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با ثبت نام ١٧٨ هزار و ٦٢ نفر در آزمون استخدامي آموزش و پرورش، ٨ ميليارد و ٥٤٦ ميليون و ٩٧٦ 
هزار تومان بابت برگزاري اين آزمون توسط سازمان سنجش دريافت شده است. به گزارش فارس، آزمون 
استخدامي آموزش و پرورش از زمان اعالم دريافت سهميه تا شروع ثبت نام پيچيدگي خاصي داشت اما 

در نهايت زمان برگزاري آزمون در ٢٧ شهريور ماه مشخص شد. (ادامه در صفحه٢)

 نكاتى مهم درباره آزمون استخدامى آموزش و پرورش

والدت با سعادت 
حضرت  فاطمه معصومه (س)
 و روز دختر گرامى باد

ظريف : مخالفان داخلى توافق، 
همه شان اشتباه مى كنند 

وزير امورخارجه طى مصاحبه اى گفت: مخالفان داخلى توافق 
 همه شان اشتباه مى كنند. وى گفته است: اگر آقايان مى خواهند 
يك چيزى بر برجام اضافه كنند ...

شناسايى مشتركان آب
 از ويالنشين تا محروم 

محمودي قائم مقام وزير نيرو در گفتگو با مهر، درباره 
داليل تغيير تعرفه ها در بخش آب و برق، گفت: براي 
حمايت از طبقات ضعيف درآمدي، شناسايي طبقات 
تا  نشين  تابستان  ويالنشين،  از  مصرفي  مختلف 

مناطق محروم از طريق قبوض قابل انجام است. 

 احتمال از سرگيرى سفر زيارتى به سوريه

با  گفتگو  در  زيارت  و  حج  سازمان  رئيس  اوحدي 
 ۳ تا  سوريه  به  سفر  سرگيري  از  احتمال  از  فارس، 
ماه آينده خبر داد و گفت: کارگروهي مشترک براي 
بررسي امنيت و امکانات مورد نياز زائران تشکيل شده 

است و تا ۳ ماه ديگر نظر خود را بايد اعالم کند.

شرايط دريافت وام 20 ميليونى ازدواج

بانک  اعتبارات  مديرکل  خبرنگاران: صادقي  باشگاه 
يا  مي توانند  تنها  جوان  زوج هاي  گفت:  مرکزي 
تسهيالت ۳ ميليون توماني نقدي را دريافت کنند يا 
تسهيالت ۱۰ ميليون تومان خريد کاال، زيرا هر دوي 

آنها به يک زوج پرداخت نخواهد شد.

كندى در پرداخت تسهيالت
 15 ميليونى ساخت مسكن روستايى

با  بنياد مسکن  روستايي  بازسازي مسکن  امور  معاون 
بيان اينکه بانک هاي عامل براي پرداخت تسهيالت ۱۵ 
ميليون توماني ساخت مسکن روستايي درخواست ضامن 
کارمند و سند مالکيت مي کنند، گفت: اين اقدام بانک ها 
باعث کندي روند پرداخت تسهيالت شده است. مهديان 
در گفتگو با فارس افزود: در تالش هستيم سفته هاي 
زنجيره اي براي تسهيالت مسکن روستايي را فعال کنيم.

صفحه ٧
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فروش فروشگاه لوازم 
كادويى و لوازم خانگى 

 با 5 سال سابقه كار معتبر

 و شناخته شده واقع در خيابان معلم 

09151658004

از خاطر دل ها نرود ياد تو هرگز     اى آن كه به نيكى همه جا ورد زبانى

چهارمين سالگرد درگذشت همسر و پدر عزيزمان

 شادروان حاج سيد عليرضا شمس آبادى
 را با ذكر فاتحه و صلواتى به روح پاكش گرامى مى داريم.

روحش شاد و يادش جاودان 

همسر و فرزندان

 مقدارى وسايل سوپرماركت شامل: 2 عدد يخچال 6 درب - قفسه هاى خود ايستا
 و سبدهاى فروشگاهى - 2 عدد سايبان چادرى - قفسه آجيل و ترازو
(همه در حد نو ، 4 ماه كاركرد) با قيمت توافقى به فروش مى رسد.

تلفن تماس: 32439094

مناقصه عمـومي «نوبت دوم»
* دستگاه مناقصه گذار: شهرداري بيرجند 

* موضوع مناقصه: خريد يك دستگاه خودروي آتش نشاني طبق شرايط (پيوست  يك) و مشخصات فني (پيوست دو) 
مندرج در اسناد مناقصه 

* شرايط عمومي متقاضيان: كليه تامين كنندگان حقوقي واجد شرايط مي توانند در مناقصه مذكور شركت نمايند. 
* مبلغ تضمين شركت در مناقصه: متقاضيان مي بايست مبلغ 300/000/000 ريال را به عنوان سپرده شركت در مناقصه 
به صورت ضمانت نامه بانكي در فرم هاي قابل قبول در وجه شهرداري بيرجند با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمديد و يا 
چك تضميني بانكي و يا وجه واريزي به حساب 100610 بانك شهر شعبه مدرس به نام شهرداري بيرجند همراه اسناد مناقصه 

به دستگاه مناقصه گذار ارائه نمايد. 
سايت  به  مناقصه  اسناد  دريافت  براى   94/5/31 تاريخ  تا  بايست  مي  متقاضيان  اسناد:  دريافت  محل  و  مهلت   * 

www.ets.birjand.ir  مراجعه نمايند. 
تا  را  مناقصه  اسناد  كليه  بايست  مناقصه مي  در  به شركت  تمايل  در صورت  متقاضيان  اسناد:  تحويل  و محل  * مهلت 
بيرجند به آدرس خراسان جنوبي-  لفاف مناسب  با  و  پاكت سربسته  اداري  (ساعت 14:30) مورخ 94/6/11 در   پايان وقت 

ميدان ابوذر- شهرداري مركزي- اداره حراست شهرداري بيرجند تحويل نمايند. 
سالن جلسات شهرداري  محل  در   10 راس ساعت   94/6/12 معامالت  كميسيون  پيشنهادات: جلسه  بازگشايي  تاريخ   *

بيرجند  برگزار مى شود. 
* كليه هزينه هاي نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد

* شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد
* ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است

* در صورت نياز به كسب اطالعات فني بيشتر با شماره 32416502 (056)  - معاونت عمليات سازمان آتش نشاني و ساير 
موارد با شماره 3- 32222200 (056) تماس حاصل نمايند.  

دكتر عباسعلي مديح - شهردار بيرجند

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

اطالعيه مهم اداره كل نوسازى ، توسعه و تجهيز 
مدارس خراسان جنوبى

شرح در صفحه آخر

وزير ارتباطات در شوراى ادارى استان:
محدوديتى براى تخصيص بودجه به خراسان جنوبى نداريم/ صفحه 7
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فارس: رئيس سازمان بهزيستي کشور از اجراي برنامه جامع حمايت از حقوق معلوالن در سال آينده خبر داد و گفت: در 
اليحه بودجه ٩٥ ، اعتبارات الزم براي اجراي اين برنامه پيش بيني خواهد شد. محسني بند پي با اشاره به برنامه ريزي سازمان 
بهزيستي کشور براي افزايش يارانه معلوالن در مراکز نگهداري اظهار کرد: پيش بيني مي شود در ٦ ماه دوم اين اتفاق بيفتد.

برنامه جامع حمايت از حقوق معلوالن سال آينده اجرا مى شود

امروز 25 مرداد 1394 مصادف با
 1 ذى القعده 1436 و 16 آگوست 2015

عمليات كوچك عاشوراي ٣ در مهران توسط سپاه 
پاسداران انقالب اسالمي (١٣٦٤ش).

«سيدعلي  ا...  آيت   حضرت  دوباره   انتخاب 
خامنه  اي» به رياست جمهوري ايران (١٣٦٤ ش).

 اولين فرار «محمدرضا پهلوي» چند روز پيش از 
كودتاي آمريكايي ٢٨ مرداد (١٣٣٢ ش).

موسوي  عبداالعلي  «سيد  آيت  ا...  رحلت 
سبزواري» زعيم حوزه علميه نجف (١٣٧٢ ش).

َنَخعي» محدث و  درگذشت «شريك بن عبدا... 
فقيه(١٧٧ ق).

امام  گرامي  دختر  معصومه(س)  حضرت  والدت 
موسي كاظم(ع)(١٧٣ ق).

توسط  ايران  در  اسماعيليان  فرمانروايي  انقراض 
«هالكوخان مغول» (٦٥٤ ق).

آغاز هفته حج.
معروف  نويسنده  ميچل»  «مارگارت  خانم  مرگ 

امريكايي (١٩٤٩م) 

تقويم مناسبت هاى  روز

پرداخت غرامت مرسدس بنز به ايران خودرو 

شرکت مرسدس بنز آلمان به تازگي اعالم کرده است 
در راستاي جبران خسارت هاي ايران خودرو به علت 
ترک يکباره شراکت از سوي بنز، ۴۲ ميليون يورو به 
ايران خودرو غرامت مي دهد.به گزارش فارس، پس 
از اعمال تحريم ها عليه صنعت خودروسازي کشور 
از سوي غرب، مرسدس بنز که خط توليد چند خودروي سنگين شامل 
کاميون و اتوبوس را در ايران خودرو در دست داشت، به يکباره توليد اين 
خودروها را متوقف کرد و ايران را ترک کرد. حال پس از سال ها، بنز از 
تصميم خود براي بازگشت به ايران خبر داده و اعالم کرده است که براي 
جبران خسار ت هاي ايران خودرو از ترک يکباره اين شرکت، ٤٢ ميليون 

يورو به اين شرکت خسارت خواهد داد.

فعال از بازگشايى عمره خبرى نيست 

نماينده ولي فقيه در امور حج و زيارت و سرپرست 
حجاج ايراني گفت: هنوز هيچ مذاکره اي با مقامات 
عربستاني براي راه اندازي مجدد حج عمره نشده 
است. بايد تا اواسط موسم حج تمتع که حدود يک 
ماه ديگر است، ببينيم که چه اتفاقي خواهد افتاد. 
حجت االسالم قاضي عسگر در گفتگو با عصرايران، در پاسخ به سوالي 
در مورد اقدامات انجام شده توسط مقامات ايراني براي راه اندازي مجدد 
چون  دهيم؛  انجام  کاري  هيچ  توانيم  نمي  ما  کرد:  اظهار  عمره،  حج 
عربستاني  مقامات  هنوز  کرد:  تاکيد  وي  نيست.  معلوم  چيز  هيچ  هنوز 
ماموران خاطي را به مجازات اعمالشان نرسانده اند و تا اين اقدام از سوي 

عربستان انجام نشود، در خصوص حج عمره اقدامي نخواهد شد. 

صدور مجوز «دوره پيش دبستانى» در
 مهدهاى كودك توسط آموزش و پرورش

پرورش  و  آموزش  وزير  ابتدايي  آموزش  معاون 
در  پيش دبستاني»  «دوره  مجوز  اينکه  بيان  با 
صادر  وزارتخانه  اين  توسط  کودک  مهدهاي 
مي شود، گفت: به زودي اطالعيه اي صادر مي شود 
تا مهدهاي کودک براي دريافت مجوز مراجعه کنند. محمد ديمه ور در 
گفتگو با فارس، اظهار کرد: جلساتي با سازمان بهزيستي در وزارت کار، 
صادر  اطالعيه اي  زودي  به  و  مي کنيم  برگزار  اجتماعي  تأمين  و  رفاه 
مي شود تا اين مراکز براي دريافت مجوز مراجعه کنند و بنا داريم با روش 
تسهيل گر زمينه صدور مجوز سريع براي اين مهدهاي کودک  براي دوره 

دو ساله را فراهم کنيم.

از سوي  بر اساس رديف استخدامي که  از صفحه١)  (ادامه 
سازمان مديريت و برنامه ريزي رياست جمهوري صادر شد، 
پنج هزار نفر وارد دستگاه تعليم و تربيت خواهند شد. برگزاري 
اين آزمون، تعداد رديف استخدامي، چگونگي برگزاري، منابع، 
جنسيت، اطالع رساني و بسياري موارد ديگر در خصوص اين 
آزمون، چالش هايي را با خود همراه ساخت که به تعدادي از آنها 
مي پردازيم. نخست، تعداد کم رديف استخدامي است؛ ٥ هزار 

رديف استخدامي به دستگاه تعليم و تربيت کشور اختصاص 
يافته است و اين موضوع موجب شده است عالقه مندان به 
ورود به اين وزارتخانه، از آن گله مند شوند اما دومين نکته، 
تقاضاي متعدد ورود به آموزش و پرورش است. افرادي بيرون از 
دستگاه تعليم و تربيت با توجه به رتبه هاي دانشگاهي و توانايي، 
عالقه مند به حضور در کسوت معلمي هستند اما با توجه به کم 
بودن رديف استخدامي عمًال اين امکان براي افرادي که حتي 

صالحيت و شرايط دارند، امکان پذير نيست.

 جلوگيري از پارتي بازي با برگزاري آزمون توسط 
سازمان سنجش

سازمان  به  پرورش  و  آموزش  استخدامي  آزمون  برگزاري 
سنجش آموزش کشور سپرده شده است تا از وجود هرگونه 

شائبه جلوگيري شود. انجام چنين کاري حداقل باعث شده 
که عنوان شود پارتي بازي براي ورود تعدادي افراد خاص به 
اين دستگاه حساس وجود ندارد و تمام فرايند علمي آزمون با 
سازمان سنجش است، اما از طرفي گزينش ورودي به آموزش 

و پرورش توسط خود دستگاه برگزار مي شود.

آموزش و پرورش در جنسيت پذيرش 
به دنبال توازن نيروي انساني است

مطلب ديگر موضوع جنسيت پذيرش در آزمون که حدود ٩٠ 
درصد آن را آقايان تشکيل مي دهند يکي ديگر از مواردي است 
که بسياري به آن خرده مي گيرند. نکته جالب اينکه بسياري 
از نيروهاي آموزشي که در آموزش و پرورش فعاليت مي کنند 
خانم هستند و در شهر تهران بيش از ٨٠ درصد معلمان را 

خانم ها تشکيل مي دهند که به نظر مي رسد آموزش و پرورش 
قصد دارد در يک فرايند چند ساله توازن نيروي انساني خود را 

هم حفظ کند.

مربيان پيش دبستاني بين بالتکليفي 
و اولويت داشتن در استخدام

موضوع مربيان پيش دبستاني در اين آزمون خيلي واضح و 
مشخص نيست. زيرا از ابتدا قرار بود اين آزمون براي تعيين 
تکليف مربيان پيش دبستاني که مطابق قانون مجلس بايد 
در آزمون استخدامي وضعيت آنها روشن مي شد، برگزار شود 
که عمًال اين موضوع محقق نشد.با چنين شرايطي يعني 
با ديگر شرکت  مربيان پيش دبستاني در شرايط يکسان 

کنندگان فقط در اولويت استخدام قرار خواهند داشت. 

 نكاتى مهم درباره آزمون استخدامى آموزش و پرورش

مسکن  انبوه سازان  سراسري  کانون  رئيس 
کشور با بيان اينکه براي رونق فروش مسکن 
ارائه  دولت  به  را  مسکن  ليزينگ  پيشنهاد 
دولت  به  که  پيشنهادي  در  گفت:  کرده ايم، 
به  تسهيالت  پرداخت  خواستار  شده  ارائه 
انبوه سازان مسکن و سپس اجازه ليزينگ از 
در  برزگر  انبوه سازان شده ايم. جمشيد  سوي 
خصوص پيشنهاد ليزينگ مسکن انبوه سازان 

گفت:  دولت  به  مسکن  فروش  رونق  براي 
مسئله عدم فروش مسکن با توجه به فرايند 
متقاضيان  خريد  قدرت  به  تقاضا  و  عرضه 
خريد  قدرت  که  زماني  تا  دارد پس  بستگي 
تمام دهک ها به ايده آل خود نرسد با اين 
مشکل عدم فروش مواجه خواهيم بود. وي 
افزود: وقتي که متقاضيان مسکن براي خريد 
سوالشان  برخورد  اولين  در  مي کنند  مراجعه 

اين است که آيا اين واحد مسکوني تسهيالت 
دارد يا خير، بنابراين وقتي پاسخ به خريداران 
منفي است متقاضيان رغبتي براي خريد به 
دليل ناتواني در خريد از خود نشان نمي دهند. 
شده  باعث  موضوع  اين  کرد:  تاکيد  برزگر 
به  پيشنهادي  بسته  يک  در  سازان  انبوه  تا 
دولت بحث خوبي را مطرح کنند و آن اين 
بوده است که انبوه سازان خودشان ليزينگ 

مسکن کنند. برزگر گفت: با پيگيري ليزينگ 
خانه  به  که  تسهيالتي  اميدواريم  مسکن 
نيز  سازان  انبوه  به  مي شود  پرداخت  اولي ها 
بدهند تا قابل تقسيط به خريداران باشد. وي 
تصريح کرد: قطعا اگر دولت با اين پيشنهاد 
موافقت کند و اين اتفاق بيفتد قطعا گشايشي 
در فروش واحدهاي مسکوني رخ مي دهد و 

قيمت مسکن هم افزايش نخواهد يافت.

  پيشنهاد تاسيس ليزينگ مسكن به دولت ارائه شد

تخريب اشتغال با ارز و بهره ارزان 

*دکتر رضا بوستاني

اشتغالـ  در کنار توليد و تورمـ  از مهم ترين  متغيرهاي 
کالن است که خالصه کننده سعادتمندي ساکنان هر 
از  اقتصاد  توليدات در  افزايش حجم  اقتصادي است. 
رفاه  افزايش  و  درآمد  توزيع  به  منجر  اشتغال  مسير 
عمومي مي شود. بنابراين رشد اقتصادي که منجر به 
ايجاد مشاغل جديد نشود، نمي تواند معياري مناسب 
رشد  باشد.  شهروندان  زندگي  استاندارد  بهبود  براي 
اقتصادي بدون اشتغال مشکل کشورهايي است که در 
ساختار  اقتصاد ي شان اختالل وجود دارد. براي نمونه، 
بين المللي  بازارهاي  افزايش قيمت مواد صادراتي در 
براي اقتصادهاي صادرکننده مواد اوليه رشد اقتصادي 
را به ارمغان مي آورد. اما به دليل کوتاه  بودن زنجيره 
ارزش افزوده در اين اقتصادها، رشد ايجاد شده تنها رفاه 
فعاالن بخش صادراتي را ارتقا مي دهد و رشد تنها در 
اين بخش محدود مي شود. در کشورهاي صادرکننده 
نفت مسئله رشد اقتصادي و اشتغال پيچيده تر است؛ 
چرا که صنعت نفت به شدت نيازمند سرمايه  فيزيکي 
است و ميزان سرمايه به ازاي هر شاغل در اين صنعت 
بدون  مي تواند  نفت،  قيمت  صعود  بنابراين  باالست. 

ايجاد مشاغل جديد باعث افزايش توليد شود. 
از طرف ديگر، فرآيند توليد ـ عالوه  بر نيروي کار ـ 
نيازمند سرمايه  فيزيکي است و اين دو نهاده مي توانند تا 
حدودي با يکديگر جانشين شوند. در اقتصاد ايران سه 
عامل وجود دارد که تمايل براي استفاده از فناوري هاي 
پايين   اول  ـ  مي کند.  تقويت  شدت  به  را  سرمايه بر 
نگاه داشتن نرخ سود بانکي براي دوره اي طوالني باعث 
شده تقاضا براي اخذ تسهيالت جهت خريد کاالهاي 
ارزي  درآمدهاي  وجود  دوم ـ  يابد.  افزايش  سرمايه اي 
ناشي از صادرات مواد اوليه (عمومًا نفت)، نرخ واقعي 
ارز را کاهش داده و واردات کاالهاي سرمايه اي خارجي 
را ـ با توجه به وجود معافيت هاي تعرفه اي روي اين 
کاالهاـ  تشويق مي کند. سوم ـ سختگيرانه بودن قانون 
افزايش  باعث  از مشاغل موجود  کار و حمايت شديد 
هزينه واقعي به کارگيري نيروي کار شده است. همه اين 
موارد باعث مي شود هزينه به کارگيري سرمايه  در مقابل 
نيروي کار کاهش يابد و در نتيجه استفاده از فناوري هاي 

سرمايه بر مقرون به صرفه باشد. 
فناوري هاي  کارگيري  به  ايران  در  اينکه  به  توجه  با 
سرمايه بر صرفه اقتصادي دارد، در فرآيند توليد سرمايه 
به کارگيري  البته  است.  شده  کار  نيروي  جانشين 
فناوري هاي سرمايه بر تاثيري ناهمگن بر بخش هاي 
توجه  با  مي توان  را  کار  بازار  دارد.  کار  بازار  مختلف 
به مهارت نيروي  کار به بازار نيروي کار ماهر و بازار 
غيرماهر  کارگران  کرد.  تفکيک   غيرماهر  کار  نيروي 
تنها نيروي فيزيکي ارائه مي کنند. اما کارگران ماهر 
عالوه بر عرضه نيروي فيزيکي، خدمات تخصصي نيز 

ارائه مي کنند.(ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

فيزيکي  سرمايه  انباشت  مقابل)   ستون  از  (ادامه 
نيازمند به کارگيري کارگران ماهر است و استفاده از 
کاالي سرمايه اي خارجي منجر به کاهش فرصت هاي 
شغلي براي اين کارگران مي شود. به عبارت ديگر، با 
توجه به ارزان   بودن سرمايه، بنگاه  اقتصادي تشويق 
مي شود به جاي استفاده از نيروي کار متخصص از 
ماشين آالت پيشرفته ـ که از انباشت سرمايه  انساني 

به دست آمده  ـ در فرآيند توليد استفاده کند. 
مي توان  راحتي  به  شود،  پذيرفته  تحليل  اين  اگر 
ايجاد  با هدف  کاالهاي سرمايه اي  واردات  سياست 
رد  را  تحصيلکرده  و  ماهر  کار  نيروي  براي  اشتغال 
نرخ  و  ارز  نرخ  اصالح  بر  تحليل  اين  بنابراين  کرد. 
طراحي  در  اساسي  چارچوب  به عنوان  بانکي  سود 
اصالح  مي کند.  تاکيد  اشتغال زايي  سياست  هاي 
مي تواند  بانکي  سود  نرخ  و  ارز  نرخ  در  ناترازي 
و  ماهر  کار  نيروي  به کارگيري  براي  الزم  تقاضاي 
تحصيلکرده را ايجاد کند و به محرک اقتصاد براي 
رشد بلندمدت، درون زا و فراگير منجر شود. بيکاري 
توليدي  منابع  اتالف  تنها  نه  تحصيلکرده  نيرو  هاي 
انگيزه دانش اندوزي، کسب مهارت هاي  بلکه  است، 
تخصيص و انباشت سرمايه انساني را تحليل مي برد 
مي سازد.  محدود  را  بلندمدت  رشد  قطع  به طور  و 
بنابراين اصالح نرخ ارز و نرخ سود بانکي يک الزام 

براي رشد بلندمدت است. 

 

 : پذيردشجو ميدانبدون كنكور دانشگاهي از بين دارندگان مدارك ديپلم و پيشدر رشته هاي ذيل  94مهر براي ترم تحصيلي 

 

 2559 كامپيوتر 1957 مكانيك خودرو
 1255  تأسيسات الكتريكي ساختمان –برق  3052 عمران

 2079 نقشه كشي صنعتي 1116 برق صنعتي –برق 

 1433 جوشكاري 1658 تأسيسات مكانيكي ساختمان –مكانيك 

 1520 آسانسور و پله برقي 1392 بازرسي جوش
 

 
تماس و يا به  09153621404و يا  056-32328711_12سب اطالعات بيشتر با شماره تلفن:جهت ك

 مراجعه نماييد.  www.sanjesh.org به نشانيسايت سازمان سنجش آموزش كشور 

 محترم شاغل انيدانشجو و كارمندان رفاه جهت) 20 تيلغا 14ساعت ( عصر نوبت در كالس ليتشكمزايا :   
   پرداخت وام تحصيلي -معافيت تحصيلي  -بدون محدوديت نوع ديپلم 

 دانشجويان برتر هر ترم تخفيف شهريه براي  -  تقسيط شهريه 
 برخورداري از وام ازدواج دانشجويي و عمره دانشجويي در طول زمان تحصيل

  ها و مراكز آموزش عاليادامه تحصيل در سطوح باالتر در ساير دانشگاه امكان
 ايوحرفههمزمان امكان اخذ مدارك مهارتي فني _ با همكاري اساتيد و مربيان مجرب فني و تخصصي كامالً محيطي در تحصيل

 هاي صنعتي دانشجويان در طول تحصيلحمايت از پروژه -اي حرفهوهاي مجهز مراكز فنياستفاده از كارگاه

 .شودانجام مي نيز نام اينترنتي در محل دانشگاهضمناً ثبت
 056-32328711_12تلفن: -روبروي مسجد حضرت ابوالفضل(ع) –بلوار مهر  -نشاني: بلوار صنعت و معدن

 كد رشته كد رشته

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

ثبت شده به شماره 47 و شناسه ملى 14003732392
به اطالع صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان زيركوه (سهامى خاص) مى رساند: جلسه مجمع  عمومى عادى و مجمع 
عمومى  فوق العاده شركت مذكور دو شنبه 1394/06/09 به ترتيب در ساعات 9 و10 در محل  نمازخانه مديريت جهاد كشاورزى شهرستان زيركوه - واقع در  شهر 
حاجى آباد - بلوار جهاد  برگزار مى گردد. بدينوسيله از كليه سهامداران و نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد با در دست داشتن معرفى نامه از 

تشكل خود (براى سهامداران حقوقى) و داشتن كارت شناسايى معتبر (براى سهامداران حقيقى) 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 اصالحيه بودجه سال مالى منتهى به 06/31/ 1394- بررسى و تصويب بودجه 
پيشنهادى هيئت مديره براى سال مالى منتهى به 06/31/ 1395 - اصالح مواد 14 و 15 آيين نامه تسهيالت - انتخاب اعضاى هيئت مديره  

ب – دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده :
ارائه گزارش هيئت مديره و بازرسين در خصوص افزايش سرمايه- بررسى و تصويب تمديد مهلت افزايش سرمايه- بررسى و تصويب نقل و انتقال سهام

  هيئت مديره

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

آگهى تغييرات شركت فرهنگى هدايت 
بيرجند "سهامى خاص" به شماره ثبت 

423 و شناسه ملى 10360016166
مورخ  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 

94/3/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقايان غالمحسين مالئى به شماره ملى 0652907679 
و محمد حسن بشيرى زاده به شماره ملى 0652796206 
و   0652764614 ملى  شماره  به  آرين  حسين  محمد  و 
عبدالكريم عابدينى به شماره ملى 5639813751 و محمد 
احمد  و   0651620181 ملى  شماره  به  صمدى  حسين 
رحمانى چهكند به شماره ملى 0652005063 و سيد على 
رحيمى به شماره ملى 5239404534 و مهدى صباغ گل 
به  پور  فاطمه كريم  و خانم  به شماره ملى 0651652324 
هيئت  اصلى  اعضاى  عنوان  به   0651659833 ملى  شماره 

مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
2- آقاى محمد حسن زارع فرد به شماره ملى 0651671981 
به  نژاد  زنگوئى  على  محمد  آقاى  و  اصلى  بازرس  سمت  به 
شماره ملى 0650940172 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت يك سال انتخاب شدند. 3- ترازنامه و حساب سود و 
زيان شركت منتهى به سال 1393 مورد تصويب قرار گرفت. 
با ثبت اين مستند تصميمات تصويب ترازنامه و صورت هاى 
مالى ، انتخاب بازرس ، انتخاب مديران انتخاب شده توسط 
متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و 

در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند   اجراى  نصب  داربست  فلزى 

در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست     09153637507 - 09156217507 حسينى



پيام شمارشد 123 درصدى كمك مردم استان به مراكز نيكوكارى
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

بيش از  سه دهه است كه مردم خراسان جنوبى همچون 
پدر خوانده اى دلسوز  از مهاجران بيگانه پذيرايى كردند 
 اما امروز اين ميهمان هاى ناخوانده در بعضى از بخش ها

در  آغاز جنگ  با  اند.  را گرفته  حتى جاى صاحب خانه 
افغانستان سيل مهاجرت اتباع بيگانه افغان كه از فقر و 
به كشورهاى  بودند  بيكارى سوغات جنگ خسته شده 
ديگر آغاز شد. در اين ميان سرزمين ما با 460 كيلومتر 
مرز مشترك با افغانستان سال هاى سال به احترام اين 
همسايگى، ميزبان آوارگانى است كه در سرزمين هاى 
همسايه به دنبال نجات از هياهوى جنگ و خشونت بودند. 
اكنون بيش از  سه دهه است كه مردمان اين ديار همچون 
پدر خوانده اى دلسوز از اين مهاجران ميزبانى مى كنند 
 اما امروز اين مهمان هاى ناخوانده در بعضى از بخش ها
به  كه  آوارگانى  اند.  گرفته  را  خانه  صاحب  جاى  حتى 
آوارگى  رنج  خود  كشور  بر  حاكم  بيكارى  و  فقر  دليل 
هر  به  كه  بودند، حاضر شدند  خريده  دل  و  جان  به  را 
قيمت و شرايطى در كشور همسايه كار كنند تا جايى كه 
ايرانى گرفتند و با همراهى  گوى سبقت را از كارگران 
كارفرمايان رفته رفته بسيارى از فرصت هاى شغلى را از 

دست كارگران ايرانى خارج كردند.

استقبال كارفرمايان ايرانى از كارگران افغانى

و  كار  قانون  اجراى  از  فرار  براى  نيز  ايرانى  كارفرمايان 
بيمه نكردن كارگران بيگانه از آنها استقبال زيادى كرده 
و برايشان هم تفاوت نمى كند كه اين تبعه به كار گرفته 
شده داراى مجوز كار است يا خير. اين كارفرمايان معتقدند 
كه كارگران خارجى چند برابر كارگر ايرانى كار مى كنند 
و در عوض پول كمترى مى گيرند. دود اين نگاه غلط 
كارفرمايان و رفتار سودجويانه آنها تنها به چشم هزاران 
در  روزها  و حتى  ها  كه ساعت  رود  مى  ايرانى  كارگر  
سر چهار راه ها منتظر كار روزمزدى هستند چراكه ديگر 
امروز بعد از گذشت چند دهه حضور اتباع افغان در استان، 
ديگر اين افراد به لطف كارفرمايان به كارگرانى ماهر و 
تبديل  ها  بخش  از  بعضى  در  نيروهاى تخصصى  حتى 
شده اند و  ديگر  حتى حاضر نيستند با شرايط قبلى كار 
كنند و به عبارتى اين ما هستيم كه در خأل كارگر ماهر 
ايرانى به دنبال آنها هستيم. در اين ميان شنيدن درد و 
دل هاى كارگران ايرانى كه در شرايط نابسامان اقتصادى 
و بازار كار ساعت هاى زيادى از شبانه روز را به اميد كار 

روزمزدى در سر چهار راه منتظرند شنيدنى است.
 اينجا ميدان ابوذر شهر بيرجند به عنوان يكى از مكان هاى

تجمع كارگران جوياى كار است. ساعت 11 صبح است 
و با وجود اينكه تقريبًا نيمى از روز تمام شده اما هنوز  
حدود 30 كارگر اميد خود را از دست نداده و همچنان 
به  رويم  مى  آنها  از  گروهى  سراغ  به  انتظارند.  چشم 
درد  شنيدن  براى  شوند كسى  مى  مطلع  اينكه  محض 
و دلهايشان پيدا شده از چهار طرف ما را دوره كرده و 

سفره دل خود را باز مى كنند.

كارگران افغانى ناچارند 
به هر قيمت و در هر شرايطى كار كنند

محمد حاجى آبادى كه حدود شش سال است در شغل 
كارگرى فعاليت دارد، به خبرنگار مهر مى گويد: كارى 

وجود ندارد، اگر هم كارى باشد كارگرهاى افغانى آن را 
اشغال مى كنند. وى ادامه مى دهد: به هر حال كارگران 
خارجى ناچارند به هر قيمت، در هر شرايط و در هر وقتى 
از شبانه روز كار كنند به همين دليل رغبت به كارگران 

خارجى براى كارفرمايان بيشتر است.
كار  اين  به  سال   10 حدود  كه  كارگرانى  از  يكى  عماد 
مشغول بوده، مى گويد: دو فرزند دارم و تنها چشم اميدم 
از  دريغ  ولى  شده  ظهر  االن  اما  است.  شغل  همين  به 
از داليل  يكى  او  بگيرد.  را  كارگر  كسى كه سراغ يك 
خارجى  كارگران  حضور  را  همكارانش  و  خود   بيكارى 
مى داند و اضافه مى كند: در حال حاضر  همه كارگران 
دهند  اجازه  نبايد  مسئوالن  هستند،  بيكار  بيرجندى 
به  را  آنها  بايد  باشند.  شهر  اين  در  خارجى  اتباع   كه 
شهرستان هاى مرزى ببرند. عماد از كارگران غير قانونى 
افغان مى گويد: كارگران غير قانونى زيادند، اينها از صبح 
كه  هشت  و  هفت  ساعت  و  هستند  گذر  سر   6 ساعت 

مأموران براى بازرسى مى آيند، مى روند.

يك سال است كه بيكاريم
ماهى سه يا چهار روز، سر كار مى روم

يكى ديگر از اين كارگران كه با داشتن 8 فرزند، 30 سال 
سابقه كار بنايى و كارگرى دارد، مى گويد: حدود يك سال 
است كه همه بيكاريم، تا ظهر اينجا منتظر هستيم، در آخر 
يك نفر به سر كار مى رود. شبان بيان مى كند: يكى از 
است  اين  افغانى  كارگران  از  كارفرمايان  استقبال  داليل 
كه كارفرمايان هيچ مسئوليتى در قبال آنها نداشته و اگر 
خداى نكرده اتفاقى براى آنها بيفتند حق و حقوقى ندارد. او  
كه حتى بيمه كارگرى نيز ندارد، مى گويد: به دليل وضع 
نابسامان كارگرى ماهى سه يا چهار روز، سر كار مى روم و 

هر روز ناچارم كه نااميد و با دست خالى به خانه برگردم.
را  اش  خانواده  و  خود  روزگار  سال   10 كه  نيز  بهلولى 
گويد:  مى  گذراند،  مى  كارگرى  روزمزدى  حقوق  با 
چراكه  خارجى هستند  كارگران  همين  ما  بدبختى  تمام 
كارفرمايان به دليل اينكه حق و حقوقى ندهند، آنها را 
در  قبًال  كند:  مى  تأكيد  وى  برند.  مى  به سركار  بيشتر 
شهرك صنعتى كار مى كردم اما االن افغانى ها كار را 
اجاره اى برداشته اند و به خاطر اينكه درصدى پايين تر 

كار را انجام مى دهند، كار به آنها سپرده شده است.

كارگران ايرانى بيكارند

اين كارگر ادامه مى دهد: هرچند بعضى از كارها هستند 
انجام  را  آن  نيستند  حاضر  دليل خطر  به  ها  ايرانى  كه 
دهند مثل چاه كنى، كار در قنات و ... اما كارگران خارجى 
دهند. مى  انجام  نيز  را  كارها  اين  هستند  مجبور   چون 
از  يك  هر  حاضر  حال  در  اينكه  به  اشاره  با  بهلولى 
كارگران اينجا شايد از 7 روز هفته تنها 4 روز را سركار 
بينيد  مى  كه  را  افراد  اين  همه  كند:  مى  عنوان  بروند، 
مستأجر هستند كه كرايه خانه را از پول يارانه مى دهند 

و بايد مسئوالن براى آنها فكرى كنند.
 در همين حال يكى از كارگران خارجى به ما ملحق مى شود
او كه 15 سال در بيرجند زندگى كرده است، مى گويد: 
استان كار  اين  قانونى در  15 سال است كه به صورت 
مى كنم. مجيدى با بيان اينكه زمانى براى همه كار بود، 

براى هيچ فردى كار نيست، مى گويد: زمانى  اما االن 
كه كار بود همه با هم برادرانه كار مى كرديم اما االن با 
خراب شدن بازار كار همه ما بيكار هستيم. وى با تأكيد 
بر اينكه كارگران افغانى نيز به سختى كار مى كنند، ادامه 
مى دهد: دو روز ديگر بايد 500 هزار تومان براى تمديد 
تأكيد مى كند:  پرداخت كنم. وى  ايران  اقامت خود در 
مسئوالن بايد براى بازار كار فكرى بكنند با خارج كردن 

افغانى ها مشكلى از كسى حل نمى شود.

حضور 6 هزار تبعه افغانى در استان

مديركل امور اتباع و مهاجران استاندارى خراسان جنوبى 
هم با بيان اينكه در حال حاضر 14 استان مرزى كشور، 
استان هاى ميزبان مهاجران افغانى هستند، اظهار كرد: 
رتبه  ها  افغانى  مهاجران  نظر حضور  از  جنوبى  خراسان 

آخر را در بين اين 14 استان دارد. 
عليرضا موسوى نژاد با اشاره به اينكه ورود اتباع افغانى 
اوج  بيان كرد:  از سال 59 كليد خورده است،  به كشور 
ورود اين افراد به بيرجند سال 72 اعالم شد و در همان 
سال بود كه اتباع خارجى از استان بيرون شدند. وى از 
حضور 6 هزار افغانى در استان خبر داد و گفت: نمى شود 
منكر حضور اتباع غير مجاز در استان شد اما با اين حال 
تعدادشان از 200 تا 300 نفر بيشتر نيست. وى با بيان 
اينكه طرح آمايش اتباع خارجى از حدود 10 سال قبل در 
استان آغاز شده است، عنوان كرد: امسال آمايش 10 اين 

طرح در استان اجرا شد.
به گفته موسوى نژاد در اين طرح از ابتداى خرداد تا پايان 
افغانى در استان پااليش شده كه  تيرماه وضع مهاجران 
آمارها افزايش چندانى نداشته است. وى با بيان اينكه طبق 
قانون در حال حاضر اتباع افغان مجاز به سكونت تنها در 
نمى  كرد:  بيان  هستند،  و خوسف  بيرجند  دو شهرستان 

خواهيم اين افراد در شهرستان هاى مرزى كار كنند.
با  داد:  ادامه  استاندارى  مهاجران  و  اتباع  امور  مديركل 
افغانستان  با كشور  به 460 كيلومتر مرز مشترك  توجه 

نيز  جديد  اتباع  و  هستند  ممنوعه  ما  مرزى   شهرهاى 
نمى توانند مستقر شود.

كارهاى تخصصى در انحصار كارگران خارجى

موسوى نژاد با بيان اينكه اتباعى كه در حال حاضر در  
استان حضور دارند مربوط به سال هاى گذشته هستند، 
عنوان كرد: چون جمعيت اين افراد كم است كنترل آنها 
نيز بهتر قابل انجام است. وى با اشاره به اينكه از زمانى 
كه پروژه مسكن مهر در استان تعطيل شد، زمينه اشتغال 
در استان كم شده است، بيان كرد: عالوه بر اين بسيارى 
انجام  را  از كارها  بعضى  نيستند كه  ايرانى ها حاضر  از 
دهند و به همين دليل كارفرمايان از كارگران خارجى به 
ويژه افغانى ها استقبال مى كنند. وى اضافه كرد: در حال 
اتباع  دست  تخصصى  حتى  كارهاى  از  بسيارى  حاضر 
بيگانه افتاده به عنوان مثال اين افراد بهترين سنگ كار 
و آرماتوربند هستند. موسوى نژاد از تحصيل يك هزار و 
300 دانش آموز افغانى در مدارس استان خبر داد و گفت: 
با  برخورد  براى  افغان  متكديان  قبل مركز  از چند سال 

متكديان در بيرجند راه اندازى شده است.

طرد 1500 تبعه غير مجاز افغان از استان

موسوى نژاد از اخراج يك هزار و 500 تبعه غير مجاز در 
سال گذشته خبر داد و گفت: در سه ماهه نخست امسال 
نيز  256 نفر از اتباع غير مجاز استان دستگير و به كشور 

خودشان برگردانده شدند.
رفاه  و  كار  تعاون،  كل  اداره  كار  بازرسى  اداره  رئيس 
اجتماعى خراسان جنوبى نيز با اشاره به صدور 33 پروانه 
كار براى اتباع خارجى در سال 93، اظهار كرد: اين رقم 

در چهارماه سال 94 معادل 26 عدد بوده است.
رجبى با بيان اينكه بيشتر پروانه كارها در مشاغل سخت 
است كه نيروى كار ايرانى براى انجام كار وجود ندارد، 
 بيان كرد: برخى ديگر نيز در مشاغل تخصصى بنگاه هاى

اندازى  راه  يا  و  آالت  ماشين  نصب  براى  اقتصادى 
كه  دارد  كار  نيروى  تخصص  به  نياز  كه  و...   كارخانه 
كارفرما  نياز  مورد  نيروى  ايرانى،  كار  نيروى  بين   در 

وجود نداشته باشد.

آمارى از كارگران بدون مجوز كار در دست نيست

رجبى تأكيد كرد: در اينگونه موارد از تخصص نيروى كار 
نهايت  در  و  شده  استفاده  داخلى  آموزش  براى  خارجى 
نيروى كار داخلى جايگزين نيروى كار خارجى مى شود. 
اين سؤال كه در حال حاضر كارگران  به  وى در پاسخ 
اتباع بيگانه شاغل چند درصد از كار كارگران ايرانى را 
چون  نيست  موجود  آمار  اين  گفت:  اند؟  كرده  اشغال 

تعدادى از كارگران خارجى، بدون مجوز كار مى كنند.

830 ميليون ريال جريمه 
براى كارفرمايان متخلف صادر شد

رجبى از شناسايى 58 تبعه غير مجاز در استان طى چهار 
ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: در اين مدت 830 
ميليون ريال جريمه براى كارفرمايان متخلف صادر شده 
مهاجر   81 نيز  گذشته  سال  در  كرد:  اضافه  وى  است. 
غيرمجاز در استان شناسايى شدند كه كارفرمايان متخلف 

در اين زمينه 137 ميليون ريال جريمه شدند.
رفاه  و  كار  تعاون،  كل  اداره  كار  بازرسى  اداره  رئيس 
و  منظم  هاى  بازرسى  انجام  جنوبى،  خراسان  اجتماعى 
از  از واحد هاى صنفى در قالب گشت مشترك  مستمر 
جمله بازرس كار اداره تعاون كار، نماينده پليس اطالعات 
و استاندارى را از جمله اقدامات الزم در اين راستا عنوان 
كرد. وى افزود:  جريمه كارفرمايان متخلف ناشى از عدم 
رعايت ماده 120 قانون كار و  در صورت لزوم معرفى 
كارفرمايان متخلف به مراجع قضايى را از جمله تمهيدات 
مجاز  غير  كارگران  كار  از  جلوگيرى  براى  شده   انجام 

اتباع بيگانه عنوان كرد.

يكشنبه * 25 مرداد 1394 * شماره 3293
سالم. مسئوالن محترم چرا در دوره رياست جمهورى 3

قبل در خراسان جنوبى راه هاى روستايى زود آسفالت 
مى شد... چرا جاده روستاى رزك گلكان از توابع 
شهرستان خوسف سمت روستاهاى ماهميران 
چه  ما  مگر  شود  نمى  آسفالت  شمس  كالته 
دارد؟ نمى  بر  فكرى  هيچ  دولت  كه  كرديم   گناهى 

مسئوالن پشت ميز يك فكرى برداريد...
915…530

با سالم. لطفاً براى محوطه خاكى جلوى كالنترى 
هاى ماشين  پاركينگ  كه  بكنيد  فكرى   11 

ديزل و محل ساخت و ساز اسكلت هاى ساختمانى 
براى فضاى  اين زمين ها  از  بهتر است  شده است! 

سبز استفاده شود. 
915…014
سالم. لطفًا از دبير كميسيون بانك ها بپرسيد براى 
تعريف  را  اسالمى  بانكدارى  كنيد  لطف  مردم 
كنيد و همين طور ربا را. آيا به نظر ايشان بانكدارى 
هاى  بانك  مسئوالن  آيا  واقعًا  است؟  اسالمى  ما 
اسالمى  را  كار  اينگونه  دل  ته  از  كشور  و   استان 
آيا  و  دارند  اعتقاد  آن  به  نظر شرعى  از  و  دانند  مى 
شرايطى كه براى آنها براى اخذ وام وجود دارد براى 

عموم مردم هم است؟
 915…720
به  را  ملك  تفكيك  عوارض  بيرجند  شهردارى 
ده برابر افزايش داده است! در حالى كه اين 
افرايش بر اساس طرح تفضيلى مى بايست 
لطفًا  باشد...  منطقه  مردم  درآمد  با  متناسب 

پيگيرى و اطالع رسانى كنيد.
915…148
به  كه  حال  ثبت،  اداره  محترم  رياست  سالم 
 لطف خدا و همت مسئولين مشكل اراضى موسوى 
نهايت  هم  عزيزان  شما  است  اميد  شده  حل 
همكارى را با مالكين جهت انتقال سند انجام 

بدهيد. اجرتان با خدا
915…561
شهرسازى،  و  مسكن  محترم  مسئوالن   سالم 
مجيديه  بلوار  دوم  الين  نشدن  آسفالت  از 
بيرجند يك سال است كه مى گذرد اما خبرى 
به  نسبت  لطفًا  نيست!  آن  شدن  آسفالت  از 

آسفالت اين بلوار اقدام كنيد. باتشكر
911…125

مهمانانى كه صاحب خانه شدند

معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد خراسان جنوبى از رشد 123 درصدى كمك هاى جمع آورى شده در مراكز نيكوكارى استان 
طى چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد. حسينى اظهار كرد: در اين مدت بالغ بر 671 ميليون تومان كمك 

نقدى و غيرنقدى توسط مردم متدين و سخاوتمند به مراكز نيكوكارى استان اهدا شد.

دودى كه به چشم كارگران مى رود

جوابيه مركز اطالع رسانى 
معاونت اجتماعى فرماندهى انتظامى استان

پيام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا 
شما مورخ 94/05/22 درباره «فكرى براى اول خيابان 
حافظ و كاوه مهرشهر بردارند. آمار تصادفات زياد است 
به  برگشت  در  يا  كاوه  اول  يا  سرعتگير  يك  حداقل 
خيابان فاطميه بگذاريد» به استحضار مى رساند: برابر 
اعالم پليس راهور مركز استان توسط كارشناسان اين 
 پليس از محل اعالمى بازديد به عمل آمد و در رابطه با 

ايمن سازى محل با سازمان هاى ذيربط مكاتبه شد.

جوابيه بنياد مسكن انقالب اسالمى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما مورخ 
94/05/21 درباره «اجراى طرح هادى روستاى چاهك» به 
اطالع مى رساند: اجراى طرح هادى روستاى چاهك از 
سال 1384 شروع و تاكنون مبلغ 1200 ميليون ريال بابت 
انجام عمليات ذيل با هماهنگى شورا و دهيارى انجام گرفته 
است: آسفالت 6000 متر مربع، زيرسازى 6000 متر مربع، 
عمليات خاكى 2171 متر مكعب، اجراى جوى سنگى 600  
متر طول، جدول كانيوو 900 متر طول، جدول تك 1500 
متر طول، دال بتنى 56 متر طول. ضمناً روستاهاى باالى 
50 خانوار چلونك، آويچ، كرچ، خنجوك، اسماعيل آباد، على 
آباد موسويه، زمانى، جعفرآباد سده تا كنون به دليل عدم 
تخصيص اعتبار، اجراى طرح نداشته كه در اولويت اجرايى 
قرار دارند. فلذا اين بنياد آمادگى دارد در صورت تصويب و 
تخصيص اعتبار از محل ممكن اجراى طرح هادى تمامى 

روستاهاى باالى 20 خانوار استان را به انجام رساند.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى كشاورزى ، دامداران خاوران بيرجند
 «نوبت دوم» 

به اطالع كليه اعضاى محترم شركت تعاونى مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم» اين 
شركت تعاونى پنجشنبه 94/5/29 ساعت 10 صبح در محل تاالر صدف واقع در حاشيه بلوار فرودگاه برگزار مى 
گردد. لذا از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور 
به هم رسانند. ضمنا به اطالع مى رساند به موجب ماده 37 اساسنامه شركت تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 
3 راى خواهد بود. بر اساس ماده 35 اساسنامه هريك از اعضا مى توانند ظرف 5 روز قبل از برگزارى جلسه مجمع 
موضوع ديگرى را غير از موضوعاتى كه در دعوت نامه تشكيل مجمع قيد شده براى طرح در همان مجمع به مقامى 

كه مجمع را دعوت نموده پيشنهاد كند.

دستور كار جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان- طرح و تصويب صورت سود و زيان و ترازنامه سال مالى 92 و 93-  تاييد 
انتخاب بازرسان تعاونى به مدت يك سال- طرح و تصويب  و تصويب بودجه پيش بينى شده سال مالى 94- 

دستورالعمل هاى سرمايه گذارى، بهره بردارى و بهينه سازى زيرساخت ها - تعيين خط مشى آتى شركت
داوطلبان تصدى سمت بازرسين موظفند حداكثر ظرف يك هفته از انتشار آگهى دعوت فرم داوطلبى را تكميل و 

تحويل دفتر تعاونى نمايند.
هيئت مديره تعاونى

دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى كشاورزى ، دامداران خاوران بيرجند «نوبت سوم»

به اطالع كليه اعضاى محترم شركت تعاونى مى رساند: جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت سوم» اين شركت 
تعاونى پنجشنبه 94/5/29 ساعت 11 صبح در محل تاالر صدف واقع در حاشيه بلوار فرودگاه برگزار مى گردد. 
لذا از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين جلسه حضور به هم 
رسانند. ضمنا به اطالع مى رساند به موجب ماده 37 اساسنامه شركت تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 3 راى 

خواهد بود.

دستور كار جلسه:
تصويب افزايش سرمايه ثبتى شركت 

هيئت مديره تعاونى

آگهى انتخابات
قابل توجه اعضاى محترم اتحاديه صنف 
فروشندگان لوازم التحرير و كتابفروشان 

در اجراى ماده 23 قانون نظام صنفى از كليه اعضاى 
داراى پروانه كسب آن اتحاديه دعوت مى گردد با 
در دست داشتن اصل يا تصوير پروانه كسب و يا 
اتحاديه شنبه 94/5/31  كارت عضويت عكس دار 
راس ساعت 8 الى 10 صبح براى شركت در انتخابات 
هيئت مديره و بازرس شخصا به نشانى اتاق اصناف 
واقع در خيابان طالقانى – طالقانى 3- كوچه 3/8 
مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را از بين افراد 
ذكر شده به تعداد 5 نفر عضو اصلى هيئت مديره و 2 
نفر بازرس اصلى و على البدل انتخاب نمايند. الزم به 
ذكر است بر اساس تبصره ماده 13 آيين نامه اجرايى 
انتخابات اتحاديه هاى صنفى اعطاى وكالت و يا اعزام 

نماينده براى دادن راى ممنوع مى باشد.

 رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى 
صنفى بيرجند

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره:

نام و نام خانوادگىرديف
عليرضا احمدى1
مجتبى بهدانى2
سيد حسين حسينى3
صديقه دستگردى4
مهدى راستگو مقدم5
فائقه فرخ فال6

حسن قدبا7
محمد كاظمى8

محمد محمدى محمدآباد 9
فاطمه موحدى پور10

اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس:

نام و نام خانوادگىرديف
سيد هادى اظهرى1
مليحه زارعى2

تاسيس شركت طراحان بهروش انسان تناسب «سهامى خاص» در تاريخ 94/5/17 به شماره ثبت 5109  و شناسه ملى 
14005136234 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود

موضوع شركت: برگزارى دوره هاى آموزشى در سطوح كارگرى، كارمندى و مديريتى به طورى كه تا حد امكان از بروز 
اختالفات اسكلتى عضالنى مرتبط با كار جلوگيرى به عمل آيد. مشاوره و نيازسنجى در خصوص كاهش بيمارى ها و غيبت هاى ناشى 
از كار، پيشگيرى از بروز اشتباهات و حوادث در محيط كار، تغيير يا جايگزينى تجهيزات به منظور ارتقاى بهره ورى، شرايط كار و كيفيت 
توليد، طراحى ابزار كار متناسب با سيستم اسكلتى عضالنى و ساختمان فيزيكى بدن انسان و طراحى روش هاى صحيح انجام كار با 
هماهنگى روانى ميان افراد و محيط كار، وضعيت صحيح قرار گرفتن بدن حين انجام كار و ايجاد شرايط فيزيكى مناسب در محيط كار 
كنترل فنى و مهندسى با ارائه مشاوره به سازمان ها و كليه خدمات مربوط به طراحى ايستگاه هاى كارگرى، تطابق ايستگاه كارى با ابعاد 
 آنتروپومتريكى و ايجاد محيط كارى متناسب با نيازمندى هاى مشاغل، كنترل هاى مديريتى يا ادارى با تعادل ارگونوميكى خطوط توليد ،

 ارائه مدل چرخشى شغلى، ارائه برنامه كار- استراحت، تنظيم ساعت كارى سازمان ها و بهينه سازى كار شيفتى، كنترل هاى فردى با 
استفاده از دانش روز و با شناسايى وسايل و تجهيزات حفاظتى مناسب و متناسب با نيازمندى هاى ارگونوميكى مشاغل از قبيل كمربندى 
هاى ليفتينگ، زانو بندهاى ارگونوميك، دستكش هاى ضد ارتعاش، پشتى صندلى ارگونوميك، تشك هاى صندلى ارگونوميك، موشواره 
و صفحه كليد رايانه ارگونوميك، شناسايى و ارزيابى ريسك و همچنين انجام پروژه هاى پژوهشى متناسب با نيازهاى ارگونوميكى سازمان 
ها و شركت ها، ضمن مطالعه سوابق موضوع مورد پژوهش، پس از بررسى علمى موضوع نتايج مربوطه با صنايع و سازمان هاى مشابه 
مقايسه خواهد شد و چالش هاى ارگونوميكى ريشه يابى شده و نسبت به معرفى پيشنهادهاى مناسب براى مشكالت شناسايى شده 
اقدام خواهد شد. (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت 
هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان 
جنوبى- بيرجند- سجادشهر- سجاد 2- پالك 36- طبقه دوم- كدپستى 9718635141 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال 
منقسم به صد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 13 مورخ 94/4/18 نزد بانك ملى 
شعبه بيرجند پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: خانم خديجه ايزد خواه به شماره ملى 0652607624 به سمت رئيس 
هيئت مديره و خانم مطهره نازى نژاد به شماره ملى 0640183808 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل و آقاى عباس قدرى 
به شماره ملى 0640067697 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اسناد و 
اوراق بهادار از قبيل چك و سفته و غيره و اوراق عادى و ادارى با امضاى خانم مطهره نازى نژاد (مديرعامل) و در غياب وى با امضاى 
خانم خديجه ايزد خواه (رئيس هيئت مديره) به همراه مهر شركت معتبر خواهد بود. بازرس اصلى و على البدل: آقاى جواد زنگوئى به 
شماره ملى 0653107846 به عنوان بازرس اصلى و آقاى محمود حسامى به شماره ملى 0651815721 به عنوان بازرس على البدل 

براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

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

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



بر اساس آخرين آمار مجمع جهانى اهل  بيت(ع) از شيعيان  
قزاقستان كه در سال 2008 ميالدي برآورد شده است از 
مجموع 15 ميليون و 346 هزار نفر جمعيت قزاقستان، 354 
هزار و 850 نفر شيعه هستند كه نسبت آنها به كل جمعيت 
اين كشور حدود 2,3 درصد است.به گزارش مشرق، جمعيت 
شيعه در اين كشور ريشه و فرهنگ و نژاد و زبان ايرانى 
دارند و هنوز هم چشم اميد دارند تا روزى هموطنان شان در 

ايران آن ها را به سرزمين اصلى شان (ايران) برگردانند.
تزارى،  روسيه  زمان  در  كه  كه  است  كشورى  قزاقستان 
شبيه تبعيدگاه بود و دولت روسيه تزارى براى خالص شدن 
از دست هر گروهى آن ها را به اين سرزمين تبعيد مى كرد 
براى همين در اين كشور از ملت هاى مختلف مى توان پيدا 

كرد و در آن بيش از 100 مليت مختلف زندگى مى كند.
در قرن هفتم و هشتم ميالدى بود كه اسالم به قزاقستان 
رسيد مردم اين سرزمين اسالم را پذيرفتند اما آگاهى شان 
درباره اسالم كم بود تا اينكه در قرن نوزدهم حركت بزرگى 
بين قزاق ها به وجود آمد كه آنها را تبديل به مسلمان هاى 
از  براى جلوگيرى  به رغم تالش روس ها  و  كرد  معتقدى 
مسلمان شدن قزاق ها، خللى در اعتقادات آنها به وجود نيامد 
و مردم قزاق، مسلمان ماندند. قزاق ها سنى مذهبند و پيرو 

مكتب حنفى و بين آنها صوفى گرى رواج زيادى دارد.

شيعيان قزاقستان كجا ساكنند؟

اما در قزاقستان اقليت شيعيانى هم وجود دارند كه خيلى ها 
كوه هاى  پشت  قزاقستان  در  نيستند.  باخبر  آنها  وجود  از 
مرز  نزديكي  در  و  پايتخت  كيلومترى   120 در  تيان شان 
دارد كه  نام «ِمركه» وجود  به  قرقيزستان، شهر كوچكى 
معروف به «قم قزاقستان» است. شهرى كه مردم آن شيعه 
ايرانى هستند و به زبان آذري حرف مى زنند و هنوز چشم 
اميد دارند تا روزى گروهى از مسؤوالن ايراني بيايند و آنها 

را به سرزمين مادرى شان ببرند.
از  آذربايجان  شمالى  بخش  كه   زمانى  قبل  سال ها 
كشورمان جدا نشده بود، مردم آذربايجان در تمام منطقه 
پراكنده بودند و خيلى ها اقوام و بستگاني در باكو داشتند 
و خيلى از عشاير هم گوسفندهاى شان را به آن سوى رود 
ارس مى بردند اما پس از توطئه هاى روس ها و جنگ هايى 
كه در گرفت بخشى از سرمين ايران جدا شد ولى هنوز هم 
با هم  ارس  آذربايجان در دو سوى رود  از مردم  بسيارى 
رفت وآمد داشتند تا اينكه در سال 1918 ميالدى حكومت 
آن  در  ايرانيان  از  بسيارى  و  بست  را  ايران  مرز  شوروى، 

به  تا  نشد  داده  اجازه  آنها  به  و  شدند  گرفتار  مرز  سوى 
در  سال ها  جوان،  و  پير  و  مرد  و  زن  برگردند.  كشورمان 
پشت مرزهاى بسته ماندند تا شايد روزى مرزها باز شود. در 
سرما و گرما با فقر و بدبختى زندگى كردند تا شايد روزى 
كسى براى نجات شان بيايد ولى كسى نيامد. آنها 20 سال 
پشت مرزها انتظار كشيدند و عاقبت حكومت شوروى كه 
بودند دست به آشوب  نفر  اين عده كه هزاران  مى ترسيد 
بزنند در يك شب، همه آن ها را با دست هاى خالى سوار بر 
واگن هاى قطار كرد تا به هزاران كيلومتر آن طرف تر تبعيد 

كند. بعد از روزها قطار از حركت ايستاد و همه را پياده كرد. 
معلوم شد  بعدها  پياده شدند كه  نامعلومى  آنها در منطقه 
نفر  از روزى كه هزاران  اكنون 70 سال  قزاقستان است. 
كردند مى گذرد.  تبعيد  قزاقستان  به  را  مردم كشورمان  از 

مردمى كه جز كشاورزى و دامدارى كارى نداشتند.
در آن زمان مسلمان بودن و انجام مراسمات مذهبى جرم 
بود اما اين شيعيان باغيرت چند سال بعد در آن منطقه كه 
«مركه» نام داشت مسجدى را به صورت مخفيانه ساختند. 
خانه  چند  ميان  در  باريك  كوچه اى  انتهاى  در  را  مسجد 
ساختند تا كسى جز خودشان از وجود آن با خبر نباشد. در 
همان مسجد بود كه نماز مى خواندند و در ايام محرم براى 

سيدالشهداء عزادارى مى كردند.

شيعيان مركه قزاقستان عشايرى
 از مشكين شهر و پيله سوار ايران

از  مسافرى  به  «مركه»  شيعيان  از  پيرمردى  بعد  سال ها 
منطقه «مشكين شهر»  از عشاير  آنها  كه  بود  گفته  ايران 
و «بيله سوار» بوده اند و سال هاست كه چشم اميد دارند تا 

عده اى از ايران بيايند و آنها را به كشورشان برگردانند.
از  كه  سليمانى»  «لطفعلى  والمسلمين  حجت االسالم 
است  مركزى  آسياى  در  شيعى  چهره هاى  فعال ترين 
به  قرقيزستان  و  قزاقستان  كشورهاى  در  مبلغ  به عنوان 
ترويج مكتب اهل بيت (ع) و مديريت فعاليت هاى تبليغى 

شيعيان مشغول است.
«مركه»  منطقه  در  شيعيان  كشف  چگونگي  درباره  وي 
آسياى  در  را  خود  فعاليت هاى  «ما  مي گويد:  قزاقستان، 
مركزى از حدود 10 سال پيش آغاز كرديم. در آن زمان 

من به درخواست مسئوالن سفارت ايران در بيشكك به 
قرقيزستان رفته و سپس همراه آنها عازم شهر «مركه» 
كه در مرز بين قزاقستان و قرقيزستان قرار دارد شديم. 

در آن زمان رفت و آمد بين اين دو كشور بدون محدوديت 
صورت مى گرفت و حتى ايرانى ها هم به راحتى بين اين 
دو كشور رفت وآمد مى كردند. علت رفتن ما به مركه اين 
بود كه سفارت ايران در قرقيزستان اعالم كرده بود كه 
تصور  اينكه  وجود  با  كرده ايم؛   كشف  شيعه  آنجا  در  ما 

نمى شد كه در آنجا شيعه اى سكونت داشته باشد.
 كيفيت كشف شيعيان هم به اين صورت بود كه شخصى 
مراجعه  «بيشكك»  در  ايران  سفارت  به  مركه  شهر  در 
هنگامى  و  بود  پرسيده  را  محرم  شروع  زمان  و  كرده 
شدند،  جويا  پرسش  اين  علت  از  سفارت  مسؤوالن  كه 
را شيعه معرفى كرده و گفتند كه هر سال در  آنها خود 
ماه محرم به عزادارى مى پردازند و بدين سان كار ما در 

قرقيزستان و قزاقستان شروع شد.
را  خود  مذهبى  هويت  منطقه  آن  مردم  زمان،  آن  در   
تحت تأثير فعاليت هاى نظام كمونيستى شوروى از دست 

داده بودند.»

شيعيان قزاقستان مقلد امام خمينى هستند

اكنون حدود ده هزار شيعه در اين منطقه زندگى مى كنند 
و همه آن ها مقلد امام خمينى(ره) هستند. در مسجد امام 
على(ع) اين شهر تصوير بزرگى از امام خمينى(ره) بر ديوار 
اهالى مركه كه  از  يكى  انقالب  پيروزى  اوايل  زده اند كه 
تهيه  را  آن  بود  آمده  مشهد  به  رضا(ع)  امام  زيارت  براى 
سالها  آنها  بود  برده  سوغات  مردم شهرش  براى  و  كرده 
نامه  از زمانى كه  امام خمينى(ره) را مى شناختند؛  بود كه 
امام(ره) به گورباچف را شنيده بودند. يكى از شيعيان مركه 
مي گويد: «ما از قديم  االيام و به پيروى از گذشتگان مان از 
آقا سيد ابوالحسن اصفهانى تقليد مى  كرديم و به تقليد او 
او عشق  به  و  را مى  شناختيم  او  تنها  بوديم چرا كه  باقى 
مى  ورزيديم تا اينكه در يكى از سال هاى خفقان، دوستى 
توضيح  المسائل امام خمينى(ع) را به اين منطقه رساند. ما 
نشسته و رساله امام را مو به مو با رساله آيت ا.. اصفهانى 
از  دو  اين  كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  و  كرديم  تطبيق 
 يك سرچشمه سيراب گشته  اند و علم هر دوى آنها علم 
آل محمد(ص) است و احساس كرديم كه در حال حاضر 
عمومى  در جمع  و  است  خمينى  امام  واقعى  تقليد  مرجع 

اعالم كرديم كه ما مقلد آقا شده ايم.»

محرم كه مى شود اهلى مركه 
سياه مى پوشند و عزادارى مى كنند

مركه اكنون سه مسجد دارد و اگر مسافرى از ايران قدم به 
اين شهر بگذارد فكر خواهد كرد كه وارد يكى از شهرهاى 
آذربايجان شده است. اينجا ايران كوچكى در دل قزاقستان 
است اما كوچكترين ارتباطى با ايران ندارد و حتى راديوها 

هم در اين منطقه نمى توانند شبكه هاى ايرانى را بگيرند.
سياه پوش مى شود  كه مى شود همه شهر  روزهاى محرم 
و دسته هاى عزادارى به راه مى افتد؛ گويا كه مركه اردبيل 
است و فرياد «يا حسين» در آسمان شهر طنين مى اندازد.

شناسنامه هاى  كه  كسانى  هستند  هنوز  منطقه  اين  در 
اند  نگذاشته  و  داشته اند  نگه  به سختى  را  ايرانى شان 
روس ها از آن ها بگيرند تا شايد زمانى شناسنامه هاى شان 
كه بگويند  و  بدهند  نشان  ايرانى  گروه هاى  به   را 

را  تيان شان  كوه هاى  برف،  كه  هستيم.زمانى  ايرانى  ما 
سفيدپوش مى كند و گرماى خورشيد بى فروغ مى شود هنوز 

قلب شيعيان مركه به اميد برگشتن به ايران مى تپد.

«ايران كوچك» در دل قزاقستان

زنده شدن مرده هنگام اهداى عضو

پارسينه: يك مرد فرانسوى كه مرگش پس از ايست قلبى و توقف ضربان، به مدت 90 دقيقه تأييد شده بود، مقابل ديدگان جراحانى كه 
قصد خارج كردن اعضاى سالم بدنش را براى پيوند به ديگر بيماران داشتند، زنده شد.زنده شدن اين مرد فرانسوى، باعث ايجاد بحث هايى 
ميان پزشكان شد.اين مرد كه قرار بود يك اهداكننده عضو باشد، پس از چند هفته به راه افتاده و شروع به حرف زدن كرده است. 4 در آستانه روز دختر
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دغدغه هايى از جنس دختران
بر  دختر  وكلمه  مى شود  (س)  معصومه  حضرت  تولد 
زبان ها پررنگ تر و در نوشته ها افزون تر استفاده مى شود. 
برخى از شهر ها نيز از دختران نمونه تجليل مى كنند.

اما بايد به اين نكته توجه كرد روز دختر تنها فرصتى 
براى تجليل از دخترانه شايسته و نمونه جامعه مان نيست 
بلكه مى تواند بهانه اى باشد تا پاى صحبت و دغدغه هاى 
دختران شهرمان بنشينيم و تا بدانيم اين مادران آينده 

امروز از خانواده و جامعه چه انتظاراتى دارند.
ايكنا: نسرين كارى يكى از دختران فعال بيرجندى در 
عرصه نويسندگى در اين باره بيان مى كند  به نظر من 
هنوز به دختران آنطور كه بايد بها نمى دهند در صورتى 
كه اگر اجازه تكاپو به دختران ما داده شود خيلى از آنان 

مى توانند موفق باشند.
وى اظهار مى كند  به عنوان مثال برخى محدوديت ها 
براى دختران وجود دارد كه دين و شروع آن را منع نكرده 
است كه اينگونه تعصبات بايد از بين برود به عنوان مثال 
وجود  دختران  كردن  ورزش  براى  مساعدى  امكانات 
ندارد كه بايد اين فضا مطلوب پديد آيد.اين دختر فعال 
بيرجندى بيان كرد: در زمينه ادامه تحصيل دختران نيز 
برخى مسائل وچود درد به عنوان مثال من كار شناسى 
تهران  نگارى)  روزنامه  (گرايش  ارتباطات  علوم  ارشد 
قبول شدم ولى به خاطر برخى از محدوديت ها نرفتم 
در حالى كه به اين رشته عالقمند هستم.كارى يادآور 
شد: وقتى در اين رشته پذيرفته شدم بسيارى از دوستان 
و آشنايان مى گفتند رفت و آمد به تهران براى يك دختر 
تنها سخت است و ارزش ندارد در حالى كه من واقعا به 

رشته اى كه قبول شده بودم عالقه داشتم.
فعاليت مى كند و  سمانه خسروى كه در حوزه رسانه 
مسئوليت يك پايگاه خبرى ـ تحليلى برعده اوست نيز 
بيان مى كند: به نظر من مهم ترين دغدغه دختران امروز 

نداشتن جايگاه است كه بايد به آن پرداخته شود.
دختران  براى  خانواده  در  كه   صميميتى 

وجود ندارد
وى اظهار كرد: يكى از دوستان مى گفت دختران ما پدر و 
مادر دارند ولى بابا و مامان ندارند، از نعمت خواهر و برادر 
برخوردارند ولى آبجى و داداش ندارند كه مقصود اين بود 
كه صميميت در روابط خانوادگى نيست كه اين موضوع 
عرصه  در  فعال  است.اين  اهميت  حائز  دختران  براى 
رسانه مى گويد : از اين جهت بايد جايگاه واقعى دختران 
در جامعه تبين شود چون قرار است در آينده رسالت 
در عربى  برگيرند چنانچه  برعهده  را  بودن  مادر  مهم 
به مادر (ام) مى گويند كه معناى جايگاه دارد.خسروى 
ادامه داد: به نظرم هنوز در جامعه ما تفكر جاهلى از نوع 
مدرن وجود دارد در عصر جاهلى به گونه اى به دختران 
بى توجهى مى كردند و امروز نيز فضايى كه عليه دختران 
به وجود آمده آنان را در حد يك كاالى بى ارزش كرده اند 
كه حاضر است با هر پوشش خود را عرضه كند تا محبت 

ديگران را بخرد.

گردشگرى

تاالب كجى نهبندان

تاالب كجى نمكزار نهبندان با دارا بودن چشم اندازى 
بسيار زيبا، در 75 كيلومترى نهبندان و در حاشيه محور 

اين شهرستان به بيرجند قرار گرفته است.
متر مربع تاالب 22 هزار هكتار و 765  اين   مساحت 
مى باشد و با وجود خشكسالى هاى چند سال اخير در اين 

شهرستان، اما همچنان زنده و پايدار مانده است.
اين تاالب شوره  زارى وسيع است كه به خاطر پايين 
بودن از سطح ارتفاع آن نسبت به مناطق اطراف و با 
توجه به شورى زياد خاك آن به درياچه اى پوشيده از 

نمك و به رنگ سفيد تبديل شده است.

از آنجا كه در فصل هاى پاييز و زمستان اين تاالب داراى 
آبزى  پرندگان  براى  امنى  به محل  لذا  باشد،  آب مى 
تبديل شده و همه ساله پذيراى پنج هزار پرنده مهاجر و 

بعضا از نوع ناياب كشور است.
البته گونه هاى پرندگان مهاجر آبزى و كنار آبزى اين 
پرندگان مهاجر  اين  از  و  برآورد شده  تاالب 14 گونه 
مى توان به عقاب طاليى، زاغ بور، دال، زاغى، كنجشك 
درختى، پرستو، هدهد، دم جنبانك ابلق، چكاوك كاكلى، 
هوبره، سبزه قبا، جغد كوچك، بلدرچين معمولى و زاغ 

نوك قرمز اشاره كرد.
پرنده ’ زاغ بور‘ منحصربه فردترين و پرنده آندميك ايران 
(تنها در ايران وجود دارد) به شمار مى آيد و تاالب كجى 

نمكزار نهبندان زيستگاه اين پرنده زيبا است.
زاغ بور جز آن دسته از پرندگانى است كه فقط در ايران 
و آن هم در استان هاى سمنان و يزد و بويژه در خراسان 

جنوبى و شهرستان نهبندان زندگى مى كند.
از زاغ بور به عنوان جواهر كمياب و نادر كوير ياد مى كنند 
همچنين اين پرنده با زيبايى هاى خاص خود يكى از 
نهبندان  شهرستان  و  كشور  گردشگرى  قابليت هاى 

محسوب مى شود.مى شود.
تاالب كجى همچنين زيستگاه 14 گونه پستاندار نظير 
پامسواكى بزرگ، گرگ، روباه، تشى، خرگوش، خارپشت، 
تاالب  اين  اينها  بر  عالوه  و  باشد  مى  پايكا  و  كفتار 
زيستگاه 10 گونه خزنده نظير دشتى، جعفرى، پلنگى 

و مارهاى قيطانى مى  باشد.
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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

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

شيرينى سراى بيرجند

ابتداى خيابان معلم 
 جنب بانك سپه

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

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

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

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

   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
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مقام علمى حضرت معصومه (س)

 حضرت معصومه (س) از جمله بانوان گرانقدر و واال مقام 
جهان تشيع است و مقام علمى بلندى دارد. نقل شده كه 
روزى جمعى از شيعيان، به قصد ديدار حضرت موسى بن 
جعفر (ع) و پرسيدن پرسش هايى از ايشان، به مدينه منوره 
مشرف شدند. چون امام كاظم (ع) در مسافرت بود، پرسش 
هاى خود را به حضرت معصومه (س) كه در آن هنگام 
كودكى خردسال بيش نبود، تحويل دادند. فرداى آن روز 
براى بار ديگر به منزل امام رفتند، ولى هنوز ايشان از سفر 
برنگشته بود. پس به ناچار، پرسش هاى خود را باز خواستند 
تا در مسافرت بعدى به خدمت امام برسند، غافل از اين كه 
حضرت معصومه (س) جواب پرسش ها را نگاشته است. 
وقتى پاسخ ها را مالحظه كردند، بسيار خوشحال شدند 
و پس از سپاسگزارى فراوان، شهر مدينه را ترك گفتند. از 
قضاى روزگار در بين راه با امام موسى بن جعفر (ع) مواجه 
شده، ماجراى خويش را باز گفتند. وقتى امام پاسخ پرسشها 

را مطالعه كردند، سه بار فرمود: پدرش فدايش.

افرادى كه با ما هم عقيده هستند
 به ما آرامش مى دهند و افرادى

 كه مخالف با عقيده ى ما هستند، به ما دانش !
ما زياران چشم يارى داشتيم ، ياران هم متقابال از ما 
چشم يارى داشتن ما منتظر اونا ، اونا منتظر ما …

من از تو گلبنى بهتر نديدم 
 ز تو باغ گلى خوشتر نديدم
ميان اين همه گلهاى عالم 
 گلى خوشبوتر از دختر نديدم

اگه كسى گريه مى كنه به خاطر اين نيست 
كه ضعيفه، به خاطر اينه 

كه واسه يه مدت طوالنى قوى بوده

ايستادگى كن و به ياد داشته باش كه لشكرى 
از كالغها جرات نزديك شدن به مترسكى كه 

ايستادگى را فقط به نمايش مى گذارد ندارد

جايگاه دختران در اسالم
آمده است:  آيه 58 و 59  در قرآن كريم و سوره نحل 
هنگامى كه به آنان (مردم قبل از اسالم) مژده تولد دختر 
داده مى شد صورتشان سياه رنگ شده و مملو از خشم و 
غضب و اندوه مى شدند و از قوم و قبيله خود به خاطر 
اين مژده بدى كه به آنها داده مى شد خويشتن را پنهان 
مى كردند و اين پرسش مطرح مى شد كه آيا اين ننگ را 
بر خود بپذيرند و دختر را نگه دارند يا او را در زير خاك 

زنده به گور كنند.  
اما در وسائل الشيعه در خصوص جايگاه دختران از ديدگاه 
همسرى  به  آنكه  از  (پيش  دختران  است:  آمده  اسالم 
درآيند و به افتخار مادرى نايل شوند) از مقام، حرمت و 

حقوق خاصى برخوردار هستند.
 

ورود حضرت معصومه (س) به قم
گونه  تبعيد  سفر  عباسى  مأمون  تهديد  و  اصرار  پى  در 
حضرت رضا (ع) به مرو انجام شد و آن حضرت بدون 
اين كه كسى از بستگان و اهل بيت خود را همراه خود 
بياورند راهى خراسان شدند.حضرت معصومه يك سال 
بعد از هجرت تبعيد گونه حضرت رضا (ع) به مرو، در 
اداى  و  برادر  ديدار  به شوق  قمرى،  سال 201 هجرى 
رسالت زينبى و پيام واليت، به همراه عده اى از برادران 
و برادرزادگان به طرف خراسان حركت كرد و در هر شهر 

و محلى مورد استقبال مردم واقع مى شد. در شهر ساوه 
عده اى از مخالفان اهل بيت كه از پشتيبانى مأموران 
گرفته  را  آنان  كاروان  راه  بودند، سر  برخوردار  حكومت 
و با همراهان حضرت وارد جنگ شدند، در نتيجه تقريبًا 
همه مردان كاروان به شهادت رسيدند، حتى بنابر نقلى 
حضرت (س) معصومه را نيز مسموم كردند.عصمت امر 
منزلت  و  در شأن  كه  رواياتى  به  توجه  با  است.  نسبى 
حضرت معصومه وارد شده است،مى توان مرتبه اى از 
عصمت – نه در حد ائمه- براى ايشان قائل شد. اين 
مسئله در حق چنين بانويى بعيد به نظر نمى رسد؛ چرا 
كه اين حد از عصمت به معناى دورى از گناه در زندگى 
عالمان بزرگ نيز فراوان مشاهده مى شودبه هر حال، يا 
بر اثر اندوه و غم زياد از اين ماتم و يا بر اثر مسموميت 
از زهر جفا، حضرت فاطمه معصومه (س) بيمار شدند و 
چون ديگر امكان ادامه راه به طرف خراسان نبود، قصد 
شهر قم را نمود. حدوداً در روز 23 ربيع االول سال 2ظ 1 
هجرى قمرى حضرت وارد شهر مقدس قم شدند. و در 
محلى كه امروز «ميدان مير» ناميده مى شود در منزل 
«موسى بن خزرج» فرود آمدند و افتخار ميزبانى حضرت 
نصيب او شد.آن بزرگوار به مدت 17 روز در اين شهر 
زندگى كرد. محل زندگى و عبادت آن حضرت در مدرسه 
ستيه به نام «بيت النور» بود كه هم اكنون محل زيارت 

ارادت مندان آن حضرت است

دختر نشانه خوش قدمى زنان
شما  فرزندان  بهترين  است:  فرموده  (ص)  پيامبراسالم   
دختران هستند و عالمت خوش قدمى زن آن است كه 
اولين فرزندش دختر باشد، دختران بخشش خداوند هستند 
و خداوند دختران را هبه و بخشش ناميده است. بنابراين 

شكر خداوند را بايد به جا آورد.
 در منابع اسالمى نقل شده يكى از ياران پيامبر(ص) در 
خدمت آن حضرت نشسته بود كه به او خبر دادند: همسر 
شما دختر آورده است او ناراحت شد. پيامبر كه اين منظره را 
ديدند فرمودند: زمين جايگاه او و آسمان سايه بان او و روزى 
او هم با خداست، پس چرا تو ناراحت شدى؟ او همچون 

گلى است خوشبو كه تو از او بهره مى برى.
دختران  فرمودند:  كه  شده  اسالم(ص)نقل  پيامبر  از   
مهربانى كنندگانند، كمك رسانندگانند، انس گيرندگانند، 
بركت دهندگانند و در روايت ديگرى آمده است  هر كسى 
دختران تحت تكفل خود را پرورش دهد تا بزرگ شوند و از 
دسترنج خويش به آنها بدهد خداوند با اين عمل بهشت را 

براى او واجب فرموده است.
 همچنين در نهج الفصاحه آمده است، رسول مكّرم اسالم 
(ص) با سخنان و برخورد عملى با دختر بزرگوارشان عالوه 
بر شناساندن مقام و عظمت اهل بيت(ع) و تأكيد بر ادامه 
سلسله واليت و امامت از طريق دختر خود، مى خواستند به 
تمام انسانها ثابت كنند كه در آخرين دين الهى، «دختران و 

زنان» از كرامت و جايگاه خاّصى برخوردارند. همچنين آن 
فرستاده بزرگوار ميزان سنجش و ارزش مردان را در نوع 
برخورد و تعامل با زنان و دختران دانسته و مى فرمودند: 
و  زنان  براى  كه  است  كسى  (مردان)  شما  «بهترين 

دخترانش بهترين باشد.»[
 ضرورت ها و نيازهاى دختران در جامعه كنونى

نهادهايى هستند كه  ايران اسالمى ما سازمان ها و   در 
هرچند نه به طور خاص اما در زير مجموعه كارهاى خود 
كارهايى را در راستاى امور زنان و بانوان انجام مى دهند كه 
شايد اولين نهادى كه بتوان از آن به عنوان نهاد متولى امور 
زنان در كشور نام برد، مركز امور زنان و خانواده رياست 
جمهورى است كه از اعضاى شوراى سياستگذارى اين روز 
نيز هستند اما امسال به دليل مشخص نبودن رئيس مركز 
امور زنان و خانواده هيچ برنامه خاصى براى اين روز درنظر 

گرفته نشده است
يشنهاد نامگذارى روز ملى دختران همزمان با روز والدت 
حضرت معصومه(س) و درج آن در تقويم رسمى كشور، 
اولين بار از سوى فرهنگسراى دختران مطرح شد و پس از 
بررسى در مجموعه امور زنان شهردارى تهران به كميته 
«بررسى نامگذارى روزها در تقويم» در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى ارائه شد. با طى كردن مسير قانونى خود در 
شوراى عالى انقالب فرهنگى به تصويب رسيد و مقرر شد 
از سال 86 اول ذيقعده روز والدت حضرت معصومه(س) به 

عنوان روز ملى دختران در تقويم ها درج گردد.

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

كرامت حضرت معصومه (س)

آيه روز  

اميد است كه خدا ميان شما و ميان كسانى از آنان كه دشمن داشتيد دوستى برقرار 
كند و خدا تواناست و خدا آمرزنده مهربان است. سوره الممتحنه، آيه 7

حديث روز  

كسى كه حضرت فاطمه معصومه را زيارت كند پاداش او بهشت است.
امام رضا (ع)

شعر شاعران

ميالد حضرت فاطمه معصومه(س) و روز دختر

جوان نخجوانى

فروپاشى  از  «بعد  مى فرمود:  شيرازى  مكارم  ا...  آيت 
شوروى، مردم شيعه نخجوان تقاضا كردند كه عده اى از 
جوانان خود را به حوزه علميه قم بفرستند تا براى تبليغ در 
آن منطقه تربيت شوند. مقدمات كار فراهم شد و استقبال 
عجيبى از اين امر به عمل آمد. از بين سيصد نفر داوطلب، 
پنجاه نفرى كه معدل بااليى داشتند و جامع ترين آن ها 
بودند براى اعزام به حوزه علميه انتخاب شدند. در اين 
ميان جوانى كه با داشتن معدل باال، به سبب اشكالى كه در 
يكى از چشمانش وجود داشت، انتخاب نشده بود، با اصرار 
فراوان پدر ايشان، مسئول مربوطه ناچار از قبول ايشان 
شد. ولى هنگام فيلمبردارى از مراسم بدرقه از كاروان 
علمى، مسئول فيلمبردارى دوربين را روى چشم معيوب 
اين جوان متمركز كرده و تصوير برجسته اى از آن را به 
نمايش مى گذارد. جوان با ديدن اين منظره بسيار ناراحت و 
دل شكسته مى شود. وقتى كاروان به قم رسيد و در مدرسه 
مربوطه ساكن شدند، اين جوان به حرم مشرف شده و با 
اخالص تمام متوسل به حضرت مى شود و در همان حال 
خوابش مى برد. در خواب عوالمى را مشاهده كرده و بعد از 

بيدارى مى بيند چشمش سالم و بى عيب است.
او بعد از شفا گرفتن به مدرسه بر مى گردد. وقتى اين خبر 
به نخجوان مى رسد، آن ها مصرانه خواهان اين مى شوند 
كه اين جوان بعد از شفا يافتن و سالمتى چشمش به آن 
جا برگردد كه باعث بيدارى و هدايت ديگران و استحكام 

عقيده مسلمين گردد.»

 – آفتاب  از  كنايه   -1 افقي: 
برگ  در  اي  ماده    -2 كاتالوگ 
چاي – يكي از رو شهاي ارسال 
راديويي  امواج  وسيله  به  خبر 
 – غيرت  گذاشتن 3-    – است 
مربند   -4 پچ  پچ   – هاردي  يار 
كاراته – يكي از حروف انگليسي- 
ديگر  سوي   – كودكانه  بازيچه 
 – فرانسوي  فوتبال  تيم    -5 
آب بدون امالح 6-  عشوه گر – 
پوش  پشمينه   – نجاري  چسب 
– انس گرفتن 7-  عتيقه – يك 
نوع ساالد محبوب – جاي بدون 
هوا  8-  پيروان دين موسي (ع)– 
گريزان – نوعي از خودرو پورشه 
9-  ماشين انگليسي – راهنمايي 
كردن – شهر تطلب 10- محبت 
– خاموش – دانه اي تلخ  11-  
دستوري – چست و چابك – نت 
الهه   – قارچ  نوعي  مخمور12-  
زيبايي – يازده – نوعي بازي 13- 
خودرو جنگي – كفش الستيكي 
– از پرداختني هاي واجب در راه 
خدا 14- واجب كردن – قدرت 
– اتحاديه فوتبال اروپا 15-  مركز 
كشور موريتاني – بازيكن جديد 

منچستر

اينترنتي  گپ   -1 عمودي: 
دالي  سالوادور  از  تابلويي   –
 – باطن   – خوشبو  سبزي    -2
تئوريسين ماركسيست لنينيسم  
3-  آسود هخاطر – چهارپا – در 
نامهاي  از  نامي    -4 مكان  اين 
الهي – تنها – جمع اصم – نوعي 
شيريني سنتي 5-  فاقد روشنايي 
– شفابخش است اگر خدا بخواهد 
– يار خوش!  6-  حرف هشتم – 
خو – كاشف پن يسيلين 7- خط 
قهرمان  نايب  و  ميزبان   – آهني 
جام ملتهاي آسيا در سال 1996 

و  جنگ   -8 شهري  باركش   –
نبرد – زباندار بي زبان – دلداري  
9- خجالتي – نقاش – ناموس، 
آبرو 10- زرد روشن – شكلك – 
تكيه كالم خانم شگفت زده  11-  
هرگز نه – درنگ – تازه بنا شده 
12- فلز مغناطيسي – درنورديدن 
– مقواي نازك – شيريني ازدواج 
 – ناهماهنگ  و  نامناسب    -13
جايگاه 14- گرد   – پنجم عرب 
نابود  و  نيست   – بزرگ  خور   –
مشهور  زن  تنيسور   -15 گشته 

ضمير سوم شخص –

پيامك 

*به يمن ميالدت، ذره ذره نور مى شويم و قطره قطره 
حضور و دل را به سراى كرامتت دخيل مى بنديم تا در 

روز مقدس تولد تو با دست هاى پاكت تطهير شويم
*بانويم معصومه (ع): ميالدت، نور به چشم ها مى پاشد 
و سرور به دل ها و رايحه بهشتى ات، مشام دل را با 

عطر خوش حضور مى نوازد ميالدت مبارك
 *روز ميالد توست و تو روشنى به ما هديه مى دهى

 و ما با دستانى پر از روشنى از اين ُحسن بازمى گرديم؛ 
با دل هايى كه در حوضچه چشمانمان با آب ديده 
تطهير شده است روز ميالد تو هر روز در ما تكرار 

مى شود، اى تكرار روشنى در روح و روان ما
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تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

كليه لوازم و امكانات يك آرايشگاه زنانه 
با قيمت توافقى به فروش مى رسد.

09333155509

فروش تجهيزات كافى نت
09151636610

فروش پاترول 4 در 6 سيلندر 
مدل 1376

09155630204
فروش كارگاه توليد قارچ 

با تمام تجهيزات و موقعيت عالى
09366142689

فروش كليه لوازم و وسايل فروشگاه 
لوازم خانگى به صورت يكجا به علت 

مهاجرت        09156653385

فروش پرايد مدل 86 ، نقره اى
 دوگانه كارخانه ، بدون رنگ ، زير فى

قيمت:11/500 ميليون     09151606583

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

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

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

تانكر: 2200 ليتر         09379316676

قيمـت را شكستـيم 
 مبل نو فقط 820 هزار تومان
 نصف نقد ، الباقى طى 2 چك

چهارراه استاديوم ، نبش مفتح 26 ، مبل نيكا

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

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

09371089336

جوياى كار
مردى 55 ساله براى نگهبانى و ... با حقوق 
پايين و بدون بيمه     09389282099

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

نيازمنديم.
09155118224 -05138814549

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

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

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

داربست موذن
اجراى پيچ و روپالك نما

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

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

الليك (انتقال يافت)
عطر، ُادكلن 

 آرايشى 
معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

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

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

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

سالمت نيوز: نعنا: برگ نعنا به عنوان درماني مؤثر براي سوء هاضمه، نفخ و درد معده و دستگاه گوارش استفاده مي شود. اين گياه مفيد همچنين اشتها را 
تحريک مي کند و در درمان حالت تهوع و سردرد مؤثر است. زنجبيل: زنجبيل خواص تحريک کننده و درماني دارد. اين چاشني با بهبود بخشيدن 
به عملکرد آنزيم هاي گوارشي به بهتر عمل کردن سيستم هاضمه بدن و کاهش نفخ کمک مي کند.

2 گياه دارويى مفيد براى معده كدامند؟ 

افراد عصبانى از مصرف شيرينى
 و غذاهاى سرخ كرده پرهيز كنند

و  شيريني  مصرف  از  عصباني  افراد  سالمانه: 
زنجبيل,  سوهان,  حلوا,  سرخ کرده,  غذاهاي 

خرماي  کهنه،  عسل  خردل,  فلفل,  دارچين, 
کنند.  پرهيز  تند  پياز  و  سير  آجيل,  خشک، 
همچنين اين افراد بايد از مصرف نوشيدني هاي 
نيز  نسکافه  و  قهوه  چاي,  مانند  داغ  بسيار 

پرهيز کنند چرا که خلط صفرا را افزايش داده 
مي کند.  زيادتر  افراد  اين  در  را  خشم  بروز  و 
کنار موادغذايي يادشده که مصرف آنها موجب 
هستند  غذايي اي  مواد  مي شود  خشم  افزايش 
که براي افرادي که زود دچار خشم مي شوند, 
مفيد است. سوپ جو, خيار، کدو، کاسني, کاهو, 

مرکبات, شربت سکنجبين،  و  طالبي  هندوانه, 
و  ترش  آب انار  آلبالو,  شربت  به ليمو،  شربت 
شيرين، آبغوره و آبليموي طبيعي، دوغ و ماست 

و پنير تازه براي اين افراد مناسب است.

ورزش هايى كه كمك مى كند 
بلند قد شويد 

شهرخبر: شنا از جمله ورزش هايي است که  به 
انواع  از ميان  اما  بلند شدن قد کمک مي کند! 
شنا، شناي پروانه بيشترين تاثير را در اين رابطه 
دارد. چرا که بيشترين کشش را در بدن ايجاد 
مي کند. تمرينات کششي نه تنها براي سالمتي 
استيل  آوردن  بدست  براي  بلکه  مفيدند،  شما 
قدتان خوب  تر شدن  بلند  البته  و  بدني خوب 
انجام  کششي  تمرينات  وقتي  تنها  نه   است. 
بلکه  شد،  خواهد  بلندتر  قدتان  دهيد  مي 
عضالت بدنتان نيز سفت و محکم خواهد شد. 
ترشح  به  اينکه  دليل  به  هم  سواري  دوچرخه 
هورمون هاي رشد به داخل خون کمک مي کند، 
باشد!. موثر  قد شما  بلندتر شدن  در  تواند  مي 
دوچرخه سواري باعث خواهد شد تا عضالت و 
استخوان هاي شما کشيده تر شود، مخصوصا 

عضالت و استخوان هاي پاهايتان.

از شر خشكى پوست 
و لب هاي تان راحت شويد 

درمان  در  كه  موردي  اولين  نيوز:  سالمت 

خشكي  جمله  از  پوستي  بيماري هاي  تمام 
است.  خواب  تنظيم  مي شود،  توصيه  پوست 
شب   ٩ ساعت  بين  هم  خواب  زمان  بهترين 
تا ٢ نيمه شب در نظر گرفته مي شود كه حتما 
بايد در اين ساعات، بدن استراحت كند. تغذيه 
زمان  تنظيم  است.  مهم  بسيار  هم  مناسب 

خوردن غذا و استفاده از ميوه و سبزيجات نيز 
زمينه  اين  در  توصيه هاي طب سنتي  از جمله 
است. از جمله مواردي كه مي تواند يك درمان 
موثر براي رفع خشكي پوست باشد، استفاده از 

تركيب روغن زيتون و عسل است كه مي توان 
را روي موضع خشك شده ماساژ  اين تركيب 
داد. روغن بادام شيرين و روغن گل بنفشه هم 
خشكي  رفع  و  رطوبت  افزايش  در  مي توانند 
و  كنجد  روغن  از  استفاده  باشد.  موثر  پوست 
رفع  و  لب ها  كردن  براي چرب  نارگيل  روغن 

خشكي آن بسيار موثر است. تركيب يك واحد 
ميزان  اين  دوبرابر  با  خشك شده  سرخ  گل 
گليسيرين نيز از ديگر مواردي است كه مي تواند 
به عنوان نرم كننده لب مورد استفاده قرار گيرد. 

با 6 ماده غذايى براى تقويت 
هوش آشنا شويد

 اسفناج: اسفناج به دليل آنزيم هاي موجود در 
برگ هايش، هوش را تقويت مي کند. اسفناج 
از ماده دارويي به نام «فوليک اسيد» برخوردار 
است.    موثر  حافظه  تقويت  براي  که  است 
آنتي اکسيدان ها،  از موادي مانند   قهوه: قهوه 
است؛  برخوردار  مينرال  و  ويتامين  آمينواسيد، 
بويژه اگر دانه هاي قهوه را دم کنيد و بخوريد 
است. غالت:  مفيد  بسيار  حافظه  تقويت  براي 
غالتي مانند سويا، لوبيا، نخود فرنگي و عدس 
براي  که  برخوردارند  مفيدي  بسيار  روغن  از 
تقويت حافظه الزم است. تخم مرغ: تخم مرغ 
است؛  حافظه  تقويت  براي  مفيدي  بسيار  ماده 
بويژه اگر مادران باردار، تخم مرغ مصرف کنند 
در هوش فرزندشان بسيار موثر است. ماهي نيز 
يکي ديگر از مواد غذايي است که باعث تقويت 
نتيجه  در  و  مغز  هاي  سلول  تر  سريع  رشد  و 
براي  ماهي  شود.  مي  حافظه  تقويت  باعث 
عارضه قلبي نيز مفيد است. آيا مي دانيد يک 
پياله ماست داراي امگا ۳ و دي اچ اي است. 
براي  بسيار مفيدي  مواد  اي  اچ  امگا ۳ و دي 

تقويت حافظه مي باشد.

از شر خشكى پوست و لب هاي تان راحت شويد 
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حوادث

كسب مقام سوم تيم سه گانه استان
 در مسابقات كشورى

ايسنا: رئيس هيئت سه گانه خراسان جنوبي از کسب 
مقام سوم تيم در مرحله اول مسابقات ليگ سه گانه 
مسابقات  کرد:  اظهار  داد. حسن خسروي  کشور خبر 
ليگ باشگاهي سه گانه کشور در سال جاري در سه 
 مرحله برگزار مي شود که مرحله نخست آن در خرم آباد 
برگزار شد. وي افزود: خراسان جنوبي علي رغم عدم 
وجود اسپانسر و حامي مالي، بواسطه غيرت و گذشت 
دو تن از ورزشکاران جوان اين استان، «امين نظري» 
و «رضا خسروي» با دعوت از يک ورزشکار سمناني 
و  صالحي»  «محسن  مربيگري  با  رضواني»  «علي 
«مسلم مهرپويا» در مسابقات ليگ کشور با عنوان تيم 
خراسان جنوبي شرکت کردند. رئيس هيئت سه گانه 
خراسان جنوبي خاطرنشان کرد: تيم استان به لطف خدا 
و تالش همه جانبه در رقابتي سخت بين حدود ۲۴ تيم 
شرکت کننده توانست مقام سوم مسابقات را کسب کند 

و صاحب برنده مدال برنز مسابقات شود. 

مسابقات تنيس خاكى
 در خراسان جنوبى برگزار شد

مسابقات تنيس خاکي توسط هيئت تنيس استان خراسان 
جنوبي در سطح آزاد جمعه گذشته با حضور ١٦ نفر به 
صورت تک حذفي و با داوري حسين چرم پيشه، سعيد 
سعيدي، فرشيد باراني و مجتبي سيروسي برگزار شد. در 
پايان مسابقات، فرشيد باراني، حسن خسروي و معين کريم 

پور به ترتيب مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند.

هيئت مديره پرسپوليس
 از برانكو حمايت مى كند 

هيچ  مي گويد  پر سپوليس  مديره  هيئت  عضو   ايسنا : 
اختالفي بين کادر فني و هيئت مديره وجود ندارد و برانکو 
با قوت به کار خود در پر سپوليس ادامه مي دهد. حميدرضا 
گرشاسبي اظها ر کرد: برانکو يک مربي بزرگ است و از 
نظر فني نمي توان به بازي تيم فو تبا ل پر سپوليس ايرادي 
گرفت. مطمئن باشيد که پر سپوليس آينده خوبي دارد. ما 
تيم جواني را بسته ايم که از نظر فني ضعيف نيست و باز 
هم تاکيد مي کنم که هيچ اختالفي بين اعضاي هيئت 

مديره و کادرفني باشگاه وجود ندارد.

مهر ماه، ژاپن و ايران بعد از يك دهه 

عصرايران: قرار است که تيم ملي ايران در تاريخ ٢١ 
مهرماه مقابل تيم پرقدرت ژاپن قهرمان سابق جام آسيا 
صف آرايي کند. اين دو تيم آخرين بار در سال ٢٠٠٥ با 
هم ديدار داشتند که در جريان اين ديدار ژاپن ٢ بر يک 
ايران را در استاديوم يوکوهاما در دور مقدماتي شکست 
داد. پنج ماه پيش از اين بازي ايران با همين نتيجه ژاپن 

را در استاديوم آزادي مغلوب کرد. 

خودپرداز دست و دلباز در آمل

در  دولتي  بانکي  هاي  شعبه  از  يکي  ايرنا:خودپرداز   
شهرستان آمل، روز پنجشنبه به برخي افرادي که براي 
خدمات بانکي مراجعه مي کردند، فقط تراول ٥٠٠ هزار 
ريالي پرداخت مي کرد. حبيب نتاج يکي از شاهدان عيني 
و فردي که به خودپرداز اين بانک مراجعه کرده بود، گفت: 
همزمان با حضورم در کنار اين خودپرداز، فرد ديگري 
در حال برداشت پول بود که ٣٦ ميليون ريال دريافت 
کرد و زماني که قصد دريافت شارژ ٢٠ هزار ريالي براي 
تلفن همراه داشتم، دو تراول ٥٠٠ هزار ريالي خارج شد. 
 بنا به گفته مسئوالن بانک، اشتباه يکي از کارمندان در 

جابه جايي اسکناس ها باعث اين مشکل شده بود.

خالفكاران 200 ميليارد از حساب 
سازمان هاى دولتى به جيب زدند 

باشگاه خبرنگاران: افرادي که با استفاده از جعل  چک 
پول هاي شرکت ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي 
توانسته بودند، بيش از ٢٠٠ ميليارد ريال به جيب بزنند، 
پليس شناسايي و دستگير شدند. در پي طرح  توسط 
شکايت هاي متعدد و مشابه مبني بر برداشت غير مجاز 
از حساب هاي جاري متعلق به دهها شرکت و سازمان 
تهران  آگاهي  پليس  در  پرونده  دولتي،  و  خصوصي 
 بزرگ تشکيل شد. سرانجام يکي از مجرمين سابقه دار 
شناسايي و دستگير شد و با اعتراف به سرکردگي گروهي 

از جاعلين حرفه اي ديگر اعضاي گروه دستگير شدند. 

30 مجروح در تصادفات درون 
شهرى هفته گذشته استان 

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي از 
معابر  در  گذشته  هفته  تصادف طي  فقره   ٢٥ وقوع 
درون شهري استان خبر داد. سرهنگ رضايي گفت: 
اثر  در  از شهروندان  نفر   ٣٠ تعداد  گذشته  هفته  در 
از  اند. وي همچنين  تصادفات جرحي مجروح شده 
ثبت ٣٤٣٦ فقره انواع تخلف رانندگي که ٧٤٠ فقره 
آن حادثه ساز بوده در يک هفته گذشته خبر داد و 
افزود: در اين مدت تعداد ١٩٢ دستگاه موتورسيکلت 
و ٨ دستگاه خودرو نيز که داراي تخلفات راهنمايي و 

رانندگي بوده اند توقيف شده است.

حشرات موذى، 4 منزل مسكونى 
را به آتش كشيدند

 فارس:  فرمانده انتظامي شهرستان بينالود گفت: با تماس هاي 
مردمي با مرکز فوريت هاي پليسي مبني بر حريق گسترده 
اکيپ گشت کالنتري شانديز بالفاصله به روستاي زشک 
اعزام شد.سرهنگ صارمي افزود: ماموران پس از حضور 
در محل با آتشي که گريبانگير ٤ واحد مسکوني شده بود 
مواجه شدند و توانستند پس از ٣ ساعت تالش مداوم اين 
حادثه را مهار کنند.وي تصريح کرد: در تحقيقات به عمل 
آمده از اهالي منازل و کارشناسان آتش نشاني علت اين 
حادثه را استفاده از آتش براي از بين بردن حشرات موذي 

و بي احتياطي در اين امر اعالم کردند.

دستبرد 60 ميليون تومانى پرستار 
به حساب مرد سالخورده

  فارس: فرمانده انتظامي سرخس گفت: در پي شکايت 
مردي سالخورده مبني بر برداشت غيرمجاز از حساب 
بانکي اش موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

مالباخته  اظهارات  بررسي  در  افزود:  باقرزاده  سرهنگ 
مشخص شد مبلغ ٦٠٠ميليون ريال از حساب بانکي اش 
برداشته شده است که ماموران برداشت کننده وجوه را 
که پرستار مالباخته است شناسايي کردند.متهم به برداشت 
غيرمجاز از حساب مالباخته اعتراف و اظهار کرد در پي 
اعتماد اين فرد با سوءاستفاده از ناآگاهي و کهولت سن 

مالباخته اين مبلغ را از حسابش برداشت کرده ام.

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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آژانس انرژى اتمى، دريافت توضيحات 
مكتوب ايران را تأييد كرد 

ايسنا- آژانس بين المللى انرژى اتمى ديروز در بيانيه اى 
در وب سايت رسمى خود اعالم كرد: امروز ايران در 
راستاى اجراى تعهدات خود در نقشه راه مورد توافق با 
آژانس، توضيحات مكتوب خود را در مورد شفاف سازى 
فعاليت هاى هسته اى خود در گذشته و رفع اختالفات 
موجود در اين باره را به آژانس ارسال كرده است. ايران 
و آژانس روز 14 جوالى و همزمان با دستيابى ايران 
و كشورهاى گروه 1+5 به توافق جامع هسته اى، يك 
نقشه راه مشترك را به امضا رساندند. بر اساس اين 
نقشه راه كه توسط على اكبر صالحى، رئيس سازمان 
انرژى اتمى كشورمان با يوكيو آمانو، مديركل آژانس 
بين المللى انرژى اتمى به امضا رسيد ايران متعهد شد 
نگرانى هاى  و  سؤاالت  مورد  در  خود  توضيحات  كه 
آژانس را به صورت مكتوب تا تاريخ 15 آگوست به 
ايران همواره  اسالمى  كنند. جمهورى  ارسال  آژانس 
ضمن تأكيد بر ماهيت صلح آميز برنامه هسته اى خود 
اتهامات بى اساس آمريكا و غرب را مبنى بر تالش 

براى دستيابى سالح هسته اى را رد كرده است.

پرداخت بخشى از خسارت فروشگاه اتكا

مراحل تشكيل پرونده و ارزيابى خسارت آتش سوزى 
فروشگاه اتكا بيرجند با حضور كارشناسان بيمه كوثر 
حادثه  وقوع  اوليه  هاى  لحظه  از  گذار  بيمه  كنار  در 
آغاز و بخشى از خسارت فروشگاه پرداخت شد. حسن 
بيان  با  آتشسوزى؛  هاى  بيمه  مدير  امانى  سماك 
بيرجند  اتكا  فروشگاه  پرداخت خسارت  فرآيند  اينكه 
جز  به  اظهاركرد:  شود،  مى  دنبال  خاصى  جديت  با 
ناايمن  دليل  به  كه  تأسيسات  و  ساختمان  خسارت 
موجودى  و  اموال  كامل  تخليه  از  پس  محل،  بودن 
ها، رقم آن برآورد مى شود، خسارت اموال و موجودى 
فروشگاه در همان روزهاى ابتدايى مشخص شده و 
بخشى از آن نيز، بالفاصله به صورت على الحساب 
از  ناشى  انسانى  يادآورشد: خطاى  پرداخت شد. وى 
عدم رعايت اصول ايمنى عامل آتش سوزى و عدم 
آغازين  هاى  لحظه  در  حريق  اطفاى  در  موفقيت 
خسارت  تحميل  و  تشديد  گسترش،  در   حريق 

سنگين بى تأثير نبوده است.

اتمام آسفالت 21 كيلومتر از راه 
روستايى درح – خاكك شهرستان سربيشه 

گروه خبر- آسفالت 21/5 كيلومتر از راه روستايى درح 
اعتبار28ميليارد  با  سربيشه  شهرستان  در  –خاكك 
شهرسازى  و  راه  مديركل  رسيد.  اتمام  به  ريال 
هاى  راه  كل  افزود:  خبر  اين  اعالم  ضمن  استان 
مى  كيلومتر   1432 سربيشه  شهرستان  روستايى 
باشد كه تاكنون 680 كيلومترآن آسفالت شده كه در 
مجموع 47/5 درصدطول راه هاى روستايى سربيشه 
آسفالت شده است. جعفرى بابيان اينكه 24 روستاى 
باالى 20خانوار سربيشه فاقد راه آسفالته مى باشند، 
گفت: باتكميل و آسفالت راه روستايى درح- خاكك 
شامل:خاكك،  روستا   5 درقالب  خانوار   61 مجموعًا 
چاه ملنگ 1، چاه ملنگ2، چاه رمضانى و چاه خزاعى 

از نعمت راه آسفالته برخوردار مى شوند.

20 روستاى قاين
 زير پوشش كتابخانه سيار قرار دارد

استان  گروه خبر- مدير كل كتابخانه هاى عمومى 
ساخت  حال  در  هاى  كتابخانه  از  جنوبى  خراسان 
اندازى  راه  براى  شده  معرفى  هاى  ساختمان  و 
بازديد  قاينات،  شهرستان  در  روستايى  كتابخانه 
بهره  آماده  كتابخانه  از  بازديد،  اين  در  رضايى  كرد. 
هاى  ساختمان  كرغند،  روستاى  در  موعود  بردارى 
معرفى شده براى راه اندازى كتابخانه در روستاهاى 
بيهود و اسفشاد و ساختمان جديد و در حال ساخت 
به گفته وى شهرستان  پهنايى ديدن كرد.  روستاى 
و  دارد  روستايى  كتابخانه   2 در حال حاضر،  قاينات 
اسفشاد،  روستاهاى  در  ديگر  كتابخانه   3 تأسيس 
رضايى  است.  بررسى  حال  در  تيغاب  و  بيهود 
آباد محمد  روستاى  كتابخانه  اينكه  به  اشاره   با 
كتابخانه  افزود:  باشد،  اخذ مجوز مى  در مرحله  هم 
سيار در شهرستان قاينات، بيش از 20 روستاى بخش 

مركزى اين شهرستان را تحت پوشش دارد.

صرف يك ميليارد تومان اعتبار 
در آبگرم معدنى فردوس

معاون گردشگرى و سرمايه گذارى ميراث فرهنگى 
استان از صرف يك ميليارد و 131 ميليون تومان اعتبار 
فردوس  معدنى  آبگرم  گردشگرى  نمونه  منطقه  در 
و  گردشگرى  مناطق  از  بازديد  در  عربى  داد.  خبر 
كمپ هاى اسكان مسافر در فردوس اظهار كرد: اين 
ارتباطى  در كريدور  قرار گرفتن  به سبب  شهرستان 
سالمت  گردشگرى  قطب  عنوان  به  كشور  سطح 

استان در شرق كشور مطرح است.

ثبت 8 هزار تخلف رانندگى در محورهاى مواصالتى استان

رئيس پليس راه خراسان جنوبى با بيان اينكه 8 هزار و 599 فقره تخلف در محورهاى مواصالتى استان در هفته گذشته صورت گرفته 
است، گفت: از اين تعداد 4 هزار و 357 فقره حادثه ساز شده است. رضايى تعداد تصادفات برون شهرى در هفته گذشته را 30 فقره 
اعالم كرد و اظهار داشت: از اين تعداد پنج فقره تصادف فوتى، 19 فقره تصادف جرحى و شش فقره نيز تصادف خسارتى بوده است.

كشور  شرق  فركانسى  ملى  پايش  مركز  زاده-  رحيم 
به منظور در بيرجند تا يك سال آينده تأسيس خواهد 
 شد. با راه اندازى سايت هاى پايش اين امكان فراهم 
هرگونه  از  عارى  و  پاك  باند  از  كاربران  تا  شود  مى 

تداخل برخوردار شوند.
 وزير ارتباطات و فناورى اطالعات از آغاز طرح واگذارى 
پروانه هاى جديد به شركت هاى خصوصى اپراتورهاى 
تلفن ثابت در هفته دولت خبر داد و بررسى كمبودها و 
 مسايل حوزه ارتباطات و فناورى، بهره بردارى از پروژه ها
و گسترش زيرساخت هاى خراسان جنوبى را از جمله 

با اشاره به  به استان دانست. واعظى  اهداف سفر خود 
اينكه درسال گذشته 550 كيلومتر فيبرنورى در خراسان 
جنوبى اجرا شده است، گفت: همچنين در مدت ياد شده 
88 روستا در خراسان جنوبى از اينترنت بهره مند شدند و 
مبلغ يك هزار و 350 ميليارد ريال سرمايه گذارى براى 

زيرساخت هاى پهناى باند استان هزينه شده است.

اتصال350 روستاى استان 
به اينترنت پرسرعت، تا پايان سال

واعظى در ادامه از برخوردارى شهرهاى قاين، بيرجند و 

طبس از اينترنت نسل سوم خبر داد و افزود: تا پايان سال 
جارى 350 روستا استان به اينترنت پرسرعت متصل، فيبر 
نورى در بخش هاى از استان كه نيازمند فيبرنورى است 
از نقاط شهرى و منطقه اى كه پوشش  انجام و برخى 

مناسب تلفن همراه ندارد، ترميم خواهد شد.
مدير كل ارتباطات و فناورى اطالعات استان نيز اظهار 
كرد: پروژه هاى شركت ارتباطات سيار شامل افتتاح 142 
نود  افتتاح 2   ،LRAN نود افتتاح 50   ،IPBB پورت
سايت   33 افتتاح   ،HRAN نود   2 افتتاح   ،SYNC

BTS نسل 2 و افتتاح 32 سايت نسل 3 و 4 است. 

ايرانسل،  ارتباطى  خدمات  شركت  بخش  در  دلگير 
انتقال،  سيستم  تجهيزات  ظرفيت  توسعه  و  نوسازى 
نوسازى و توسعه ظرفيت تجهيزات IP، افتتاح 9 سايت 
BTS نسل 3و 4 و توسعه شبكه نسل 2 و راه اندازى و 
توسعه شبكه نسل 3 و 4 از جمله اين پروژه ها  برشمرد 
و افزود: كل اعتبار هزينه شده براى اين پروژه ها بالغ بر 

279 ميليارد ريال است.
به گفته وى توسعه پهناى باند دسترسى ديتا اپراتور ها 
در خراسان جنوبى با ظرفيت 2016 گيگابايت بر ثانيه از 

پروژه هاى مهم شركت ارتباطات زير ساخت است.

مركز پايش ملى فركانسى شرق كشور در بيرجند، تأسيس مى شود

بايد حساب ويژه اى براى  حسين زاده – همه دولت ها 
استان  نيز  باز كنند و خراسان جنوبى  استان هاى مرزى 
مرزى و مهمى براى نظام و دولت است، لذا تالش مى 
كنيم عقب افتادگى و نبود زير ساخت هاى بخش ICT را 

در اين استان جبران كنيم.

مشكل روستاهاى فاقد اينترنت رفع مى شود

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات در جلسه شوراى ادارى 
هيچ  اينكه  به  اشاره  با  مطلب  اين  بيان  ضمن  استان 
خراسان  به  كمك  و  بودجه  تخصيص  براى  محدوديتى 
جنوبى نداريم گفت: در سال 93 مبلغ 1880 ميليارد ريال 
امسال هم 1050  و  هزينه شد  استان  اين  در   ict براى 
ميليارد   440 كه  كنيم  مى  گذارى  سرمايه  ريال  ميليارد 
به  اين سفر  در  پروژه كه  اجراى چندين  ريال آن صرف 
بهره بردارى مى رسد، شده است. به گفته واعظى به 88 
اينترنت داده شد و 352  استان در سال گذشته  روستاى 
روستاى خراسان جنوبى هم در سال جارى داراى اينترنت 
فاقد  به روستاهاى  مى شوند و چنانچه اطالعات مربوط 
اينترنت استان در اختيار ما قرار گيرد پيگير اينترنت اين 
روستاها نيز خواهيم شد. وى با بيان اينكه طى يك سال 
و نيم گذشته 916 كيلومتر فيبر نورى در استان ايجاد شده 
داراى  طبس  و  قاينات  بيرجند،  شهرستان   3 كرد:  اظهار 
تا شهرستان  پيگير هستيم  و  باشند  نسل 3 مى  اينترنت 
اينكه  دهيم. ضمن  قرار  پوشش  تحت  نيز  را  ديگر  هاى 
توانايى  كه  الكترونيك  دولت  خوشه   14 از  يك  هر  در 
با  وى  كنيم.  مى  كمك  شما  به  باشيد  داشته  فعاليت 
موضوع  در  دولت  و  نظام  كنم  مى  احساس  اينكه  بيان 
دارد،  اشتغال وظيفه خطيرى درخصوص خراسان جنوبى 

به ظرفيت باالى استان در نيروى انسانى و معادن اشاره 
كرد و گفت: چنانچه it و ict را در خدمت اشتغال قرار 
دهيم با توجه به وجود محصوالت منحصر به فرد فضاى 
اشتغال آسان تغيير خواهد كرد و در اين راستا ابتدا بايد كار 
دولت الكترونيك را در استان پيش ببريم و ما هم كمك 
مى كنيم شما شركت هاى دانش بنيان ايجاد كنيد و ما 
معاونت  در كميته  ها  اين شركت  براى  اخذ مجوز  پيگير 

علمى و فناورى مى شويم.

هيچ شركتى از استان در فراخوان 
وزارت ارتباطات حضور نداشته است

اولين  در  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  وزير  گفته  به 
فراخوان اين وزراتخانه به 82 شركت در كشور بيش از 30 
ما  فراخوان  اعطا شد در دومين  تومان تسهيالت  ميليارد 
نيز 300 شركت از استان هاى مختلف اعالم حضور كرده 
اند اما متأسفانه از خراسان جنوبى هيچ شركتى نداشتيم. 

من قول مى دهم كه فراخوان را باز بگذارم تا تعدادى از 
شركت هاى استان نيز در اين فراخوان تسهيالت بگيرند. 
بخش  ديگر  ماه  يك  تا  چنانچه  اينكه  به  اشاره  با  وى 
نكند  ديتا سنتر سرمايه گذرى  براى  استان  در  خصوصى 
خود ما نسبت به راه اندازى ديتا سنتر استان تا پايان سال 
تشكيل  مشتركى  كميته  بايد  افزود:  كرد،  خواهيم  اقدام 
دهيم تا وعده هاى قبلى كه البته 90 درصد آنها اجرايى 

مورد  را  توافق مى شود  اين سفر  در  را  آنچه  نيز  و  شده 
پيگيرى قرار دهد.

دولت در خصوص شاخص تخصيص اعتبارات 
در سفر هاى استانى شفاف سازى كند

نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند درميان و خوسف نيز 
با اشاره به اينكه خراسان جنوبى گنج بسيار بزرگى به نام 
نيروى انسانى دارد، گفت: اين استان به لحاظ اقتصادى در 
پايين ترين رده هاى جدول استان هاى كشور قرار دارد و 

با توجه به اينكه سومين استان پهناور كشور است نيازمند 
درخصوص  اينكه  بيان  با  عبادى  باشد.  مى  ويژه  توجه 
تخصيص  زمان  تا  و  دولت  هيئت  استانى  سفر  اعتبارات 
شاخص  ديد  بايد  افزود:  كرد،  نظر  اظهار  توان  نمى 
تخصيص همين اعتبارات اسمى به استان ها در سفرهاى 
هيئت دولت چه بوده است كه به استانى با مساحت كمتر و 
جمعيت تقريبًا برابر با استان ما 270 تا 280 ميليارد تومان 

تخصيص مى بايد و قرار است در آن استان 200 كيلومتر 
بزرگراه احداث شود و در استان پهناور ما 100 كيلومتر!؟و 

دولت بايد در اين خصوص شفاف سازى نمايد. 
استاندار هم با اشاره به اينكه خراسان جنوبى به لحاظ نرخ 
نيروى انسانى تحصيلكرده و مستعد رتبه اول كشور را دارد 
خواستار راه اندازى مركز داده هاى استان شد و اظهار كرد: 
خيلى از روستاهاى باالى 100 خانوار از پوشش تلفن ثابت 
و همراه برخوردار نيستند و استفاده از ظرفيت كويرنوردى 
در استان نيز مستلزم رفع مشكل عدم پوشش تلفن همراه 

مى باشد. خدمتگزار بر ضرورت توسعه پوشش تلفن ثابت 
در روستاها و پوشش تلفن همراه در بخشى از جاده هاى 

اصلى و فرعى استان تأكيد كرد.

تكميل كمربند فيبر نورى استان در سال آينده 

نيز  زيرساخت  وتوسعه شركت  امور طرح  در  وزير  معاون 
از تكميل كمربند فيبر نورى استان با تحويل مسيرى 50 
كيلومترى در سال آينده خبر داد. مديرعامل شركت پست 
الكترونيكى پست  اندازى شبكه  از پيگيرى براى راه  هم 
خبر داد و گفت: كار ساماندهى اماكن نقشه ها و آدرس ها 

را به زودى در استان آغاز خواهيم كرد.
ارتباطات  و  مقررات  تنظيم  رئيس سازمان  و  وزير  معاون 
راديويى نيز گفت: مردم بايد اشتغالزايى را در حوزه ارتباطات 
و فناورى اطالعات احساس كنند و بايد از ظرفيت نيروى 

انسانى خراسان جنوبى در اين راستا استفاده كرد. 
آمادگى داريم زمينه شكل گيرى  اينكه  بيان  با  عميديان 
اقتصاد و كسب و كار را در استان فراهم كنيم افزود: در 
اين راستا در 4 ماهه اول امسال براى 1066 نفر نيروى 

متخصص در استان ايجاد اشتغال شده است. 
بتوانيم  استاندارى  كمك  با  كرد:  اميدوارى  اظهار   وى 
مركز ملى كاهش فركانس مرز شرق كشور را در خراسان 

جنوبى راه اندازى نماييم. 
ارائه اسامى روستاهاى باالى  به گفته عميديان به شرط 
10 خانوار استان كه فاقد پوشش تلفن ثابت و همراه مى 
باشند اين مشكل تا دهه فجر رفع مى شود و ايننترنت پر 
اينكه  تعلق مى گيرد. ضمن  اين روستاها  به  نيز  سرعت 
رفع مشكل عدم پوشش تلفن همراه در جاده اى جديد و 

قديمى استات نيز در دستور كار قرار مى گيرد.

وزير ارتباطات در شوراى ادارى استان:

محدوديتى براى تخصيص بودجه به خراسان جنوبى نداريم

خراسان  روستاى   360 جارى  سال  در  زاده-  رحيم 
جنوبى به شبكه اينترنت متصل مى شود. وزيرارتباطات 
و فناورى اطالعات در ديدار با امام جمعه بيرجند با اشاره 
به افزايش 4 برابرى پهناى باند اينترنت افزود: پهناى 
بر  گيگابيت   600 يازدهم،  دولت  از  قبل  اينترنت  باند 
ثانيه بوده كه طى دو سال هم اكنون به 2400 گيگابيت 
بر ثانيه رسيده و پهناى باند اينترنت تا پايان امسال به 
4000 گيگابيت بر ثانيه افزايش مى يابد. واعظى افزود: 
طى يك سال گذشته، 90 روستا به اينترنت متصل شد 

و در سال جارى نيز بيش از 360 روستاى ديگر خراسان 
جنوبى به اينترنت متصل مى شود. وى با اشاره به پهناور 
بودن خراسان جنوبى گفت: هر چه استان ها از همديگر 
دورتر باشند نياز به سرمايه گذارى زيادترى دارند كه اين 
استان هم با توجه به جمعيت پراكنده و با سرمايه گذارى 
كم آن بايد خدمات بيشترى به مردم اين خطه ارائه شود. 
وى با اشاره به مرزى بودن خراسان جنوبى افزود: تأمين 
امنيت و رفاه مردم يكى از وظايف اصلى حكومت است 
و دولت موظف است  زير ساخت هاى الزم را در راستاى 

پيشرفت اين استان فراهم نمايد.

در ابعاد فرهنگى انتظار داريم 
دولت عنايت ويژه اى به استان داشته باشد

امام جمعه بيرجند نيز در اين ديدار خراسان جنوبى را 
استانى غنى از ذخاير معدنى و نيروى انسانى با مردمانى 
داشتن  برلزوم   و  عنوان  واليتمدار  و  كرده  تحصيل 
حجت  كرد.  تأكيد  ها  دستگاه  در  فرهنگى  پيوست 
االسالم رضايى ادامه داد: علمى مهم است كه الزمه آن 

رشد باشد و بايد تالش كنيم اين حجم عظيم ارتباطات 
حجم  امروز  افزود:  رضايى  شود.  ما  جامعه  رشد  سبب 
انبوه اطالعات تحليل نشده فرزندان و نسل جوان ما را 
به شدت سرگرم كرده است كه بايد در اين زمينه حتمًا 
فكر اساسى شود. وى از دولت تدبير و اميد خواستار توجه 
ويژه به ابعاد فرهنگى خراسان جنوبى شد. به گفته وى 
خراسان جنوبى از لحاظ معنوى نخستين استان ايثارگر 
دولت  داريم  انتظار  فرهنگى  ابعاد  در  كه  است  كشور 

عنايت ويژه اى به اين استان داشته باشد.

اتصال 360 روستاى استان به شبكه اينترنت 

رحيم زاده- استراتژى برنامه هاى آموزشى وزارت آموزش و 
پرورش بحث كيفيت بخشى است كه برگزارى مسابقات و 
جشنواره هنرى بخشى از اين برنامه ها را تشكيل مى دهد. 
و  آموزش  وزارت  كاردانش  آموزش هاى  دفتر  مديركل 
و  ها  هنرستان  هنرى  جشنواره  دوره  نهمين  در  پرورش 
سطح  در  هم اكنون  اينكه  بيان  با  كشور  كاردانش  هاى 
درخشان  استعدادهاى  مسابقات  برگزارى  شاهد  كشورى 
هنرى و نخبگان آموزش هاى مهارتى در خراسان جنوبى 
هستيم، گفت: امروز در جمع استعدادهاى درخشان هنرى 

و آموزش هاى مهارتى در سطح كشور شاهد يك تجلى و 
نمود عينى آنچه كه كشور ما به آن نياز دارد، هستيم. 

حفاظت  موضوع  در  غرفه ها  از  يكى  فعاليت  به  آذركيش 
محيط زيست به عنوان يك برنامه و طرح ملى اشاره و 
افزود: اگر  بتوانيم آگاهى هاى الزم را به خانواده ها برسانيم، 
مطمئنًا شاهد تجلى رويكردى كه هم اكنون در سياست هاى 
بند 76  بر توسعه آموزش هاى مهارتى  كالن است مبنى 
سياست هاى ابالغى برنامه ششم كه به صورت ويژه نيز 
از  يكى  داد:  ادامه  وى  بود.  خواهيم  است،  شده  تأكيد 

مهارتى  آموزش هاى  بحث  در  يونسكو  اصلى  برنامه هاى 
در  دانش آموزان  براى  آموزش ها  اين  بودن  اول  انتخاب 
سراسر دنيا و به ويژه ايران است. وى با تأكيد بر تالش 
به  براى  آموزش  گفت:  خانواده ها  به  اطالع رسانى  براى 
كار بستن، زيستن و دانستن از برنامه هاى اساسى يونسكو 
براى اين محورها است.  آذركيش با اشاره به ظرفيت هاى 
باالى انسانى در كشور، گفت: آثار تربيتى مثبت و مناسبى 
مادام العمر  و  پايدار  توسعه  در  مهارتى  آموزش هاى  كه 

كشور دارد متناسب با سياست هايمان است.

حضور 300 دانش آموز از 27 استان در جشنواره 

مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبى نيز در حاشيه 
افتتاح اين جشنواره با اشاره به اينكه در اين جشنواره بيش از 
300 دانش آموز از 27 استان كشور حضور دارند، گفت: اين 
دانش آموزان از هنرستان هاى 27 استان كشور در جشنواره 
هنرى هنرستان ها و كاردانش هاى كشور در بيرجند، حضور 
در خراسان  در حال حاضر  اينكه  بيان  با  اند.المعى  يافته 
 جنوبى 156 هنرستان وجود دارد، افزود: در اين جشنواره 

دانشكده  استان،  شهرستان   12 از  مختلفى  هاى  غرفه 
و  فنى  كل  اداره  كاشانى،  سپيده  حسام،  ابن  سماء،  
وى  دارند.  شركت  زيست،  محيط  كل  اداره  و  اى  حرفه 
دستاوردهاى  معرفى  را  جشنواره  اين  برگزارى  از  هدف 
كرد  عنوان  اى  حرفه  و  فنى  و  كاردانش  آموزان  دانش 
با  والدين   جشنواره،  اين  برگزارى  با  است  اميد  گفت:  و 
سخت  و  شده  آشنا  فرزندانشان  هنرى  هاى  توانمندى 
در  فرزندان  حضور  به  نسبت  را  گذشته  هاى   گيرى 

رشته هاى فنى و كاردانش نداشته باشند.

راهبرد برنامه هاى آموزشى آموزش و پرورش، كيفيت بخشى است

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

  حمـل بار 
و اثاثيــه منــزل 
توسط 4 كارگر با نيسان 

و خاور
 09153634099  

فرهمند

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

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

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده       09156706538



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

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسين (ع) : رستگار نمي شوند مردمي که خشنودي مخلوق را 
در مقابل غضب خالق خريدند.
(بحاراالنوار،ج ٤٤،ص٣٨٣)

12 : 38
19 : 38
23 : 53
4 : 28
5 : 57

 جاده ساحلى كازوى در ايرلند عكس روز 

هشدار درباره قدرت جنگى حزب ا...
 

امنيت  ژنرال «يعقوب عميدرور» رئيس سابق شوراى 
بنيامين  به  افراد  نزديكترين  از  و  صهيونيستى  رژيم 
نتانياهو گفت: «در صورت درگيرى اسرائيل با حزب ا... 
صدها  هدف  روزانه  اسرائيل  حياتى  تأسيسات  لبنان 
فروند موشك «اسكاد»، «فاتح 110» و «زلزال 3» قرار 
خواهد گرفت.»وى افزود: «حزب ا... داراى موشك هاى 
«سام  موشك هاى  از  شده  كپى بردارى  ضدهواپيماى 
7» است و همچنين پس از دريافت موشك هاى بسيار 
پيشرفته دريايى «ياخونت»، توانمندى دريايى اش بسيار 
افزايش يافته و قادر به هدف قرار دادن نيروى دريايى 
اسرائيل است».عميدرور ادامه داد: «حزب ا... موشك هاى 
و  «نصر»  «نور»،  «قادر»،  انواع  از  ايرانى  دريايى 
«محراب» و قايق هاى تندروى هجومى را داراست و 
همچنين داراى موشك «سى 802» است كه در جنگ 
ژوئيه 2006 ميالدى به وسيله آن ناوچه «احى ايالت» 
را هدف قرار داد». وى تصريح كرد: «بزرگترين دغدغه 
سازمان موساد، توانمندى گروه هاى ويژه حزب ا... براى 

اجراى عمليات كماندويى است».

عربستان و اسرائيل در پى تجزيه عراقند
 

معاون رئيس جمهور عراق با بيان اينكه شاهد اتحاد 
علنى صهيونيست و وهابيت هستيم، گفت: عربستان 
و اسرائيل سعى در تجزيه عراق دارند. نورى المالكى 
افزود : تا زمانى كه وهابيت فعاليت مى كند، گروه هاى 

تكفيرى همچون داعش وجود خواهند داشت.

پازلى كه ژنرال آمريكايى آن را كامل  كرد

پنتاگون  «مايكل فلين» مدير سابق اطالعات دفاعى 
اخيرا در مصاحبه با شبكه الجزيره به صراحت به نقش 
اذعان  داعش  تروريستى  گروه  شكل گيرى  در  آمريكا 
كرده و گفت رشد گروه هاى افراط گرا در سوريه حاصل 

يك «تصميم ارادى» از سوى دولت آمريكا بود.
 

وزير خارجه روسيه خطاب به وزير 
خارجه عربستان سعودى: احمق لعنتى! 

راى اليوم نوشت: انتشار يك ويدئو از كنفرانس خبرى 
 الوروف كه عادل الجبير را «احمق لعنتى» خطاب مى كند، 
بحث برانگيز شده است. بنابر اين گزارش، هنگامى كه 
عادل الجبير در كنفرانس خبرى مشترك در حال سخن 
گفتن بود، الوروف نمى دانست كه ميكروفون باز است و 

واژه «احمق هاى لعنتى» را به كار برده است.

جنبش خودجوش ايرانيان سراسر جهان 
در حمايت از توافق هسته اى  

از  اكثرا  شهروندان،  از  شمارى  نوشت:  پرس  فرانس 
 ايرانيان ساكن در خارج از اين كشور، از طريق شبكه هاى 
اجتماعى تجمعاتى را در سرتاسر جهان براى حمايت 
بزرگ  هاى  قدرت  و  ايران  بين  اى  هسته  توافق  از 
درخواست كردند. اين ابتكار را كه « روز بين المللى 
صلح » نامگذارى شده است « دهها نفر از داوطلبان 
 در بيش از60 كشور بزرگ آمريكاى شمالى در اروپا ، 

استراليا و آسيا » مطرح كرده اند.

ظريف : مخالفان داخلى توافق، همه شان اشتباه مى كنند 

وزير امورخارجه طى مصاحبه اى گفت: مخالفان داخلى توافق 
 همه شان اشتباه مى كنند. وى گفته است: اگر آقايان مى خواهند 
بر برجام اضافه كنند كه در برجام نيست، حتما  يك چيزى 
آنها يك جايى مذاكره كردند كه ما خبر نداريم. ظريف افزود : 
 مخالفان توافق هسته اى تحت تاثير تبليغات غرب قرار گرفته اند. 
آنچنان اين تبليغات تاثير گذاشته كه مى گويند اگر پلوتونيوم توليد كنيم به دليل اين 

كه غربى ها مى ترسند، اين موضوع مى تواند اهرم مبادالتمان شود.

خطر برخى جريانات شيعى به اندازه افراطيون اهل سنت

  توليت آستان مقدس حضرت امام خمينى(ره) نسبت به جريان هاى 
وحدت ستيز در ميان تشيع و پيروان اهل بيت(ع) در سراسر 
برخى  اينكه  بيان  با  خمينى  حسن  سيد  داد.  هشدار  جهان 
جريانات شيعى كه بر خالف جهت وحدت جهان اسالم حركت 
مى كنند به اندازه افراطيون اهل سنت خطرناك هستند. وى 
افزود: بايد مراقب بود تا در دام دشمن اسير نشويم. وى همچنين گفت: غفلت و اشتباه 

در شرايط فعلى هزينه هاى زيادى براى جهان اسالم ايجاد مى كند.

برادران الريجانى خط قرمز نيستند  

معاون اول قوه قضائيه طى نشستى با دانشجويان ، در 
پاسخ به اين پرسش كه متأسفانه خطوط قرمز نظام از 
امام راحل و رهبر معظم انقالب به برادران الريجانى 
تغيير كرده است، تصريح كرد: «از يك جهت و بدون 
نشسته اند  سالن  اين  در  كه  افرادى  تك تك  ترديد 
خطوط قرمز هستند. قطعا امام و رهبرى داراى شأن 
بسيار بااليى هستند؛ اما حيثيت آحاد جامعه نيز جزو 
به  قرمز  خطوط  بگوييم  اينكه  و  است  قرمز  خطوط 

برادران الريجانى تغيير كرده، نادرست است».

دهقان:  دولت متن برجام را به  صورت 
اليحه به مجلس ارائه دهد

خارجه  وزارت  اينكه  كرد:  اظهار  دهقان  محمد 
مى گويد مصلحت نيست برجام در مجلس به تصويب 
برسد مطلب درستى است اما اين نبايد به معناى عدم 
مجلس  رئيسه  هيئت  باشد.عضو  توافق  اليحه  ارائه 
برجام  متن  بايد  دولت  اساسى  قانون  مطابق  افزود: 
را به صورت اليحه به مجلس ارائه دهد و مجلس با 
دقت كامل و بدون پيش داورى آن را بررسى كند و 

مطابق مصالح كشور تصميم الزم را بگيرد.

هاشمى: از بابت عده اى كه در داخل زحمت 
درست مى كنند، نگرانى نداريم 

نظام تصريح كرد:  رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
با حمايت مقام معظم رهبرى و  ايران  تيم هسته اى 
پشتيبانى مردم، پنجه در پنجه شش تيم قدرتمند دنيا 
انداخت و توانست حق ملت را با حفظ همه  ارزش هاى 
به دست آورده در صنايع هسته اى و بدون اينكه مورد 
رفسنجانى  هاشمى  بگيرد.  بدهد،  از دست  را  مهمى 
كردند  مى  درست  زحمت  اى  عده  داخل  در  افزود: 
البته حس نيت داشتند و مى خواستند در مقابل  كه 
كارشكنى هاى طرف مقابل نشان دهند كه به عجز 

نيامده ايم و ما از بابت اين افراد نگرانى نداريم.

محافظ «بابا» از دست سوسك نجاتم داد! 

فائزه هاشمى رفسنجانى طى گفتگويى با روزنامه شرق 
به خاطره جالبى از دوران نمايندگى خود اشاره كرد. او با 
اشاره به جريان استيضاح مهاجرانى در مجلس مى گويد 
در روز استيضاح با توجه به لزوم حضورش در مجلس،  در 
مسير راه يك سوسك داخل ماشينش پيدا مى شود كه 
وى و راننده مجبور به ترك ماشين شده و براى كشتن 

سوسك از محافظ پدر كمك مى گيرند. 

شكايت بقايى از يك مقام دولتى 

رئيس  از  موكلش  كه  گفت  بقايى  حميد  وكيل مدافع 
هيئت بدوى رسيدگى به تخلفات نهاد رياست جمهورى 
به  توجه  با  است. عادل حيدرى گفت:  شكايت كرده 
اظهاراتى كه آقاى اشرفى اصفهانى داشت به اتهام افترا 

و نشر اكاذيب از او شكايت كرديم.

 در گزارش اصالح طلبان خطاب به خرازى :

كسى تپانچه پشت سرت نگذاشته كه بيا و «اصالح طلب» باش
روزنامه آرمان روز شنبه در گزارشى نوشت: 
«تشكر - تشكر» اين دو كلمه ورد زبان 
اين روزهاى رقباى جريان اصالحات است 
و خطاب به فردى بيان مى شود كه خود را 
اصالح طلب مى داند و اگر ساكنان اردوگاه 
او  با  مستقيم  مواجهه  در  اصالح طلبى 
نمى گويند كه اقداماتش از اقدامات رقيب 
ناراحت كننده تر  اصالحات  جريان  براى 
كه  ديپلماتى  از  است  مشخص  اما  است 
به لطف دولت اصالحات به عنوان سفير 
چندان  داشت،  حضور  فرانسه  در  ايران 

خشنود نيستند.

كسانى را يادم است به دشمن 
گرا مى دادند؛ من آنها را به عنوان 

اصالح طلب قبول ندارم

جمالت  اين  بيان  با  خرازى  صادق  اگر 
خارج  نمادش  كه  اصالح طلبى  «من  كه 
قبول  را  بگيرد  پول  و  باشد  كشور  از 
و  بد  و  بزنند  اتهام  و  بروند  اينكه  ندارم؛ 
بيراه بگويند و شانتاژ كنند را قبول ندارم. 
كسانى را يادم است كه در دورانى كه سفير 
به  و  مى كردند  مذاكره  خارجى ها  با  بودم 
به عنوان  را  آنها  دشمن گرا مى دادند؛ من 
ندارم. ليستشان را هم  اصالح طلب قبول 
دهم،  ارائه  روزى  باشد  قرار  اگر  و  دارم 

امنيتى  ارائه خواهم داد. منتها به سيستم 
نخواهم داد و اگر بخواهم بدهم به مردم 
در  آقا  اين  بدانيد  كه  مى دهم  ارائه  ايران 
دوره اصالحات با فالن مقام ارشد اروپايى 

يا فرانسوى يا فالن مقام ارشد آمريكايى 
ما  است.  داده  گرا  و  كرده  مذاكره  پنهان 
اين را قبول نداريم.» قصدى براى تضعيف 
جريان اصالحات نداشته و از سر دلسوزى 
اين  از  خوبى  به  رقيب  اما  گفته  اينچنين 
اظهارات به نفع خود استفاده و آغوش خود 

را براى خرازى گشوده است.
افشاگرى  از  افراطيون  «وحشت  چنانكه 
معاون وزير خارجه دولت اصالحات» تيتر 

كيهان شد و كاظم انبارلويى رئيس مركز 
سياسى حزب موتلفه با اشاره به سخنان اخير 
صادق خرازى اظهار كرد: ما از آقاى خرازى 
تشكر مى كنيم و از ايشان مى خواهيم ليست 

افراد  اين  را منتشر كنند و معلوم مى شود 
كه با دشمن همگرايى داشتند آيا در دولت 

يازدهم سمت دارند يا نه و كجا هستند.

ادبيات آقاى خرازى مرا ياد 
صحبت هاى پوپوليستى آقاى 

احمدى نژاد مى اندازد

واكنش  در  زيباكالم  صادق  همچنين 

من  گفت:  خرازى  اخير  اظهارات  به 
آقاى  براى  متاسفم  بگويم  بايد  فقط 
استفاده  ادبياتى  چنين  از  كه  خرازى 
كرده است چراكه اين رفتار ايشان بنده 
آقاى  پوپوليستى  صحبت هاى  ياد  به  را 
احمدى نژاد مى اندازد كه مى گفت ليست 
مفسدين و متجاوزان بيت المال در جيب 

بنده است.

خرازى با اين حرفها
 مى خواهد عزيز دل اصولگراها 

باشد و بگويد كه فكر نكنيد 
من اصالح طلب هستم 

احتمال  هرگونه  مواضع  اين  افزود:  وى 
بين اصالح طلبان و تشكيالت  همكارى 
اين  با  برد. خرازى  بين مى  از  را  ايشان 
اصولگراها  دل  عزيز  مى خواهد  حرفها 
واقع  در  باز كند  جا  آنها  بين  در  و  باشد 
كه  مى دهد  اصولگراها  به  را  پيام  اين 
در  هستم  اصالح طلب  من  نكنيد  فكر 
حالى كه ايشان مى تواند بدون استفاده از 
چنين ادبياتى با اصولگرايان باشد چراكه 
نگذاشته  ايشان  سر  پشت  تپانچه  كسى 
بنابراين  شو.  اصالح طلب  بيا  بگويد  كه 
دليلى ندارد به اصالح طلبان توهين كند 

تا از طيف مقابل دلبرى كند. 

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

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

مناقصه عمومي يك مرحله اى 
( نوبت دوم)
نام سازمان مناقصه گذار: دانشگاه بيرجند 

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

نظافتي  امور  حجمي  انجام  و  مديريتى  واگذارى  كار:  مختصر  شرح 
خوابگاه هاي دانشجويان (دختر و پسر) به تعداد 15 باب با مساحت 

تقريبي 38690 (سى و هشت هزار و ششصد و نود) مترمربع 
كامل  سال  يك  مدت  به   1394/06/20 تاريخ  از  اجرا:  زمان  مدت 

خورشيدى
شرايط متقاضي: داشتن پروانه رتبه بندى و تأييد صالحيت از اداره 

كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي با تاريخ معتبر
صورت  به  ريال  هزار)  (سيصد   300,000 مبلغ:  مناقصه:  اسناد  قيمت 
(درآمدهاي   2177582197007 شماره:  سيبا  حساب  به  واريز 

اختصاصي دانشگاه بيرجند)
ميزان سپرده شركت در مناقصه :  183,000,000 (صد و هشتاد و سه 

ميليون) ريال 
بيرجند  دانشگاه  پيشنهادها:  تحويل  و  مناقصه  اسناد  محل دريافت 

سازمان مركزي - دبيرخانه مركزى
لغايت   1394/05/25 يكشنبه  از  مناقصه:  اسناد  دريافت   زمان 

سه شنبه 1394/05/27
زمان تحويل پيشنهادها: شنبه 1394/06/07 تا ساعت 12  

تاريخ  و محل بازگشايي پيشنهادها : يكشنبه 1394/06/08 در محل 
سازمان مركزى - دفتر معاونت ادارى و مالى

بديهى است صرفًا شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، هيچ گونه حقى 
براى شركت كننده ايجاد نمى كند و دانشگاه در قبول و يا رد هر يك 

از پيشنهادها مختار مى باشد. تلفن تماس: 056-32202049

«هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود»
دبيرخانه كميسيون مناقصه و مزايده دانشگاه بيرجند

اداره كل نوسازى ، توسعه و تجهيــز مدارس خراسان جنوبــى 

در نظر دارد 
كارشناسى  تحصيلى  مدرك  با  و  امريه  صورت  به  وظيفه  مشمول  نفر  دو 

تاسيسات حرارتى  و رشته  نهبندان)  و ساكن  در رشته هاى عمران (اهل 

نمايد جذب   94/8/1 اعزام  تاريخ  با  سياالت  مكانيك  يا  برودتى   و 

از تاريخ درج آگهى به مدت 7 روز   لذا متقاضيان واجد شرايط مى توانند 

براى ثبت نام  به امور ادارى اين اداره كل به آدرس: بيرجند ، سراب ، انتهاى 

خيابان سپيده 12 مراجعه و يا براى اطالع بيشتر با شماره 05632325034  

را گذرانده  روزه  آموزش 45  كه دوره  افرادى  نمايند. ضمنا  تماس حاصل 

باشند، با داشتن ساير شرايط در اولويت خواهند بود.

روابط عمومى  اداره كل نوسازى ، توسعه و تجهيز مدارس

 خراسان جنوبى

اصالحيــه
خراسان  آواي  روزنامه  آخر  صفحه   94/5/19 مورخ  آگهي  پيرو 

 جنوبي در خصوص خريد غذاى دانشكده پرستارى و مامايى قاين

بدين وسيله به اطالع كليه شركت كنندگان مي رساند: 

مهلت خريد اسناد از تاريخ 94/5/19 لغايت 94/5/24 صحيح مى باشد

ضمنًا ساير شرايط و مواعد به قوت خويش باقيست.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

برادر ارجمند جناب آقاى حسن پويان صدر
انتصاب شايسته شما بسيجى پيشكسوت و رزمنده دالور را به سمت

 مدير شركت مخابرات شهرستان بيرجند
 تبريك عرض نموده و توفيق روزافزون جناب عالى را از خداوند منان 

مسئلت داريم.
مجتمع مسجد حضرت على بن ابيطالب (ع)

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
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امالك و مستغالت

واحدمسكن مهردوخواب،حاشيه 
خيابان همت،باموقعيت بسيارعالى 

 09159617062

آپارتمان مسكن مهرالهيه75مترى 
فول امكانات55ميليون يا مشاركت 
در پيش فروش 09158604640

فروش آپارتمان باكليه امكانات 
كابينت ام دى اف كمد لوسترپرده 
الهيه، فى توافقى  09155034684

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

 09155178893

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

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

فروش آپارتمان 75 مترى مهرشهر
 25م وام فى 33م معاوضه با ماشين 

سبك09159658433

زمين كشاورزى درسورگ 360متر 
15درخت زردآلو و بادام،استخر

زيرقيمت09353488494

فروش آپارتمان 68مترى نيلوفر 
آفتابگيرفول امكانات سند آزاد 

فى110م 09155614808

2هزار متر 
كارگاهى- تجارى
09154030029 

معاوضه منزل 220 مترى بافت 
فرسوده خيابان صمدى 9 دو كله 

با آپارتمان09155619862

فروش فورى يك قطعه زمين 
درشهرك چهكند132متر

 فى : توافقى 09156685160

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آسانسور 75 م

09153614183

واحد 75 مترى سايت ادارى
 امكانات كامل 

فى توافقى09153614103 

فروش يك قعطه زمين،240متر 
روستاى شمس آباد زيرفى 

09158345832

معاوضه چهار واحدى خ غفارى 
روبروى دانشگاه با زمين يا منزل 

كلنگى 09332459291

منزل وياليى، دستگرد،دوطبقه 
مجموعا 250 مترزيربنافى كارشناسى 

09371645700

فروش  واحد آپارتما ن مسكن مهر 
شهردارى، بلوار الهيه فى 45 نقدى

 22 م وام 09155610354

زمين فروشى نرجس 11 
144مترسنددار فى: توافقى

09151630283

زمين به ابعاد 10/9 نود متر 
حاجى آباد سنگ كارى شده 
فى : 23م 09159625495 

فروش30،60،90و120 مترزمين 
ازمغازه هاى صيادشيرازى 

 09159611657

فروش آپارتمان 178 مترى طبقه اول 
ابتداى خيابان معلم با تمام امكانات 

فى توافقى 09153610241

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

آپارتمان فروشى80مترى سايت 
ادارى باتمام امكانات قابل معاوضه 
فى: كارشناسى  09151613869

منزلى فروشى در خيابان غفارى
 300 متر زمين 640 متر زيربنا 

درسه طبقه 09365984036

منزل وياليى114مترى
مهرشهرفى100م 
09156687659

زمين فروشى مسكونى، 300 متر  
منظريه با تمام امتيازات برق وآب با 
قيمت مناسب 09158627681

فروش يك واحد مسكن مهر
 90 مترى  فى: 50 م  

09151634691

يك واحد آپارتمان طبقه دوم 
بايك زمين مشاع.60000ميليون 

09155624526

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

09155629832    1/600

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

آپارتمان 110 مترى طبقه 4 
شهيد آوينى - خيابان نارنج 

 فى: كارشناسى 09364651710

 آپارتمان فروشى - پونه -83 متر 
مفيد - فى كارشناسى

09364651710

فاز 2 ارتش20  ميليون تومان 
واريزى،27ميليون
09382922561 

 فروش منزل حاجى آباد دوخوابه 
صد مترى.فى54م نقد،يا معاوضه

 با خودرو 09158671894

منزل فروشى سجادشهر160متر 
بنا100متركوچه 5مترى ماشين رو 

فى 200م09364566967

ملكى156 متر در حاشيه ميدان 
دستگرد سفت كارى شده 20متر 
دهنه فى 100 م 09151634663

باغ تفريحى1400 متر 
مثمرزيرجاده شمس آباد 

خريدارواقعى09153618933 

زمينى در نرجس 31
فى 85ميليون متراژ 160 

 09155629972

فروش 120مترزمين تجارى درسه 
طبقه پروانه،بلوارشهيدصيادشيرازى 

فى توافقى09155615043 

منزل فروشى،  سفت كارى شده 
درشكراب باموقعيت عالى وفاصله سه 
كيلومتر از شهر 09158633502

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

فى توافقى 09153613621

معاوضه85مترى فول،طبقه1
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت09153638963

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

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

امتياز مسكن مهر17م واريزى 
معاوضه باخودروفى26

09368696271

فروشى منزل دوطبقه حاجى آباد
  زيربنا90مترجنوبى فى 100نقد 
يامعاوضه بامنزل 09159627931

فروش يا معاوضه مغازه
 حاشيه امامت فى كارشناسى 

09155613291

يك واحدآپارتمان نبش چهار راه 
انقالب با واريزى كامل 42ميليون
 فى: توافقى 09151632577

آپارتمان، حاشيه بلوار ميالد85متر 
با امكانات كامل تخليه 

فى كارشناسى 09151632577

واحدآپارتمان فروشى92مترى
با امكانات،بلوارمجيديه(معاوضه 

باماشين) 09159615905

واحدآپارتمان73 مترزيربنا، طبقه 
همكف، شهرك شهيد مفتح 
فى : 80 م 09011082288

آپارتمان 85 مترى ، سايت ادارى  
تعاونى شركت برق ،فى 75 ميليون 

09151600640

آپارتمان مسكن مهر
 مهرشهر 85مترى فول امكانات 

فى45م09011215833

فروش معاوضه آپارتمان بلوارجودايه 
وبلوارميالد فول امكانات فى 60م  

 09011215833

زمين مسكونى چهكندحاشيه 
20مترى داراى سند،معاوضه بامغازه 

تجارى 09159616993

منزل وياليى مدرس 240 متر
 فى توافقى

09105091176 

فروش واحد مسكونى، مطهرى 
متراژ163متر وياليى سه خواب
 فى توافقى 09338107289

معاوضه سه آپارتمان مسكن مهر 
ورودى مهرشهر با ملك كلنگى
 مركز شهر 09156664349 

فروش آپارتمان معصوميه،27م 
واريزى،130مترى فى 30م 

09151634232

منزل فروشى با معاوضه بلوار 
شعبانيه200مترزمين270بنا

09155614099

منزل وياليى114مترى- بنا90 
مهرشهرفى100م .خ وليعصر

09156687659

خريدار يك واحد يا امتياز مهر
تا30 تومان

09151079942

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

نيازمنديك سوئيت دانشجويى
 براى اجاره ام

09353920388

 مغازه 25مترى مهرشهربه يك 
تومن رهن 180تومان اجاره 

09157410982

2واحد با اجاره مناسب براى زوج 
جوان يا زن ومرد يامجرداميرآباد

09378595339

يك انبارى بامتراژ700مترباتمام 
امكانات نزديك شهراجاره داده 

ميشود 09157569245

سردخانه اجاره اى زير صفر و باالى 
صفر آماده نگهدارى محصوالت
 شما ميباشد 09365405439

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

اجاره سوئيت.فقط دانشجو خانم. 
لطفا پيام بديد.

09116463595

منزل اجاره اى شهرك چهكند
 يك خواب 6ميليون رهن

 09154951775

مغازه 20 متر تجارى حاشيه خيابان 
بهشتى چهارراه چراغ قرمز به اجاره 

داده ميشود 09393613310

منزلى مستقل واقع در امامت 
22 اجاره 200متر 2خواب 

 09153639324

رهن واجاره منزل وياليى
جمهورى 28         

09153624279

 مغازه رهن واجاره 
مالك اشتر بالوازم تحرير يا بدون آن

09156653191

رايانه و همراه 

لبتاپ 15.6اينچ اچپى در 
حد نو فقط 550ت كامپيوتر       

 09105040332

تبلت سالم و قيمت مناسب
 خريدارم

09158605281 

 Gt s5360 گوشى سامسونگ،مدل
اندرويد، لمسى فروشى. قيمت 150

09159626404

جوياى كار

به يك كارگر ساده ترجيها مجرد 
جهت كار در شيرينى فروشى 

نيازمنديم 09156669916

راننده پايه يك آماده همكارى 
باشركتهاواشخاص (درون شهرى)

09156669748

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم 

 09157217084

به يك شاگرد جهت
 كاردرشيشه برى نيازمنديم

09159647150 

 به 2يا3نفرآشپز تخته كار ماهر
در رستوران نيازمنديم

09152044971 

به يك تعويض كار الستيك
 سبك و سنگين نيازمنديم 

 09155611355

جوانى هستم 30 ساله با خودرو 
ال90 آماده همكارى با ارگانهاى 
دولتى و خصوصى 09157976748

به يك آرايشگر حرفه اى براى 
شراكت درآرايشگاه زنانه نيازمنديم

09153617584

 جوانى 25ساله ديپلم مجرد
 جوياى كار 

 09157927274

جوان متاهل جوياى كار نگهبانى 
،سرايدارى ياكارگرى در رستوران 

ادارات شركتهاو.... 09159637589، 

 جوياى كار در شيفت بعدازظهر 
داراى كارت پايان خدمت

09157914459

لوازم منزل

(فرش)كناره4مترى
 رنگ قرمز70تومان 

09352376866

يك عدد چرخ راسته دوز كم 
در حد نو فروشى فى 700هزار

09159610361

فروش كمد چوبى طرح بوفه درآور 
تخت يكنفره،ويترنى بچگانه،

ميز تلوزيون و ... 09157231825

ماشين لباسشوى دوقلو پاكشوما 
6كيلوى،نو پلمب،فقط390تومان

09151636030

يك عدد تشك دونفره ابرى
نو فقط 150تومان
09151636030

متفرقه

 CNG101 فروش مخزن
با و سايل كامل درحدنو

فى: توافقى 09156635072

فروشى رستوران سنتى مركز شهر 
معاوضه با ملك يا ماشين مدل باال

09158636174

كارواش فروشى برق 3فاز
باكليه وسايل،خيابان عدل

 09360482068 

فروشى كلى 
لوازم ساندويچى

09370595194 

واگذارى كانكس شهردارى 
جهت سوپر ماركت متراژ 36متر 

09151608385

اتاق وانت چادر دار 
مخصوص پخش

 09152077097 

2عدد گيربكس پژو 405 
فى: توافقى

09152077097 

      فروش كليه لوازم مغازه ساندويچى 
به صورت يكجا و قيمت مناسب 

09155611248

فروش رينگ الستيك 50درصد
پرايد اسپورت.فى 350 هزار

09393432007

فروش ماشين شارژى دست دو 
بسيارتميز دو موتوره وكنترل دار و 

باطرى نو 09158629388

دستگاه موتورجوش گازايئلى 
باروشناى برق درحد نو يا قابل 

تعويض با خودرو 09378672064 

خريدار باربند اسپورت پژو 
رنگ مشكى

 09153624517 

سالن زيبايى با كليه وسايل
 و جواز كار واگذار ميگردد. 

 09158672140

تانكرنفت1000ليترى ورق 
ضخيم،سالم وتميز170هزارتومان

09155617282

فروش پروانه كسب پوشاك
  10 ساله باقيمت تمام شده 

09157553403

فروش دستگاه توليد
 ليوان كاغذى 
 32432312

فروشى يك عدد كانكس
20 متر فى: 5 م

 09151614886 

فروش كولرگازى خارجى قديمى 
باكاركرد كم 

09151613869

 آژانس با موقعيت مناسب و جواز 
كسب فى 8م نقد و شرايطى

09159638196

فروش ميزكار همراه با گيره
 و مقدار زيادى آچار نو

09195614225 
 

فروش كليه وسايل مغازه لوازم 
تحريربا جواز به علت مسافرت 

09307986070

الستيك پرايد كويرتاير165
 يك عدد نيازمندم 
09159644565

فروش استثنايى : مزون عروس 
در حال فعاليت فى: 8 م نقد    

09355598886

فروش مخزن سى ان جى101سمند 
باو سايل كامل درحدنو فى توافقى 

09156635072

خريدار كف پاش دست دو 
مناسب(كارواش)
09302622711 

فروش  فريز صندوقى چهار درب
 450 ليترىM2 الكترواستيل
 در حد نو 09155623812

فروش يك جفت تاير 
 65R15/185كويرتاير 

09158647156

غذا آماده بابهترين موقعيت 
بفروش ميرسد

09158675767

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايد 141 نقره اى  ، مدل 86 
بيمه تا آخر سال 
09151649019

 خريدار پرايد مدل 81 به پايين 
ترجيحا دوگانه

09157213586

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

فى 8تومان 09151048379

132مدل90سفيد فول بدون رنگ 
بيمه 11ماه فى توافقى يا معاوصه

 با 405   09159610825

پرايدنقره اى85تميزفرمان هيدروليك 
تك گانه ال ستيك نوبيمه يكسال 
فى:11تومان 09365619067 

فروش پرايد88سفيددوتيكه رنگ 
بيمه برج7 فى: توافقى پول الزم

09128995241

فروش پرايدوانت مدل 93سفيد 
فى:14/200م 

 09128995241

ماشين پرايد چپ شده
 مدل88  فى:  5م 
 09153618410

پرايد 88سفيد بسيار تميز
فى: 10800  

 09373591368

پرايد89دوگانه كارخانه - تخفيف 
ويژه- خرج سندوپالك مناصفه 

09153633723

پرايد سفيد 88سه تيكه رنگ 
1300خالفى دارد 9500تومان 

سالم است 09156660560

هاچ بك 88هيدروليك سفيد 
بيمه تا 94/7 دوگلگير عقب رنگ
فى 12/500 09393432007

خريدار پرايد دوگانه
 مدل 80و81

09157213586

پرايد مدل87 رنگ نقراى تمام رنگ 
دوگانه سوز كارخانه فى 8/800

09159373100

پرايد هاچ بك مدل82 سفيد 
بيمه 6 سال تخفيف فى: توافقى 

09157403642

پرايدمدل79سفيد،دوررنگ دوگانه 
تخفيف بيمه8سال بيمه20روزفنى 

سالم فى:7م09158610107 

هاچ بك سفيد مدل82 بدون رنگ 
بيمه6سال تخفيف 

فى: توافقى09157403642 

يك دستگاه پرايدمشكى دوگانه 
مدل84قابل معاوضه باپرايد90به باال

09367397952

خودرو پژو 

پژو پارس87، بى رنگ، كم كار، تميز و 
سالم، 49000 كاركرده، بيمه تا برج 8  

فى : توافقى 09152669668

آردى مدل 82دوگانه انژكتور
6ماه بيمه  فى: توافقى

09105453321 

پژو206تيپ2بيرنگ، تميز 
نوكمدادى،الستيك نو فى21200

09153613150

فروش پژوپارس، 85نقره اى
تميز يا معاوضه باپرايد

09159617026

حواله پارس lx. تحويل آخر مرداد 
94 فى 38 تومان
 09158665713

پژو روآ مدل 86كم كار بيمه تا 
94/9تخفيف كامل، نوك مدادى
 فى 10/900   09391646003

پژو 405SLX مدل 1390سفيد 
فاقد رنگ فنى عالى ازاول تخفيف 
بيمه فى 24م  09156635072

 ELX يا tuf خريداريم: پارس
خشك فقط خاكسترى فى بازار

09116463595

پژو SLX 405 مدل 
1390سفيدفاقدرنگ فى 25/500  

 09383431051

پژوپارس مدل93تميز
 رنگ آبى رويال فى: 33700م

 09155337084

فروش پژو405رنگ نقره اى
 مدل 89بيرنگ فى: توافقى

09128995241

پژو405 مدل84 نوك مدادى 
درگلگيررنگ بيمه آخربهمن 
فى:توافقى 09157403642

آردى سفيد دوگانه مدل 82بيمه و 
تخفيف كامل موتور تازه تعمير

فى: 8 م 09156687659

آردى 81 سفيد كولردار تازه تعمير 
معاوضه فى 8 م
09390716518

خودرو متفرقه

فروش تويوتا كروال 2006
با وضعيت عالى 

 09151611271

تيبا هاچ بك 93سفيد بى رنگ 
800/ 24باپرايد هم معاوضه مى شود

09153632761

فروشpkمدل82
تميز- خانگى- تخفيف بيمه از اول 

فى5م 09158604640

موتورسيكلت هوندا125 پيشتاز 
استارتى ،مشكى مدل 90 الستيك نو 

فى13/500 م09159658433

فروش يكدستگاه كمپرسى
 برا نيسان تميززيرفى بازار

 09158629388 

نيسان وانت مدل 86 دوگانه
فى: 16م

09159645880

فروش موتورسيكلت كاواساكى ژاپنى 
اصل قديمى 90سى سى قرمزرنگ 

09151613869

پيكان 76 - رينگ اسپرت
 پخش باندال پى جى

 فقط نقد 5م  09364566967 

معاوضه لودر 
با آپارتمان يا زمين
09155623107 

پى كى مدل 84نقره اى بدون رنگ 
10ماه بيمه الستيك نو تميز خانگى 

09157579145

خريداريم سمند دوگانه ،تك گانه 
پژو S LX ،پژو405 مدل 90 ،91 
فاقد رنگ شدگى 09156635072

فروش يامعاوضه سمند LX بنزينى 
مدل 94 با سمند EF7 پايه گازسوز 
مدل93يا 94   09152611573

فروش ويا معاوضه نيسان ديزل 
يخچال دار مدل 89

فى: 26 م     09335116186

وانت87تمام رنگ بيمه الستيك 
بسيارتميز8/700 
 09303935644 

فروش موتور125بى كالج ويت
 رنگ مشكى فاقدبيمه مدل89  

09128995241

پى كى مدل 83 مشكى بيمه تا 
آخرسال بدون رنگ فى 6300 

 09332637010

پيكان 76ال پى جى پخش باند
رينگ اسپرت 5م يامعاوضه با 

پرايدمدل پايين 09364566967

فروشى سورن سفيدمدل 87
تميز، رنگ دارد،كاركرد140هزار
 فى: 19م  09151614120

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

 فروش رنو مدل 79 تمير و سرپا 
با 6ماه بيمه 4ميليون مقطوع

09151600789

پى كى مدل 84 ،زرشكى يك سال
 بيمه 9 سال تخفيف فوق العاده تميز
فى: 6،700   09331736362

آپاچى مدل 88 رنگ نارنجى
 كارت گم شده. فى1900

09196062070

هندا مدل88بيمه برج8 الستيك 
نومدارك كامل 4دنده فنى عالى
 فى: 870     09395618105

 
خريدار موتور سيكلت تا مدل 89 

بين 500 تا 600 هزار تومان
09016975655

پيكان سوارى مدل 78 سى ان جى 
بيمه و تخفيف كامل . تميز

فى 5500 م 09156641502

فروش يا معاوضه آپاچى 
مدل آخر88 بسيارتميزالستيك باترى 

نو. فى 2/500  09351102373

فروش موتورسيكلت كاواساكى ژاپنى 
اصل قديمى 90سى سى قرمزرنگ 

09151613869

فروش موتور سيكلت هندا
 مدل84   فى:500تومان 

  09365463871

فروش موسو اتومات 6سيلندر
 نوك مدادى فنى عالى

09151607030


