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رئيس سازمان مديريت از برنامه دولت براي استخدام جديد ۸ هزار نفر ديگر خبر داد و گفت: برنامه ششم توسعه بر 
اساس شرايط پس از تحريم تدوين مي شود. به گزارش تسنيم: محمدباقر نوبخت با بيان اينکه پيش بيني مي کنيم 
تا پايان امسال برجام اجرايي شود، گفت: از آغاز سال آينده در شرايط بعد از تحريم هستيم که همزمان است با سال 

آغاز اجراي برنامه ششم توسعه و بدين منظور برنامه ششم را در اين شرايط تدوين مي کنيم. (ادامه در صفحه٢)

خبر نوبخت از برنامه دولت براى استخدام 

معاون وزير كشور : 

كاهش مهاجرت روستائيان به شهرها 
نيازمند اعمال سياست هاى تشويقى است
معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزارت كشور 
گفت: بايد با به كارگيرى روش هاى مختلف ...

رئيس دستگاه قضا : 

اين چه حرف غلطى است كه مى گويند 
«ما عدم احراز صالحيت نداريم» 
رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه نظارت در شوراى نگهبان از 
هر كانالى باشد، انجام مى گيرد، گفت: اينكه گفتند ...

صفحه ٧
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خبر نوبخت ازحذف 2 ميليون
 يارانه بگير ديگر 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گفت : 
دولت با شناسايي پردرآمدها تاکنون يارانه دو ميليون 
به  اشاره  با  نوبخت،  است.  کرده  قطع  را  ديگر  نفر 
انصراف دو ميليون و ٤٠٠ هزار نفر از دريافت يارانه، 
اظهار کرد: دولت با شناسايي پردرآمدها تاکنون يارانه 

دو ميليون نفر ديگر را قطع کرده است. 

  توليد 95 درصد زعفران كشور در 2 استان
گفت:  جهادکشاورزي  وزارت  در  مسئول  مقام  يک 
اواسط  از  کشور  در  سرخ  طالي  رسمي  برداشت 
مهر،  با  گفتگو  در  مجدزاده  مي شود.  آغاز  مهرماه 
استان   ۲ در  زعفران  توليد  درصد   ۹۵ اينکه  بيان  با 
مي شود،  انجام  رضوي  خراسان  و  جنوبي  خراسان 
در  سرخ  طالي  تن   ۲۸۰ گذشته  سال  کرد:  اضافه 

کشور توليد شد. 

   خودروسازان وارد فروش اقساطى شدند 

توليدات  براي  خريدار  نبود  و  خودرو  بازار  رکود  فارس: 
شرکت هاي خودروساز باعث شد خودروسازان براي فروش 

محصوالت خود به عرضه اقساطي روي بياورند. 

آماده ارز تك نرخى هستيم

ولي ا.... سيف رئيس کل بانک مرکزي در گفتگو با 
مهر، يکي از سياست هاي بانک مرکزي را يکسان 
سازي نرخ ارز اعالم و تصريح کرد: براي رسيدن به 
اين سياست، ارتباطات بين المللي بانکي بايد برقرار 
شود. در عين حال فاصله دو نرخ ارز مبادله اي و بازار 
آزاد کمتر شود و بانک مرکزي ترجيح مي داد که در 

شرايط باثبات تر اقتصادي اين کار انجام شود. 

استاندار خطاب به معاون وزير كشور :

تجديد ميثاق دولتمردان با آرمان هاى شهدا در خراسان جنوبى

سرور ارجمند جناب آقاى المعى
مدير كل محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبى  

تالش جناب عالى و همكاران گرانقدرتان

جناب آقاى ميرزايى ، جناب آقاى آزادى مود ، جناب آقاى حميد شبان اسفزار
سركار خانم ايراندخت ابراهيمى ، سركار خانم زهرا حجازيان

جناب آقاى محمد رضا عبداللهى
سركار خانم فاطمه خدادوست ، جناب آقاى حسين عباس آبادى

در برگزارى نهمين جشنواره هنرى هنرستان هاى كار و دانش كشور 

و برپايى نمايشگاه توانمندى ها و دست ساخته هاى هنر جويان و هنر آموزان استان 

به  تا  دانيم  مى  فرض  خود  بر  است.  پرور  فرهنگ  و  دوست  دانش  خطه  اين  مباهات  مايه 

اين  برگزارى  اندركاران  دست  از  الخالق"  يشكر  لم  المخلوق  يشكر  لم  "من  كالم  مصداق 

 مراسم كه تحسين معاون محترم وزير آموزش و پرورش و مدير كل گرانقدر دفتر كار و دانش 

وزارت آموزش و پرورش را به دنبال داشت، قدردانى نماييم

توفيقات شما و تالشگران عرصه تعليم و تربيت را از خداوند منان خواستاريم.

دانشكده فنى و حرفه اى سما واحد بيرجند 

مراسم سومين روز درگذشت

 مرحومه خديجه الماسى
 امروز سه شنبه94/6/3 از ساعت 5/15 الى 6/15 بعدازظهر 

در محل هيئت ابوالفضلى(مصلى) برگزار مى شود
حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى الماسى و ساير بستگان

مراسم سومين روز درگذشت

 مرحوم احمدآشورى
 امروز سه شنبه94/6/3 از ساعت 5 الى6 بعدازظهر 

در محل هيئت حسينى (خيابان انقالب)
 برگزار مى شود.

خانواده هاى آشورى و ساير بستگان

به مناسبت سومين روز درگذشت مادرى مهربان و خواهرى دلسوز 

شادروان حاجيه سكينه خراشاديزاده
(همسر مرحوم حاج غالمحسين پديد)

جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/6/3 از ساعت 4/30 الى 5/30 

بعدازظهر در محل مسجد مرتضوى

منعقد مى شود، حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب 

شادى روح آن عزيز و تسلى خاطر بازماندگان و تشكر اينجانبان 

خواهد بود.
آريـــا تله كام خانواده هاى: پديد ، خراشاديزاده ، معينى و ساير بستگان

از افراد ذيل خانم – آقا 

دعوت به همكارى مى نمايد:

1- حسابدار         2 نفر
2- فروشنده         2 نفر

3- آشناى كامل به اينترنت  يك نفر

زمان مراجعه: پنجشنبه 94/6/5 

از ساعت 9 صبح الى 14

محل مراجعه: خيابان حكيم نزارى

 حدفاصل حكيم نزارى 6 و 8

مزايده معاونت آماد و پشتيبانى ناجا

شرح در صفحه 3
فراخوان مناقصه عمومى شركت گاز 

استان خراسان جنوبى
شرح در صفحه 4
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 جعفر ايمن آبادي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با الف، گفت: دولت صد درصد منابع را در 
 پرداخت هاي نقدي خالصه کرد و اگر نخواهد قرض بگيرد، که هم دولت قبلي و هم اين دولت در حال استقراض از
 بانک مرکزي هستند، سرانه هر فرد چيزي حدود ۱۵۰۰۰ تومان خواهد شد.

يارانه هر فرد بايد 15000 تومان باشد!

امروز 3 شهريور 1394 مصادف با
 10 ذى القعده 1436 و 25 آگوست 2015

جنگ  جريان  در  متفقين  توسط  ايران  اشغال   
جهاني دوم (١٣٢٠ش).

نجفي»  جواد  «محمد  محقق  عالمه  ارتحال 
صاحب تفسير آسان (١٣٧٧ش).

انقراض سلسله  سامانيان توسط ايلك خان(٣٨٩ ق).
رياضي دان  و  منجم  مارديني»  «سبط  تولد 

مسلمان(٨٢٦ ق).
درگذشت «شيخ فخرالدين محمد بن حسن بن 

شهيدثاني» عالم نامدار شيعه(١٠٣٠ق).
و  فرانسوي  فيزيك دان  ِبْكِرل»  «هانري  مرگ 

كاشف راديو اكتيويته (١٩٠٨م).

تقويم مناسبت هاى  روز

نحوه شناسايى خانه هاى خالى براى دريافت ماليات

 رئيس کل سازمان امور مالياتي در خصوص نحوه 
گفت:  ماليات  اخذ  براي  خالي  خانه هاي  شناسايي 
و  راه  وزارت  طريق  از  امالک  سامانه  است  قرار 
که  امالکي  تمام  سامانه  اين  در  که  شهرسازي 
پروانه مي گيرند، ثبت شوند. به گزارش خبرآنالين، 
عسکري با اشاره به هماهنگي با نظام بانکي براي راستي آزمايي مالياتي 
از طريق فعاليت هاي بانکي، اظهار کرد: تبادل تمام اطالعات بانکي به 
بانکي  براي نظام  بودن  اين محرمانه  مالياتي محرمانه است و  سازمان 
و هم مالياتي صدق مي کند و چنانچه کارمندي نسبت به افشاي اين 
اطالعات در سازمان مالياتي اقدام کند تا ۵ سال از خدمات دولتي محروم 

خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نيز زنداني مي شود.

كاهش ذخيره بنزين كارت هاى سوخت 

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي اعالم 
کرد: ذخيره بنزين ٧٠٠ توماني باقيمانده در کارت هاي 
است.به  يافته  کاهش  ليتر  ميليون  به٨٦٠  سوخت 
گزارش مهر، سجادي با بيان اينکه در حال حاضر 
حدود ٨٦٠ ميليون ليتر سهميه بنزين ۷۰۰ توماني 
کماکان در کارت هاي سوخت ذخيره سازي شده است، گفت: با توجه به تمديد 
زمان استفاده از سهميه بنزين ٧٠٠ توماني تا پايان آبان ماه امسال، پيش بيني 
مي شود شيب استفاده از آن نيز تا زمان اعالم شده ماليم تر شود. وي تصريح 
کرد: از زمان اعالم تک نرخي شدن بنزين (پنجم خردادماه امسال) و فرصت 
استفاده از بنزين ٧٠٠ توماني باقيمانده در کارتهاي سوخت، هر ماه به طور 

ميانگين٤٠٠ ميليون ليتر از موجودي کارت هاي سوخت کم شده است.

واكنش سيف به ارائه اطالعات بانكى
 به سازمان مالياتى 

رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه اطالعات 
سپرده هاي بانکي را به سازمان مالياتي نمي دهيم، 
گفت: از اطالعات بانکي سوء استفاده نخواهد شد.به 
گزارش مهر، سيف، گفت: اطالعات بانکي به راستي 
آزمايي هاي سازمان مالياتي کمک مي کند و اين به معناي اين نيست که 
اطالعات سپرده هاي بانکي در اختيار سازمان مالياتي قرار گيرد. وي افزود: 
بانکها موظفند که ظرف سه سال تمام فعاليت هاي بنگاه داري خود را 
واگذار نمايند اما تاکنون به دليل شرايط خاص بازار سرمايه فشار به بانکها 
براي اين کار صورت نگرفت و البته با فضاي جديدي که ايجاد خواهد شد، 

بانکها بايد تا پايان مهلت مقرر اين کار را انجام دهند.

قبلي  قراردادهاي  تمديد  از  مرکزي  بانک  نظارتي  معاون 
با نرخ هاي باالي قبل خبر داد و گفت:  تسهيالت بانکي 
سامانه  طريق  از  راحتي  به   مرکزي  بانک  کارشناسان 
را  سود  نرخ هاي  اعمال  در  بانک ها  عملکرد  الکترونيکي 
رصد مي کنند. حميد تهر ان فر در گفتگو با فارس، در پاسخ 
به اين سوال که چرا همچنان برخي بانک هاي خصوصي و 
غيردولتي نرخ هاي سود تسهيالت را باالتر از نرخ مصوب 
برخي  کرد:  اظهار  مي کنند،  دريافت  اعتبار  و  پول  شوراي 
توليدکنندگان و استفاده کنندگان از تسهيالت به دليل کمبود 
نقدينگي و نگراني بابت امکان دريافت دوباره تسهيالت، 
حاضر به بازپرداخت اصل و سود تسهيالت نيستند، حتي 
بعضي فعاالن اقتصادي حاضر به پرداخت ٦ درصد جريمه 

تاخير متعلقه هستند اما اصل و سود تسهيالت را به بانک 
برنمي گردانند و حاضر به تسويه تسهيالت نيستند. وي افزود: 
درخواست تمديد تسهيالت دريافتي را مي کنند و طبيعي است 
تمديد با همان نرخ هاي قبلي انجام مي شود و شرايط قرارداد 
قبلي حاکم است. معاون نظارتي بانک مرکزي تصريح کرد: 
از طرف ديگر بخشي از سپرده  بانک ها مربوط به سپرده هايي 
است که ٤ يا ٥ سال پيش افتتاح شده است که نرخ هاي سود 
باالتري داشته اند و بانک با توجه به قرارداد بايد همچنان سود 
به سپرده گذار پرداخت کند. وي در پاسخ به اين سوال که 
آيا بانک مرکزي به دنبال نظارت الکترونيکي و سيستمي 
کارشناسان  نيست، گفت:  نرخ هاي سود  اعمال  به  نسبت 
بانک مرکزي در حوزه فناوري اطالعات به راحتي از طريق 

سيستم  هاي الکترونيکي عملکرد بانک ها در اعمال نرخ هاي 
سود را رصد مي کنند و تاکنون موارد زيادي را با اين روش 
پيگيري کرده ايم. وي در خصوص برنامه ٤ مرحله اي بانک 
مرکزي براي برخورد با موسسات غيرمجاز، اظهار کرد: چهار 
گام براي ساماندهي موسسات غيرمجاز طراحي شده که 
براساس آن موسسات بدون مجوز يا پس از طي فرايندي 
مشخص مجوز فعاليت مي گيرند و يا اينکه حذف و ادغام 
مي شوند. وي در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود اقداماتي 
که توسط بانک مرکزي براي ساماندهي موسسات غيرمجاز 
گزارش مي شود، اين موسسات همچنان در کشور به وجود 
آمده و فعاليت مي کنند، گفت: بانک مرکزي موسسات بزرگ 

بدون مجوز را ساماندهي کرده و ساماندهي خواهد کرد.  

 تمديد نرخ  سود بانك ها به راحتى رصد مى شود

 (ادامه از صفحه١) رئيس سازمان مديريت 
و برنامه ريزي کشور با بيان اينکه بر اساس 
برنامه، متوسط رشد کشور بايد ٨ درصدي 
رشد  اين  به  دستيابي  براي  افزود:  باشد، 
هزار   ١٠٦٣ تا  هزار   ٨٠٠ نيازمند  ساالنه 
ميليارد تومان منابع هستيم که طبيعتًا بخشي 

از آن از منابع داخلي و بخشي هم از طريق 
شود.  مي  تأمين  خارجي  گذاري   سرمايه 
نوبخت با بيان اينکه پس از دو سال رکود، 
پارسال به رشد ٣ درصدي رسيديم، اضافه 
تا رسيدن به رشد ٨ درصدي فاصله  کرد: 
زيادي داريم که بايد براي تحقق آن برنامه 

با  دولت  سخنگوي  کنيم.  تالش  و  ريزي 
نفر  هزار   ٣٨  ،٩٣ سال  در  اينکه  به  اشاره 
اعتبار  تومان  ميليارد   ٥٢٥ اختصاص  با  را 
استخدام  ها  سازمان  و  ها  وزارتخانه  در 
نفر  هزار   ٨ استخدام  براي  افزود:  کرديم، 
ديگر هم دولت آزمون برگزار کرد. نوبخت 

را مخفيانه  استخدامي  گفت: فرصت هاي 
استخدام در  براي  قرار نمي دهيم و حتمًا 
دستگاه هاي دولتي آزمون برگزار خواهيم 
کرد اما در عين حال براي کارکنان شرکتي 
هايي  اولويت  ها  وزارتخانه  و  ها  سازمان 

قرار مي دهيم. 

خبر نوبخت از برنامه دولت براى استخدام 

يادداشت
 نقشه تازه چينى ها براى بازار ايران و جهان

نتيجه  اين  به  چين  باالخره  که  است  روزي  چند   
رسيده که برابري ارزش يوآن با ارزهاي معتبر دنيا 
کافي  پله اي  چند  سقوط  همين  و  دهد  کاهش  را 
طراحي  دنيا  اقتصاد  براي  دوباره اي  نقشه  تا  است 

بفروشند. ارزان تر  را  توليداتشان  کنند و 
 چين ظرف روزهاي گذشته ارزش برابري يوآن را 
به عنوان پول ملي خود در برابر ارزهاي معتبر دنيا 
نگران  را  دنيا  همه  اساس،  اين  بر  و  داده  کاهش 
مبادا دوباره بخواهد کاالهاي خود  کرده است که 
بازارهاي جهاني  روانه  از قبل،  ارزان تر  و  ارزان  را 
جدي  مشکلي  با  را  کشورها  ساير  توليد  و  کند 

مواجه سازد.
رخ  حالي  در  اتفاق  اين  تابناک؛  گزارش  به    
مي دهد که بسياري از کارشناسان، کاهش برابري 
ساز  زمينه  را  دنيا  معتبر  ارزهاي  با  يوآن  ارزش 
واردات ارزان از چين مي دانند و اين امر از دو بعد 
دنيا  کشورهاي  ساير  همانند  هم  ايران  اقتصاد  بر 

بود. اثرگذار خواهد 
است  ممکن  چيني  کاالهاي  واردات  آنکه  اول   
کنار  در  امر  اين  و  شود  انگيز  وسوسه  دوباره 
در  است  قرار  دولت  که  نرخي  تک  ارز  سياست 
اقتصاد ايران به زودي پياده سازي کند و براساس 
اندکي نسبت به  آن، پيش بيني مي شود که دالر 
مجدد  را  چين  از  واردات  بشود،  هم  ارزان تر  قبل 
براي بسياري از واردکنندگان فرصت طلب، مقرون 
به صرفه تر و پرسودتر از هر زمان ديگري بکند.

بازارهاي  به  ايراني  کاالهاي  صادرات  آنکه  دوم   
چين  نام  به  قدرتمندي  رقيب  هم  باز  دنيا  ديگر 
خواهد يافت که عالوه بر آنکه بسيار ارزان توليد و 
روانه بازارهاي صادراتي مي کند، دامپينگ(صادرات 
شده)  تمام  هزينه هاي  از  کمتر  قيمت  با  کاال  يک 
نيز يدک  را  اقسام مشوق هاي صادراتي  و  انواع  و 
توليدات  براي  را  عرصه  امر،  همين  که  کشد  مي 

صادراتي ايران تنگ مي کند.
اکنون  هم  که  است  اين  هم  ماجرا  ديگر  بعد   
بازارهاي  به  که  ايران  معدني  مواد  از  بسياري 
قيمت  کاهش  تنگناي  با  شوند،  مي  صادر  جهاني 
بازارهاي جهاني  در  از حضور چين  ناشي  البته  که 
بنابراين  و  است  مواجه  است،  فوالد  خصوص  به 
يوان  برابري  ارزش  اين کاهش  باشد که  قرار  اگر 
بيفتد،  اتفاق  هم  جهاني  معتبر  ارزهاي  مقابل  در 
قبل  از  بدتر  را  صادراتي  کاالهاي  روز  و   حال 
بايد  اميد  به نظر مي رسد دولت تدبير و  مي کند. 
يک بار ديگر با بازنگري در تعرفه ها و به خصوص 
براي کشور چين و کاالهاي   اعمال شرايط خاص 
به  را  حفاظتي  بلند  ديوار  حداقل  اش،  توليدي 
اين  مقابل  در  آنها  از  و  بکشد  ايراني  توليدات  دور 

کند. حفاظت  نامحسوس  هاي  دامپينگ 

پليس مالياتى تشكيل مى شود 

رئيس کل سازمان امور مالياتي با بيان اينکه اصالح 
قانون ماليات هاي مستقيم که در چند روز گذشته از 
سوي رئيس جمهور به اين سازمان ابالغ شد از اول 
فروردين سال ۹۵ اجرا مي شود، گفت: در اين قانون 
مالياتي است پيش  پليس  مالياتي که همان  بازرسي 
بيني شده است. به گزارش تسنيم، عسکري افزود : 
قرار است با تشکيل بازرسي مالياتي بتوانيم رصدهاي 
ميداني خود را در کشور انجام دهيم و دادسرا و دادگاه 
ويژه مالياتي را در کشور ايجاد کنيم.وي همچنين با 
اشاره به اينکه تا پيش از اين قانون کساني که تا صد 
هزار تومان بدهي سنواتي مالياتي داشتند از پرداخت 
ماليات معاف مي شدند، گفت: اين مبلغ به يک ميليون 

تومان در قانون جديد افزايش يافت.

شبكه ملى اطالعات استانى كليد خورد

و  پويايي  گفت:  مجازي  فضاي  عالي  شوراي  دبير 
جهش براي پيشرفت ايران در حوزه فضاي مجازي 
وجود ندارد، همچنان که رتبه ايران در شاخص هاي 
تغييري  اخير  سال  چند  در  الکترونيک  دولت  کالن 
نداشته از اين رو براي ايجاد جهش و انگيزه به عنوان 
استاني  اطالعات  ملي  استان کشور شبکه  نخستين 
فارس،  گزارش  به  مي شود.  راه اندازي  کرمانشاه  در 
محمدحسن انتظاري، از ايجاد شبکه ملي اطالعات 
خبر  کرمانشاه  استان  در  بار  نخستين  براي  استاني 
داد. وي اظهار کرد: در بررسي ها متوجه شديم، اگر 
پويايي زيادي درباره فضاي مجازي در کشور نباشد، 
ايران عقب خواهد افتاد و اين موضوع به عنوان يک 

دغدغه مطرح است.

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

09159658659

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
با پيچ و رولپالك 

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهــدى 
  نصب ، خريد و فروش لوازم

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد يرازى
09151642377 - وسيله كار

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

 

 : 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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

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

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

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2-  منزل وياليى در انقالب 19 ، 204 متر زمين 90 بنا ، 120 ميليون يا معاوضه با زاهدان بالمانع

3- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر
4-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 61 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون

5- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون، باقى طى دوران ساخت
شرايط چك معتبر بالمانع يا معاوضه بالمانع
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mامــالك آسمــان

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

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

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

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

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

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

بلوار صنعـت و معـدن (5)

كانون فرهنگى مذهبى هالل 14 بانوان بيرجند برگزار مى كند
جشن ميالد امام رضـا (ع 

زمان: چهارشنبه 94/6/4 ساعت 9/30صبح     مكان: مدرس 37 حسينيه شهيد زوارى 
 سخنران: سركار خانم حجى پور مدير محترم حوزه و مدرس دانشگاه

مداح: سركار خانم نخعى

(



پيام شماواگذاري 95 خودرو به دهياري هاي استان  
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 3 شهريور 1394 * شماره 3301
به 3 آوا  سالگرد  نوزدهمين  تبريك  ضمن  آوا.  سالم 

شما و همكاران محترم، مدت 9 ماه قبل در باجه 
مخابرات خيابان انقالب جهت مجتمع پرستاران 
واقع در خيابان شهيد فايده نام نويسى و وجه 
واريز شده است. با مراجعات مكرر جوابى قانع 
كننده اعالم نشد. با ادعاى به روز رسانى مخابرات 
و سرويس دهى كه فقط در دريافت وجه است نه چيز 

ديگر، خواهشمندم پيگيرى فرماييد.
0915...669
پروانه  مبلغ  رفتم.  شهردارى  به  پروانه  براى   9 برج 
نكردم.  پرداخت  نداشتم  پول  چون  شد  ميليون   28
االن كه شهردارى تخفيف45 درصدى گذاشته رفتم 
و  شهردارى  فقط  ميليون!   48 شد  تخفيف  كسر  با 
شوراى شهر مشخص كنند چند درصد گران كردند 
آيا شهر بيرجند با مقايسه با شهرهاى ديگر 
ثروت مردمشان چند صد برابر شده يا شهر 
ما از نظر توريستى رتبه اول شده! شوراى شهر 
و شهردارى براى مردم مكان هاى تفريحى زيادى 

ساختن خرچشان چند برابر شده و ...
935...964

سالم شهردارى پول عوارض و تجارى وآماده 
محله  و  معصوميه  محله  مردم  از  را  سازى 
ولى  گيرد!  مى  يكسان  شهر  تمام  و  مدرس 
بلوار شهيد عبادى شده  اين  خدمات صفر است. 
محل پاركينگ كاميون ها و تعميرگاه كاميون ها و ... 
هر چه با شهردارى تماس مى گيريم جواب درستى 

نمى دهند! لطفًا جوابگوى مردم باشيد.
915...042

شهردارى  و  راه  اداره  از  خواستيم  مى  سالم. 
شهرستان سربيشه بابت آسفالت نمودن جاده 
روستايى باسناباد و خاواز كه آرزوى چندين ساله 
مردم اين روستاها بود كمال قدردانى وتشكر را 
داشته باشيم. اميدواريم كه خداوند توفيق خدمت 

خالصانه به همه ما عطا بفرمايد.
915...393
باسالم، مطلب «خريد خودرو صفر خارجى ممنوع» 
از  گرچه به صورت ظاهر يك توصيه براى حمايت 
هزار   100 تلفات  آمار  به  آيا  اما  است.  داخلى  توليد 
نفرى ساليانه كه حاصل حمايت انحصارى و بى قيد 
طى  كيفيت  بى  ملى  توليد  اصطالح  به  از  شرط  و 
با  را  آن  سنگين  بسيار  بهاى  مردم  و  بوده  ها  سال 
جان پرداخته اند، اندكى توجه كرده ايد؟ در ثانى چرا 
كنندگان  توليد  اصطالح  به  همين  كه  نكرديد  ذكر 
كه  كننده محصوالتى هستند  وارد  و  فروشنده  خود 
منظور نظرتان است. نكته آخر اينكه اگر توليد كننده 
داخلى تحت فشار رقابت مجبور به عرضه محصول 
با  بگذاريد  كجاست،  اشكالش  شود  كيفيت  با 
افزايش كيفيت توليدات ملى اقتصاد كشور در 
بازارهاى ديگر نقاط جهان هم رقيب با قدرتى 

باشد و ميزان اشتغال چند برابر شود.
912...820

95 خودروى سبك و سنگين به دهيارى هاى خراسان جنوبى با حضور معاون عمران و توسعه امور 
شهرى و روستايى وزير كشور واگذار شد. مدير كل دفتر روستايى و عشايرى استاندارى گفت: اين 
خودروها شامل مينى لودر، نيسان و ماشين آتش نشانى است كه روز گذشته تحويل دهيارى هاى 

استان شد. شفيعى افزود: براى خريد اين ماشين آالت 65 ميليارد ريال هزينه شده است.

* رحيم زاده

 سر انگشت دستانش در تار و پود  قالى ماهرانه مى رقصد،
تمام دلخوشى او در چهار چوب  آهنين دار قالى  خالصه 
شده است.  آرزوها و حسرت هايش  را در تار و پود  قالى 
گره  مى زند.  اشك ها و لبخندهايش را رج به رج  قالى 
به هم مى بافد. آرزوها  را با همراهى بغض ها  و نواهايى 
عاشقانه اش نقش آفرينى مى كند و عشق را در تار و پود  

قالى ها به يادگار مى گذارد... 
محمدى پير مرد 64 ساله اى است كه به همراه زن و 
قالى  با  بيرجند  اطراف  از روستاهاى  دخترانش در يكى 
 بافى گذران زندگى مى كنند، وى در گفتگو با خبرنگار ما 
از وقتى كودكى بيش نبودم در كارگاه هاى  مى گويد: 
قالى بافى بافت قالى را به اجبار والدين ياد گرفتم و از 
همان موقع اين كار را ادامه داده و آن را براى شغل آينده 

خود  انتخاب كردم.

بيمارى چشمى و مفاصل، رهاورد كار قالى بافى
 

گويد:  مى  استان  در  فرش  وضع  از  گاليمندى  با  وى 
متأسفانه با وجود زحمت كار  قالى بافى عوايد اين كار  
اقالم   ساير  و  نخ  گرانى  به  توجه   با  و  بوده  كم  بسيار 

گذران زندگى برايمان دشوار است. 
همسر وى نيز كه 61 سال سن دارد، مى گويد:  از اولين 
بافته  قالى  شوهرم  پاى  به  پا  ازدواج  از  بعد  هاى  سال 
بد  بازار  با وجود  اين مدت  از گذشت  امروز پس  و  ام  
اقتصادى نه تنها هيچ پس اندازى نداريم كه به  بيمارى 
هاى چشمى و جسمى بسيارى مبتال شده ايم و به دليل 
مشكالت بيمه قالى بافان در تأمين مخارج درمانى خود 

با مسايل مالى عديده روبرو هستيم.
 

سود اصلى به جيب دالالن مى رود
ديگر انگيزه اى براى كار باقى نمى ماند 

يوسفى يكى  از فروشندگان و تاجران قالى دست باف 
قالى  دار   18 از  بيش  گذشته  هاى  سال  در  گويد:  مى 
داشتم كه حدود 40 نفر زن و مرد و دختر در آن مشغول 
قالى بافى  بودند اما امروز به دليل ركود بازر، قالى بافان 
پيشرفت  وى  اعتقاد  به  ندارند.  قالى  بافت  به  تمايلى 
باالى  قيمت  و  ماشينى  هاى  فرش  تنوع  و  تكنولوژى 
فرش دست بافت، كمتر كسى تمايل به خريد قالى هاى 
دستباف  دارد و از طرفى  وقتى بافنده با زحمات شبانه 
روزى پاى دار قالى كمترين  سود و دستمزد را مى گيرد 
ديگر  رود،  مى  دالالن  جيب  به  اصلى  سود  واقع  در  و 

انگيزه اى براى كار قالى بافى باقى نمى ماند. 
اسدالهى زنى ميانسال است كه مدت بيش از بيست سال 
است كه  قالى مى بافد و به عنوان سرپرست خانواده از 
راه قالى بافى خرج زندگى خود و 4 فرزندش را تأمين 
مى كند. وى در گفتگو با آوا مى گويد: از ساعت 4 صبح 
به همراه دو دخترم پاى دار قالى مى رويم و تا غروب 
خورشيد قالى مى بافيم. وى در ادامه ميانگين مدت زمان 
بافت قالى را بستگى به نحوه بافت دانسته و مى گويد: 
به عنوان مثال بافت قالى مترى با ميانگين 12 ساعت 

كار در روز تقريبًا 8 ماه طول مى كشد.

  فرشبافان با توجه به هنرى 
كه به خرج مى دهند مزد دريافت نمى كنند  

خراشادى زاده يكى ديگر از فروشندگان فرش در خيابان 
جمهورى اسالمى بيرجند از سابقه ديرينه فرش بافى در 
خراسان جنوبى صحبت مى كند و مى گويد: فرش بافى در 

استان سابقه اى 500 سال به باال دارد.
وى به كم شدن تعداد فرشبافان استان نسبت به دهه 70 
زنان  استان،  فرشبافان  بيشتر  مى گويد:  و  مى كند  اشاره 

خانه دار و دختران هستند.
اين فروشنده با اشاره به اينكه فرشبافان با توجه به هنرى 
افزايد:  كه به خرج مى دهند مزد دريافت نمى كنند، مى 
يكى از داليل پايين بودن مزد فرشبافان در استان، نبود 
فرش  چندين  بتوانند  كه  فرش بافى  بزرگ  كارگاه هاى 

يك دست ببافند، است. 
اين فروشنده فرش يادآور مى شود: در خراسان جنوبى 
به دليل اينكه فرشبافى به صورت تك دار است نمى توان 

چند فرش به صورت يك دست پيدا كرد.

متناسب با ظرفيت استان فرش توليد نمى شود 

حقيقى رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
اينكه زيرساخت هاى صادرات فرش در  بيان  با  جنوبى 
حاضر  حال  در  افزايد:  مى  ندارد،  وجود  جنوبى  خراسان 
كشور  گمركات  ساير  طريق  از  استان  دستباف  فرش 
برندهاى  جزو  كه  استانى  در  بايستى  و  مى شود  صادر 
تخصصى  گمرك  هاى  زيرساخت  است  فرش  اصلى 
فرش ايجاد شود. وى با اشاره به اينكه نتوانسته ايم مواد 
اوليه ارزان و مناسب فرش را به صورت خاص در استان 
ظرفيت  با  متناسب  «متأسفانه  گويد:  مى  كنيم،  عرضه 
استان فرش توليد نمى شود و در دادن تسهيالت فرش 

مشكالتى وجود دارد».

سهميه بافندگان خراسان جنوبى
از بيمه تأمين اجتماعى ناچيز است

فرش  دايمى  نمايشگاه  راه اندازى  بر  تأكيد  با  حقيقى 
نمايشگاه  اين  در  كند:  مى  تصريح  جنوبى،  خراسان  در 
مى توان آموزش فرش را به صورت حرفه اى دنبال كرد 
و مواد اوليه، كارگاه و عرضه فرش را در مكانى مناسب 
انجام داد. وى با ابراز گاليه از اينكه سهميه بيمه تأمين 
بافنده  اجتماعى 5 هزار نفرى در مقابل وجود 50 هزار 
كند:  مى  عنوان  است،  ناچيز  بسيار  جنوبى  خراسان  در 
اين امر نشان مى دهد كه نسبت به متوسط كشورى از 
ظرفيتى كه بايستى براى بافندگان استان استفاده مى شد 
ايجاد نشده است و توزيع در كشور ناعادالنه بوده است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى 
با اشاره به اينكه بيمه تأمين اجتماعى بافندگان نياز به 
پايش دارد، مى گويد: بايد افرادى كه توليدكننده فرش 
بافندگان خارج  بيمه  از گردونه سهميه  نيستند  دستباف 

شوند و به فعاالن اين بخش تعلق گيرد.

لزوم اعتبار رديف دار در بودجه استانى 
براى توسعه فرش خراسان جنوبى

حقيقى با بيان اينكه براى توسعه صنعت فرش در استان 
فرش  تشكل هاى  و  نهاد  مردم  سازمان هاى  از  بايد 
استفاده شود به گونه اى كه اين فرش را تبديل به توليد 
ملى كنيم، مى افزايد: هنر قالي بافي در خراسان جنوبي 
داري سابقه تاريخي بسيار زيادي است و هنوز فرش هاي 
جهاني  مختلف  بازارهاي  در  منطقه  اين  دستباف 
بايد سهم  اينكه  بر  تأكيد  با  وى  دارد.  زيادي  مشتريان 
فرش خراسان جنوبى را در كشور ارتقا دهيم و از ظرفيت 
استان حداكثر استفاده بشود، بيان مى كند: در بعضى از 
استان هاى كشور با وجود اينكه برند فرش ندارند اما در 
سر جمع اعتبارات استانى، اعتبار رديف دار براى توسعه 

زيرساخت هاى صنعت فرش گذاشته مى شود.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى 
و  مود  فرش  برند  وجود  با  استان  اين  در  اما  داد:  ادامه 
فرش  توسعه  براى  رديف دار  اعتبار  ريالى   قهستان 

در نظر گرفته نمى شود. 
و  همدلى  امسال  شعار  بايد  اينكه  به  اشاره  با  حقيقى 
همزبانى، دولت و ملت را به معناى واقعى استفاده كنيم، 
حوزه  مردمى  تشكل هاى  و  سازمان ها  بايد  افزايد:  مى 

فرش حمايت شوند تا صنعت فرش استان احيا شود.

اهميت زيرساخت هاى فرهنگى 
براى توسعه فرش استان

 حقيقى بر اهميت زيرساخت هاى فرهنگى براى توسعه 
فرش استان تأكيد مى كند و ادامه مى دهد: در همين 
راستا تفاهم نامه همكارى بين سازمان صنعت، معدن و 
جنوبى  خراسان  پرورش  و  آموزش  كل  اداره  و  تجارت 
بسته شده است. وى با اشاره به اينكه كميته امداد امام 
مى كند،  تالش  استان  فرش  احياى  براى  (ره)  خمينى 
عنوان مى كند: اين نهاد با حمايت هاى خود از ساماندهى 
شده  توليد  محصوالت  فروش  و  اوليه  مواد  تأمين   و 
و  شده  پنهان  خوشه اى  به  تبديل  مددجويان  توسط 
در  الگو  يك  به  تبديل  امداد  كميته  كار  اين  اميدواريم 

صنعت فرش استان و كشور شود.
مدير كميته گردهمايى هاى علمى هنرى انجمن علمى 
چهارمين  برگزارى  از  آوا  با  گفتگو  در  نيز  ايران  فرش 
همايش سراسرى دانشجويان و دانش آموختگان فرش 
جنوبى  خراسان  دستباف  فرش  ملى  همايش  و  كشور 
آموزش  بررسى  هدف  با  مهرماه   16 و   15 روزهاى  در 
متقابل  مندى  بهره  و  دستباف  فرش  رشته  دانشگاهى 
بخش توليد و دانشگاهى از يكديگر و كمك به توسعه 

علمى فرش دستباف خبر داد.
خراسان  در  دستباف  فرش  سابقه  اول  صميمى  محمد 
كند  مى  عنوان  پيش  سال   1100 از  بيش  را  جنوبى 
است كه مرحوم  اى  به گونه  اين قدمت  افزايد:  و مى 
هجرى   346 سال  در  عبدا...  ابو  به  ملقب  مقدسى 
اين  هاى  فرش  از  قهستان  منطقه  از  عبور  در  قمرى 
ادامه مى دهد: خراسان  منطقه سخن گفته است. وي 
 جنوبي از مناطق مهم و نه گانه فرش كشور است كه 
استان  اين  در  فرش  مناظق شاخص  از  درخش  و  مود 
بوده و هم اكنون مناطق بسياري از استان به اين هنر 

صناعي اشتغال دارند.
فرشبافى  صنعت  گذشته  در  كند:  مى  خاطرنشان  وى 
در  هنرمندان  و  بوده  برخوردار  بسزايى  رونق  از 
فرش،  كشى  نقشه  و  طراحى  شامل  وابسته  صنايع 
هاى فعاليت  فرش  پرداخت  و  مرمت  گياهى،   رنگرزى 
اين  زمان  گذر  در  متأسفانه  كه  اند  داشته  بسيارى    
توجهى  بى  مورد  و  فروغ شده  كم  استان  در  ها  رشته 

قرار گرفته است.

مهمترين مزاياى فرش استان

را  بيرجند  فرش  فراروى  مشكالت  عمده   صميمى 
توليد،  نامه  برنامه  و  نبود طرح  از  ناشي  بافى  بى هدف 
نشدن  مهيا  مجرب،  كنندگان  توليد  و   كار  استاد  نبود 
با  مرتبط  هاى  و شركت  ها  تشكل  براي  فعاليت  بستر 
توليد فرش در استان عنوان مى كند و مى افزايد: عدم 
اهميت به فرش در استان به عنوان يك رشته با دامنه 
اشتغال باال پس از كشاورزى و دامدارى، هدايت توليدات 
فرش توسط توليد كنندگان جز و بدون برنامه، نبود توليد 
كنندگان بزرگ و برنامه محور، از ديگر مشكالت پيش 

روى صنعت  فرش بافى در استان است.

امور فرش دستباف در استان
صرفاً در حال سپرى شدن است
نه پيش بردن و هدايت كردن 

مدير كميته گردهمايى هاى علمى هنرى انجمن علمى 
فرش ايران  در ادامه با يادآورى مزيت هاى بسيار فرش 
توليدى استان مى گويد: وجود نيروى انسانى فراوان و 
خالق  و با سابقه  فرشبافى، توليد ارزان و متناسب با بازار 
جهانى فرش، كيفيت مناسب فرش هاى بيرجند در قياس 
با قيمت آن، وجود مواد اوليه با كيفيت باال در منطقه و 
با رجشمارهاى  و  توليد سايزهاى مختلف فرش  قابليت 
متفاوت از مهمترين مزاياى فرش استان است. وى اظهار 
قابليت  و  سرشار  هاى  مزيت  وجود  با  كند  مى  تأسف 
هاي متعدد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و امنيت انساني 
در صنعت فرش بافى استان تحليلى درست از اين هنر 
صناعى و ارزشمند وجود ندارد و امور فرش دستباف در 
استان صرفًا در حال سپرى شدن است نه پيش بردن و 

هدايت كردن.
صميمى عمده طرح هاى فرش منطقه را شامل ريزماهى، 
 خشتى، محرمات، بته جغه، كله اسبى، ربعي سعدى، واگير اى
 و نايينى  بر مى شمرد  و مى افزايد: در حال حاضر طرح هاى

ريزماهى و خشتى رايج ترين طرح هاى رايج در بيرجند 
هستند كه تقريبًا  95 درصد توليدات فرش را در برگرفته 

و 5 درصد باقيمانده شامل ساير طرح ها است.
وى در ادامه با يادآورى مشكالت فرش استان تأكيد مى 
بايد فرش دستباف  استانى  كند: مجموعه دستگاه هاى 
در  استان  در  فرد  به  منحصر  قابليت  يك  عنوان  را 
جهت تأمين اشتغال، ترميم معيشت و پايدارى جمعيتى 
روستايى  پذيرفته و فرش را در رديف ديگر دغدغه هاى 
و....  برق  دامدارى،  كشاورزى،  آب  راه،  قبيل  از   استان 
بايد عميقًا و مستمراً مورد توجه قرار دهند و سطح نگاه 
پردامنه  شغل  سومين  عنوان  به  رشته  اين  به  را   خود 

خراسان جنوبى تغيير دهند.

 كمك گرفتن از توليد كنندگان مطرح كشور 
براى سرمايه گذارى اجتناب ناپذير است

 صميمى با تأكيد بر اينكه به دليل ويژگي هاي جغرافيايي، 

اقليمي و آب و هوايي استان توسعه كشاورزي، دامداري و 
صنايع تنها براي مناطقي معدود قابل برنامه ريزي است 
اظهار نمود، به دليل محدوديت منابع آبي و كم استعداد 
فرش  كشاورزي،  براي  استان  اراضي  از  بسياري  بودن 
روستاها،  پايداري  براي حفظ  ارزشمند  دستباف فرصتي 
ترميم اقتصاد روستايي و افزايش ضريب اشتغال در اين 

مناطق به شمار مي رود. 
محور  اشتغال  و  جامع  هاي  برنامه  تدوين  با  همچنين 
شهرها  حاشيه  در  قاليبافي  هاي  مجتمع  تأسيس  براي 
كه عمومًا ميزبان مهاجرين روستايي است، مي توان با 
جذب و توانمند سازي آنان، بروز ناهنجاري هاي متعدد 
با نظارت  از سويي  تقليل داد و  را  اجتماعي  فرهنگي و 
فراهم  را  فرش  توليدات  كيفي  ارتقاي  شرايط  متمركز، 
نمود. در مجموعه اين اهداف، به دليل ضعف هاي متعدد 
توليد  از  گرفتن  كمك  استان،  در  فرش  توليد  نظام  در 
كنندگان مطرح و توانمند كشور براى سرمايه گذارى در 

فرش استان اجتناب ناپذير است. 
فعلى  كنندگان  توليد  توانى  كم  كند:  مى  تصريح  وي 
شدن  سيال  سبب  هدف،  و  برنامه  نداشتن  و  بيرجند 
امور توليد فرش و كم فروغ شدن توليدات ارزشمند در 
استان شده و لذا به دليل نبود توليد كننده با قابليت هاى 
نه  برنامه محور،  و  اقتصادى، تخصصى، هدفگرا  باالى 
تنها فرش استان به اضمحالل رفته است بلكه با سوء 
رفتار و كاهش سطح كيفى فرش ها، بافندگان پرتالش 
به  و  رسند  نمى  واقعى خود  و  استحقاقي  به حقوق  نيز 
اندك،  فروش  بهاي  يا  قليل،  مزدهايى  دريافت   دليل 
را  فرشبافى  عطاى  و  كرده  رها  را  فرشبافى   دارهاى 

به لقايش بخشيده اند. 
وى در پايان به تشكيل، تقويت، توانمند سازى و حمايت 
استان  وابسته  هنرهاى  و  فرش  توليد  هاى  تشكل  از 
و  فرش  كيفى  و  كمى  رشد  بستر  نمودن  فراهم  جهت 
قبيل  از  استان  در  محو شدن  حال  در  وابسته  هنرهاى 
رنگرزى، طراحى فرش، مرمت و نظارت بر توليد اشاره 
از  استان شديداً  فعلى  در شرايط  افزايد:  و مى  كند  مى 
نبود توليد كننده برنامه گرا و توسعه خواه رنج مى برد و 
افراد فعلى نه توليد كننده بلكه صرفًا تداركات چى توليد 

 

و  توجه  مسئوليت  هرگونه  از  فارغ  را  خود  بوده  فرش 
برنامه ريزى مى داند.

قالى بـافى استـان
در مسيـر فراموشى

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه دانشگاه علوم پزشكى 
و خدمات بهداشتى درمانى بيرجند

احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
يك  است  قرار  «كى  درباره   94/05/08 مورخ  شما 
مركز MRI در بيرجند احداث شود؟ بيمارستان ولى 
عصر (عج) تنها مركزى است كه عكس زنده و مرده 
را انجام مى گيرند. به من دو ماه ديگر نوبت دادند 
برسد  تشخيص  و  نتيجه  به  زود  بيمار  اينكه  براى 
برايش عكس مى نويسند، حاال شما فكر كنيد اگر 
شهرهاى  به  عكسش  گرفتن  براى  نتواند  مريض 
بزرگ برود در اين چند ماه تا نوبتش شود چه درد و 
زجرى را بايد تحمل كند و اگر مشكل و بيماريش 
به  نياز  يا  شود  مى  وخيم  حالش  چقدر  نباشد  حاد 
بايد متحمل هزينه هاى  ... پيدا مى كند و  عمل و 
گزاف شود.» به استحضار مى رساند: عليرغم فعال 
شدن شيفت هاى شب (3 شب در هفته) و افزايش 
پذيرش بيماران نسبت به قبل، به دليل حجم باالى 
درخواست هاى پزشكان متخصص نسبت به قبل در 
استان تا راه اندازى دستگاه دوم در استان، روند نوبت 
دهى بيماران MRI بهبود محسوسى نخواهد داشت 
و در حد يك ماه انتظار خواهد بود. همچنين بعضى 
از درخواست هاى MRI از جمله درخواست هاى با 
تزريق و MRI مفاصل به علت طوالنى بودن زمان 
انجام كار آنها نوبت طوالنى ترى نياز خواهند داشت. 
الزم به ذكر است با بررسى و مقايسه نويت دهى در 
مى  ها  استان  ساير  دولتى  درمانى  بهداشتى  مراكز 
توان دريافت كه نوبت دهى MRI در اين استان با 

يك دستگاه موجود، منطقى و قابل قبول است.

انا هللا و انا اليه راجعون

آقايان: حسن على اكبرى ، رامين بصيرت ، سعيد مقيمى
 محمد عابدينى و سركار خانم ها: فاطمه على اكبرى

 زهره على اكبرى و سميه على اكبرى
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براى آن مرحومه از درگاه ايزد منان طلب آمرزش و مغفرت داريم.

محمد حسن تقديرى و خانواده

خانواده محترم الماسى
درگذشت مرحومه خديجه الماسى 
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براى خانه اى كه تازه اجاره كرده بودم دنبال اينترنت بودم. 
با يكى از دوستان صحبت مى كرديم كه گفت چرا از «الك 
پشت دونده» اينترنت نمى گيرى؟ گفتم مگه الك پشت هاى 
اينترنت ميدن؟ گفت: تو اين دوره و زمونه كه  دونده هم 
اينترنت  هم  گچه  تو  پاشون  يه  كه  باردارى  كواالهاى 
پرسرعت ارائه ميدن اين الك پشت دونده بهترين شركت 
خدمات اينترنته. حرفش با اين كه منطقى نبود ولى قانعم 
كرد و روز بعد به شركت «الك پشت دونده» مراجعه و در 
خواستم را مطرح كردم. خانمى كه پشت ميز نشسته بود 
شماره تلفنم را پرسيد. عذرخواهى كردم و گفتم من ازدواج 
كرده ام. نمى دانم چرا ناراحت شد. براى اين كه از دلش در 
بياورم گفتم: خيلى خب، ناراحت نشو. شماره خونه رو مى تونم 

بدم.
از «بى شششعور»هاى  ناراحت شد. نگاهى سرشار  بيشتر 
رو  رفتارتون  نمى خوام.  گفتم:  بگين!  گفت:  و  كرد  ناگفته 
به  رفتم  مشتريه؟  با  برخورد  طرز  چه  اين  كنين.  اصالح 
خانمى كه كنار اين خانم بى جنبه نشسته بود سالم كردم 

و گفتم: ببخشيد اينترنت مى خواستم! گفت: شماره خونه تون 
لطفا. در دلم آفرين و درود گفتم به اين همه فهم و كماالت. 
شماره را گفتم. در كامپيوترش وارد كرد و نگاه خوشحال و 
خندانش را از كامپيوتر به چشمانم دوخت و گفت: تبريك 
ميگم! با خوشحالى گفتم: پسره؟ ابروهايش را در هم كشيد 
و با خشم چند ثانيه خيره به من نگريست. واقعا نمى دانم 
وضعيتى  كنم.  كنترل  را  شوخى هايم  نمى توانم  امروز  چرا 
شده! گفتم: عذر مى خوام، امروز يه كم حالم خوب نيست. 
گفت: منطقه شما مجهز به فيبرنورى شده. من كه اصال 
نمى دانستم فيبر نورى چى هست و نزديك ترين حدسى كه 
مى توانستم بزنم اين بود كه فاميل محمد نورى اينا باشه با 
خوشحالى گفتم: جدى؟ فيبر نورى؟ واى خدا باورم نميشه. 
حاال شخص خاصيه اين فيبر نورى؟ گفت: نه. سيم هاى به 
خصوصى هستن كه اطالعات رو با سرعت نور انتقال ميدن 
و به دست شما مى رسونن.گفتم: يعنى تو منطقه ما سرعت 
اينترنت اينقدر باالست؟ سرش را به نشانه تاييد تكان داد. با 
خوشحالى گفتم: ديگه نمى تونم صبر كنم. اگه ممكنه سريعا 

نسبت به رانژه خط من مبادرت فرماييد. خانم مهربان با لبخند 
گفت: ولى ما نمى تونيم!حيرت زده گفتم: چرا؟ گفت: چون 
فيبر نوريه. گفتم: خب خوبه ديگه. سرعتش كه باالتره. گفت: 
ما فقط مى تونيم رو سيم هاى مسى اينترنت ارائه بديم. با 
تعجب گفتم: مسى؟؟ گفت: اگه مى خواهى با سيم مسى و 
سيم رونالدويى شوخى كنى خودت برو بيرون.گفتم: حقيقتا 
مى خواستم شوخى كنم. خوب شد قبلش گفتى. حاال تكليف 
من چيه؟ چى كار بايد بكنم؟ گفت: شما سه راه دارين. يك 
اين كه مشترك اينترنت مخابرات بشين كه سرعتش پايينه، 
قطعى زياد داره، تلگرام و اينستاگرام رو هم به خاطر عاقبت 
خودتون باز نمى كنه. دو اين كه از اينترنت همراه استفاده 
كنين. يعنى با موبايل متصل به اينترنت بشين كه شركت هاى 
محترم مخصوصا اون زرده طرح هاى خوب و به صرفه اش 
رو برداشتن. سومين راه اينه كه از «وايمكس» استفاده كنين. 
مى تونم بپرسم حقوق ماهانه تون چقدره؟ من كه گيج شده 
بودم گفتم: بله... ماهى سه ميليون و پانصد. گفت: متاسفانه 
شما براى استفاده از وايمكس خيلى فقيرين. از خانم محترم 

و باشخصيت تشكر كردم و از شركت الك پشت هاى دونده 
خارج شدم. االن يك ماه از آن روز مى گذرد. على رغم سياه 
نمايى هاى خانم باشخصيت شركت خدمات اينترنتى اى را 
به  قيمت هايش  هم  باالست  سرعتش  هم  كه  كردم  پيدا 

صرفه است.
مجانى هم راه اندازى كردند و خودشان آمدند در خانه مان 
صورت  به  ساعت  سه  هر  ساختند،  مخصوص  كوره هاى 
شيفتى مى رويم ذغال سنگ مى ريزيم و اينترنت را كانكت 
نگه مى داريم. همه مان خيلى راضى هستيم. هم فعاليت بدنى 
و ورزش محسوب مى شود و هم هميشه يادمان مى ماند كه 
اينترنت با چه مشقتى به دست مى آيد. اين نارضايتى ها هم 
 كه هست اين ها همه تقصير خارجى هاست. مى دونى چرااا؟ 
چون مردم راحت طلب شده اند. ان شاا... به زودى به عصر 
پارينه سنگى برگرديم تا مردم راحت طلبى و تن آسانى را 
ترك كنند و قدر مسئوالن، اينترنت كشور، اون شركت زرده 

و دستاوردهاى ارتباطاتى كشور را بيشتر بدانند.
آيدين سيار سريع

جزيره قابل حمل بخريد! 
يك شركت تجارى پروژه هاى ساخت جزاير مصنوعى قابل حمل را آغاز كرده كه مورد استقبال سوپر ميلياردرها قرار گرفته است. اين 
شركت جزاير مصنوعى با امكانات رفاهى كامل از قبيل اسكله پهلو گرفتن قايق، استخر، سالن پذيرايى و هرآنچه براى يك تعطيالت 
اعيانى نياز داشته باشيد برايتان مى سازد. مشتريان هر زمان تمايل داشتند، جزيره اختصاصى خود را به مكان ديگرى انتقال دهند 4
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ورزش زورخانه اى و باستانى 

ورزش زورخانه اى ، ورزش باستانى و يا ورزش پهلوانى 
نام مجموعه حركات ورزشى با اسباب و بى اسباب و آداب 
تاريخى به آن هاست كه در محدوده   و رسوم مربوط 

و فرهنگى ايران از گذشته هاى دور رواج داشته است.

باستانى  ورزش هاى  ديگر  نام  زورخانه اى  ورزش هاى 
ايرانيان است. جايى كه در آن به ورزش باستانى مى پردازند 
زورخانه نام دارد هم چنين در زورخانه عالوه بر ورزش 

زورخانه اى كشتى پهلوانى نيز گرفته مى شود.
پرونده ثبت جهانى آيين هاى پهلوانى و زورخانه اى به 
ايران  زورخانه اى  و  پهلوانى  ورزش  فدراسيون  كوشش 
و  دستى  فرهنگى، صنايع  ميراث  سازمان  با همكارى 
گردشگرى آماده گرديد. آيين هاى پهلوانى و زورخانه اى در 
تاريخ 25 آبان 1389 برابر با 16 نوامبر 2010 در فهرست 
ميراث معنوى يونسكو از سوى ايران به ثبت جهانى رسيد. 
ورزش و انجام حركات پهلوانى جزو فعاليت هاى اصلى 
روزمره ايرانيان در دوران باستان بوده است. جامعه آن 
زمان ارزش خاصى براى ورزشكارانى قايل مى شد كه 
براى قدرت بدنى و شجاعت روحى كه در اختيار داشتند، 
شكرگزار بوده اند. بر پايه تاريخ، زورخانه در حدود هفتصد 
سال پيش (قرن 7 خورشيدى) به وسيله محمود معروف به 
پورياى ولى كه ظاهراً از مردم خوارزم بوده و گويا در سال 
772 ه. ق. امروزى بازسازمان دهى شده است. با اين حال 
بر پايه رفتار و منش تاريخى و اسطوره هاى ايران زورخانه 
مى تواند دست كم در ايران تاريخى بسيار كهن ترى داشته 
باشد؛ چرا كه مردم ايران كه از ابتداى تاريخ خود به 
پهلوانى و كشتى گيرى و آمادگى جسمانى نياز مبرم 
داشته اند تا به دستور زرتشت پيغمبر باستانى اش خود 
را براى يارى اهورا مزدا در چالش با اهريمن نيرومند 
زبونى  و  ضعف  همواره  كه  روست  همين  به  سازند 
بخش  فردوسى  شاهنامه  در  شمرده اند.  نكوهش  را 
ويژه اى را به پهلوانى اختصاص داده شده است. در 
پهلوانى  زمينه  در  زرتشت  آيين  مينوى  نامه  اوستا، 
چنين آمده است:    پهلوانى مردانه را مى ستاييم كه 
به مردان گشايش دهد كه به هوش گشايش دهد كه 
تندتر از تند و دليرتر از دلير است كه به سان بهره اى 
رهايى  گرفتارى  در  را  مردان  و  رسد  مرد  به  ايزدى 
از اسالم در زنده كردن  بخشد. جايگاه زورخانه پس 
جنبش ملى ايران و ستيز با بيگانگان و نيز رستاخيز 
زبان پارسى و فرهنگ و آيين افتادگى و برادرى كه 
از عهد باستان در ايران رواج داشته است، اهميت ويژه  

پيدا كرد و اهميتش دوچندان شد.

خواندنى ها

زيباترين غار مرمرين دنيا

بوينس  درياچه  يا   (Carrera Lake) كاررا  درياچه 
آيرس در منطقه پاتاگونيا در مرز آرژانتين و شيلى واقع 
شده. اين درياچه توسط رشته كوههاى آند احاطه شده 
و از طريق رودخانه بيكر (Baker River) به اقيانوس 

آرام متصل ميشه. اينجا عميق ترين درياچه آمريكاى 
جنوبيه كه ماهى هاى قزل آالى اون خيلى معروفه. اما 
جذاب ترين قسمت كاررا، غارهاى سنگ مرمر هستن 
غارهاى  اين  دارن.  قرار  درياچه  وسط  در  درست  كه 
ديدنى بيش از 6200 سال قبل، بر اثر عملكرد امواج 
ايجاد شدن.برخورد آبهاى درياچه با ديواره هاى مرمرين 
اين غارها فوق العاده ديدنى و جذابه و مواد معدنى طبيعى 
در بين سنگ مرمر، رنگ هاى متنوعى در اين صخره ها 
ايجاد كرده به طورى كه طيفى از رنگ هاى آبى همراه 
با ليمويى و صورتى، اون رو به يكى از زيباترين مناظر 
دنيا تبديل كرده.براى بازديد از اين غارها فقط در صورتى 
 كه شرايط آب و هوايى و درياچه مناسب باشه ميشه از

 قايق هاى كوچك و قايق هاى پارويى استفاده كرد.

خطرناك ترين جاده جهان در اسپانيا 

راديو چين - به گزارش خبرگزارى شين هوا، خطرناك 
ترين جاده كه به «راه پادشاه» معروف است، پس از 14 

سال بسته بودن، دوباره به روى مسافران باز مى شود.
اين جاده يك راه پله اى بر روى صخره و كوه است كه 

در نزديكى يك تنگه در حومه ى شهر «ماالگا» واقع 
شده.اين مسير خطرناك تنها يك متر پهنا دارد و به دليل 
ارتفاع آن از سطح زمين، يكى از خطرنا كترين جاده هاى 

جهان لقب گرفته است.

حكايت قصه پرتكراِر ازدواج آسان

مناسبت ها

شعار  يك  حكايت  ما  جامعه  در  آسان  ازدواج  قصه 
ميان  در  غلط  فرهنگ هاى  از  برخى  كه  است  پرتكرارى 
عليرغم  ديگر  طرف  از  و  شده  آن  تحقق  مانع  مردم 
اينكه از مشكالت اقتصادى براى شروع زندگى مشترك 
اسراف هاى  از  اندكى  نيستيم  حاضر  هم  باز   مى گوييم 
ايكنا - پاى صحبت روانشناسان  جشن عروسى بكاهيم. 
كه بنشينى از تأثير ازدواج در آرامش روان و رشد شخصيت 
فرد در فرايند زندگى زندگى مشترك مى گويند. كتاب هاى 
جامعه شناسان را كه بخوانيم خواهيم خواند كه پيوستگى 
اجتماع در گرو خانواده هاى موفق است.علماى دين نيز بر 
را تشويق  بيت(ع) جوانان  اهل  و  قرآن  آموزه هاى  اساس 
به تشكيل خانواده بر اساس اصل ساده گرفتن اين سنت 
حسنه مى كنند اما نكته مهم اينجاست كه چرا عليرغم همه 
گفته ها و نوشته ها باز هم جامعه ما در موضوع ازدواج آسان 

به سرانجام نمى رسد.
شعار  يك  حكايت  ما  جامعه  در  آسان  ازدواج  قصه 
ميان  در  غلط  فرهنگ هاى  از  برخى  كه  است  پرتكرارى 
مردم مانع تحقق آن شده است و از طرف ديگر عليرغم 
اينكه از مشكالت اقتصادى براى شروع زندگى مشترك 
اسراف هاى  از  اندكى  نيستيم  حاضر  هم  باز   مى گوييم 
تجمالتى  گفتيم  آنچه  بكاهيم.مصداق  عروسى  جشن 

شدن تاالرهاى ويژه برگزارى مراسم ازدواج، اضافه شدن 
كاالهايى خاص به جهيزيه، پذيرايى از مهمانان جشن با 
بيش از يك نوع غذا و.. است كه اگر امروز برايش تدبيرى 
نينديشيم شايد فردا دير باشد. در اين مسئله شكى نيست 

براى خود و  يادمانى  به  كه زوج جوان تمايل دارند شبى 
مهمانان مراسم ازدواجشان رقم بزنند و اين يك خواست 
و حق طبيعى است اما بايد اين سؤال را  بايد پرسيد كه 
رسيدن به اين هدف ارزش اخذ وام ها و قرض گرفتن هايى 

كه در آينده كام زندگيمان را تلخ كند، دارد. مى گويند حب 
دنيا رأس همه خطاها است. در اين عدم تحقق اصل ازدواج 
آسان نيز همين گونه است، آنقدر چشم و همچشمى هاى 
دنيايى و تمايالت نفسانى بر برخى افراد غلبه كرده است 

اثر  آنان  در  عقالنى  استدالل هاى  و  ديگر صحبت ها  كه 
مى خواهند  كه  است  آينده  نسل  براى  نگرانى  نمى كند. 
از اين  با اسراف و قرض گرفتن  جشن ازدواجشان را ولو 
و آن هرچه باشكوه تر برگزار كنند اما اصول اوليه زندگى 

را نمى دانند؟ جوانانى كه مى دانند آخرين مدل و شيوه صدا 
بلد  اما  است  چگونه  عروسى  فيلم هاى  مونتاژ  و  گذارى 
نيستند كه اگر همسرشان به لحاظ خلقى و رفتارى تغيير 

كرد چه واكنشى بايد داشته باشند.
دغدغه براى دخترانى است كه كم و كاستى يكى دو قلم 
جهيزيه برايشان آنقدر مهم است كه بر پدر و مادرى كه 
زير فشارهاى اقتصادى كمر خم كرده اند اصرار مى كند كه 
فالن كاال را براى جهيزيه او تهيه كند اما نمى داند اگر در 
مسير كسب روزى زندگى از مسير حالل و حرام خارج شد 
چگونه بايد عمل كند تا با محبت، اشتباه همسرش را به او 
گوشزد كند.نگرانى براى پسرانى است كه مى گويند با وام 
گرفتن از اين بانك و آن مؤسسه و يا افراد حقيقى جشن 

مطابق خواست همسرش را برگزار كند 
زندگى مشترك همه  از  كوتاهى  از گذشت مدت  بعد  اما 
اين محبت ها به فراموشى سپرده مى شود و فراموش مى 
كند هر چند وقت يك بار بايد ابراز محبتى به همسرش 
داشته باشد.آرى مشكل جامعه ما در بحث ازدواج در ميان 
در  الزم  اساسى  اصول  از  گرفتن  فاصله  مردم  توده هاى 
زندگى مشترك و توجه بيش از حد به ظواهرى است كه 
حتى اگر جذاب و زيبا باشد فقط براى يك شب است و از 

آن جز خاطره اى باقى نمى ماند.

قدر اينترنت كشور را بيشتر بدانيم!!

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 

(محوطه و پشت بام)

09151630283  32225494
 نبش 17 شهريور 23

فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
(مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره 1394,2727 ) " نوبت دوم"

 نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص)- بيرجند- بلوار شهداي عبادي- تقاطع خيابان انقالب - شركت گاز استان خراسان جنوبي- امور قراردادها 
 ( كدپستي 9715674431 )  تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  32214834-056 موضوع مناقصه : انجام خدمات بهره برداري ، امداد ، تعميرات شبكه و انشعابات ، مشتركين ، گازباني ،

قرائت كنتور ، توزيع صورت حساب مشتركين ، وصول مطالبات و اجراي3000 متر توسعه شبكه و 300 انشعاب ناحيه طبس شامل : (شهرهاي طبس ، بشرويه ، ارسك ، عشق آباد و روستاهاي تابعه)
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :  تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 42956/ت28493 ه- مورخ 1382/08/11  مبلغ تضمين 260,000,000 ريال (دويست و شصت 

ميليون ريال)- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد.
شرايط متقاضيان : دارا بودن پايه مناسب در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته نفت و گاز - داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري مشابه و مرتبط

- ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابي كيفي - ارائه گزارش حسابرسي مبني بر حسابرسي صورت هاي مالي سال 93 و يا حداقل سال 92 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر 
براي مناقصه گران الزامي است .

نكته : ارائه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است . محل تأمين اعتبار پيمان :  بودجه اجرايي اين پيمان از محل منابع داخلي شركت ملي گاز ايران (طرح هاي غير 
عمراني)  تأمين مي گردد.

برنامه زماني مناقصه : مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران : از تاريخ 94/06/02 لغايت 94/06/08 ( اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران در سايت شركت گاز خراسان 
جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR(قسمت مناقصه و مزايده – فرم هاي الكترونيكي) قابل دانلود مي باشد.)

اعالم نتايج  ارزيابي كيفي :  94/06/31    آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه : يكشنبه 94/07/12 ساعت 12:00  زمان  آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي : پايان وقت اداري مورخ 94/06/23-  
و مكان بازگشايي پاكت ها : يكشنبه 94/07/12 ساعت 14 سالن كنفرانس شركت گاز استان خراسان جنوبي

شركتهاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين ارائه كپي برابر با اصل شده گواهينامه صالحيت پيمانكاري مرتبط در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا 
رشته  نفت و گاز به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزيابي كيفي و همچنين اسناد مناقصه را بطور همزمان دريافت نمايند . پيشنهادات مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي را كسب نمايند 

در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد . 
اين آگهي در سايت هاي     www.nigc-skgc.ir             www.shana.ir        http://iets.mporg.ir  قابل رؤيت مي باشد .

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

كالسه 93/2455 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم"

چون مقرر گرديده: اموال شامل يخچال فريزر ويترينى و ترازوى ديجيتال باسكول و ... به مبلغ 62/500/000 ريال 
كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى حسن دهنوئى به مبلغ 58/747/694 ريال در حق خانم مريم زهرايى و مبلغ 2/350/000 
ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز چهارشنبه مورخ 94/6/18 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع 
شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه 
نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد 
شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 
و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار 

خواهد بود.
برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

كالسه 93/1285 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول"

چون مقرر گرديده: اموالى شامل يك دستگاه تريل علف كن مدل AGROMACHINE سه چرخ كه به مبلغ 

25/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى بابك صالحى به مبلغ 23/124/999 ريال در حق آقاى على اصغر بيهقى و 

مبلغ 150/500 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز سه شنبه مورخ 94/6/10 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى 

احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت 

را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر 

تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 

خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 

14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند 

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

آگهى تغييرات  شركت سفال نيلوى شرق " سهامى خاص"  
به شماره ثبت 2307 و شناسه ملى 10360040179

مورخ 94/4/15  مديره  هيئت  جلسه  صورت  استناد  به 
تصميمات ذيل اتخاذ شد:

آقاى سيد محمد مهدى نوربخش با شماره ملى 0651668387 
به سمت رئيس هيئت مديره، آقاى حميدرضا محبى پور با شماره 
ملى 3620928673 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم 
خديجه صادقى طبس با شماره ملى 5239188106 به سمت 
عضو اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
به   3620928673 ملى  شماره  با  پور  محبى  حميدرضا  آقاى 
سمت مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب گرديد. كليه اوراق و 
اسناد تعهدآور و چك ها و سفته ها و قراردادها با امضاى مشترك 
آقايان حميدرضا محبى پور (مديرعامل) و سيد محمد مهدى 
نوربخش (رئيس هيئت مديره) و مهر شركت معتبر خواهد بود 
(عضو  صادقى طبس  خانم خديجه  آنان  از  هريك  غياب  در  و 
عادى  مكاتبات  كليه  و  امضا خواهد داشت  هيئت مديره) حق 
( (مديرعامل  پور  محبى  حميدرضا  آقاى  امضاى  با   شركت 

و مهر شركت معتبر خواهد بود. با ثبت اين مستند تصميمات 
تعيين دارندگان حق امضا، تعيين سمت مديران انتخاب شده 
الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم  توسط متقاضى در سوابق 
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 غير تجارى بيرجند

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا   
    09158076574 - نظرى

  حمل بار و اثاثيه منزل 

توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

  09153634099  

فرهمند



سه شنبه *3 شهريور 1394 * شماره 3301 

آهنگ دلخواه انتخاب كنيد

وجوه مختلفى از ارتباط ميان خالقيت و گوش سپردن 
به موسيقى مشخص شده است تا جايى كه خواسته 
شده موزيك را در آموزش هاى دوران كودكى وارد 
بر  را  خالق  فكرى  جريان  تنها  نه  آهنگ   كنند. 
كنجكاوتر  ذهنى  داشتن  به  بلكه  انگيزد،   مى 

و تخيلى تر كمك مى كند. 
به  كمك  براى  موزيك  از  انيشتين  آلبرت   حتى 

جريان هاى فكرى خالقانه اش استفاده مى كرد. 
به اين صورت كه از محاسبات رياضى و منطقى براى 
عكس هاى احساسى و ساختارهاى موسيقى اجتناب 
مى كرد.از آنجا كه آهنگ مى تواند حال تان را بهتر 
و به شما كمك كند كه سطح خالقيت تان را باال 
هاى  آهنگ  از  مجموعه  يك  كه  است  مهم  ببريد، 
كردن  گوش  و  كرده  گردآورى  را  تان  عالقه  مورد 
دهيد.  جاى  تان  روزانه  كارى  برنامه  در  را  آن  به 
 سعى كنيد به جاى انتخاب آهنگ هاى خيلى شاد،
خاطره  تان  براى  كه  كنيد  انتخاب  را  هايى  آهنگ 
تاثير  ميزان  حتما  كند.  مى  تداعى  را  و حس خوبى 
را  تان  خالقانه  بازده  و  خروجى  بر  خاص  موزيكى 
تان  انتخاب  در  باشد  الزم  شايد  بگيريد،  اندازه 

تجديدنظر كنيد.
اغلب افراد خالق نسبت به كارشان حساس هستند 
كه به مرور زمان خيلى شديدتر هم مى شود. حتى 
اگر شما از كارتان همواره لذت ببريد، اين مى تواند 
به مرور زمان ذهن تان را بيش از اندازه خسته كند 
و احتمال زده شدن از كار و افزايش استرس را باال 
ببرد. شما بايد نيم يا يك ساعت قبل از خواب ذهن 
تان را آرام كنيد تا بتوانيد زمانى را به استراحت كافى 

و موثر ذهنى اختصاص دهيد.

هنر بزرگ، هنر فاصله هاست آدم، زيادى نزديك 
باشد مى سوزد، زيادى دور، يخ مى زند بايد
 نقطه ى درست را پيدا كرد و در آن ماند.

گواهى نامه گرفتن مامانم حدود يك سال و نيم 
طول كشيد قبول كه شده بود

 افسره از مامانم خوشحال تر بود !

به قهقهه ، به تبسم، به هر طريقه بخندى
خدا كند كه هميشه به هر دقيقه بخندى

محمد حسين مودى

عــظـمت نـــصـيب كــسانى مــى شـود
 كـه در اشـــتياق رســيدن بـه هــــدف هـاى 

عــالـى مـى ســـوزنـد

دوست داشته باشيد 
كسانى را كه به شما پند مى دهند 

نه مردمانى كه شما را ستايش مى كنند

يك  اجاره ى  كه  هستيد  افرادى  دسته  آن  از  شما  آيا 
بهره ورى  مانع  را  كار  نيروى  استخدام  و  ادارى  فضاى 
مى دانيد؟ ترجيح مى دهيد كسب و كار خود را داشته باشيد 
 و از منزل خود به تنهايى و يا به همراه يك شريك آن

را اداره كنيد؟
اگر جواب شما مثبت است، شما تنها نيستيد. افرادى را 
مى شناسم كه از كار بر روى ميز آشپزخانه ى خود يك 
ساخته اند.  خود  براى  دالرى  ميليون  يك  كسب وكار 
مى توانيد  هم  شما  و  است  پذير  امكان  كار  اين  اگرچه 
موفقيت هاى ديگران را تكرار كنيد، اما در عين حال اداره 
يك كسب وكار خانگى مى تواند بسيار دشوار باشد، زيرا 
خانواده  كنار  در  آرامش  و  استراحت  محل  شما  خانه ى 
و انجام كارهاى خانه نيز هست و اگر صاحب فرزند نيز 

باشيد، زمان زيادى را بايد با آنها سپرى كنيد.
يك  تا  داريد  تصميم  اگر  موارد،  اين  تمامى  قبول  با 
استارتاپ موفق داشته باشيد كه بتواند يك ميليون دالر و 
بيشتر از آن براى شما درآمدزايى كند، يعنى شما آماده ى 
افرادى موفقيت  تكرار  براى  بنابراين،  هستيد.   چالش 
كارهايى  چه   رسيده اند  نتيجه  به  زمينه  اين  در   كه 

بايد انجام دهيد؟ 
براى شروع چند نكته به شما ارائه مى شود، اما هنگامى كه 
موقعيت،  اساس  بر  بايد  كرديد،  پيشرفت  به  شروع 

محصول، بازار و مشتريان خود برنامه ريزى كنيد.

1. انگيزه خود را حفظ كنيد
اگر پول انگيزه ى شماست، ممكن است وقتى بودجه هاى 
درآمدى شما كاهش يابد يا در زمان سختى تسليم شويد. 
براى كار خود انگيزه هاى درستى انتخاب كنيد تا در مواقع 

سختى به شما قدرت ايستادگى و توانايى ادامه  مسير بدهد.
2. برون سپارى كنيد

به  است  ممكن  كه  دارد  وجود  زيادى  عادى  كارهاى 
كارهايى سخت و طاقت فرسا تبديل شوند (مانند مديريت 
در  كارهايى كه  اجتماعى).  رسانه هاى  كنترل  هزينه ها، 
ديگر  كارگزار  يك  به  راحتى  به  را  نيستند  شما  توان 

برون سپارى كنيد.
3. هر روز يك كار بزرگ انجام دهيد

تمركز بر يك يا دو كار مهم در هر روز باعث مى شود 
خود  مسير  و  داده  انجام  خوبى  به  را  كارها  آن  بتوانيد 
بطور همزمان موجب  كار  انجام چندين  ادامه دهيد.  را 
شكست مى شود و اين موضوع مى تواند بزرگترين دليل 

براى شروع نكردن يك كسب و كار خانگى باشد.
4.  به زمان خود بيانديشيد

(زندگى  زيادى  عوامل  خانه  در  شخصى تان  زندگى  در 
اجتماعى، تعطيالت و …) ممكن است حواس شما را 
پرت كنند. اهدافى را كه مى خواهيد به آنها برسيد براى 
خود اولويت بندى كنيد و گاهى براى ايجاد انگيزه، به خود 

استراحت بدهيد.
5. كارآفرينى خيالبافى نيست

كه  آنچه  خالف  بر  شركت  يك  ايجاد  يا  كارآفرينى 
مواقع  بيشتر  نيست.  توهم  يا  تصور مى شود يك خيال 
كارآفرينى يعنى چندين روز درخانه ماندن و پشت لپ تاپ 
خود نشستن. شما ساعات كار ثابتى نداريد، اغلب ساعات 

كارتان طوالنى است.
6. شما كسى هستيد كه موفقيت را براى خود 

تعريف مى كنيد
بسيار مهم است كه اين حقيقت را بدانيد كه اين شما 
هستيد كه موفقيت را براى خود تعريف مى كنيد. هيچ 
كس ديگرى اين مسئوليت را ندارد و كار شما تا آنجا كه 

شما بخواهيد پيشرفت خواهد كرد.
7. دو موضوع بايد 90 درصد از توجه شما را به 

خود اختصاص دهد
توليد و فروش. بدون يك محصول با كيفيت شما نبايد 
قادر  شما  فروش،  بدون  و  باشيد  داشته  فروش  انتظار 
نخواهيد بود تجربه ى توليد خود را بهبود دهيد. آنچنان 
كه گاى كاوازاكى معروف مى گويد “ فروش همه چيز را 
با اين عبارت زندگى كنيد زيرا زمانى  درست مى كند.“ 
به  مى توانيد  داريد  مثبتى  گردش  در  بودجه ى  شما  كه 

جلو حركت كنيد.
8. مهارت هاى جديد بياموزيد

تمام مهارت هايى كه به پيشرفت كسب وكارتان كمك 
و  مشترى  خدمات  بازاريابى،  مانند  بياموزيد  را  مى كند 
را در مراحل  اين مهارت ها  بهتر است  غيره. كارفرماها 

مقدماتى بياموزند.
9. از شكست ها نااميد نشويد

شكست ها  كرده ايد،  كارآفرينى  به  شروع  تازه  اگر 
قريب الوقوع هستند. نااميد نشويد. به راهكار و يا روش 
اجرا فكر كنيد و يا ايده هاى بهتر بعدى خود را بررسى 
كنيد. زمانى كه به تالش كردن ادامه دهيد شانس بُرد 

خود را افزايش مى دهيد.
10. از روند كار لذت ببريد

ايجاد كسب و كار خود، به راحتى مى توانيم  در هنگام 
دچار استرس شده و در روند كار گم شويم. بهترين راه حل 
در اين شرايط اين است كه بر روى دليل شروع اين كار 
بر روى  ابتدا تمركز كنيد. به آن لحظه فكر كنيد و  از 
چيزهايى كه شما را خوشحال مى كنند تمركز كنيد. از 
روز خود لذت ببريد. اين كار مسابقه ى دو سرعت نيست، 

بلكه مانند يك مسابقه ى دو امدادى است.
هرگاه تصميم به شروع يك كسب و كار گرفتيد، هميشه 
با مشكلى شروع كنيد كه گروه خاصى از مردم يا حتى 
خودتان با آن روبه رو شده ايد. كسب و كار خود را به اين 
دليل شروع نكنيد كه تحقيق در بازار، پتانسيل بالقوه اى 

براى صنعت شما نشان  داده است.
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حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

چرا كه اگر آنها را باقى بگذارى، بندگانت را گمراه مى كنند و جز نسلى فاجر و كافر 
به وجود نمى آورند! سوره نوح آيه 27

حديث روز  

همه خير در خانه اي نهاده شده و كليدش را زهد و بي رغبتي به دنيا قرار داده اند .
امام صادق (ع)

سبك زندگى

چگونه يك كسب وكارخانگى موفق داشته باشيم؟

حكايت خرس و اژدها

اژدهايي خرسي را به چنگ آورده بود خرس فرياد مي كرد 
و كمك مي خواست، پهلواني رفت و خرس را از چنِگ 
اژدها نجات داد. خرس وقتي مهرباني آن پهلوان را ديد 
به پاي پهلوان افتاد و گفت من خدمتگزار تو مي شوم و 
هر جا بروي با تو مي آيم. آن دو با هم رفتند. پهلوان 
خسته بود و مي خواست بخوابد. خرس گفت تو آسوده 
بخواب من نگهبان تو هستم مردي از آنجا مي گذشت 
و از پهلوان پرسيد اين خرس با تو چه مي كند؟پهلوان 
گفت: من او را نجات دادم و او دوست من شد.مرد گفت: 
به دوستي خرس دل مده. پهلوان گفت: اين مرد حسود 
است. خرس دوست من است من به او كمك كردم او به 
من خيانت نمي كند.مرد گفت: دوستي و محبت ابلهان،  
آدم را مي فريبد. او را رها كن زيرا خطرناك است.پهلوان 
گفت: اي مرد, مرا رها كن تو حسود هستي.مرد گفت: 
پهلوان خوابيد مگسي بر صورت او مي نشست و خرس 
مگس را مي زد. باز مگس مي نشست چند بار خرس 
مگس را زد اما مگس نمي رفت. خرس خشمناك شد 
و سنگ بزرگي از كوه برداشت و همينكه مگس روي 
صورت پهلوان نشست، خرس آن سنگ بزرگ را بر 
صورِت پهلوان زد و مرد مرد. مهر آدم نادان مانند دوستي 
خرس است دشمني و دوستي او يكي است.دشمن دانا 

بلندت مي كند بر زمينت مي زند ناداِن دوست.

رهايى  براى  كه  افقى: 1- كسى 
از خظر به كسى يا جاى پناه برد - 
سياح و توريست 2- بازديد نظامى 
كوهى  پنبه  و  سيمان  مخلوط   –
 – ساسانيان  سلسله  موسس   -3
موى   -4 داشتن  آگاهى  دانايى  
گردن اسب و شير – آنچه از ساقه 
مى  درختان  و  گياهان   شاخه  و 
رويد و اشكال مختلف دارد- طعام 
و خورشت 5- پايتخت سوريه – در 
كارى مداخله كردن – يك ششم 
ملك 6- جمله قرآن – از پرندگان 
شكارى – قسمتهاى سخت و سفت 
درخت – سوره زنان 7- سخن زير 
 – ميهمانى  و  جشن  روز   - لب 
واجب   -8 پايين   – دليران  مهد 
 – سوئيس  پايتخت   – ضرورى  و 
كشاورز 9- حرف همراهى – كسى 
كه عهده دار امرى شود- دانش و 
نااستوار 10-  و  سست   – فرهنگ 
كار  به  و  ضايع   – محنت  دو  هر 
نيامدنى- آالچيق – خرد و كوچك 
11- پاسبان- به وجود آمده – دانا 
و خردمند 12- اسم- درخت اعدام 
استان  در  شهرى   -13 اشكاف   –
غذا  مزه  ترش  چاشنى   – گلستان 
الجزايرى  مجمع   - دارو   -14
اقيانوسيه به مركزيت  مسكونى در 

كودك   -15 قيمت  و  بها  ويال- 
در  استانى   – مادر  و  پدر  محبوب 

كشورمان به مركزيت سنندج
اندوخته  و  ذخيره   -1 عمودى: 
– روا كردن و پذيرفتن 2- آتش- 
خالق  ايتاليايى  حجار  و  نقاش 
سن  كليساى  آور  شگفت  كتيبه 
و  فكر   -3 بانگ  و  صوت   – پتر 
و  سخت  كار   -4 سجاده  تامل- 
حلقوم   – اراده  و  قصد   – دشوار 
5- كامياب و بهره مند – ارزشمند 
صومعه-   -6 پناهگاه   – پربها  و 
دخان – توده مردم- قوت اليموت 
7- گربه تازى – بهره و حصه – 
سالمت  و تندرستى – عدد منفى 
8- درختى شبيه چنار و سايه افكن 

"– گندم سوده – سحر و افسون 9- 
سوره اى در قرآن كريم – برگزيده 
حضرت  موطن   – شده  انتخاب  و 
كارخانه  سربست   – (ع)  ابراهيم 
10- ترساندن و آزار دادن – وسيله 
 – هميشه  و  دائم   – ماهيگيرى 
ماده بيهوشى 11- خانه و حجره – 
راندمان – نيلى رنگ 12- از اعداد 
دو رقمى – خالص – كار و كردار 
سعدى  اجل  شيخ  از  اثرى   -13
موتور  در  آب  مخزن   – شيرازى 
اتومبيل با اثر خنك كنندكى 14- 
نازكدلى – نام خط معروف فارسى 
كه خطى تحريرى است – ستيزه 
از   – عالى  آموزشگاه   -15 كردن 

رودهاى پرآب شمال ايران.
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تعميـر لـوازم گازسـوز خانـگى
و صنعتى در اسرع وقت  

32252174-09150570409 رجبى

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

تجربه كنيد.    09158668002

استخدام
تعدادى بازارياب 

براى شهرستان هاى 
(گناباد ، فردوس، قاين، سرايان، 

بشرويه، طبس و زاهدان)
 با حقوق ثابت ، پورسانت عالى 
بيمه و ديگر مزايا نيازمنديم.

09355747412
شركت پخش مواد غذايى 

و بهداشتى براى تكميل كادر خود
 به نيروهاى ذيل نيازمند است:

ويزيتور 10 نفر (خانم يا آقا)
سرپرست فروش 2 نفر (خانم يا آقا)
حقوق ثابت ، پورسانت ، پاداش 

بيمه
مصاحبه  حضورى و  در محل 

شركت انجام  مى شود.
09150069386 - 32322802

فروش زمينى به مساحت  1/5 هكتار 
واقع در آرين شهر با تعداد 400 
نهال زرشك 10 ساله ، 25 درخت 

عناب و 2 ساعت آب با قيمت توافقى 
09157614978

فروش فورى ساندويچى
 به علت مهاجرت

ساندويچى در حال كار واقع در مدرس 
قيمت: توافقى     09152055161

حراج    حراج
فروش آرايشگاه زنانه

كليه لوازم و تجهيزات آرايشگاه 
همراه سرقفلى و امتياز پروانه 

به علت جابجايى    09330298570

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

كافى نت با موقعيت عالى به فروش 
مى رسد.      09158612687

ذغال كبابى درجه يك مناسب براى رستوران ها 
و مصارف خانگى  كلى - جزيى  كيلويى فقط 1500

09303402797

فروش ماشين 132مدل 90، تصادفى
 قيمت توافقى       09151607869

فروش يك عدد يخچال قديمى و يك 
عدد كولر روميزى   09157917345

چند نيروى  mdf كار نيمه ماهر 
نيازمنديم.    09157713788

فروش تعدادى قفسه و تجهيزات 
و 2 عدد استند چرخدار در حد نو 

مناسب  براى سوپرماركت
و فروشگاه    زير فى
09151611798

كيف مدارك حاوى كارت خودرو 
كارت پايان خدمت ، دسته چك بانك 
صادرات ، ملت و ... مفقود گرديده 
يابنده با شماره  09155624495 

تماس حاصل  نمايد.

تعدادى از همكاران وكيل 
براى وكالت در موسسه حقوقى

 و تعدادى از كارشناسان حقوقى مجرب
 براى انجام امور ادارى نيازمنديم.

ساعت تماس: 15 الى 22
09157237868

آرايش اُپال به يك شاگرد نيازمند است 
سه راه دانشگاه آزاد
09365562696

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان به تمام نقاط با قيمت مناسب   
ظرفيت تانكر: 2200 ليتر         09379316676

الليك (انتقال يافت)
عطر ، اُدكلن 

 آرايشى 
معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

يك حسابدار خانم براى كار در 
دفتر پروژه ساختمانى واقع در بلوار 
شعبانيه – خيابان نرجس نيازمنديم.

شرايط:
حداقل سابقه كارى 2 سال  

مسلط به نرم افزار محك - آشنايى
 با فتوشاپ و اكسل در صورت نياز

ساعات تماس: 
9 الى  13

19 الى  20/30
32314818 

خواهشمند است افرادى كه داراى 
شرايط فوق مى باشند 
تماس حاصل فرمايند. 

يك راننده كمپرسى و يك راننده بيل 
مكانيكى زنجيرى براى كار در طبس گلشن 

نيازمنديم.      09155623441

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

داربست موذن
اجراى پيچ و روپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد
  نبش 17شهريور 28   09156633937

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

09151636052 

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

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

چهار راه استاديوم ، نبش مفتح 26 ، مبل نيكا
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اخبار ورزشى

عصرايران: مشاوران غذا درماني مصرف ميوه را بهترين وسيله براي پاکسازي دستگاه گوارش و کاهش وزن مي دانند. سيب بهترين ميوه براي پاکسازي 
دستگاه گوارش است زيرا محتوي مقدار بسيار زيادي الياف و پکتين است که نقش بسزايي در زدودن سم هاي انباشته شده در بدن به دليل مصرف 
غذاهاي مضر مثل گوشت هاي فرآوري شده و نوشيدني هاي گازدار و فست فودها دارند کما اينکه معده را هم پاکسازي مي کنند.

پاكسازى دستگاه گوارش با «سيب»

از بين بردن غلظت خون
 با چند خوراكى

شهرخبر: از بين بردن غلظت خون براي جلوگيري 
از لخته شدن خون و به دنبال آن سکته هاي 

مغزي و قلبي از اهميت بااليي برخوردار است که 
در اين راه اگر از خوراکي هاي طبيعي استفاده 
بود.  خواهد  تر  عارضه  کم  و  بهتر  بسيار  شود 
سبزي ها از جمله موادي هستند که مي توان از 

آن ها براي تصفيه خون استفاده کرد. استفاده از 
اسفناج، موسير و تره فرنگي مي تواند به شما در 
داشتن بدني سالم و همچنين خالي از هر گونه 
ميکروب کمک کند. اين مواد خون شما را کامال 
شفاف و صاف مي کنند و جريان آن را بهبود مي 
بخشند. فيبر و غذاهاي فيبردار از جمله موادي 

هستند که مي توان از آن ها براي تصفيه کردن 
خون استفاده کرد. سعي کنيد در رژيم غذايي تان 
موادي مانند آناناس و تخم کتان داشته باشيد تا 
ميزان فيبر بدن شما به طور کامل تامين شود. به 

عنوان بهترين و سالم ترين نوشيدني چاي سبز 
يکي از نوشيدني هاي بسيار خوشمزه و همچنين 
از آن استفاده کرد. روزانه  بايد  مقوي است که 
يک ليوان چاي سبز مي توان به شما در داشتن 

خوني تميز کمک به سزايي کند.

مهم ترين عالمت هاى آسم
 

نوعي  واقع  در  آسم  بيماري  نيوز:  سالمت 
بيماري تنفسي است که با عاليم سرفه، خلط، 
است.  همراه  نفس  تنگي  و  سينه  خس  خس 
مهم ترين عالمت هاي آسم، سرفه، خس خس 
بيمار  چنين  هم  است؛  نفس  تنگي  و  سينه 
ممکن است عاليم ديگري مانند افزايش خلط، 
حساس بودن به بوهايي مثل بوي غذا، عطر و 
بوي بعضي از گل هاي تند را داشته باشند. از 
را  آسم  به  ابتال  درصد  که  منزل  خارج  عوامل 
به وجود آالينده ها  افزايش مي دهد مي توان 
از تردد خودروها  در محيط شهري، دود ناشي 
غبار  و  گرد  همچنين  و  ها  کارخانه  فعاليت  و 
بسته،  محيط  در  کشيدن  سيگار  کرد.  اشاره 
وجود پرزها در تشک ها و مبلمان و نگهداري 
حيوانات خانگي از جمله عوامل ايجاد آسم در 

داخل منزل است.

خواص و مضرات قهوه و نسكافه
 را مى دانيد 

تقريبا  نيوز: خواص و مضرات نسکافه  سالمت 
شبيه به خواص و مضرات قهوه است. نسکافه 
فوايد بسياري براي تمام گروه هاي سني دارد اما 

اگر در مصرف آن اعتدال رعايت نشود مضراتي 
خواص  نسکافه  و  قهوه  کنيم  توجه  دارد.  هم 
خستگي  بهبود  باعث  و  دارند  اي  مشابه  نسبتا 
و  بدن  وساز  ،افزايش سوخت  افسردگي  رفع  و 

متابليزم بدن مي شود و بنابراين در افرادي که 
دچار اضافه وزن هستند مي تواند مفيد باشد و 
 همچنين جلوگيري از خوابي آلودگي مي کند .

که  آن  جانبي  عوارض  ميزان  کنيم  توجه  اما 
،تپش  بدن  قلب  ضربان  تعداد  افزايش  شامل 
قلب ،بيقراري ،تعريق زياد و اضطراب است . در 

طوالني مدت مي تواند اثرات بسيار بدي بر روي 
افراد بگذارد و در کساني که داراي بيماري هاي 
گوارشي هستند باعث افزايش ترشح اسيد معده 
داراي  که  کساني  شود  مي  توصيه  و  شود  مي 

بيماري ريفالکس يا برگشت اسيد معده هستند 
از مصرف آن خودداري کنند.

چرا بايد زردى نوزاد را 
به موقع درمان كنيم؟

 
سالمت نيوز: عدم تشخيص و درمان به موقع 
زردي (از نوع غيرمستقيم) مي تواند منجر به يک 
سندرم عصبي مي شود که بسياري از اين نوزادان 
فوت مي کنند و بقيه آن ها در آينده دچار تشنج، 
اختالالت  غيرارادي،  اسپاسم عضالني  يا  شلي 
ذهني، اختالل تکلم و کاهش شنوايي و بينايي 
مي شوند. زردي نوزادي معموال از صورت نوزاد 
آن  سرمي  مقدار  افزايش  با  و  مي شود  شروع 
نيز تغيير رنگ  نواحي شکم و متعاقب آن پاها 
اول  هفته  در  معموال  نوزادي  زردي  مي يابند. 
زندگي نوزاد در ٦٠ درصد نوزادان رسيده و در 
البته  از نوزادان نارس ديده مي شود.  ٨٠ درصد 
احتمال بروز زردي در بعضي از نوزادان بيش تر 
است و هم چنين عوامل ژنتيکي هم در برخي از 
موارد در بروز زردي نوزادي تاثيرگذار مي باشد.

نوزادي  زردي  درمان هاي  مهم ترين  جمله   از 
گاهي  و  خون  تعويض  فتوتراپي،  به  مي توان 

استفاده از داروهاي مناسب اشاره کرد. 

چرا بايد زردى نوزاد را به موقع درمان كنيم؟

6
ايستگاه سالمت

حوادث

نوجوانان واليبال ايران در جهان
  سوم شدند 

پيروزي  با  ايران  نوجوانان  واليبال  ملي  تيم  ايسنا: 
مقابل روسيه به مدال برنز مسابقات قهرماني جهان 
دست يافت. شاگردان محمد وکيلي با ارائه يک بازي 
تماشايي با نتيجه ٣ بر يک مقابل روسيه پيروز شد 

و برنز گرفت. 

جريمه 170 ميليونى سرخابى ها   
مهر: کميته انضباطي فدراسيون فوتبال به خاطر تخلف 
تماشاگران دو تيم سرخابي پايتخت، باشگاه پرسپوليس 
را ۱۰۰ ميليون و باشگاه استقالل را ۷۰ ميليون ريال 
جريمه کرد. همچنين تيم سپاهان اصفهان نيز به دليل 
فحاشي تماشاگرانش به بازيکن تيم پرسپوليس، بايد ۵۰ 
ميليون ريال جريمه نقدي پرداخت کند. از سوي ديگر، در 
جريان بازي دو تيم استقالل تهران و ذوب آهن اصفهان، 
از سوي  مربي تيم ذوب آهن تخلفاتي مبني بر اعتراض 
مکرر به نحوه داوري که منجر به اخراجش شد، صورت 
گرفت. وي بايد۲۰ ميليون ريال جريمه نقدي پرداخت 
کند. همچنين يک جلسه از همراهي تيم خود محروم 
شد. ضمن اينکه تيم استقالل تهران به دليل تخلفات 
تماشاگران نسبت به داور بازي، بايد ۷۰ ميليون ريال 
جريمه نقدي پرداخت کند. همچنين در جريان ديدار دو 
تيم تراکتورسازي تبريز و راه آهن تهران، از سوي مربي 
تيم تراکتورسازي تبريز تخلفاتي صورت گرفت. وي يک 
بايد ۳۰  از همراهي تيم مربوطه محروم شد و  جلسه 
ميليون ريال جريمه نقدي پرداخت کند. تيم تراکتورسازي 
تبريز به دليل اهانت تماشاگرانش به پرداخت ۵۰ ميليون 

ريال جريمه نقدي محکوم شد.

محروميت 4 جلسه اى عليرضا فغانى  
با حضور  وزارت ورزش  در  در جلسه که  نيوز:  جهان 
مسعود عنايت، رئيس دپارتمان داوري و علي کفاشيان، 
اصلي  موضوع  شد  برگزار  فوتبال  فدراسيون  رئيس 
به  سرخپوشان  اعتراض  و  فغاني  عليرضا  قضاوت  به 
داوري بازي برابر ذوب آهن مرتبط بود. در نهايت در 
اين جلسه مشخص شد که عليرضا فغاني چهار اشتباه 
شکست  به  منجر  که  داشته  بازي  اين  در  تاثيرگذار 
پرسپوليسي ها شده است. به همين منظور و بر اساس 
اشتباهاتي که اين داور در ديدار تراکتورسازي و نفت 
تهران داشته مصوب شد عليرضا فغاني حداقل چهار 

جلسه از قضاوت در ليگ برتر محروم شود.

فركى: نبايد به خاطر اشتباه داورى
 همه چيز را به هم بريزيم

ايرنا: فرکي سرمربي تيم فوتبال سپاهان درباره کيفيت 
داوري ها در ليگ برتر گفت: داوران هميشه قشر مظلوم 
فوتبال هستند.اشتباهات داوري بخشي از فوتبال است و 

نبايد به خاطر اين مسئله همه چيز را به هم بريزيم.

انتقام بى تالكى نامزد سابق

مهر : رئيس پليس فتا استان سمنان گفت: خانمي با مراجعه 
به پليس نسبت به انتشار تصاوير خصوصي و شماره 
 تلفنش توسط يک مزاحم در شبکه مجازي بي تالک 
شکايت کرد.سرهنگ ميراحمدي افزود: متهم پروفايلي 
جعلي با نام و تصاوير خصوصي اين خانم ايجاد و ضمن 
درج شماره تلفن همراه وي، زمينه مزاحمت و هتک 
حيثيت وي را در فضاي مجازي فراهم آورده بود. وي 
با اشاره به شناسايي مردي ۲۰ ساله ادامه داد: متهم 
اين پرونده نامزد سابق شاکي بود که در مخفيگاهش 
دستگير شد و به جرم خود اعتراف کرد و انگيزه خود از 

اين اقدام را انتقام از نامزد سابقش عنوان کرد.

سارقى پس از 12 سال حبس
 فقط 14 روز آزاد زندگى كرد 

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامي اشکذر گفت: سارقي 
که پس از ١٢ سال از زندان آزاد شده بود، تنها ١٤ روز 
از آزادي اش گذشته بود که دست به سرقت زد و دستگير 
و دوباره روانه زندان شد. سرهنگ ثقفي اظهار کرد: با 
توجه به اعالم سرقت داخل خودرو در جاده سنتو، بررسي 
موضوع آغاز شد. وي ادامه داد: ماموران پليس فرد سارق 
را هنگام ارتکاب به سرقت از يک دستگاه خودرو دستگير 
کردند.وي تصريح کرد: متهم ٣٤ ساله که به جرم حمل 
موادمخدر، ١٢ سال از عمرش را در زندان سپري کرده 

بود، ١٤ روز پس از آزادي اش دست به سرقت زد.

عامالن قتل هاى سريالى در شمال
 و جنوب دستگير شدند 

باشگاه خبرنگاران:به دنبال پيدا شدن خودرويي سوخته 
در اروميه، پرونده اي در دستور کار ماموران قرار گرفت. 
همچنين در همان روز خبر ديگري واصل شد که در حوزه 
رشکان اروميه نيز يک جسد مشاهده شده و ماموران در 
محل حاضر و متوجه شدند که فردي ٥٨ ساله با چاقو به 
قتل رسيده است.با توجه به اينکه در چند روز قبل نيز از 
بندر لنگه از توابع بوشهر اعالم شده بود که دو تا قتل با 
همين شيوه در آن شهرستان انجام شده است ، موضوع 
توسط ماموران بررسي شدو در نهايت ٣ متهم اصلي 

دستگير شدند و به اين قتل ها اعتراف کردند.

مرگ دردناك كودك خردسال 
در خانه پدربزرگ

 
باشگاه خبرنگاران : مدير عامل سازمان آتش نشاني و 
خدمات ايمني شهرداري دزفول گفت: پسر بچه دزفولي 
در کانال آبياري کشاورزي اين شهرستان غرق شد.معظم 
فر گفت: بامداد ديروز حادثه اي به سامانه ١٢٥ اطالع داده 
شد و يک گروه امداد و نجات به محل حادثه اعزام شد. 
وي افزود: در اين حادثه دلخراش کودک خردسالي به نام 
امين حدودا چهار ساله به همراه خانواده از اهواز به خانه پدر 
بزرگش در شهر امام سفر کرده بود که به علت نامعلومي 
در کانال آبياري در مجاورت منزل پدر بزرگش غرق و 

جسد اين کودک با کمک مردم کشف شد.

انتقام جويى مرگبار از پسرعمو 
بخاطر اخراج از كار

باشگاه خبرنگاران : پسر جواني كه در يك انتقامجويي 
مرگبار پسرعمويش را به قتل رسانده بود، با حكم دادگاه 
كيفري به قصاص محكوم شد. سال گذشته ماموران در 
جريان وقوع يك درگيري قرار گرفتند و موضوع را در 
دستور كار خود قرار دادند. در بررسي ها مشخص شد 
كه پسر جواني در مقابل خانه اش از سوي پسرعمويش 
مورد حمله قرار گرفته و با ضربات چاقو كشته شده است. 
ماموران متهم فراري را شناسايي و دستگير كردند. وي 
بيکار  را مقصر  قتل گفت: پسرعمويم  به  اعتراف  با 
شدنم مي دانستم. براي همين به فکر انتقام افتادم.

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

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

  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

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

پ رايگان
چكا

سقف كاذب ، كناف

PVC  پاركت ، كف پوش  

 09151630741 رحيمى

بيست مترى سوم  

روبروى حج و زيارت
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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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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240 پروژه خدماتى و عمرانى دهيارى هاى استان افتتاح شد
در اولين روز از هفته دولت با حضور معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزارت كشور 240 پروژه 
خدماتى و عمرانى دهيارى هاى خراسان جنوبى به صورت همزمان به بهره بردارى رسيد. احداث 30 ساختمان 
دهيارى با اعتبارى بالغ  بر هشت ميليارد و 508 ميليون ريال از جمله مهمترين اين پروژه ها بود. گفتنى است؛ در 

غالب اين پروژه ها اصالح و توسعه 68 شبكه معابر و ايجاد 69 فضاى سبز نيز به بهره بردارى خواهد رسيد.

برزجى- معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزير كشور در سفرى 
به خراسان جنوبى با شركت در كارگروه تخصصى روستايى و عشايرى از شروع 

بحث هاى جدى براى توسعه جنوب شرق كشور خبر داد.
هوشنگ خندان دل ضمن تأكيد بر استفاده از منابع موجود گفت: كم آبى هاى 
امكانات  اما  كرده  تحميل  مردم خراسان جنوبى  بر  اى  اخير مشكالت عديده 
خدادادى كه در اين خطه وجود دارد بايد با دست توانمند مردم مورد استفاده قرار 
گيرد. وى به معضل مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها اشاره كرد و افزود: 
جابه جايى جمعيت هم براى افراد مشكالت اجتماعى و فرهنگى ايجاد مى كند 
و هم براى شهرهايى كه مقصد اين مهاجران است.  وى ياد آور شد:  از آنجا 
كه شرق كشور مى تواند پشتوانه اقتصادى قابل توجه باشد لذا بحث هاى جدى 
براى توسعه جنوب شرق كشور در دست اقدام است كه اميد است در مقايس 
بزرگتر مشكالت شرق كشور را هم رفع كند. وى  با اشاره به سوابق استان از 
خراسان جنوبى به عنوان استان برتر ياد كرد و افزود: توجه به موضوع گردشگرى 

در خراسان جنوبى مى تواند بهتر و سريعتر ايجاد شغل و ثروت كند. 

تأمين منابع مالى، راهكار دولت براى جلوگيرى از مهاجرت 

معاون وزير كشور خاطر نشان كرد: به عنوان يك راهكار مقطعى و كوتاه مدت 
در امر تأخير مهاجرت به مناطق شهر تالش كرديم منابع مالى و تجهيزات را 
به طور گسترده در اختيار اين مناطق قرار دهيم. خندان دل ايجاد اشتغال را 
از راهكارهاى اساسى جلوگيرى از مهاجرت عنوان كرد و گفت: يكى ديگر از 
مأموريت هاى دهيارى ها توجه به شيوه هاى مصرف آب در روستاهاست كه 

بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

سهم خراسان جنوبى از بودجه عمومى مشخص شود

اينكه 20 درصد مردم  يادآورى  با  اين جلسه  نيز در  استاندار خراسان جنوبى 
استان تحت پوشش نهادهاى حمايتى هستند، گفت: خشكسالى 17 ساله نشان 

مى دهد كه ميزان بارندگى در اين منطقه 50 درصد از متوسط كشورى پايين 
براى بحث آب  برنامه مشخصى  نيرو  اين وجود هنوز وزارت  با  اما  تر است، 
استان ندارد. خدمتگزار تأكيد كرد: در صورت عدم توجه وزرات نيرو به مسئله 
و  گذارى  سرمايه  جهت  در  الزم  هاى  ساخت  زير  كه  طورى  به  استان  آب 
و  روستاها  مهاجرت  منتظر  بايد  نشود  فراهم  روستاها  در  جمعيت  ماندگارى 
عواقب ناگوار پس از آن بود. وى از معاون وزير كشور خواست تا بعد از هفته 
دولت وزارت كشور كه بر اساس قانون رياست مديريت بحران را برعهده دارد 
جلسه اى در اين زمينه برگزار و وزارت نيرو برنامه خود براى تأمين آب مورد 
نياز استان ارائه كند. خدمتگزار با اشاره به اينكه طبق قانون هر سال 10 درصد 
شاخص هاى استان هاى كمتر توسعه يافته و سه درصد بودجه عمومى كشور 
افزود: سازمان مديريت و  تعلق گيرد،  يافته  استان هاى كمتر توسعه  به  بايد 
برنامه ريزى بايد به ما شاخص بدهد كه هر استانى در چه جايگاهى قرار دارد تا 

در يك جدول مشخص سطح تراز هر استان و سهم آنها مشخص شود.
استاندار در ادامه به مشكالت روستائيان در بحث درآمدى اشاره كرد و گفت: 
در بعضى از روستاهاى مرزى اگر يارانه برقرار نباشد بسيارى از آنها به سمت 
براى  رئيس جمهور  ويژه  حاشيه شهرها مهاجرت مى كند. خدمتگزار دستور 
توجه به خراسان جنوبى را ياد آور شد و افزود: اميد است با اين عنايت رئيس 

جمهور شاهد تحول در بحث توسعه روستايى باشيم. 

در توزيع اعتبارات ملى به شاخص محروميت استان توجه شود 

اينكه 43  به  اشاره  با  كارگروه  اين  در  نيز  استاندار  معاون عمران  نژاد  نخعى 
درصد جمعيت استان را روستائيان تشكيل مى دهند از وجود 3 هزار و 555 
آبادى 718 دهيارى و 935 شورا در استان خبر داد. وى عمده درآمد روستاييان 
استان را كشاورزى و دامدارى عنوان كرد و گفت: اين امر به سبب خشكسالى 
هاى اخير مشكالت اقتصادى را با چالش مواجه كرده است. وى وضع تأسف 
بار سفرهاى آب زيرزمينى را ياد آور شد و گفت: هم اكنون 450 روستا با تانكر 

آبرسانى مى شود. نخعى محدوديت فروش محصوالت روستائيان را از ديگر 
مشكالت موجود برشمرد و پيشنهاد داد: بازار فروش اين محصوالت در سطح 
ملى بايد ايجاد شده تا روستائيان بتوانند با خاطرى آسوده محصوالت كشاورزى 
و صنايع دستى خود را به فروش برسانند. وى ادامه داد: در فاكتورهاى توزيع 

اعتبارات ملى بايد فاكتور محروميت در كنار فاكتور جمعيت ديده شود. 

ترس از بازپرداخت ها، علت اصلى عدم استقبال روستائيان 
از تسهيالت مقاوم سازى منازل

مدير كل بنياد مسكن استان هم به وجود 30 هزار مسكن روستايى غير مقاوم 
در استان اشاره كرد و گفت: گرچه تسهيالت زيادى در اين زمينه به مردم اعطا 
مى شود اما روستائيان به علت ناتوانى بازپرداخت ها از اين تسهيالت استقبال 
نمى كنند. آسمانى مقدم پيشنهاد داد: در زمينه مقاوم سازى منازل روستايى 

وام بالعوض به مردم پرداخت شود. 
در اين جلسه نمايندگانى از دهياران، شوراهاى اسالمى و بخشداران استان نيز 
به بيان مشكالت حوزه خود پرداختند. الزم به ذكر است، همزمان با اولين روز 
از هفته دولت و با حضور معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزير 
كشور، 240 پروژه خدماتى عمرانى دهيارى هاى خراسان جنوبى به بهره بردارى 
رسيد. احداث 30 ساختمان دهيارى با اعتبارى بالغ بر هشت ميليارد و 508 ميليون 
ريال و اصالح و توسعه 68 شبكه معابر با اعتبار 16 ميليارد و 806 ميليون ريال 
از مهمترين اين پروژه ها بود. همچنين 95 دستگاه خودروي سبك وسنگين با 

اعتباري بالغ بر 650 ميليارد ريال به دهياري هاي استان تحويل شد.

برگزارى چهارمين همايش ملى دانشجويان 
فرش كشور مهرماه در خراسان جنوبى

رحيم زاده- چهارمين همايش سراسرى دانشجويان 
و دانش آموختگان فرش كشور و همايش ملى فرش 
دستباف خراسان جنوبى  در روزهاى 15 و 16 مهرماه 
 در بيرجند برگزار مى شود. مدير كميته گردهمايى هاى

از  هدف  ايران  فرش  علمى  انجمن  هنرى  علمى 
آموزش دانشگاهى  بررسى  را  اين همايش  برگزارى 
رشته فرش دستباف و بهره مندى متقابل بخش توليد 
علمى  توسعه  به  كمك  و  يكديگر  از  دانشگاهى  و 
از  همايش  اين  افزود:  و  كرد  عنوان  دستباف  فرش 
سوى انجمن علمى فرش ايران و با ميزبانى دانشگاه 
بيرجند  در  استانى  هاى  دستگاه  مشاركت  و  بيرجند 
برگزار مى شود. محمد صميمى اول با يادآورى اينكه 
شهرهاى  در  همايش  اين  سوم  تا  اول  هاى  دوره 
تهران، تبريز و اردكان برگزار شده و استان خراسان 
از  است  اين همايش  دوره  ميزبان چهارمين  جنوبى 
برگزارى جشنواره آثار دانشجويى و فارغ التحصيالن 
فرش در حاشيه اين همايش خبر داد و ايجاد رقابت 
و كاربردى نمودن آموخته هاى علمى را  از اهداف 

اين جشنواره برشمرد.

افتتاح 35 پروژه عمرانى در بشرويه 

پروژه   35 بهره بردارى  از  بشرويه  فرماندار  مهر- 
شهرستان  اين  در  دولت  هفته  با  همزمان  عمرانى 
بشرويه  فرماندار  مهر-  كرد:  اظهار  باقرى  داد.  خبر 
هفته  با  همزمان  عمرانى  پروژه   35 بهره بردارى  از 
دولت در اين شهرستان خبر داد. باقرى اظهار كرد: 
اين پروژه ها با اعتبار 38 ميليارد و 980 ميليون ريال 
به بهره بردارى خواهد رسيد. وى عنوان كرد: از اين 
روستاها  در  پروژه   21 و  شهر  در  پروژه   14 تعداد 
پروژه هاى  به  اشاره  با  وى  مى رسد.  بهره بردارى  به 
واحد  افتتاح  كرد:  اظهار  دولت  هفته  شاخص 
تمام اتوماتيك مرغدارى از مهم ترين پروژه هاى اين 
هفته است و همچنين 20 برنامه فرهنگى نيز در اين 

هفته اجرا خواهد شد. 

معافيت آموزشگاه هاى 
فنى و حرفه اى آزاد از پرداخت ماليات 

اى  حرفه  و  فنى  آموزش  كل  مدير  خبر-  گروه 
هاي  آموزشگاه  معافيت  تصويب  از  جنوبى  خراسان 
در «قانون  ماليات  پرداخت  از  آزاد  اي  و حرفه  فني 
آن  ابالغ  و  مستقيم»  هاي  ماليات  قانون  اصالح 
خوشايند  داد.  خبر  جمهور  رئيس  توسط  اجرا  جهت 
فعاليت  استان  در  آزاد  آموزشگاه  اينكه 148  بيان  با 
فنى  آموزش  كل  اداره  حاضر  درحال  گفت:  دارند، 
آموزش  مركز   22 بودن  دارا  با  استان  حرفه اى  و 
وى  گفته  به  مى پردازد.  خدمات  ارائه  به  دولتى 
بخش  ورود  براى  فضا  معافيت،  اين  به  توجه  با 
اداره  اين  و  شده  مهياتر  حوزه  اين  به  خصوصى 
هاى آموزشگاه  تأسيس  زمينه  در  دارد  آمادگى   كل 

آزاد با متقاضيان نهايت همكارى را نمايد. 

برگزيدگان كشورى و استانى جشنواره 
كودك و نوجوان رضوى  تجليل شدند

در آستانه ميالد مبارك شمس الشموس امام رضا (ع) 
از پنجاه برگزيده كشورى و استانى در كانون خراسان 
سيزدهمين  نوجوان  و  كودك  بخش  در  جنوبى 
جشنواره بين المللى امام رضا (ع) تجليل شد.گفتنى 
نوجوانان  و  كودكان  فكرى  پرورش  اعضاى  است 
هنرى  فرهنگى،  اثر   400 ارسال  با  جنوبى  خراسان 
كه  داشتند  فعال  حضورى  جشنواره  اين  در  ادبى  و 
برگزيده  عنوان  به  اعضا  از  نفر   50 داورى   از  پس 
استانى و 6 عضو كانون استان در 4 بخش داستان 
كوتاه، نشريه نگارى، شعرخوانى و مشاعره به عنوان 

برگزيده كشورى معرفى شدند.

كاهش مهاجرت روستائيان به شهرها
 نيازمند اعمال سياست هاى تشويقى است

معاون عمران و توسعه امور شهرى و روستايى وزارت 
داراى  جغرافيايى  حيث  از  را  جنوبى  خراسان  كشور 
بايد  موقعيتى خاص در شرق كشور دانست و گفت: 
با اعمال سياست هاى تشويقى مهاجرت روستائيان به 
شهرها را كاهش داد. هوشنگ خندان دل در ديدار با 
استاندار خراسان جنوبى، اظهار كرد: بايد با به كارگيرى 
روش هاى مختلف از جمله سياست هاى تشويقى جلوى 
مهاجرت روستاييان و به ويژه مرزنشينان به شهر ها را 
گرفت و اين در حالى است كه تاكنون اقدامات خوبى از 

سوى دولت تدبير و اميد به انجام رسيده است.

استشمام عطر رضوى در گذر كاروان 
سفيران رضوى از شهرهاى استان

گيوكى- روز گذشته خدام بارگاه مطهر امام هشتم در 
ميان طوائف عشاير سه قلعه حضور يافتند. روستاهاى 
با هشت خانوار و 40 نفر جمعيت، چاه قياس،  بندنو 
به  نيز  دارد،  چاه ترخى كه حدود 50 خانوار جمعيت 
خوبى از سفيران رضوى استقبال كردند. شايان ذكر 
است نشان منقش به نام مبارك امام رضا(ع) توسط 
سفيران رضوى بر سينه پنج پدر شهيد سرايانى «خياط، 
اسماعيلى، نورى، سيروانى و انصارى» نصب و از سوى 
بنياد شهيد نيز هدايايى به آنها اعطا شد. در ادامه سفر 
خدام، آنها با حضور در آستان مقدس امامزاده سلطان 
مصيب مصعبى مورد استقبال باشكوه مردم روستاى 
اعزامى  خادمان  همچنين  گرفتند.  قرار  مصعبى 
از  جمعى  همراه  به  خورشيد  سايه  زير  كاروان هاى 
 مسئوالن حوزه بهداشت و درمان استان، از بخش هاى
 مختلف بيمارستان هاى امام رضا(ع) و ولى عصر(عج) 
بيرجند بازديد و از بيماران عيادت كردند آنها با حضور 
بانگ  بيرجند،  بيمارستان ولى عصر(عج)  زايشگاه  در 
زمزمه  شده  متولد  نوزاد    3 گوش  در  را  مسلمانى 
كردند. گفتنى است كاروان خدام رضوى «زير سايه 
خورشيد» از 2 تا 4 شهريور به مدت 3 روز ميهمان 

مردم شهرهاى طبس، عشق آباد و ديهوك است.

ثبت يك طالق به ازاى هر 7,7 ازدواج 

خراسان  استاندارى  خانواده  و  بانوان  امور  مديركل 
را  استان  اينكه 49,7 درصد جمعيت  بيان  با  جنوبى 
ماهه نخست  در چهار  زنان تشكيل مى دهد، گفت: 
سال 94 به ازاى هر 7,7 ازدواج يك مورد طالق به 
قاين،  بانوان  كارگروه  در  است. شريفى  رسيده  ثبت 
روشن  و  مثبت  نگاه  شهرستان  اين  در  كرد:  اظهار 
برنامه هاى  اميدواريم  و  دارد  وجود  بانوان  حوزه  به 
مناسبى را با حمايت مديران اجرايى شهرستان شاهد 
باشيم. شريفى با بيان اينكه وجود قريب به 3 هزار 
زن معتاد در استان را نگران كننده دانست و تصريح 
كرد: امسال در استان 18 مورد اقدام به خودكشى و 
مسئله  اين  و  داشته  وجود  منزل  از  فرار  مورد   105

يكى از نگرانى هاى حوزه زنان و خانواده است.

نمايش «مادر» از فردوس 
برگزيده اول كشورى شد

هنرى  جشنواره  سومين  و  سى   در  «مادر»  نمايش 
مسابقات دانش آموزان كشور بخش هنرهاى نمايشى 
كه در شهرستان نيشابور برگزار شد جايزه اول نمايش 
و جايزه اول طراحى صحنه را كسب كرد. اين نمايش 
به نويسندگى و طراحى حسين ابراهيمى و كارگردانى 
فاطمه آورديده در مسابقات فرهنگى ـ هنرى آموزش 

و پرورش حائز رتبه اول در سطح ملى شد.

قرائت كالم ا... مجيد درحرم 
امام على (ع) توسط قارى برجسته استان 

قرآن  از  آياتى  كرامت  دهه  با  همزمان  خبر-  گروه 
قارى  سازنده  على  محمد  دلنشين  صوت  با  كريم 
(ع) على  امام  شريف  هاى  حرم  در  استان  برجسته 
در نجف اشرف و حضرت عباس (ع) دركربالى معال 
طنين انداز شد. اين اولين بار است كه يك قارى از 
به  هاشم  بنى  قمر  و  المؤمنين  امير  حرم  در  استان 

تالوت كالم الهى مى پردازد. 

استاندار خطاب به معاون وزير كشور:

مسئله آب چاره انديشى نشود؛ بايد منتظر مهاجرت بود

دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان جنوبى با بيان 
اينكه كار امر به معروف و نهى از منكر بايد در حوزه هاى تخصصى 
دنبال شود، افزود: هر قشرى بايد براساس شرايط محيطى مسايل 
مربوطه را پيگيرى كند. به گزارش ايكنا،  يعقوب على نظرى در 
نشست شوراى معاونين ستاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان 
جنوبى گفت: اين طرح با همكارى شورا هاى امر به معروف و نهى 

از منكر ادارات، اصناف و مساجد در حال پيگيرى و اجرا است. 
نيازمند  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  كار  اينكه  بيان  با  وى 
استقامت، ظرفيت معنوى باال و سماجت است، ادامه داد: توسعه و 
احياى اين فريضه الهى بر زمين مانده بايد در جامعه دنبال شود. 

وى به قانون جديد حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر 
اشاره كرد و افزود: هم اكنون در استان خراسان جنوبى ستاد امر 
به معروف و نهى از منكر از پشتيبانى خوبى برخوردار است و اين 

قانون جديد نيز تكميل كننده اين پشتيبانى است. 
نظرى با تأكيد بر اينكه بايد قانون جديد براى مردم تبيين و اطالع 
رسانى شود، بيان كرد: اين قانون پشتوانه مردمى احياى فريضه 

الهى امر به معروف و نهى از منكر در جامعه است. 
نظرى با اشاره به افزايش آمار طالق در استان بيان كرد: كاهش 
اين آسيب اجتماعى در جامعه در دستور كار بسيج قرار دارد. وى 
اظهار اميدوارى كرد كه با همكارى دستگاه هاى ذيربط شاهد 

اقدامات مؤثرى در اين حوزه باشيم.

طرح يادآوران معروف 
در آموزش و پرورش نهادينه سازى شود

سيد هادى موسوى زاهد، قائم مقام دبير ستاد امر به معروف و 
نهى از منكر خراسان جنوبى نيز گفت: با همكارى ادارات اوقاف 
تبليغات اسالمى دفاتر ستاد در شهرستان ها  امور خيريه و  و 
راه اندازى مى شود. وى خواستار نهادينه سازى طرح يادآوران 
معروف در آموزش و پرورش استان شد و يادآور شد: برخى از 

ادارات در پيگيرى نامه هاى ستاد كم كارى مى كنند.

ضرروت ورود حوزه هاى تخصصى به فريضه امر به معروف

از  جنوبى  خراسان  در  رهبرى  معظم  مقام  بعثه  نماينده 
برگزارى همايش متمركز حج خراسان جنوبى، روز جمعه 

6 شهريورماه در بيرجند خبر داد.
به گزارش ايكنا، حجت االسالم مجتبى اوحدى، در نشست 
خبرى گفت:  6 روحانى شيعه، يك روحانى اهل سنت، 
خراسان  تمتع  حج  امسال  زائران  معين  يك  و  معينه  دو 
جنوبى را همراهى مى كنند. وى بيان كرد: زائران حج تمتع 
12 جلسه آموزشى را بايد بگذرانند كه به همراه همايش 

متمركز حج، مجموعه 13 برنامه آموزشى را مى گذرانند.
استان  حج  متمركز  همايش  در  كرد:  اظهار  اوحدى 
مسجد  ترددى،  نقل  مناء،  معشر،  عرفات،  از  جلوه هايى 
نمايش  به  زائرين  تمام  حضور  با  نبى  مسجد  و  الحرام 

با  همزمان  نيز  كوه يار  عكس  نمايشگاه  و  شده  گذاشته 
اين همايش برگزار مى شود. وى ادامه داد: به منظور يارى 

از ميان كاروان هاى حج عده اى به عنوان ياوران  حجاج 
حجاج انتخاب مى شوند و كتاب ها و سى دى هاى آموزشى 

در اختيار آنان قرار مى گيرد. 

اولين كاروان حج تمتع استان
17 شهريور به سرزمين وحى اعزام مى شود

مدير حج و زيارت خراسان جنوبى نيز با اشاره به افزايش 
25 درصدى تعداد زائران حج تمتع سال جارى نسبت به 
سال قبل گفت: اولين كاروان حج تمتع خراسان جنوبى 17 
شهريور به سرزمين وحى اعزام مى شود. نوفرستى افزود: 
1089 زائر خراسان جنوبى امسال در قالب 8 كاروان با 3 
پرواز از از فرودگاه شهيد هاشمى نژاد مشهد به سرزمين 
خراسان  زائران  درصد  كه50  شد  خواهند  اعزام  وحى 

جنوبى مدينه قبل و 50 درصد مدينه بعد هستند.

همايش متمركز حج خراسان جنوبى برگزار مى شود

فراخوان مناقصه عمومى همراه با ارزيابى كيفى
(مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره 94/33/49)« نوبت اول»

نام و نشانى دستگاه مناقصه گذار:
 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى- بيرجند- نبش غفارى 25

موضوع مناقصه: 
احداث ساختمان پاركينگ اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

شرايط متقاضيان : دارا بودن حداقل پايه 5 در رشته ابنيه و ساختمان
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 820/000/000 ريال به صورت ضمانت بانكى، فيش واريزى يا چك 

 تضمين شده مى باشد.
مبلغ برآورد اوليه: برابر فهرست بها ابنيه سال 1394 برابر 22/558/782/465 ريال مى باشد.

برنامه زمانى مناقصه:
مهلت دريافت اسناد و كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى پيمانكاران از تاريخ 94/6/3 لغايت 94/6/7 در ساعات ادارى

آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابى كيفى: پايان وقت ادارى 94/6/22
اعالم تاريخ نتايج ارزيابى كيفى و ارسال دعوت نامه شركت در مناقصه و اسناد آن: 94/6/26 

آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه: 94/7/8 ساعت 9 صبح
زمان و محل قرائت پيشنهادات: چهارشنبه 94/7/8 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل و پايانه 
هاى خراسان جنوبى (در صورت طوالنى شدن روند ارزيابى كيفى تاريخ جديد تحويل و بازگشايى اسناد به شركت 

هايى كه حائز امتياز مكتسبه شده اند اعالم مى شود)
محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند- خيابان غفارى- نبش غفارى 25- امور ادارى

شركت هاى واجد شرايط مى توانند با مراجعه به آدرس مندرج در آگهى (امور ادارى) مراجعه و اسناد ارزيابى كيفى 
را دريافت نمايند. دعوت نامه شركت در مناقصه به همراه اسناد آن به مناقصه گرانى كه حداقل امتياز قابل قبول در 
ارزيابى كيفى را كسب نمايند ارسال و در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 
 سانترال: 9-32342137 - واحد فنى32342131 تماس و يا به سايت پايگاه اطالع رسانى مناقصات كشور به آدرس

 http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.     
       اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومى 
فوق العاده شركت صندوق حمايت از توسعه 

بخش كشاورزى شهرستان بشرويه 
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 1190 

و شناسه ملى 14003539586
حمايت  صندوق  شركت  سهام  صاحبان  كليه  اطالع  به 
(سهامى  بشرويه  شهرستان  كشاورزى  بخش  توسعه  از 
خاص) مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي و مجمع 
عمومى فوق العاده شركت مذكور به ترتيب راس ساعت 
17 و 18 شنبه 1394/06/14 به آدرس: بشرويه – خيابان 

برگزار  مفتح  شهيد  سالن   – بشروى  تونى   مالعبداله 
مي گردد. از كليه سهامداران و نمايندگان قانونى صاحبان 
سهام دعوت به عمل مى آيد با در دست داشتن معرفى نامه 
از تشكل خود (به انضمام شماره ثبت، شناسه ملى، تاريخ 
افراد  و  نماينده)  تولدروز/ماه/سال  تاريخ  و  كدملى  ثبت، 
حقيقى با در دست داشتن كارت شناسايى معتبر در روز و 

ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.

الف : دستور جلسه مجمع عادي
استماع گزارش هيئت مديره درخصوص عملكرد شركت 
منتهي  مالي  بودجه سال  اصالحيه  تصويب  و  بررسي   -

بودجه  تصويب  و  بررسي  شهريورسال 1394-  پايان  به 
پيشنهادي هيئت مديره شركت براي سال مالي منتهي به 

پايان شهريور 1395- انتخابات اعضاى هيئت مديره
  ب : دستور جلسه مجمع فوق العاده

 قرائت گزارش هيئت مديره وبازرسين قانوني شركت در 
خصوص لزوم افزايش سرمايه - بررسي و تصويب افزايش 
سرمايه - ضمناً گزارش اصالحيه بودجه و بودجه پيشنهادي 
سال آينده و ساير مستندات براى ارائه به سهامداران محترم 

در دفتر صندوق آماده مي باشد.
هيئت مديره

آگهى تغييرات شركت سفال نيلوى شرق 

«سهامى خاص» 

به شماره ثبت 2307 و شناسه ملى 10360040179

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه 

مورخ 94/4/14 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

صورت هاى سال مالى منتهى به 93/12/29 تصويب گرديد. 

آقايان حميدرضا محبى پور با شماره ملى 3620928673، 

سيد محمد مهدى نوربخش با شماره ملى 0651668387 و 

خانم خديجه صادقى طبس با شماره ملى 5239188106 

سال  دو  مدت  براى  مديره  هيئت  اصلى  اعضاى  سمت  به 

مديريت  خدمات  و  حسابرسى  موسسه  گرديدند.  انتخاب 

ملى  شناسه  و   1802 ثبت  شماره  با  پويا  پارس  خبرگان 

فريدون  آقاى  و  اصلى  بازرس  سمت  به   10380155428

قربانى با شماره ملى 0901801895 به سمت بازرس على 

البدل براى سال مالى 1394 انتخاب گرديدند. روزنامه آواى 

خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد.

با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس، تصويب ترازنامه 

و صورت هاى مالى ، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب 

الكترونيك  انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق  مديران 

شخصيت حقوقى مرقوم ثبت ودر پايگاه آگهى هاى سازمان 

ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بيرجند



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
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امام رضا (ع) : از نشانه هاي  دين  فهمي ، حلم  و علم  است  و خاموشي  
دري  از درهاي  حكمت  است . خاموشي  و سكوت، دوستي  آور 

و راهنماي  هر كار خيري  است. (تحف  العقول، ص  ٤٦٩)

12 : 36
19 : 27
23 : 52
4 : 36
6 : 03

چشمه مرتضى على  طبس        عكس : مسعود يزدانىعكس روز 

روحانى : گزينه نظامى ، سخنى طنزآلود و 
شوخى  نابجايى است كه آسيب  مى رساند   

 روحانى در ديدار با وزير خارجه انگليس با تقبيح برخى 
از سخنان و يا رفتارها از جمله تهديد به وجود گزينه 
نظامى و يا بازگشت تحريم ها، خاطرنشان ساخت: اين 
سخنان طنزآلود، شعارها و شوخى هاى نابجايى است 
روحانى  رساند.  مى  آسيب   اعتمادسازى،  روند  به  كه 
فضاى جديد به وجود آمده حاصل از توافق هسته اى 
را بسيار مغتنم برشمرد و خاطرنشان كرد: نحوه اجراى 
توافق، رفتارها و گفتارها بايد به گونه اى باشد تا افكار 

عمومى بر مفيد بودن اين تحوالت صحه بگذارد.
 

على عبدا... صالح : به عربستان پاسخى 
مى دهيم كه نفهمد از كجا خورده! 

 على عبدا... صالح به عربستان هشدار داد كه پاسخ 
نيروهاى وى به تجاوز عربستان پاسخى سخت است 
و عربستان، كارشناسان و مراكز پژوهشى اين كشور 
خواهد  چگونه  پاسخ  اين  كه  دانست  نخواهند  هرگز 

بود و هرگز آن را درك نخواهند كرد.  

 ايران در عراق خط قرمز را تعيين مى كند  

اياد عالوى معاون رئيس جمهورى عراق با تاكيد بر 
نقش ايران در عراق ادعا كرد: ايران، خط قرمزهاى 
در  آمريكا  گرفتن  قرار  با  و  كند  مى  تعيين  را  عراق 
كنارش، آنچه كه در عراق مى خواهند انجام مى شود. 

آمريكا نيز از اين روند حمايت مى كند.

برجام راه حمله به ايران  را هموار مى كند  
در گفتگو  اوباما  داد دولت  آمريكايى خبر  پايگاه  يك 
به  امكان حمله  برجام  استدالل كه  اين  به  با كنگره 
ايران را باقى نگه داشته و حتى اين امكان را «آسان تر 
عنوان  با  است.«پوليتيكو»  آورده  روى  مى كند»، 
«بحث و استدالل نهايى در حمايت از توافق ايران» 
كه  گفته اند  قانونگذاران  به  دولت  مقامات  نوشت: 
 توافق بمباران و حمله به ايران را آسان تر خواهد كرد.

مذاكرات ايران و اعراب در نيويورك   

احتمال  از  آگاه در تهران  :  يك منبع  الحيات نوشت 
برگزارى نشستى ميان ايران و كشورهاى عضو شوراى 
همكارى خليج (فارس) در حاشيه نشست ماه سپتامبر 
مجمع عمومى سازمان ملل در نيويورك، سخن مى گويد 
اما برخى از كشورهاى خليج (فارس) آنچه را كه درباره 
اين نشست احتمالى گفته مى شود، ناديده مى گيرند و در 

اين باره تجاهل و تظاهر به بى اطالعى مى كنند.

معنا ندارد كه ايران و عربستان با يكديگر 
حرف نزنند و خصومت داشته باشند

و  ايران  گفتگوى  خواستار  انگليس  خارجه  وزير 
عربستان شد. هاموند گفت : البته اين اتفاق يك شبه 
نخواهد افتاد و بى ميلى زيادى وجود دارد اما اصال 
اين  در  قدرتها  مهمترين  و  بزرگترين  كه  ندارد  معنا 
حرف  يكديگر  با  ثبات،  بى  و  متزلزل  بسيار  منطقه 

نزنند و به شدت خصومت داشته باشند.

 نگذاريم امام و راهش تحريف شود 

راحل،  امام  ديدگاه  از  اينكه  بيان  با  رئيس جمهور 
گفت:  است،  بودن  قانونى  معناى  به  بودن  انقالبى 
تفسير  عده اى  توسط  امام(ره)  مسير  و  راه  نگذاريم 
رابطه  مجدد  بررسى  ضرورت  روحانى  شود.  نابجا 
دولت با مردم و ارتباط رهبرى با دولت در سيره و راه 
امام خمينى (ره) را خاطرنشان ساخت و گفت: دولت 
همواره خود را موظف برتداوم حركت در اين مسير و 

تالش در جهت تحقق آرمان ها مى داند.

ائتالف اصولگرايان با محوريت 
يزدى، مصباح و موحدى كرمانى است

دبيركل جمعيت رهپويان انقالب اسالمى با بيان اينكه 
حضرات  محوريت  با  اصولگرايان  حداكثرى  ائتالف 
است،   كرمانى  موحدى  و  يزدى  مصباح  يزدى،  آيات 
پايدارى  و  ايثارگران  مؤتلفه،  تشكل  گفت: مسير سه 

براى ايجاد انئتالف بسيار هموارتر شده است.

تكذيب تصنيف  شجريان براى هاشمى 

خبر انتشار يك تصنيف با مضمون و محتوايى درباره 
توسط  رفسنجانى  هاشمى  تالش هاى  و  خدمات 
شجريان كه روز گذشته در برخى از سايت ها منتشر 
شده، توسط موسسه دل آواز -شركت انحصارى پخش 

آثار استاد محمدرضا شجريان- تكذيب شد.

واكنش خاتمى به اظهارات روحانى   
شوراى  گفت:  خبرگان  مجلس  رئيسه  هيئت  عضو 
نگهبان در انتخابات پيش رو وظيفه دارد حساسيت ها 
را در نظر گرفته و در مقابل افرادى كه با رانت و ثروت 
به دنبال قبضه كردن مجلس هستند، ايستادگى كند. 
خاتمى گفت: تشبيه شوراى نگهبان به چشم و هيئت 
اجرايى به دست و اينكه چشم كار دست را نمى تواند 

بكند اين طبق قانون اساسى تشبيه نادرستى است.

 شرط انصارى  براى پر شور شدن انتخابات 
به  اشاره  با  رئيس جمهور  پارلمانى  معاون  انصارى، 
گفت:  مختلف  عرصه هاى  در  دولت  دستاوردهاى 
دولت در عرصه سياست داخلى تالش كرده است تا 
آرامش را در كشور حاكم كند كه اين امر پيش شرط 

برگزارى انتخابات پرشور و سالم است.

 كليد روحانى به هر قفلى نمى خورد 
آقاى   : گويد  مى  طلب  اصالح  فعال   ، نيا  منتجب 
روحانى فكر مى كرد مى تواند با آن كليد مشكالت 
كه  ديد  شد،  وارد  عمل  در  وقتى  ولى  كند  حل  را 
برخى  و  مى كند  باز  را  قفل ها  برخى  كليد  آن 
وى  نمى خورد.  آن  به  كليد  يا  زده  زنگ  قفل ها 
افزود : معتقدم بعد از حل مذاكرات، دولت بايد به 
از فضايى كه به وجود آمده و  بهره بردارى صحيح 

به نفع مردم و كشور است، بپردازد.

وزير كشور: در انتخابات عدم احراز صالحيت نداريم   

عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور در مصاحبه اى در مورد 
نويسى  نام  انتخاب  براى  كه  افرادى  صالحيت  و   انتخابات 
عدم  انتخابات  در  نوشت:  اش  در صفحه شخصى  كنند  مى 
احراز صالحيت نداريم. اگر كساني بي جهت و برخالف حق رد 
صالحيت شوند، وزارت كشور از حقوق آنها حمايت خواهد كرد 
و شخص بنده پيگير موضوع خواهم بود. وزارت كشور روى حق تمامى كسانى كه 

گواهى سالمت از مراجع چهارگانه ذى صالح دارند، خواهد ايستاد. 

كسانى كه احمدى نژاد را تا تقدس باال بردند، پاسخ بدهند  
 

فضاى  به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
سياسى اين روزهاى كشور، گفت: كسانى كه احمدى نژاد را 
تا حّد تقدس باال مى بردند، پاسخ بدهند كه چگونه به خود 
اجازه دادند تا چنين انحرافى در انقالب اسالمى ايجاد شود. 
هاشمى رفسنجانى حق مردم ايران را برخوردارى از رفاه فردى 
و اجتماعى دانست و گفت: اميدواريم يك اقليت محدود و مخالف توافق هسته اى، 

دست از لجاجت با مردم بردارند و بگذارند دولت به وظايف خويش عمل كند.

 اين چه حرف غلطى است كه مى گويند «ما عدم احراز صالحيت نداريم» 

رئيس قوه قضائيه : شوراى نگهبان محكم بايستد
اينكه  به  اشاره  با  قضائيه  قوه  رئيس 
كانالى  هر  از  نگهبان  شوراى  در  نظارت 
اينكه گفتند  انجام مى گيرد، گفت:  باشد، 
عدم احراز صالحيت نداريم، حرف باطل 
كه  است  كسى  براى  و  است  غلطى  و 
صادق  آيت ا...  نمى شناسد.  را  قانون 
آملى الريجانى در جلسه مسئوالن عالى 
قضايى گفت: گاهى حرف هاى عوامانه اى 
به  هم  كه  آقايى  اينكه  نظير  مى شنويم 
اعتقاد  بودنش  انقالبى  به  هم  و  ديانت 
مجارى  از  فقط  كه  گفته  سخنى  دارم، 

چهارگانه مى توانيم نظارت كنيم.

چرا فضا سازى مى كنيم و 
حرفهاى حاشيه اى مى زنيم؟ 

رئيس قوه قضائيه گفت: برخى كسانيكه 
در جريان فتنه 88 فتنه گر بودند و برخى 
از آن ها محكومند، حاال آمده اند و لعاب 
و رنگ عوض كرده اند و احزابى درست 

مى كنند و مى خواهند در صحنه بيايند.
وى اظهار كرد: چرا فضا سازى مى كنيم 
اينها  زنيم،  مى  اى  حاشيه  حرفهاى  و 
جدال هايى در كشور راه مى اندازند. راه و 
تفسير قانون اساسى روشن است، وظيفه 
شوراى نگهبان چگونه است؟ استصوابى 

يا نه؟ اين تفسير شده و معلوم است.

عوامانه  حرفهاى  گاهى  داد:  ادامه  وى 
مى شنويم، آقايى كه هم به ديانت و هم 
انقالبى بودنش اعتقاد دارم سخنى گفته كه 
 فقط از مجارى قانونى چهارگانه مى توانيم 
نظارت كنيم. نظارت در شوراى نگهبان از 
هر كانالى باشد انجام مى گيرد. گفتند ما 

عدم احراز صالحيت نداريم اين چه حرف 
براى كسى است  باطل و غلطى است و 
آملى  ا...  آيت  را نمى شناسد.   قانون  كه 
برائت،  بر  اصل  اينكه  بيان  با  الريجانى 
اگر  كرد:  تصريح  است،  عوامانه  سخنى 
وصفى  قانون  در  هر كسى  نباشد  اينطور 
كند  مى  نظارت  كه  بخشى  مى آورد.  را 

بايد احراز كند. اصل بر برائت است،حرفى 
عوامانه است. در قانون اوصاف را چيده اند 
اوصاف  اين  بايد  كانديدا  كه  اند  گفته  و 
نگهبان  شوراى  اگر  باشند.  داشته  را 
بايد  كند،  تائيد  را  ها  صالحيت  بخواهد 
عدم  ما  بنابراين  كند.  احراز  را  اوصاف 

بيان  با  وى  داريم.  هم  صالحيت  احراز 
خصوص  در  آقايان  برخى  چرا  اينكه 
كنند  مى  فضاسازى  نگهبان   شوراى 
و حرف هاى حاشيه اى مى زنند و جدال 
به راه مى اندازند؟، گفت: از شوراى نگهبان 
مى خواهيم در مسئله انتخابات كه سرنوشت 
كشور است، پاى ارزشهاى انقالب محكم 

اينكه  بيان  با  قضا  دستگاه  بايستد.رئيس 
اين  انتخابات  بر سالمت  شواهد  از  يكى 
هاى  گرايش  و  عاليق  دائم  كه  است 
مختلف سياسى بر سركار آمده اند، روشن 
نمى  صورت  خاصى  غربالگرى  كه  است 
 گيرد، تصريح كرد: به ايام انتخابات نزديك 
ها  رسانه  برخى  متاسفانه  شويم،  مى 
كنند  اى  حاشيه  فضاسازى  اينكه   براى 

حرف هايى را مطرح مى كنند.

به دولت تذكر مى دهيم 
كه اكنون نياز به همدلى و تالش 

و كار مجاهدانه دارد

به  كرد:  خاطرنشان  قضائيه  قوه  رئيس 
دولت خدوم اين نكته را تذكر مى دهيم 
كه اكنون كشور نياز به همدلى و تالش و 
كار مجاهدانه دارد. آيت ا... آملى الريجانى 
و  مذاكرات  جريان  از  بعد  كرد:  تصريح 
سازهاى  ها  خيلى  گرفته  صورت  توافق 
را  كشور  به  ورود  بحث  و  زدند  ناكوكى 
 مطرح كردند. اينها خواب هاى آشفته اى 
است كه مى بينند، از درون كشور كسى 
نبايد به آن ها عالمت بدهد. نبايد كلمات 
باز  راهى  گويى  كه  بگوييم  سخنانى  و 
تغييرات  و  بيايند  ها  آن  كه  است  شده 

ايجاد كنند.

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 

كارت بانك توسعه تعاون : 5029081016528099

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى
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امالك و مستغالت

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

فروش وياليى 200 مترى واقع در 
زاهدان يا معاوضه با ملك در بيرجند

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183

100 متر زمين فروشى
 كالته بجدى، چهارديوارى با در

09363079896

4000 متر زمين با يك ساعت آب 
درسيوجان فى:توافقى يامعاوضه 

باماشين 09370795346

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

پيش فروش آپارتمان 90 مترى  
تحويلى برج 8 - دوكله  

مترى 1/600   09155629832

منزل فروشى يا تعويض، حاجى آباد 
مقداد 21، خيلى تميز فى: 48 م 

09157219311

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

مغازه تجارى فروشى خ نبش 
سعدى2 سندشش دانگ31 متر

09373831253

دو واحد آپارتمانى 85مترى 
معصوميه فروش يا معاوضه

09159164046

منزلى در دستگرد به مساحت 
220متردر حاشيه خيابان فروش 

يا معاوضه09159164046

واحد مسكونى طبقه اول از خانه هاى 
بنياد مسكن شوكت آباد خاك گچ 

نقدى35م 09353294743

خريدار زمين تجارى در حد 50 
ميليون تومان يا معاوضه با ماشين

09304943814

فروش منزل سفت كارى شده به 
متراژ130مترو80مترزيربنااميرآباد 
معاوضه باخودرو 09157923090 

فروش منزل وياليى 360 متر دو 
نبش دو واحد مستقل درمعصوميه

09153623565

آپارتمان،زاهدان.142مترمفيد3خواب 
بزرگ ،طبقه دوم مجتمع6واحدى 

فى107م 09155617282

آپارتمان مسكن مهر،مهرشهر 
75مترى،پيلوت دار،30م واريزى
فى: توافقى 09155631015

امتياز آپارتمان 90مترى
 صياد شيرازى فروشى

09151642874

منزل 287متر فى 135م
خيابان جمهورى3روبروى پارك 

09358908153

آپارتمان 100 مترى فروشى در 
زاهدان يا معاوضه با منزل در بيرجند

09151604947

زمين152مترى شمالى 
مهرشهر،كالنشهرفى 30م 

 09390151045

فروش واحد 100 مترى صدف 5 
بدون امكانات يا معاوضه با منزل
 در مشهد   09153331173 

معاوضه منزل دو طبقه 
200متر،معصوميه باال دو نبش 
فى :220 م  09376633104

مغازه تجارى،انقالب حدود 23متر 
سند شش دانگ داراى آب،برق،تلفن 

فى كارشناسى 09151638030

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

فى: توافقى 09153613621

آپارتمان شيك و نوساز 160 
مترى 90 متر زير بنا 70 متر،عدالت 

فى: 190 م 09156044960

آپارتمان 85 مترى فروشى بهترين 
موقعيت سايت ادارى فول امكانات

09153635526

زمين فروشى امير آباد
250متر شمالى
09155614099

     زمين فروشى، حاجى آباد 
به متراژ 150متر فى:  55 م 

 09151634158

فروش يا معاوضه چند آپارتمان، خ 
نرجس وچند باغ ويال در چهار طرف 

شهر بير جند 09332459291

فروش منزل حاجى آباد 3دوخوابه 
100 مترى فى54م نقد،يا معاوضه

 با خودرو 09157566375

        فروش امتياز زمين 302 ارتش 
بعد از دانشگاه آزاد بيرجند 

09125913645

منزل وياليى - دستگرد - 250 متر 
زيربنا - 2 طبقه - با امكانات لوكس 

فى: توافقى 09152040225

معاوضه دو واحد مسكونى 130 مترى 
در حال ساخت ظفر 4با منزل وياليى 
كلنگى جنوب شهر09358531890

معاوضه منزل وياليى در سجادشهر 
گلستان غربى 200متر دونبش با 
مدرس و توحيد 09011875075

آپارتمان،معصوميه،27ميليون 
واريزى،130مترى

فى: 30م 09155618381

فروش يا معاوضه 250متر زمين 
آبشار گيوك 60متر بنا نيمه ساز 

09362888492

معاوضه آپارتمان 85مترى
 مجتمع آبادگران انتهاى رجايى
 باسايت ادارى 09153614650

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

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

اجاره مغازه 20 متر در بيست مترى 
اول مدرس با 400 متر انبارى

09386232965

زمين كارگاهى
 به اجاره داده مى شود 

09151609917

اجاره طبقه 3خوابه ،مدرس10
 جهت دانشجو 
09155622477

رايانه و همراه 

تبلت7اينچ اى اليف2سيم 
كارت،سالم10ماه 

كاركرد320تومان09153638963 

تبلت 3500lenovo ، درحدنو 
باچهارماه كاركردباتمام امكانات 
فى: 450   09302909117

جوياى كار

يك خميرچانه گير يا شاطرتافتون 
جهت كار در نانوايى نيازمنديم 

09157556457

تعدادى راننده باخودروى مدل 
باالبصورت تمام وقت درآژانس 
نيازمنديم 09151614993 

جوياى كار سرويس مدارس
 جهت رفت وبرگشت فرزندتان 

09364566967
 

نيروى ساده آماده همكارى با
شركت هاوكارخانه جات وشخصى كار

09157711185

به تعدادى راننده با خودروى دوگانه 
بصورت تمام و قت ترجيحا جوان 

نيازمنديم 09155630233

 به تعداد ى راننده با خودروى 
دوگانه بصورت تمام وقت نيازمنديم 

09385614996

نيازمنديم به چند راننده تمام وقت 
براى كاردر آژانس با زنگ خور 

باال09159634478 

به يك نفر جهت فروشندگى 
در مغازه بدليجات بلوار جواديه 

نيازمنديم 09155626007

جوياى كارجوانى30ساله وديپلم 
آماده همكارى به صورت تمام وقت 

 09371048027

به تعدادى راننده بازنشسته جهت 
شيفت صبح آژانس نيازمنديم

09153636224

به سه نفرگوهرتراش ماهرجهت كاردر 
كارگاه گوهرتراشى نيازمنديم،  باحقوق 
ثابت وپورسانت 09120766102 

لوازم منزل

قالى 12 مترى 500 شانه زمينه قرمز 
و كولر آبى روميزى باموتور الكتروژن

 فى توافقى 09156047019

تلويزيون سامسونگ 40 اينچ، پلمپ 
150هزارتومان نصف نقد مابقى چك 
يك ماهه،پيام بدهيد 09155401173

دو دست مبل 7 نفره نو با 
ميز عسلى نصف نقد نصف يك ماهه
 فى 2300 م 09355615625

متفرقه

فروش تمامى وسايل منزل
 به علت جابجايى
09151613868

كارواش باتمامى امكانات
 يامعاوضه باماشين 

فى:توافقى09383625986 

يك دستگاه موتورجوش موزا با 
روشنايى برق فروشى يا تعويض با 

ماشين پرايد 09155615786

فروش يك امتياز حج واجب
آماده اعزام فى 30ميليون

09151605482

فروش كانكس
 20 متر، فى 5 م 
 09151614886

فروش تعداد80 مرغ وخروس 
محلى 5 ماهه هرعدد 15ت 

09152655028

واگذارى آژانس با50 تا زنگ داراى 
پاركينگ اختصاصى قابل معاوضه 

با خودرو و 09385614996 

    فروش روكش صندلى فابريك
 كمرى زانتيا در حد نو

09373417877

4عددرينگ اسپورت فابريك 
سمندو5عدد رينگ اسپورت فابريك 

پرايد فى توافقى09156635072

فروش كليه لوازم مغازه ساندويچى 
( اغذيه فروشى ) به صورت يكجا و 

قيمت مناسب 09155611248

فروش آژانس با زنگ خور 60 تا 
درروز فى 7/500يا معاوضه

 با ماشين وانت و 09159638196

فروش رينگ اسپرت والستيك پهن 
كره اى 85درصدوچراق اسپرت عقب 

206به فى عالى 09159646081

يك گاودارى 20راسى شيرى، باتمامى 
امكانات30 هكتارزمين بندسارباسند 
مالكيت زيرقيمت09151641311

فروش يك عدد
مشعل گازوئيلى

 09153621585

واگذارى مغازه لباس،مدرس با 
اجناس و دكور فى: 5/500 نقدى 
معاوضه نميشود 09309066051

تابلو روان ال اى دى 50 *100 
فروشى فى 850
09157552235

فروش اتاق كمپرسى براى وانت 
نيسان باتمام لوازم 

فى 1700م  09158629388

خريد پسته با بهترين قيمت
 به صورت نقد

09158634844 

 سوپر با 10سال سابقه با درآمد 
روزانه 700به فروش ميرسد

09156660560

فروش تعدادى كت و شلوار و شلوار و 
پيراهن مردانه با ويترين مغازه

09158635993

فروش تعدادى لوله ولوازم داربست
 در حد نو فى: :توافقى 

09156679869

فروش يا معاوضه موتورشارژى
 با كالسكه

09370795346 

فروش تعدادى لوله ى داربست
بست وقالب در حد نو فى:توافقى 

09156679869
 

فروش چندجفت الستيك
 كاركرده پرايدوپژو
 09151600341 

فروشى يخچال و فريزر 
قفسه وترازو 

 09151643060

خريدارتفنگ بادى 5/5
و دستگاه جوش كوچك

09151600341

فروش تعدادى لباس زنانه به قيمت 
فاكتور تهران بابرندهاى پرفروش به 

صورت يكجا 09158639878

صندلى آرايش
 فقط80تومان

09159612260 

فروش يخچال ويترينى 
ايستاده الكترو استيل 1درب 

09155618608

فروش دوعددمانكن زنانه تمام قد 
مارك پاپتى باقيمت مناسب

09158639878

فروش اتاق فلزى سر بسته پيكان 
وانت طرح مشهدى فى 550هزار 

تومان 09156665652

خريدارچادرمسافرتى
 وچادرپرايدى 

 09156646927

فروش فورى رينگ اسپرت استيل 
پرايد باالستيك يابدون الستيك

09156646927

كود حيوانى 
خريداريم.

09159620826

فروش باربنداسپرت
 سمندى وپرايدى 
 09128995241

دستگاه نوبت دهى
 خريداريم

09365473747

رينگ اسپرت پرايد تميز فى: 450 
يامعاوضه با گوشى سامسونگ مدل 

باال 09393613310

سوپرماركت باموقعيت عالى خيابان 
سجاد به فروش مى رسد

09382508978

آماده خريد محصوالت كشاورزى 
ادارات به صورت مزايده اى 

هستيم09158634844

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

فروشى 132مدل87سفيدبيرنگ 
خانگى فقط مصرف كننده

09156032825

پرايد82سفيد دوگانه سوز بى رنگ 
بيمه تامرداد 95تميزفى : 8/800 م 

09305654863

پرايد 88-90 دوگانه كارخانه
 تميز خانگى خريداريم 

09367013958

پرايد مشكى مدل82تخيف 
بيمه8سال قيمت توافقى 

09159612260

131خشك 18ميليون
 نقداخريدارم

09301884247

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

فى: توافقى 09153624517

پرايد تصادفى مدل 88
فى : 3/200 

 09153618410

پرايد سفيد 88بيمه تا برج 9 
دوتيكه رنگ فى: 10300تومان

09373591368

پرايدمدل 88بدون رنگ بيمه كامل 
الستيك 80درصد فى: توافقى

 پيامك بزنيد09158623277 

132مدل 90 سفيد خانگى بدون 
رنگ بيمه 10ماه بدون رنگ 
فى: توافقى  09159610825

فروش پرايد صفر كيلومتر مدل 
131تمام فول زير قيمت كارخانه 

 09364668709

فروش پرايدسفيد87الستيك 
50بيمه 9ماه رنگ دارد فى توافقى 

 09365010342

پرايد86سفيدبدون رنگ ،تميز،
 طرح 131 بيمه يك سال كامل

فى11/800 م 09370228230 

پرايد نقره اى86 دوگانه دستى 
يك گلگير رنگ 10ماه بيمه ،11م 

 09365010637

فروشى 111مدل 90فول
 بدون رنگ كم كار خانگى

 09155629024

خريداريم 
پرايد هاچ بك تميز 
09359057779

پرايد مدل آخر83 خانگى 5سال 
خواب دوگانه اسپرت بيمه بدنه

 فوق العاده تميز  09157417040

پرايد مدل 82و83خريدارم
 ترجيحا دوگانه 

09157213586  

پرايد سفيد 79 دوررنگ،بيمه 6 ماه 
تخفيف بيمه كامل،فى 6200 

 09156668166

فروش پرايدسفيد87الستيك 
50بيمه 9ماه رنگ دارد فى توافقى 

 09365010342

پرايد sl132 مشكى hpمدل90 بيمه 
تا برج 11 نصف گلگير عقب رنگ 
فى 14200 م 09357613309 

پرايدمدل79سفيدتقريبادوررنگ 
دوگانه تخفيف بيمه8سال فى:7م 

09158610107

خودرو پژو 

فروش پارس سال دوگانه،خشك 
فرمان اپتيما جديد
 09151600269 

پارس سال داشبورد جديد 
مدل 93هيفده هزار كار 31م 

 09153633647

پارس ال ايكس خشك
 كارتكس 35 خريداريم. 

 09153635766

پژو پارس خشك tu5سفيد
تحويل مرداد فى توافقى

09151608039

پژو 206 صندوقدارمدل89 
بسيار تميز خانگى، بيمه رج12  

 09155617437

فروش ومعاوضه پژو405 
مدل88دوگانه يامعاوضه با تيبا 
وپرايدمدل باال 09153624007

پژو پارس سال مدل 92گلگير 
و كاپوت رنگ قيمت 26مييلون 

 09159612576

فروشى پژو وسمند 
فى:توافقى

09156661101 

 فروشى پژو SLX 405 مدل 
1390سفيدفاقدرنگ فى24،200 م 

 09156635072

پژو پارس، tu5 سفيدريا، خشك 
تحويلى مرداد فى : توافقى

09105090146

خودرو متفرقه

فروش موتورسيكلت پالستيكى 
مدل 88

فى:توافقى 09151632743 

فروش موتور هندا مدل 90 
فى توافقى 

 09152655028

خريدار موتور ايژ يا كاوازاكى
 جى تى تميز تا 1/200

 09157202154

پى كى نقره اى مدل85اتاق 
جديدسه درب رنگ الستيك 4
حلقه نو فى8م 09368895982

سمند 86تا 88بدون رنگ 
تميزكاركرد زير100هزارخريدارم

09301884247

موتور آپاچى 160سى سى مدل 88
تريل 200سى سى مدل 86 

09351102373

پى كى84نقره اى تخفيف 
بيمه10سال، باپرايدياوانت دوگانه 
معاوضه ميشود 09157403098 

فروش موتور هندا 
مدل 90 فى توافقى 

09152655028

 سمندمدل 87بيمه تاآخرسال ،آبى 
الستيك نو.رنگ دارد.فى توافقى

09159646081

فروش رنو مدل 79 رنگ سفيد
 6ماه بيمه 8سال تخفيف

فى:  4م مقطوع 09151600789

پى كى مدل83مشكى
دوره رنگ، بيمه1سال كامل 

09159646642تماس بعدازظهر 

آپاچى160 مدل 89 بيمه تا برج 9 
جفت الستيك نو فى توافقى

09158645847

روا87 تك گانه رنگ نقره اى بسيار 
تميز يكسال بيمه7سال تخفيف
 فى توافقى 09153621406

ام وى ام315تميز
مدل92فى32م معاوضه باملك 
بيرجندومشهد 09155626432

خريدارخودروى شما
بصورت شرايطى هستيم 

 09330538284

آذرخش مدل 83
موتورگيربگس پرايد كامل بسيار 
سالم درحدنو 09159647685

cng ، پيكان 79 بدون رنگ
بيمه يك سال و تخفيف كامل 

09151634227


