكن مهرباقيمت 
مناسب به فروش ميرسد.معاوضه 
باماشين سوارى 09014273137

فروش يا معاوضه آپارتمان كوير تاير  
105مترى با وياليى الباقى نقد 

09159639618

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

فروش معاوضه آپارتمان بلوارجودايه 
وبلوارميالد فول امكانات فى 60م 

09011215833

فروش 302 مشاع ارتش بيدخت
 بعد از دانشگاه آزاد
09158619837

امتياز آپارتمان 90مترى
 صياد شيرازى فروشى 

 09151642874

باغ داراى سند ودرخت 
معاوضه با ماشين حدود 35 م

 09302658212

فروش آپارتمان 78متر سنددار 
امامت 47فى100ميليون+7ميليون 

وام 09158671542

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

09155629832    1/600

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

منزل وياليى114مترى
 بنا90 مهرشهر

 فى100م 09156687659

فروش باغ با بهترين موقعيت و امتياز 
برق و يك ويالى دو طبقه و...
قابل معاوضه 09382064096

آپارتمان مسكن مهر خيابان اجتهاد 
مهر شهر 75 مترى باتمام امكانات 

فى:توافقى 09153622877

خريدار يك واحد يا امتياز مهر
تا30 تومان

 09151079942

فروش يا معاوضه منزل وياليى سه واحد 
يك واحد 180 مترى ودو واحد75متر 

خ بهشتى  09151613299

فروش يامعاوضه باغ ويال 
آبشار گيوك

09151613299  

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

زيرزمين ، سجادشهر سرويس كامل 
داراى آب برق گاز تلفن يك ميليون 
پيش 155اجاره 09157914459 

مغازه 20 متر تجارى حاشيه خيابان 
بهشتى چهارراه چراغ قرمز اجاره
 داده ميشود 09393613310

يك واحد مسكونى رهن2تا4 ميليون 
اجاره200تومان ترجيحا وياليى و 

مستقل نيازمنديم  09338107289 

اجاره اى :مغازه كارواش بابهترين 
موقعيت وتمام امكانات حاشيه 
پاسداران   09301600118

 2واحد تك خواب، اميرآباد با اجاره 
مناسب هردو واحد باهم داده ميشود 

09378595339

 جوياى مغازه اجاره اى تميزباتمام 
امكانات نهايت 20مترجهت آرايشگاه 

09105463787

نيازمندخانه اجاره اى 
سجادشهردرمستقل تا150هستم

09364566967

يك باب معازه تجارى30 متر 
بسيارتميز،پاسداران خ شهيد فكورى 
اجاره داده مى شود 09155615786

رايانه و همراه 

تبلت مناسب وسالم
 خريدارم

09158605281

گوشى هواوىw330، سالم 
فى180تومان

09157248202

جوياى كار

جوان متاهل جوياى كار نگهبانى 
سرايدارى ياكارگرى در رستوران 
ادارات شركتهاو....09158657813

جوانى 26ساله، كمك آشپز باسابقه 
كاردررستورانهاى طرقبه مشهد 

09154071800

يك نفر فروشنده ماهربراى كار در 
ماركت نيازمنديم ،تماس از 9 صبح
 تا 1 بعدازظهر 09199277229

 
جوياى كاردرمرغدارى جوانى29
ساله متاهل با13سال سابقه كار 

09157232024

جوياى كار
جوان23ساله

09156677352

جوانى 27ساله متاهل ، با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى 

هستم 09352790640 

راننده پايه يك ، فنى
 جوياى كار 

 09155611860

جوانى20ساله،با ديپلم مكانيك
جوياى كار

09396376339
 

جوياى كار حسابدارى و كارپردازى 
نرم افزار هلو و محك
09362560350

جوياى كار حسابدارى
 همكاران سيستم

 09371645561 

جوياى كار.2نفر جوشكار .قالب بند
 آماده همكارى دركارهاى 
ساختمانى.09159626771

به يك تعويض كار الستيك
 سبك و سنگين نيازمنديم

09155611355 

22ساله داراى كارت پايان خدمت
جوياى كار

09157230642

جوياى كار 
جوان مجرد 22 سال

09156648806

تعدادى راننده 
با خودرو نيازمنديم
09365613536 

 به تعدادى راننده با ماشين جهت 
كار در آژانس نيازمنديم

09155619072

به يك كارگر ساده ترجيها مجرد 
جهت كار در شيرينى فروشى 

نيازمنديم 09156669916

جوياى كار: جوان متاهل 23ساله 
داراى كارت پايان خدمت وگواهينامه 
ماشين وموتور 09395625960 

به تعدادى راننده  بازنشسته
با خودرو دوگانه نياز منديم 

09159634478

جوياى كار در شيفت بعد از ظهر 
داراى كارت پايان خدمت

09157914459

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

آژانس نيازمنديم 09155630233

جوياى كار ، دانش آموز
تايپ و تكثير و فروشندگى 

09388266437

نيازمند فورى پيمانكار
 قرنيز پا ديوار 

09154958464

 متقاضى كار نگهدارى كودك شما 
در منزل خودم مى باشم

09157243603

جوياى كار دو نفر كارگر ساده
 درهر زمينه

09159626771 

به يك شريك براى تكميل مكانى 
رفاهى وتوريستى نيازمنديم 

09156649233

لوازم منزل

فروش يك عدد كمد كتاب
قيمت 150000 تومان  

09158663251

 فروش يك تخته فرش12 مترى 
ماشينى نو900تومان،آبگرمكن برقى 

نو 200تومان09352376866

كولرگازى خارجى انگليسى قديمى 
باكاركرد كم به فروش مى رسد

09151613869

فروش تشك فنرى تخت دو 
نفره تميز. فى 200000 تومان 

09393196949

فروش كولرپوالر7000يك ماه 
كاركرد فى:6000 تومان

09105483380

متفرقه

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى 
خيابان سجاد25
09382508978

فروش نانوايى
 لواش وتافتون

09156648303 

ميز ادارى بهمراه باكس تميز
فى: 250 تومان

 09151642874 

واگذارى فورى مزون عروس 
فقط 8 م نقد

09355598886

تانكر نفتى 2350 ليترفروشى ورق 
آهن سياه ضخيم كاركرده به قيمت 

مناسب  09151613869

فروش يك عددكپسول
 سى ان جى 

09337672488

 گيمنت فروشى با13سيستم فلكه 
اول سجادشهرمعاوضه باماشين

09151640732

فروشى كلى
 لوازم ساندويچى
09370595194 

فروش اره اتشى ،ترانس جوش 
فرز دريل ، قيجى ،كابل انبر ، باسكول 

تيغ اره اتشى  09159626266

فروش   كليه لوازم مغازه ساندويچى  
به صورت يكجا و با قيمت مناسب 

09155611248

فروش مغازه پوشاك، پاساژسادسى 
با10سال سابقه فعاليت قابل معاوضه

09157234123

فرمان بازى امپراطورآكبند 
فى:190هزارتومان- پيامك كنيد 

09359853292

يك عددفرم تابلوفلزى2در5متر 
بنر (فلكس) باقيمت عالى 
فروشى09159617591

فروش پروانه كسب پوشاك 10 ساله 
با قيمت تمام شده بفروش ميرسد 

09157553403

فروش يك عدد درب آپارتمان عرض 
20/1همراه باچهارچوب قفل كليد 

09151602437

فروش سيمكارت هاى اعتبارى رند 
همراه اول فى: 15000 تومان

09017245550

فروش دو دستگاه چمن زن 
وابزار كشاورزى بيل گارى و... 

09361799103

فروش وسايل ميوه فروشى
 باتمام امكانات، زيرقيمت 

09105483380

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

فروش پرايد سفيدمدل 87تك گانه 
تميز بدون رنگ خانگى

09156032825

پرايد87دوگانه كارخانه،بيمه 
يكسال،الستيك 70 درصد،زيتونى
 فى: 12/100 09153613150

پرايد86نقره اى بدون رنگ بيمه 
تا آخرسال تخفيف كامل فرمان 

هيدروليك 09395995828

132مدل 88 سفيد بدون رنگ بيمه
 تا 9 تخفيف كامل فنى و زيرپا عالى
 فى: 13/500   09353318808 

پرايد سفيد 86بدون رنگ بيمه برج
8 تخفيف كامل الستيك 80 درصد 

داخلى 09153613212 

پرايد132مدل89سفيد
بيمه تا10تخفيف فى14م

09159574722

فروش پرايدسفيد مدل82تميز 
خانگى بيمه تا آخرسال فى8500 

09158109435

فروش پرايد مدل 85 نقره اى
فى:توافقى

09335542327 
 

فروش فورى پرايد خانگى تميز
مدل 84 يامعاوضه بادوگانه

09153624802

132مدل 90 فول سفيد 
بدون رنگ خانگى فى: 16 م 

09159610825

 هاچ بك سفيد مدل82 بدون رنگ 
بيمه6سال تخفيف فى: توافقى  

09158627797

پرايدمدل 88بدون رنگ معاوضه 
باوانت مدل باال

09151640732

فروش پرايد88سفيددوتيكه رنگ 
بيمه برج7 فى:12م
09128995241

131 ال اى،تك ايربگ، مدل 92 
مشكى،بدون رنگ،فوق العاده تميز 

فى15/400 09151636030

پرايد 88 بدون رنگ بيمه تا11 
فنى بسيار سالم فى:  13,500

 09151079942

فروش پرايد 131مدل 93فول
 كم كار بيمه كامل فى:18/300

09391646003

فروش پرايدسفيددوگانه كارخانه 
مدل87بيمه والستيك كامل 

09156690662

111 سفيد مدل 91 فول يك 
درب و گلگير رنگ بيمه تابرج10 

فى: توافقى 09153624517

فروش پرايدوانت مدل 93سفيد
 فى: 14/200

 09128995241 

پرايدفروشى
 مدل 79دوگانه

09105462137 

پرايد مدل82 سفيد دور رنگ بيمه 
تاآخر برج 9 سيستم پخش زيرپاعالى 

فى: 8م 09151048379

خودرو پژو 

پژو مدل 82 فاقد موتور
 بدون بيمه

 09152077097

پژو405 نوك مدادى مدل 89 دوگانه 
كارخانه بيمه 8ماه الستيك 80 تمام 
رنگ فى 15 م 09159628352 

پژو پارس tu5 ، خشك، 
سفيد،تحويلى مرداد فى: توافقى
 نقد- قسط 09105090146

فروش تعدادى حواله پارس سال 
تحويل مهر 94 دوگانه سوز

09153635766

پارس مدل1393 تمام رنگ جلو 
عقب سالم سفيد فى : 25 م 

09159625495

206مدل83تمام رنگ
 فى توافقى

09333575787

پژو آردى مدل83 دو گانه سفيد 
بيرنك فرمان هيدروليك

09354774149

تاكسى405مدل90فروشى دوگانه 
كارخانه نقدواقساط
09014786103

پيشروپارس مدل 88نارنجى متاليك 
200سى سى زير فى: 1700

09196062070

فروش پژو405رنگ نقره اى 
مدل 89بى رنگ  فى: توافقى 

09128995241

خودرو متفرقه

پيكان 76پخش باند بيمه كامل 
فى: 5م يامعاوضه باپرايدمدل پايين 

09364566967

فروش فورى هندا125مدل88
بيمه برج8 الستيك نو مدارك كامل 

فى:870     09395618105

موتورشباب150سى سى، رنگ آبى 
طرح پالس درحدصفرتميز مدل 89  

فى:1/200  09011859354 

 cng ، پيكان 79 ،بدون رنگ
بيمه يك سال و تخفيف كامل
فى:توافقى 09151634227

موتور سيكلت هندا مدل84 
فى:500تومان

 09365463871

پى كى مدل85 نقره اى اتاق 
جديد بدون رنگ با لوازم فى:9م  

 09302658212

پيكان سوارى مدل 83دوگانه بيمه 
والستيك مرتب فى : كارشناسى

09158625935

فروش موتورسيكلت كاواساكى ژاپنى 
اصل قديمى 90سى سى قرمزرنگ 

09151613869

هندا125تميزمدل85بيمه تا برج 
9مدارك تكميل،4دنده،الستيك نو 

فى:500  09105483380

فروش تاكسى مدل90
 دوگانه كارخانه

09151614906 

 405SLX ،خريدارخودروى سمند
پارس تميزخانگى تا24 م 

09156635072

فروش مزدا2كابين مدل93بيمه 
تاآبان نقد يامعاوضه باسوارى

09399609056

فروش موتور هندا پيشتازمشكى
 مدل 91 بيمه 20روز مدارك تكميل

 فى: توافقى09157200543 

سمند مدل 1382 نقره اى دور رنگ 
دوگانه بيمه 10 ماه الستيك 80 درصد 

فى: كارشناسى 09151613167

پى كى مدل 83 مشكى تا 
آخرسال بيمه بدون رنگ6300 

09151639913

خريداريم
 ماكسيما اكازيون درحدصفر

09116463595 

 فروشpkمدل82
تميز- خانگى-تخفيف بيمه از اول

فى5م   09158604640

وانت 88تك بيمه تكميل الستيك 
50كم كاروكفى سالم فى: 9/700    

09158621728

فروش هندا مدل 88بيمه برج8 
مدارك كامل 4دنده فى: 880

09105457864

ام وى ام110، مدل 90 رنگ سفيد 
60 جفت الستيك جلو نو بيمه تا آخر 

سال فى: 16 م 09151642553

تيبا هاج بك 93سفيد بدون رنگ 
تك برگ سند معاوضه با پژو 

تك گانه 09153632761

سورن 86يا87كاركرد زير صدهزار 
كيلومتر بى رنگ خريدارم

09301884247

فروش تيبا2مدل93
درحدصفر

09014786103

تويوتادوكابين مدل2010
فروش ومعاوضه باخودرو 

 09151614906

تاكسى متر
 فروشى

09365010637

پيكان مدل 80بيمه برج 9تخفيف 
كامل دوگانه مايع موتورى سالم
فى:5/400 م 09365301059

فروش يامعاوضه سمند86 دوگانه 
كارخانه رنگ نقره اى 3تيكه رنگ 

160هزاركار 09128995241

موتور125بى كالج ويت ، مشكى 
فاقدبيمه مدل89تخفيف ازاول 

09128995241

پيكان سوارى مدل 83سقف پژويى 
الستيك وبيمه فول تخفيف 8سال 

فى: 7م  09158625935

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

به باال  09152611573


