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كارهاى چاپ به خارج استان انتقال داده نشود
در بازديد از چاپخانه هاى استان مطرح شد: 

استراتژى جديد خودرويى دولت 

 قائم مقام وزير صنعت با بيان اينکه کيفيت و ارزاني، 
صنعت  براي  دولت  استراتژي  در  اصلي  اولويت  دو 
باز  درهاي  سياست  اجازه  گفت:  است،  خودروسازي 
به  داد.  نخواهيم  را  خارجي  خودروهاي  ورود  براي 
گزارش مهر، خسروتاج گفت: سياست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در درجه اول افزايش کيفيت و پايين 
آوردن قيمت تمام شده خودرو است و بر اين اساس با 
يک برنامه ريزي صحيح تالش داريم تا قيمت تمام 

شده خودروهاي داخلي را کاهش دهيم. 

آب جيره بندى مى شود؟ 

 محمودي قائم مقام وزير نيرو در گفتگو با مهر، با اعالم 
اينکه گزينه جيره بندي آب در هيچ يک از شهرهاي 
نيرو نيست، گفت: دليل  كشور در دستور کار وزارت 
افزايش قيمت آب در دو سال گذشته شرايط  توقف 

اقتصادي مردم و رعايت حال آنهاست.

واكنش به خبر جمع آورى
 ايران چك هاى جديد 

 امير شکري مديرکل سازمان توليد اسکناس و مسکوک 
اينکه  اعالم  با  تسنيم،  با   گفتگو  در  مرکزي  بانک 
 ايران چک هاي جديد به طور گسترده در خزانه هاي 
مرکزي بانک هاي تهران و ساير شهرستان ها توزيع 
اين  نداشتن  مجوز  به  مربوط  شايعات  گفت:  شده، 

ايران چک ها بي اساس است. 

آخرين خبر درباره قيمت نان 

کشاورزي  جهاد  وزير  معاون  قنبري  خبرآنالين:   
در  گفت:  جاري  سال  در  نان  قيمت  افزايش  درباره 
حال حاضر افزايش قيمت مطرح نيست. قيمت نان 

همان قيمت سال گذشته است.

 معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در واکنش به موضوع ارسال اليحه سهام عدالت 
ترکيب  حفظ  پيرامون  اقتصاد  وزارت  با  تعاوني ها  ويژه  نشست  برگزاري  از  اسالمي  شوراي  مجلس  به 

تعاوني هاي سهام عدالت خبر داد و گفت: اشکاالت موجود برطرف مي شوند. (ادامه در صفحه٢)

 تعاونى هاى سهام عدالت حذف نمى شوند

دشمن براى انتخابات پايان سال، 
برنامه هاى زيادى دارد
 فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبى با اشاره به در 
پيش بودن انتخابات مجلس و خبرگان رهبرى، گفت...

راه اندازى بخش پيوند اعضا در 
بيمارستان ولى عصر(عج) بيرجند

اختصاص 50 ميليارد تومان اعتبار 
براى طرح تحول نظام سالمت در استان

7

7

صفحه ٧

ضمن تشكر از تمامى سروران ارجمند كه در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم 

مرحومه حاجيه سكينه خزاعى
(همسر حاج حسين على آبادى)

شركت نمودند به اطالع مى رساند: مراسم چهلم آن مرحومه امروز پنجشنبه 94/6/12 
از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى(مصلى) برگزار مى شود

حضور سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: على آبادى ، خزاعى و ساير بستگان

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت

 شادروان محمد حسين قاسمى
كارمند بازنشسته علوم پزشكى (مركز بهداشت)

جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/6/12 
 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل مسجد 

صاحب الزمانى (عج) واقع در خيابان قائم (خيرآباد نو)
 برگزار مى شود.

خانواده قاسمى

 ضمن تقدير و تشكر از تمامى سروران عزيز 

و ارجمندى كه ابراز همدردى نمودند به استحضار

 مى رساند: به مناسبت چهلمين روز درگذشت 

زنده ياد كرباليى حسن بذرافشان
 "بازنشسته هالل احمر" 

جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/6/12 از ساعت 

4/30 الى 5/30 بعدازظهر در محل هيئت حسينى 

" واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود 

حضور شما سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى بذرافشان و ساير بستگان

 چهل روز است كه مى سوزيم و تو را نمى يابيم 

 نگاه پاك و مهربانت كه هميشه بى دريغ نثارمان 

مى كردى را نمى بينيم ، از گرماى وجودت بى بهره 

مانديم تنها با اين باور كه تو هنوز هم سنگ صبور ما هستى 

با تو اى مهربان ، درد دل مى كنيم

مراسم يادبود فرزندى عزيز و همسرى شايسته

شادروان سيد مهدى حسينى
امروز  پنجشنبه 94/6/12  از ساعت 16 الى 17 در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود 

حضور سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده هاى: حسينى ، ساجد ، حسنى

آگهى مزايده سازمان اتوبوسرانى شهردارى بيرجند
شرح در صفحه 3

 آگهى مزايده فروش زمين تجارى ، مسكونى 
و توريستى با شرايط استثنايى (بدون كارمزد)                                                        
شرح در صفحه آخر

آگهى مناقصه پيمانكارى نگهدارى تاسيسات 
دانشگاه آزاد اسالمى

شرح در صفحه 2

دوازدهم شهريور مـاه

مصـادف با روز بهـورز
 بر تالشگران خستگى ناپذير عرصه بهداشت خجسته باد

معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 

مديريت شبكه
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 با تصويب شوراي پول و اعتبار، سقف تسهيالت مسکن براي قضات و اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها به ١٠٠ ميليون 
تومان افزايش يافت. به گزارش ايسنا، شوراي پول و اعتبار مقرر کرد شرايط اعطاي تسهيالت اعضاي هيئت علمي 
دانشگاه ها به نحوه اعطاي تسهيالت مسکن قضات قوه قضائيه نيز تسري و تعميم يابد.

وام مسكن قضات 100 ميليون تومان شد 

امروز 12 شهريور 1394 مصادف با
 19 ذى القعده 1436 و 3 سپتامبر 2015

«محمود  دكتر  شهير  فيزيكدان  درگذشت 
حسابي» پدر فيزيك نوين ايران (١٣٧١ ش).

رحلت فقيه جليل آيت  ا... «حاج مالعلي واعظ 
(١٣٢٧ش). خياباني» 

انگليس  استعمار  ضد  جهادگر  شهادت 
«رئيسعلي دلواري» (١٢٩٤ ش). 

رياضي دان  فارسي»  الدين  «كمال  درگذشت 
ايراني(٧١٨ ق).

آغاز  در  آلمان  توسط  زيردريايي ها  نبرد  آغاز 
جنگ جهاني دوم (١٩٣٩م).

در  آلمان  به  انگليس  و  فرانسه  جنگ  اعالن 
جريان جنگ جهاني دوم (١٩٣٩م).

روز بهورز.

تقويم مناسبت هاى  روز

 زمان بازگشايى مسير سامرا براى زائران

 رئيس سازمان حج و زيارت از بازگشايي مسير سامرا 
بعد از پايان عمليات حج خبر داد و گفت: اعزام زائران 
گزارش  به  شود.  مي  گرفته  سر  از  مجددا  سامرا  به 
ايسنا، سعيد اوحدي افزود: با توجه به پيروزي هاي 
داعش  عليه  عراق  ملت  و  ارتش  که  خوبي  بسيار 
داشتند به همين دليل امنيت مسير سامرا از وضعيت 

مطلوبي برخوردار است. 

ماموريت جديد تعاون در بازار اشتغال 
سالى 800 هزار شغل نياز داريم  

 معاون وزير کار با بيان اينکه ۴۵۰ هزار واحد مسکن 
تعاوني در دست ساخت و اجراست، گفت: براي دستيابي 
به رشد اقتصادي ۸ درصدي، ساليانه ۸۰۰ هزار شغل 
جديد بايد ايجاد شود. به گزارش مهر، کالنتري با بيان 
اينکه در برنامه ششم توسعه رشد توام با اشتغال پيش 
به رشد ۸ درصدي  بيني شده است، گفت: دستيابي 
در اقتصاد نيازمند ايجاد ساليانه ۸۰۰ هزار شغل جديد 
بوده و هم اکنون يکي از ماموريت هاي تعاوني ها نيز 

حرکت در مسير اشتغال زايي است.

رئيس شوراى رقابت تكذيب كرد 

از  نقل  به  اظهارنظرها  برخي  رقابت   رئيس شوراي 
از  حمايتش  بر  مبني  اجتماعي  هاي  شبکه  در  وي 
ميليون   ۱۲ حقوق  دريافت  و  خودرو  قيمت  افزايش 
توماني را تکذيب کرد. به گزارش تسنيم، رضا شيوا 
هاي  صحبت  اين  عنوان  هيچ  به  بنده  کرد:  اظهار 
غير علمي و مغرضانه را بيان نکرده ام. وي در مورد 
بنده  کرد:  اظهار  آينده،  در  خودرو  قيمت  تغييرات 
هميشه طرفدار عدم افزايش قيمت خودرو هستم و 
طرفداري از عملکرد خودروسازان نداشته ام. در حال 
حاضر هم تأکيد مي کنم که با توجه به شرايط رکود 

افزايش قيمت خودرو بي معني است. 

سرشمارى نفوس و مسكن واگذار شد 

 رئيس مرکز آمار گفت: سرشماري نفوس و مسکن 
سال ۹۵ را با امضاي تفاهمنامه اي بين خود و شرکت 
به  امور  کليه  تا  واگذار کرديم  اين شرکت  به  پست 
گزارش  شود.به  انجام  الکترونيکي  کامال  صورت 
آذر، گفت: قرار است نظام جمع آوري  تسنيم، عادل 
انجام  آماري  مامور  هزار   ٢٥ طريق  از  که  داده ها 

مي شود به صورت کامال الکترونيکي باشد.

تعداد پرستاران بايد دو برابر شود

بهداشت،  وزير  درمان  معاون  آقاجاني  محمد  ايرنا:   
درمان و آموزش پزشکي با اشاره به وجود ٨٠ هزار 
هزار   ٨٠ اکنون  گفت:  کشور  در  بيمارستاني  تخت 
که  دارند  فعاليت  کشور  هاي  بيمارستان  در  پرستار 

تعداد آنان بايد دو برابر شود. 

 افزايش نرخ كارمزد فروش بنزين

مدير بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
با تشريح آخرين وضعيت افزايش نرخ کارمزد فروش 
بنزين در جايگاه  ها اعالم کرد: اجراي طرح فروش 
حق العملي بنزين در جايگاه ها در دستور کار قرار گرفته 
است. مظلومي در گفتگو با مهر، درباره تغييرات جديد 
نحوه عرضه بنزين در جايگاه هاي سوخت کشور گفت: در شرايط فعلي اجراي 
طرح حق العملي فروش فرآورده هاي نفتي به ويژه بنزين در شرکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي، دولت و مجلس در حال پيگيري است.وي افزود: 
اگر امسال نرخ هايي که از سوي وزارت نفت پيشنهاد شده توسط سازمان 
مديريت تاييد و ابالغ شود، قطعا در توان خدمات رساني جايگاه ها تغييراتي 

اتفاق مي افتد و سطح ارائه خدمات به مردم افزايش مي يابد.

 تعاونى هاى سهام عدالت حذف نمى شوند

فارس، سيد حميد  گزارش  به  از صفحه١)  (ادامه 
کالنتري معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي با تأکيد بر اينکه مخالف حذف تعاوني ها 
در جريان آزادسازي سهام هستيم، گفت: موافقيم 
تعاوني ها در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل 
معامله بورسي (ETF) در ترکيب حضور داشته باشند. کالنتري با بيان 
اينکه طبق تصميم وزارت امور اقتصادي و دارايي، تعاوني ها در جريان 
آزادسازي سهام عدالت به هيچ عنوان حذف نخواهند شد، گفت: ترکيب 
مشترک  هاي  نشست  برگزاري  با  مشکالت  و  حفظ  تعاوني ها  سهام 
برطرف مي شود. وي زمان آزادسازي سهام عدالت را منوط به جمع بندي 

اليحه مذکور در وزارت امور اقتصادي و دارايي دانست.

تكليف پنجشنبه هاى مدارس چه شد؟

 مشاور وزير آموزش و پرورش، گفت: براي فعاليت هاي  
ويژه که پنجشنبه ها امکان اجراي آن در مدارس 
وجود دارد پيشنهاد مي شود تا از معلماني که وقت 
آزاد دارند، استفاده شود. به گزارش مهر، محمد فاضل 
سال  در  مدارس  هاي  پنجشنبه  بازگشايي  درباره 
تحصيلي جديد گفت: سال تحصيلي ۹۴-۹۵ همان ۲ هزار مدرسه اي که سال 
گذشته طرح آزمايشي بازگشايي مدارس در روزهاي پنجشنبه را اجرا کردند 
همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند. وي افزود: هنوز در ارزيابي نهايي 
 و پژوهش اجراي طرح يک روز بدون کيف و کتاب به نتيجه نرسيده ايم. 
وي ادامه داد: اجراي اين سياست موجب مي شود تا مديران با مشورت اولياي 

مدرسه تشخيص دهند آيا مدرسه پنجشنبه ها باز باشد يا خير.

با  ملي  توليد  از  حمايت  ويژه  کميسيون  رئيس   
صفر  خودروي  «خريد  کمپين  مخالف  اينکه  بيان 
خوروهاي  با  مقابله  چاره  راه  گفت:  است،  ممنوع» 
نظارت  با  خودروها  اين  توليد  توقف  بي کيفيت، 
به  ملي.  توليد  تحريم  کمپين  نه  است  مسئوالن 
اينکه  به  اشاره  با  فوالدگر  حميدرضا  جهان،  گزارش 
صفر  خودروي  «خريد  کمپين  برگزاري  مخالف  بنده 
را  داخل  توليد  نمي توان  کرد:  اظهار  هستم،  ممنوع» 
ملي،  توليد  از  حمايت  ضمن  بايد  بلکه  کرد  تحريم 
در  آن  فروش  و  کيفيت  بدون  محصوالت  توليد  از 
البته  اينکه  به  اشاره  با  وي  کرد.  جلوگيري  بازار 
بخرند  مردم  کردند  توليد  خودروسازان  هرچه  نبايد 

نداشته  خود  توليدات  ارتقاي  براي  تدبيري  آنها  و 
در  کشور  خودروسازي  بازار  روزها  اين  افزود:  باشند، 
توليدکننده  دليل  همين  به  ندارد  قرار  رقابتي  شرايط 
ندارد.  کيفيت  با  محصوالت  توليد  بر  چنداني  تمرکز 
به  کشور  در  را  رقابت  زمينه  بايد  منظور  همين  به 
توليد  از  حمايت  ويژه  کميسيون  رئيس  آوريم.  وجود 
مصرف  بازار  را  کشور  نبايد  البته  کرد:  اضافه  ملي 
همکاري هاي  بايد  بلکه  دهيم  قرار  خارجي  کاالهاي 
خود را با شرکاي خارجي به شرط انتقال تکنولوژي و 
استفاده از توان نرم افزاري و داخلي کشور قرار دهيم. 
فوالدگر با اعالم اينکه بايد ۳ رکن کيفيت، قيمت و 
اولويت کاري شرکت هاي  در  فروش  از  خدمات پس 

از  امروز  مردم  کرد:  تصريح  گيرد،  قرار  خودروساز 
خودروسازي  شرکت هاي  نامناسب  خدمات  و  کيفيت 
اعتراض  اين  اعالم  براي  نبايد  اما  هستند  گله مند 
بايد  بلکه  بپردازيم  داخل  توليد  تحريم  به  فقط 
اصالح  و  خودرو  صنعت  خصوصي سازي  با  مسئولين 
الزم  اقدامات  اقتصادي  و  اداري  مالي،  ساختارهاي 
با اشاره  انجام دهند. وي  را براي توسعه اين صنعت 
خودروي  خريد  عدم  کمپين هاي  برگزاري  اينکه  به 
وارد  کشور  صنعت  به  را  زيادي  آسيب هاي  داخلي 
خدمات  و  کيفيت  ارتقاي  براي  گفت:  کرد،  خواهد 
شرايط  بايد  خودروساز  شرکت هاي  فروش  از  پس 

رقابتي را در کشور به وجود آوريم. 

راه چاره خودروهاى بى كيفيت؛ «توقف توليد» يا «كمپين تحريم»؟!

گفت:  مرکزي  بانک  اسبق  کل  رئيس   
مورد  چند  در  اعتبار  و  پول  شوراي 
سودهايي را تعيين و ابالغ کرده و بانک ها 
نيز به دليل آنکه اين نرخ ها را قابل قبول 
مختلف  روش هاي  با  نمي کردند  تصور 
دهند  قرار  کار  مبناي  را  ديگري  نرخ هاي 
و  شورا  اعضاي  گاليه  با  نيز  هميشه  و 

بانک مرکزي روبرو بوده است. به گزارش 
به  اشاره  با  مظاهري  طهماسب  فارس، 
يکسا ن سازي نرخ ارز، اظهار کرد: اين نرخ 
اعالم  اما  مي شود،  هدفگذاري  و  بررسي 
دخالت  ابزارهاي  طريق  از  و  نمي شود 
منظور  به  مناسب  نرخ  ارزي  مباحث  در 
گرفته  نظر  در  توليد  و  اشتغال  از  حمايت 

چند  نظام  اينکه  بيان  با  وي  مي شود. 
برسد  نرخي  تک  نظام  به  بايد  ارز  نرخي 
خواهد  تعيين  بازار  را  نرخ  آن  از  پس  و 
کرد، يادآور شد: مسئوالن، دولت و يا کس 
ديگري نمي تواند نرخ ها را تعيين کند، اگر 
از  تعادلي  نرخ  کنيم  پيش بيني  بخواهيم 
الزمه  مظاهري  است.  باالتر  فعلي  نرخ 

دو  را  اعتبار  و  پول  نرخ شوراي  از  تبعيت 
سپرده،  براي  بايد  گفت:  و  دانست  عامل 
مشارکتي  و  مبادله اي  عقود  تسهيالت، 
شرايط  به  توجه  با  بيشتر  بررسي  به  نياز 
و  شود  تدوين  پول  تهيه  امکان  و  ارزي 
پس از آن با اقتدار نسبت به الزام بانک ها 

اقدام کند.

برخورد قانونى با والدينى كه مانع بانك ها نرخ سود متفاوت از شوراى  پول را اعمال كردند
تحصيل فرزندانشان شوند   

 معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش بيان 
کرد: در تدوين برنامه ششم توسعه پيشنهاد داده ايم 
تحصيل  متوسطه  نهم  پايه  تا  ابتدايي  اول  پايه  از 
ور  ديمه  محمد  ايسنا،  گزارش  به  شود.   اجباري 
اجباري  کرد:  اظهار  تحصيل  شدن  اجباري  درباره 
عنوان شده  توسعه  برنامه چهارم  در  تحصيل  شدن 
است و در قانون حمايت از کودکان و نوجوانان نيز 
فرستادن  از  ها  خانواده  اگر  افزود:  وي  است.  آمده 
فرزندانشان به مدارس خودداري کنند مراجع قضايي 

با آنان برخورد خواهند کرد. 

ادامه خريد تضمينى گندم تا پايان 
شهريورماه سالجارى

بيان  با  جهادکشاورزي  وزارت  گندم  طرح  مجري   
شهريورماه  پايان  تا  گندم  تضميني  خريد  اينکه 
سالجاري ادامه دارد، گفت: از ابتداي فصل برداشت 
تاکنون ٧ ميليون و ٩١٠ هزار تن گندم از کشاورزان 
اسماعيل  است.  شده  خريداري  کشور  استان   ٣١
برداشت  البته  افزود:  ايرنا،  با  گفتگو  در  اسفنديارپور 
تا  خريد  مراکز  اما  دارد  ادامه  ديگر  روز   ٨ تا  گندم 
گندم  خريد  فرآيند  به  سالجاري  شهريورماه  پايان 
داد. خواهند  ادامه  کشاورزان  سوي  از  شده  ذخيره 

خريد  برداشت  فصل  پايان  تا  کرد:  بيني  پيش  وي 
تضميني گندم سالجاري به ٨ ميليون تن برسد.

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

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى 
در اسرع وقت    

 09158624439 - جانى
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تمديد مهلت استفاده از حق تقدم افزايش سرمايه 
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند  (سهامى خاص به شماره ثبت 4740)

بدينوسيله پيرو آگهى پذيره نويسى افزايش سرمايه منتشر در روزنامه آواى خراسان جنوبى مورخ 94/4/13 و مهلت 
تعيين شده تا تاريخ 94/6/12، نظر به درخواست متقاضيان و به منظور تامين حقوق كامل ايشان كه موفق به استفاده 
از حق تقدم خريد سهام موضوع افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومى فوق العاده مورخ 92/5/26 شركت نگرديده 
اند ، به اطالع كليه تشكل ها ، بهره برداران روستايى و مستقل بخش كشاورزى شهرستان بيرجند واجد شرايط 
مى رساند بر اساس مصوبه هيئت مديره مورخ 94/6/10 مهلت استفاده از حق تقدم مذكور تا پايان وقت ادارى 
پنجشنبه 94/7/5 تمديد گرديده است. بديهى است پس از انقضاى مهلت مقرر هيئت مديره مى تواند سهام باقى 
مانده را به سهامداران فعلى واگذار نمايد. ضمنا متذكر مى شود افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد تا سقف 
17/800/000/000 ريال (منقسم به 1/780/000 سهم 10/000 ريالى) با رعايت سلب حق تقدم صاحبان فعلى 

سهام بدين شرح اقدام نمايد: 1- تعداد سهام ارائه شده در اين مرحله: 1/060/420 سهم
2- نوع سهام: عادى و با نام

نكات مهم:
ارسال فيش واريزى به صورت نمابر و تحويل اصل آن به صندوق ضرورى است.

صندوق تا قبل از اتمام مراحل ثبتى افزايش سرمايه هيچگونه تعهدى نسبت به پرداخت تسهيالت به سهامداران 
جديد نخواهد داشت.

آدرس شركت: بيرجند- خيابان شهيد بهشتى- نبش شيرين غربى- پالك 141 – طبقه اول- واحد دوم

هيئت مديره شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند

مزايده امالك مازاد شركت تعاونى روستايى ايمان گل
به اطالع مى رساند: شركت تعاونى روستايى ايمان (گل) توابع شهرستان خوسف جلگه ماژان با مجوز از مجمع عمومى مورخ 
93/2/28 در نظر دارد: امالك بال استفاده شركت را به فروش برساند. لذا كليه متقاضيان مى توانند از تاريخ 94/6/5 الى 
94/6/15 به مدت 10 روز از ساعت 8 صبح الى 16 از محل هاى ذيل بازديد و با اطالع كامل از وضعيت آن در مزايده شركت 
فرمايند. 1- ملك/ ساختمان فروشندگى قديمى نفت در روستاى تقى آباد با قيمت كارشناسى 5/000/000 ريال  2- ملك / 
ساختمان فروشندگى مصرف بدون احتساب فروشندگى نفت در روستاى كوشه قيس آباد با قيمت كارشناسى 30/000/000 
ريال 3- ملك/ زمين روبروى فروشگاه مصرف با مصالح موجود در روستاى گل با قيمت كارشناسى 150/000/000 ريال   
4- ملك/ ساختمان فروشندگى مصرف و ساختمان مخروبه كنار فروشگاه مصرف در روستاى شهرستانك با قيمت كارشناسى 
100/000/000 ريال 5- ملك / ساختمان فروشندگى مصرف بدون احتساب فروشندگى نفت و دفتر شركت در روستاى 
فريز با قيمت كارشناسى 250/000/000  ريال 6- ساختمان فروشندگى تقى آباد با امتياز برق در روستاى تقى آباد با قيمت 
كارشناسى 120/000/000 ريال كليه متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست مبلغ 5 درصد كارشناسى هر ملك را به 
شماره حساب بانك كشاورزى به شماره 164658430 واريز و فيش مربوطه را با قيمت پيشنهادى در پاكت سربسته تا پايان 

وقت ادارى تعيين شده به مديرعامل يا به فروشگاه ماژان يا گل تحويل دهند.
تاريخ برگزارى مزايده 94/6/16 ساعت 10 صبح در اداره تعاون شهرستان خوسف مى باشد.

متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر به شماره هاى 09155620294 آقاى عبداللهى و 05632487060 دفتر 
ماژان - 05632487213 فروشگاه ماژان و 05632482310 فروشگاه گل تماس حاصل نمايند.

هيئت مديره و مدير عامل شركت ايمان
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

 كارت دانشجويى اينجانب زينب صالحى به شماره شناسايى 39200107 مفقود گرديده
 لذا از يابنده تقاضا مى شود به نزديك ترين صندوق پستى يا دفتر روزنامه مراجعه نمايد.

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهـدى 
  نصب رولپالك و سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - 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

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر

3-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 60 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون
4- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون ، باقى طى دوران ساخت

5 - فروش ويژه 2 واحد آپارتمان 190 مترى دو كله ،  واقع در حافظ با شرايط عالى
6 - 30 متر زمين تجارى ، حاشيه بلوار شهداى عبادى  ، 100 ميليون
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آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند در نظر دارد: از طريق مناقصه 

نسبت به انتخاب پيمانكار جهت عمليات نگهدارى تاسيسات (اعم 

از برق و مكانيك) ساختمان هاى موجود براى مدت يك سال 

شمسى اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مى شود 

حداكثر تا 10 روز كارى پس از تاريخ درج آگهى ضمن پرداخت 

مبلغ 300/000 ريال به حساب شماره 0106062323001 نزد 

بانك ملى و ارائه فيش آن جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس 

بيرجند انتهاى بلوار غفارى ، طرح جامع دانشگاه آزاد اسالمى 

بيرجند، ساختمان مركزى دفتر معاونت عمرانى مراجعه نمايند.

داشتن حداقل پايه 5 تاسيسات و تجهيزات از معاونت راهبردى 

رياست جمهورى براى شركت كنندگان در مناقصه الزامى مى 

باشد. مبلغ تضمين شركت در مناقصه 50/000/000 ريال مى 

باشد. شركت كنندگان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر 

به آدرس فوق مراجعه و يا با شماره 32449412 تماس حاصل 

فرمايند. ضمنا هزينه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.       
روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند

آگهــى مناقصــه



پيام شمااختصاص نزديك به 2 ميليارد تومان اعتبار ملي به مسير فردوس– ديهوك  
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 12 شهريور 1394 * شماره 3309
خواهش مى كنم از رياست بيمارستان ... بپرسيد 3

چرا اضافه كار پرسنل را پرداخت نمى كنند؟
933…492
نخريدن  «كمپين  گويند  مى  كه  صنعت  وزير  آقاى 
خودروى صفر خيانت به توليد ملى است» بفرمايند 
آيا فروش خودروى داخلى به سه برابر قيمت 

جهانى خيانت به ملت نيست؟! 
915...223
سالم. از نوروز تا االن 20 درصد رو تمامى اجناس 
خورده، من مغازه دارم، به خدا ظلمه در حق مردم، 
اى كاش يكى بود كه حرف اول و آخر رو مى زد و 
هر كى اختالس مى كرد رو مجازات مى كرد تا 

عواقبش رو مردم تحمل نكنن... 
915…381
و  اداره مسكن  مسئولين  اينكه  از  تأسفه  جاى  واقعًا 
شهرسازى كه در ستون پاسخ مسئولين روزنامه آوا 
به خاطر سكوت مالكين حرف از حل شدن مشكل 
در  ولى  زنند  مى  اداره  اين  توسط  موسوى  اراضى 

عمل هيچ همكارى نمى كنند.
915…561

سالم. جاده روستاى على آباد پيشبر در زيركوه 
باگذشت چندين سال و تغييردولت و مسئولين 
محلى همچنان تكميل نشده و حدود يك ساله كه 
پيمانكار قيرپاشيده ولى بقيه جاده رو به امان خدا رها 
كرده و ما واقعاً نمى دانيم كه به كى بايد شكايت كنيم!
930...841

يك ميليارد و 800 ميليون تومان اعتبار ملى براى روكش آسفالت مسير فردوس– ديهوك اختصاص يافت. رئيس اداره 
راه و شهرسازى فردوس گفت: با اختصاص اين مبلغ 10 كيلومتر از مسير فردوس – ديهوك خراسان جنوبى روكش 
آسفالت مى شود. پيشاورى افزود: 48 كيلومتر از مسير ديهوك در محدوده شهرستان فردوس است و از مسير 32 

كيلومترى فردوس - بجستان نيز 22 كيلومتر از آغاز امسال با هزينه 11 ميليارد تومان روكش آسفالت شد.

* رحيم زاده
با هزار اميد در بهترين دانشگاه هاى استان درس خواندم 
اما االن بعد از اين همه تالش و درس خواندن از كار در 
ادارات دولتى به خاطر نداشتن برخى مؤلفه هاى خاص بند 
«پ» كًال نااميد شده ام و كار در شركت هاى خصوصى 

هم كه شرايط خاص خود را مى طلبد...
 اينها صحبت هاى زهرا فوق ليسانس ادبيات است كه 6 

سالى از فارغ التحصيلى اش مى گذرد. 
معينى، جوان 28 ساله اى است كه مقابل كيوسك روزنامه 
ايستاده و با نگاهى پر از اميد به آگهى هاى استخدام روزنامه ها 
خيره شده است، 500 تومانى را به مسئول باجه مى دهد و يك 
روزنامه... بر مى دارد، وقتى از او سؤال مى كنم روزنامه را براى 
مطالعه برداشتى؟ عصبانى مى شود و مى گويد: خانم زندگى ام 
روى هواست،  مطالعه به دردم نمى خورد. با صحبت  آرامش 
مى كنم، پس از آن  ادامه مى دهد: بيكارى باعث اختالف بين 

من و خانواده ام شده، مسئوالن فقط شعار مى دهند كه جوانان 
مهارت ندارند و گرنه مشغول كار مى شدند... يا مى گويند 
جوانان به مراكز كاريابى مراجعه كنند. اين در حالتى است كه 
من يك سال است در چند كاريابى ثبت نام كردم و مهارت هاى 
الزم را متناسب با واحدهاى توليدى كه مد نظر داشتم ديده ام، 
اما هر بار كه براى كار مراجعه مى كنم بى فايده است. وى 
 مى افزايد: فارغ التحصيل عمران هستم. هر روز روزنامه ها

را مى خرم و مطالعه مى كنم به اميد آنكه شايد كارى برايم وجود 
داشته باشد و پيدا شود. چون كار ندارم،  به ناچار مسافركشى را 
انتخاب كردم،  چرا كه چاره اى ندارم تا وقتى كه شغلى متناسب 

با رشته تحصيلى ام مهيا نشده بايد مسافركشى كنم.

نيازمندى روزنامه ها، همدم روزهاى بيكارى  ام 

دختر جوانى كه در حال حساب كردن قيمت روزنامه است 
با لحنى ناراحت به فروشنده كيوسك مى گويد: «خريدن 

روزنامه كار هر روز من است». از او سؤال مى كنم، چند 
جديت  با  و  دهد  نمى  پاسخ  هستيد؟  بيكار  است  سال 
مى پرسد، شما؟ برايش توضيح مى دهم خبرنگارم. تا مى 
گويم خبرنگارم. هراسان مى شود ولى از فرصت استفاده 
روزنامه  نيازمندى هاى  مى گويد:  ناراحتى  با  و  كند  مى 
ام شده است. وى مى گويد: هر  بيكار ى  همدم روزهاى 

روز روزنامه مى خرم، شايد كار پيدا كنم. 
فارغ التحصيل حقوق هستم و هرچه به دنبال كار مى گردم 
كارى  ساعت  كم،  حقوق  بيمه،   نبود  مانند  مشكالتى  با 
طوالنى، قرارداد يك ماهه برخورد مى كنم. اين دختر جوان 
كه خود را احمدى معرفى مى كند، مى گويد: به نظرم دولت 
اصالً  به فكر بيكارى فارغ التحصيالن نيست. جوان امروز 
نه سرمايه اى دارد كه به دنبال كارآفرينى و ايجاد كارخانه 
يا واحد توليدى باشد و نه واحدهاى توليدى امكان جذبش 
را دارند، به همين دليل اكثر جوانان بيكار هستند به جز آن 

دسته از افرادى كه پارتى دارند و مشغول فعاليت در واحد 
توليدى مرتبط با رشته يا غير مرتبط مى شوند.

تأهل و سابقه كار سدهايى 
براى جوانانى كه به دنبال اشتغالند...

در  كه  است  كارى  جوياى  ازجوانان  ديگر  يكى  حسين 
 مراجعه به يكى از مراكز كاريابى باب درد دل را مى گشايد،

ليسانس حسابدارى ام  و االن هر جا كه براى كار مراجعه 
مى كنم، سابقه كارى حرف اول را مى زند. براى جوانى 
كارى  سابقه  است،  اشتغال  راه  ابتداى  در  كه  من  مثل 
برخى  در  متأسفانه  دهد:  مى  ادامه  وى  بياورد؟!  كجا  از 
صالحيت  فاكتورهاى  از  ديگر  يكى  تأهل  ها  شركت  از 
براى استخدامى است. اين در حالى است كه اولين شرط 
براى ازدواج و تشكيل خانواده  داشتن كار است در چنين 

شرايطى جوان بايد چيكار كند؟!

حاضرم براى حفظ آبروى خانواده ام 
هر كارى كه از دستم برايد انجام دهم

صديقه زن ميانسالى است كه براى انجام كارهاى خدماتى 
به مركز كاريابى مراجعه كرده است. او كه از سر ناچارى و به 
دليل بيكارى شوهرش با وجود 5 فرزند اقدام به كار نموده، 
مى گويد: شوهرم گچ كار بود و بعد از سقوط از داربست  
هاى پروژه  انجام  توانايى  ديگر  كه  است  سالى   7  حدود 
گچ كارى را ندارد و براى گذران زندگى و تأمين مخارج 
(ع)  امام حسين  ميدان  در  گذر  در سر  كار  براى  خانواده 
حاضر مى شود. چه بسا روزهايى كه بعد از ساعت ها انتظار 
بدون هيچ درآمدى به خانه مى آيد. وى ادامه مى دهد: 
براى تأمين برخى مخارج و حداقل مايحتاج زندگى تصميم 
گرفتم سركار بروم و بار مالى زندگى را به همراه شوهرم 
از كارش مى گويد: با رضايتمندى  بگيرم. وى   به دوش 

كار عار نيست. دست نياز به سمت ديگرى غير از خدا دراز 
كردن بد است و من حاضرم براى حفظ آبروى خانواده ام 

هر كارى كه از دستم برايد انجام دهم ..... 

شهرك هاى صنعتى آن طور كه بايد كار نمى كنند

آوا  خبرنگار  با  گفتگو  در  نيز  بيرجندى  ساله   27 جوان 
درخصوص نبود شغل در استان، به مشكالت شهرك هاى 
صنعتى اشاره مى كند و مى گويد: شهرك هاى صنعتى آن 
اين شهرك هاى صنعتى  اگر  نمى كنند،  كار  بايد  طور كه 
فعال شوند بخشى از مشكالت بيكارى استان حل مى شود. 
اشاره و خاطر  دانشجويان تحصيل كرده  بيكارى  به  وى 
نشان مى كند: ميزان بيكاران تحصيل كرده ما بيشتر از 
ساير اقشار است. دولت بايد حل كردن مشكالت بيكارى 
جوانان تحصيل كرده را در اولويت قرار دهد. آموزش هاى 
دانشگاه مهارت محور نيست، بيشتر مهارت هاى عملى در 

آموزشگاه هاى آزاد در اختيار كار آموزان قرار مى گيرد، فنى 
حرفه اى نيز بايد بهتر از اين عمل كند. سرمايه گذاران ما 

نيز در استان هاى ديگر سرمايه گذارى نكنند. 
مرد 40 ساله اى كه زياد مايل به گفتگو نيست از سرمايه 
گذاران استان كه در جاهاى ديگر سرمايه گذارى مى كنند 
گاليه كرده و مى گويد: سرمايه گذاران خراسان جنوبى 
چرا براى استان سرمايه گذارى نمى كنند، آيا جوانان بيكار 
شهر خود را نمى بينند. وى ادامه مى دهد: از رئيس جمهور 
درخواست مى كنم به فكر جوانان باشند اين همه بيكار در 
استان زندگى مى خواهند، به جاى وام ازدواج براى جوانان 
شغل ايجاد كنند، جوانان توان ازدواج كردن ندارند، چرا كه 
اين  به  بارها  نيز  استان  البته مسئوالن  ندارند.  كار خوبى 
موضوع اشاره كرده اند كه اشتغال در خراسان جنوبى خوب 
بوده؛ اما به نظر مى رسد كه اين طور نباشد چرا كه با مراجعه 
هاى شهرستان  ساير  و  بيرجند  در  ها  كاريابى  مراكز   به 
 استان به اين مسأله واقف مى شويم. وى ادامه مى دهد:
آن  رأس  در  و  شهرستانى  مسئوالن  رود  مى  انتظار 
مسئوالن استان و كشور به مسأله مهم اشتغال بيشتر بها 
از  خيلى  گفت  تمام  قاطعيت  با  توان  مى  كه  چرا  دهند، 

مشكالت موجود جامعه، ناشى از بيكارى است.

آثار مخرب بيكارى

كارشناسان امر بر اين باوند كه مواردى از قبيل: پيدايش 
تفكرات و خياالت باطل و گناه آلود، گرايش به غيبت و 
سخن چينى و تشديد اختالف در زندگى، دخالت هاى بيجا 
هاى  توانايى  و  استعدادها  هدررفتن  ديگران،  زندگى  در 
شناخت  عدم  به  نفس  به  اعتماد  عدم  فكرى،  و  جسمى 
توانايى هاى خودى، وحشت فزاينده از اقدام به كار و ترس 
از بين رفتن نشاط روحى و  از كار، فرسودگى زودرس و 
جسمى، بدبينى به ديگران (اگر توأم با فقر باشد)، مصرف 
به  وابستگى   ،( باشد  رفاه  با  توأم  (اگر  و ولخرجى  گرايى 
ديگران و از بين رفتن عزت اجتماعى و … از جمله آثارى 

است كه از بيكارى به وجود مى آيد.
مسئوالن خراسان جنوبى نيز براى كاهش نرخ بيكارى در 
به سمت  را  بانكى  منابع  از  زيادى  دو سال گذشته حجم 
فشار  از  بتوانند  بلكه  كردند  هدايت  اقتصادى  بنگاه هاى 
بيكاران بكاهند، اما اين تالش آنان تأثير چندانى بر كاهش 
نرخ بيكارى نداشت. نرخ بيكارى يكى از شاخص هايى است 
كه براى ارزيابى شرايط اقتصادى استان مورد استفاده قرار 
است  توسعه يافتگى  مهم  از شاخص هاى  يكى  و  مى گيرد 
كارشناسان  توجه  مورد  همواره  آن  كاهش  و  افزايش  و 
اقتصادى قرار داشته و دارد... بررسى نرخ مشاركت اقتصادى 
(نرخ فعاليت) جمعيت 10 ساله و بيشتر نشان مى دهد كه 
بيشتر  و  ساله   10 كار  سن  در  كشور  جمعيت  درصد   38
يا  گروه شاغالن  در  يعنى  بوده اند،  فعال  اقتصادى  نظر  از 
بيكاران قرار گرفته اند. همچنين نتايج نشان مى دهد كه نرخ 
مشاركت اقتصادى در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط 

شهرى نسبت به نقاط روستايى كمتر بوده است.

كاهش 0/6 درصدى نرخ رشد اقتصادى استان

بررسى تغييرات نرخ مشاركت اقتصادى كل كشور حاكى 
از افزايش 0,9 درصدى اين نرخ نسبت به فصل مشابه در 
سال قبل (بهار 93) و 0,7 درصد آن نسبت به فصل گذشته 

(زمستان 93) است. به گزارش فارس اما در مورد خراسان 
جنوبى آمار، عكس آمار كل كشور است؛ به طورى كه نرخ 
مشاركت اقتصادى خراسان جنوبى از 36,4 در بهار سال 

گذشته به 35,8 در بهار امسال رسيده است.
در كشور براساس آمارى كه يكى از خبرگزارى ها در تيرماه 
امسال به نقل از مركز آمار ايران منتشر كرده و همچنين 
سهم اشتغال ناقص نشان مى دهد كه 9,2 درصد جمعيت 

شاغل داراى اشتغال ناقص بوده اند. 
نقاط  در  و  زنان  از  بيشتر  مردان  بين  در  شاخص  اين 
روستايى بيشتر از نقاط شهرى بوده است. بررسى اشتغال 
بخش  كه  مى دهد  نشان  اقتصادى  عمده  بخش هاى  در 
را به خود  با 47,9 درصد بيشترين سهم اشتغال  خدمات 
اختصاص داده است. در مراتب بعدى بخش هاى صنعت با 

33 و كشاورزى با 19,2 درصد قرار دارند.
از آن  تا 24 ساله حاكى  بيكارى جوانان 15  بررسى نرخ 
است كه 25 درصد از جمعيت فعال اين گروه سنى بيكار 
به مردان و در  زنان نسبت  بين  اين شاخص در  بوده اند. 

نقاط شهرى نسبت به نقاط روستايى بيشتر بوده است.
براساس همين گزارش بررسى روند تغييرات نرخ بيكارى 
اين  جوانان 15 تا 24 ساله كل كشور نشان مى دهد كه 
شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 0,2 درصد 
يافته  كاهش  درصد   2,4 قبل  به فصل  نسبت  و  افزايش 
از  حاكى  نيز  ساله   29 تا   15 جوانان  بيكارى  نرخ  است. 
آن است كه 22,4 درصد از جمعيت اين رده سنى بيكار 
به مردان و در  زنان نسبت  بين  اين شاخص در  بوده اند. 

نقاط شهرى نسبت به نقاط روستايى بيشتر بوده است.
بررسى روند تغييرات نرخ بيكارى جوانان 15 تا 29 ساله 
نشان مى دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه 
در سال گذشته 0,2 درصد افزايش و نسبت به فصل 0,8 

درصد كاهش پيدا كرده است.

ثبت 18 هزار و 268 شغل جديد 
توسط دستگاه هاى اجرايى در سامانه ملى رصد 

اين در حالى است كه مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
كه  است  بوده  اين  بر  سعى  گويد:  مى  خراسان جنوبى 
مشكالت ناشى از روابط كار به صورت سازشى حل و فصل 
اين زمينه راه اندازى واحدهاى  اقدامات در  از  شود و يكى 
مشاوره بوده است تا از ورود شكايات به مراجع حل اختالف 
جلوگيرى شود كه در اين زمينه كاهش 53 درصدى شكايات 

در مراجع رسيدگى را در  2 ساله اخير شاهد هستيم. 
به  رسيدگى  زمان  ميانگين  اينكه  به  اشاره  با  سنجرى 
شكايات از 41 روز به كمتر از 20 روز كاهش داشته است، 
و  سازش  مراجع  در  شكايات  آراء  درصد   35 گويد:  مى 

توافق اعالم شده است. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشاره به اينكه بخش 
و  نياز  عدم  از  ناشى  كارگرى  بخش  در  تعديالت  عمده 
مسايل اقتصادى بوده است، ادامه مى دهد: ارائه خدمات 

مشاوره به 10 هزار و 825 نفر صورت گرفته است. 
توسط  جديد  شغل   268 و  هزار   18 ثبت  از  سنجرى 
دستگاه هاى اجرايى در سامانه ملى رصد در دو سال اخير 
خبر داده و ادامه مى دهد: در اين مدت يك هزار و 223 نفر 
در استان از بيمه بيكارى استفاده كرده اند و تالش براى 
ايجاد فرصت شغلى براى اين افراد صورت گرفت كه از اين 

تعداد براى 209 نفر بازگشت به كار و اشتغال ايجاد شد.

غول بيكارى در برابر جوانان استان

 بخش هاى مختلف مركز درمانى افتتاح مى شوند
اما هنوز بيمارستان، بيمارستان نشده!

با گذشت 5 ماه از سال 1394 چندين بخش درمانى مثل 
دياليز و داخلى و اطفال مركز درمانى شهرستان سرايان 
افتتاح شد و كادر درمانى آن نيز شروع به كار كرده اند 
اما اين مركز درمانى هنوز براى بيمارستان شدن اندر خم 
يك كوچه است كه آن هم به ظاهر بن بست است. مثل 
اينكه كلنگ اين بيمارستان را كج زده اند يا كسى كه آن 
كلنگ را بر زمين كوبيده قصد قربت نداشته و يا شايد هم 
 از اول قرار نبوده بيمارستان باشد و به ما به اشتباه گفته اند
بيمارستان! اين مثل ها و شايد ها نيش و كنايه نيستند 
حرف هايى هستند از سر درد كه گاهى مردم سرايان به 
خاطر كوچك ترين مشكل درمانى بايد مسافت هاى 
طوالنى تا فردوس و يا گناباد و يا مركز استان (بيرجند) 
طى كنند. با وجود تالش هاى بسيار و فراوانى كه شبكه 
بهداشت سرايان و دانشكده علوم پزشكى بيرجند براى 
محقق شدن اين مهم دارد اما تا كنون تالش هاى اين 
بزرگواران بى نتيجه مانده و اين مركز درمانى، مركز 
درمانى ساده باقى مانده و هيچ تغييرى نكرده است.مركز 
ماند مى  بيمارستانى  به  سرايان همه چيزش   درمانى 
 كه همه چيز دارد اما خدمات بيمارستانى ندارد و هزينه ها

و تعرفه هاى درمانى بيمارستانى نيست!با توجه به اجراى 
نظام سالمت با همت وزير بهداشت برخى از خدمات 
بيمارستان ها رايگان است نه مراكز درمانى! و اين مهم 
با توجه به محروميت منطقه و اينكه بخش عمده جمعيت 
 سرايان را جمعيت روستايى اين شهرستان تشكيل مى دهد
نيك  اينكه  به  توجه  با  نمايد.  مى  رخ  پيش  از   بيش 
و  استان  و  شهرستان  مسئولين  خدمات  و  دانيم  مى 
پيگيرى هاى اين عزيزان بر كسى پوشيده نيست اما 
مردم سرايان از مسئولين استان استدعا دارند براى حل 
 يكى از هزاران مشكل مردم محروم منطقه گام هاى
بلندترى بردارند و پيگيرى هاى جددى ترى را براى 
بهبود وضع درمانى اين مردم بردارند. مردم شهرستان 
سرايان منتظرند استاندار و مسئولين استاندارى و نماينده 
مجلس به اين قضيه مهم ورود پيدا كرده تا از طريق 
اين بزرگواران مشكل بودجه و ديگر مشكالت بر سر راه 

بيمارستان شدن مركز درمانى سرايان رفع شود.
حسين پرتوى- سرايان بيدار

از قلم شما

مـزايده
استناد  به  و  مديره  هيئت  مورخ 94/4/20  مصوبه شماره 408  اساس  بر  دارد:  نظر  در  بيرجند  اتوبوسرانى شهردارى   سازمان 
آيين نامه معامالتى شهردارى تهران تسرى يافته به شهردارى هاى مراكز استان ها نسبت به واگذارى فضاى تبليغاتى سر تاج  ايستگاه 

ها و باكس جانبى ايستگاه ها به اشخاص حقيقى و حقوقى داراى مجوز تبليغات محيطى ، به باالترين قيمت پيشنهادى اقدام نمايد.

نحوه دريافت اسناد مزايده:
متقاضيان مى توانند براى دريافت فرم مزايده و اطالع از شرايط شركت در مزايده به آدرس الكترونيكى سازمان و يا به صورت 
حضورى با ارائه فيش واريزى به مبلغ 100/000 ريال به حساب شماره 0106165768000 نزد بانك ملى به نام سازمان 
اتوبوسرانى بيرجند و حومه بابت خريد اسناد مزايده به آدرس: بيرجند - بلوار مسافر روبروى ميدان مركزى ميوه و تره بار سازمان 

www.Bus.Birjand.ir  .اتوبوسرانى بيرجند و حومه مراجعه نمايند

مهلت تحويل اسناد: 
متقاضيان مى بايست پاكت هاى خود را يكشنبه 94/6/22 تا ساعت 14:30 به دبيرخانه حراست سازمان اتوبوسرانى بيرجند تحويل 

يا به وسيله پست سفارشى به آدرس پستى فوق با كدپستى 9716933393 ارسال نمايند.

تاريخ بازگشايى پاكت ها:
پاكت هاى تحويل شده 94/6/24 راس ساعت 10 در محل سالن جلسات سازمان اتوبوسرانى بازگشايى و برنده اعالم خواهد شد.

كليه هزينه هاى نشر آگهى و برگزارى مزايده بر عهده برنده مزايده مى باشد.

آخرين مهلت تحويل سپرده شركت در مزايدهبرگزار كننده مزايدهموضوع مزايده
پيشنهادات

سرتاج ايستگاه براى تبليغات به تعداد 
سازمان اتوبوسرانى 40 دستگاه با متراژ 240 مترمربع

بيرجند و حومه
مبلغ 39/894/000 ريال واريز 

به حساب 0106165768000 
بانك ملى شعبه آزادى 

بيرجند

پايان وقت ادارى
 يكشنبه 94/6/22

باكس تبليغاتى جنب ايستگاه به تعداد 
80 دستگاه با متراژ 65 مترمربع

دعوت مجمع عمومى عادى ساالنه " نوبت دوم "   شركت تعاونى پروفيل بيرجند
 به اطالع اعضاى محترم مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه " نوبت دوم " شركت تعاونى پروفيل بيرجند يكشنبه 94/7/12 راس ساعت 19 

در محل دفتر شركت واقع در ميدان شهدا برگزار مى شود.
لذا از عموم اعضا دعوت مى شود در ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانده يا نماينده تام االختيار خود را از ميان اعضا معرفى نمايند.

ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت 7 روز از انتشار آگهى يا صدور دعوت نامه مدارك مربوطه را به 
دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه : 
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93- تصميم گيرى در خصوص نحوه تقسيم سود- طرح و تصويب بودجه 
پيشنهادى سال 94- اتخاذ تصميم نسبت به اخذ دريافت اعتبار و تسهيالت از بانك ها- تعيين خط مشى آتى شركت- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل 

هيئت مديره براى سه سال مالى- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل بازرسى شركت براى يك سال مالى
هيئت  مديره

كالسه 693/94 اجرايى شورا

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "

چون مقرر گرديده : تعداد 550 عدد بلوك سيمانى 20*40 هر عدد 7000 ريال جمعا به مبلغ 3/850/000 
ريال كارشناسى شده در قبال باقيمانده بدهى آقاى مرتضى نيازى به مبلغ 4/250/000 ريال در حق آقاى حسين چاحوضى 
از طريق مزايده روز يكشنبه مورخ 94/7/5 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

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

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

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

بلوار صنعـت و معـدن (5)

  HP 1102 پرينتر ليزرى
با گارانتى طاليى و كابل 240 هزار تومان 

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24       (5خط)  32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش

 ويژه

هفته



خانه هاي يک متري براي مهاجران! 

فردا - اين خانه توسط يک مهاجر الئوسي در آلمان طراحي شده است. يافتن خانه اي براي زندگي يکي 
از مشکالت عمده مهاجران است که معمار الئوسي را بر آن داشته تا با ايده اي خالقانه تالش نمايد 
راهکاري براي اين مشکل ارائه دهد. 4

پنجشنبه * 12 شهريور 1394 * شماره 3309  

کشف يک قطار پر از طال و جواهرات در 
لهستان/ مردم حمله کردند 

تنها انتشار اين خبر کافي بود تا روزنامه نگاران، گردشگران 
و عالقه مندان به آثار عتيقه از سراسر جهان به محل هجوم 
بياورند: قطاري زره پوش مملو از جواهرات، مربوط به دوران 
آلماني نازي، زير زمين در لهستان پيدا شده است. اين در 

حالي است که هنوز قطار از زير زمين خارج نشده است.
آغاز شد که دو  آنجا  از  به گزارش وحدت درميان ماجرا 
طريق  از  آلماني،  يکي  و  لهستاني  يکي  گنج،  جوينده 
و  کرده  ارائه  را  گنج ياب  دستگاه هاي  تصاوير  وکيل شان 
مدعي شدند قطار را يافته اند. بر اين اساس، قطاري که به 
«قطار طال» مشهور شده و ظاهرا طول آن بيش از ۱۰۰ 

متر است، زير شهر «والب ژيخ» (والدنبورگ) در جنوب 
غربي لهستان قرار گرفته است. اين دو گفته اند که بار قطار 
فلزات باارزش، اشياء قيمتي و مواد صنعتي است.مقام هاي 
لهستاني روز جمعه (۲۸ آگوست/۶ شهريور) تأييد کردند 
که در اين محل، در زير زمين به احتمال يک قطار مربوط 
به زمان نازي ها وجود دارد.گفته مي شود در روزهاي پاياني 
جنگ جهاني دوم قطاري پر از جواهرات متعلق به نازي ها 
در تونلي در اين منطقه ناپديد شده است. غير از گفته هاي 
پيرمردي که ديگر زنده نيست، مدرک مستدلي براي اين 
مدعا وجود ندارد. معاون وزير فرهنگ لهستان که روز جمعه 
خبر کشف احتمالي قطار را تأييد کرد، گفت مردي که در 
بستر مرگ بوده، گفته که در زمان نازي ها به پنهان  کردن 
قطار کمک کرده است. جزئيات بيشتري درباره اين واقعه 
 وجود ندارد.معاون وزير فرهنگ لهستان افزون بر اين گفت 
که «۹۹ درصد مطمئن» است در اطراف شهر «والب ژيخ» 
قطاري مربوط به دوره نازي ها پيدا شده است. او گفت که 
را ديده و جسم موجود در  تصاوير دستگا ه هاي گنج ياب 

عمق زمين واقعا به قطاري زره  پوش مي ماند.
همزمان رسانه هاي لهستاني از «رونق چشمگير و ناگهاني 
گردشگري» در منطقه خبر مي دهند. در روزهاي اخير حتي 
تورهاي ويژه اي براي شهر والب ژيخ ايجاد شده است. کار 
به جايي رسيده که مجله آمريکايي «فوربس» هم از هجوم 
گردشگران به منطقه نوشته است.کپي «اتاق برنشتاين» در 
سن پترزبورگ روسيه؛ اصل اثر از پايان جنگ جهاني دوم 
ناپديد شده است. در شمال شهر والب ژيخ قصري به نام 
«کسياز» قرار دارد که نازي ها در زمان جنگ جهاني دوم 
زير آن مجموعه اي از تونل ها حفر کرده بودند. اين قصر در 
حال حاضر به مرکز حضور و نقطه عزيمت عالقه مندان 
به «قطار طال» تبديل شده است.در نخستين اخباري که 
از يافت شدن «قطار طال» منتشر شد آمده بود که ممکن 
است در اين قطار «نقشه سالح هاي غيرعادي» نازي ها 
هم وجود داشته باشد. مقام هاي محلي در عين حال به 
گردشگران هشدار داده اند که ممکن است تونل هاي موجود 

در محل مين گذاري شده باشند.

سفر دو روز قبل رئيس سازمان حفظ نباتات کشور به همراه 
رئيس سازمان جهاد کشاورزي خراسان جنوبي از باغات آلوده 
به آفت کرم سرشاخه خوار در روستاهاي گستج، بيدسکان، 
باغستان و منطقه گاوبيلي شهرستان فردوس نتايج ارزشمندي 
براي کشاورزان منطقه داشت.مهم ترين نتيجه اين سفر اعالم 
به خصوص  مناطق  اين  باغداران  وضعيت  خواندن  بحراني 
صاحبان درختان گردو از سوي رئيس سازمان حفظ نباتات 
کشور بود.اين سفر مصداق کامل اين ضرب المثل بود که 

«شنيدن کي بود مانند ديدن».
جهاد  وزير  معاون  باغستاني  محمدعلي  فارس  گزارش  به 
کشاورزي و رئيس سازمان حفظ نباتات کشور در اين سفر 
ذهنش  در  قبل ها  که  را  آنچه  نمي شد  باورش  اصًال  شايد 
بود و يا به او گفته بودند.وقتي رئيس سازمان حفظ نباتات 
کشور وارد گوشه گوشه باغات شهرستان فردوس و درختان 
آلوده به آفت کرم شاخه خوار مي شد احساس مي کردي گويا 
قرار است اين بار او با توپ پر به تهران برگردد.باغستاني 
در اين بازديدها گفت: وضعيت هجوم اين آفات به باغات 
شهرستان هاي فردوس، سرايان و ديگر شهرهاي خراسان 
جنوبي بسيار نگران کننده است و بايد مورد توجه و بررسي 
قرار گيرد.وضعيت بحراني درختان باغستاني را مجبور کرد 
تا جلسه اي با استاندار خراسان جنوبي در مرکز استان داشته 
باشد.البته گزارش رئيس جهاد کشاورزي فردوس به باغستاني 
نيز قابل تأمل بود و اينکه مسئوالن بايد با فوريت مشکالت را 
بررسي کنند.رئيس جهاد کشاورزي فردوس با اشاره به وجود 
١٢ هزار و ٦٤ هکتار سطح زير کشت باغات هسته دار در 
خراسان جنوبي و نيز هزار و ٣٥٠ هکتار باغات هسته دار در 
شهرستان فردوس، اظهار داشت: در حال حاضر بيش از ٨٠ 
درصد باغات شهرستان فردوس به آفت کرم سرشاخه خوار و 
کرم خراط آلوده است که بايد اقدامات الزم براي مبارزه با اين 
آفات انجام شود.وي مبارزه همگاني با آفات کرم شاخه خوار 
و کرم خراط را از مهم ترين اقدامات براي پيشگيري بيشتر از 
اين دو آفت اعالم کرد و گفت: همه کشاورزان بايد شاخه هاي 
آلوده به آفت را جمع آوري و پس از انتقال به خارج از باغات 

نسبت به سوزاندن آن اقدام کنند.

هشداري که در سال ٩٢ جدي گرفته شد

اما اين آمارها در حالي بود که دو سال قبل تنها ٦٠ هکتار باغ 
گردوي شهرستان فردوس به آفت کرم خراط آلوده شده بود.

در آن زمان رئيس وقت جهاد کشاورزي فردوس هشدار داده 
بود که آفت کرم خراط، آفتي است که درختان گردو و برخي 
از درختان غير مثمر را مورد هدف قرار مي  دهد و کم کم سبب 

از بين رفتن درختان و خشک شدن آن ها مي شود.
آن روزها کمتر به اين هشدار توجه شد و امروز که اعالم 
مي شود بيش از ٨٠ درصد باغات شهرستان فردوس آلوده 

به  بايد  همچنان  اما  باشد  شده  دير  کمي  شايد  شده اند 
کشاورزان با برنامه ريزي جدي اميد داد.

اقداماتي که بايد براي مقابله 
با کرم خراط مي شد

هرس  بود:  معتقد  فردوس  کشاورزي  جهاد  وقت  رئيس 
سرشاخه  هاي تازه  آلوده  شده و سوزاندن آن، روش مناسبي 
براي جلوگيري از نفوذ الرو به شاخه  هاي قطور و در نتيجه 
حذف آفت است.وي تصريح کرد: کشاورزان بايد در صورت 
مشاهده لکه  هاي چرب يا خاک به صورت پودر شده در مزارع 
با کارشناسان کشاورزي مشورت کنند و همچنين اگر آب 
چاه يا قنات شور است آن را آزمايش و مطمئن شوند که چه 
محصول زراعي با آن بيشتر رشد مي  کند.وي با اشاره به اينکه 
الرو کرم خراط درون چوب مخفي مي شود، تصريح کرد: 
سم پاشي براي مقابله با اين آفت مؤثر واقع نمي  شود و بايد 
با فرو بردن سيم مفتولي آغشته به سم در داخل داالن هاي 

فعال و بستن داالن، الرو را از بين برد.

ولي پور: کرم خراط بيداد مي کند

اما با گذشت دو سال خردادماه ٩٤ به نوعي بحراني بودن 
جهاد  سازمان  شد.رئيس  اعالم  خراط  کرم  آفت  وضعيت 
کشاورزي خراسان جنوبي در کارگروه تخصصي خشکسالي، 
سرمازدگي و مخاطرات بخش کشاورزي استان با اشاره به 
شيوع باالي آفت کرم خراط در مزارع استان گفت: اين آفت 

بسياري از درختان کهنسال سيب و گردو را خشک کرده 
است.هاشم ولي پور مطلق اظهار کرد: هم اکنون کرم خراط در 

مزارع کشاورزي خراسان جنوبي بيداد کرده و يکي از عوامل 
اساسي اين آفت، خشکسالي است.وي بيان کرد: در همين 
راستا از کارگروه آفات گياهي استان درخواست داريم تا در اين 

حوزه طرحي ارائه دهند.

کرم خراط چيست و براي
 مقابله با آن چه کنيم؟

البته از دو روز قبل موضوع مقابله با کرم خراط شايد بحث اول 
جهاد کشاورزي شده است. تأکيد معاون وزير جهاد کشاورزي 
از يک سو و پيگيري رسانه ها از سويي ديگر مي تواند اميد را در 
دل باغداران زنده کند.به عنوان مصداق يکي از خبرگزاري ها 
دو روز قبل با جواد اصغري مدير حفظ نباتات سازمان جهاد 
کشاورزي خراسان جنوبي در مورد اينکه کرم خراط چيست و 

براي مقابله با آنچه بايد کرد گفت  وگويي کرده است.
اصغري مي گويد: هم اکنون کرم خراط در مزارع کشاورزي 
خراسان جنوبي بيداد کرده و يکي از عوامل اساسي اين آفت، 
خشکسالي است.وي با بيان اينکه کرم خراط پروانه اي است 
که عرض آن با بال هاي باز حدود ٧-٤ سانتي متر است، گفت: 
بال ها و بدن حشره سفيدرنگ و همراه با لکه هاي متعدد آبي 
متمايل به سياه رنگ است.مدير حفظ نباتات سازمان جهاد 
کشاورزي خراسان جنوبي ادامه داد: الرو کامل در پايان رشد 

خود به ٦٠-٥٥ ميلي متر مي رسد، رنگ آن زرد روشن و بدن 
الرو پوشيده از تعداد زيادي نقطه هاي تيره است.اصغري اظهار 
کرد: زمستان گذراني اين آفت به صورت الرو سنين مختلف در 
داخل داالن هاي الروي ايجاد شده در تنه و شاخه است.وي 
تصريح کرد: الروهاي اين حشره چوب خوار بوده و در شاخه 
و تنه درخت داالن هاي طولي در عمق چوب ايجاد کرده و 
سبب ضعف شديد درخت مي شود و در صورت شدت آلودگي 

درخت ميزبان را به راحتي مي خشکاند.

تغذيه مناسب درخت از طريق
 آبياري و کود حيواني

قطب  مدير  و  ابوريحان  پرديس  علمي  هيئت  عضو 
به نژادي دانشگاه تهران هم پيش از اين گفته بود: کرم 
راه  بهترين  و  است  گردو  ثانويه  آفت هاي  جزو  خراط 
و  آبياري  طريق  از  درخت  مناسب  تغذيه  آن  با  مبارزه 

کود حيواني است.
کوروش وحدتي افزود: کرم خراط دوست دارد، شاخه هاي 
کود  و  مناسب  آبياري  با  اگر  و  بخورد  را  گردو  خشکيده 
حيواني به آن رسيدگي شود در نتيجه با زنده نگه داشتن 

بوته خيلي سريع مي توان با اين آفت مبارزه کرد.
کرد:  تصريح  ابوريحان  پرديس  علمي  هيئت  عضو 
کشاورزان توجه داشته باشند که در هنگام آبياري درخت 
بايد به شکلي در مرکز جزيره اي قرار گيرد تا آب با تنه 
برخورد نکند و در همان شيارهايي که در اطراف درخت 
ايجاد مي شود، کود حيواني در گودال هايي به عمق نيم متر 
قرار گيرد. اين دانشيار باغباني گفت: اگر اين اقدامات دير 
آغاز شده و درخت به کرم خراط آلوده شده بايد شاخه هاي 
در  موجود  کرم هاي  و  شوند  سوزانده  و  هرس  خشکيده 
با  محفظه ها  و  کشته  سيم  به وسيله  درخت  سوراخ هاي 

خمير آنتي تارلو پر شوند.
اما حاال بايد منتظر بود و ديد آيا مسئوالن به داد باغداري 
درخت   ٧٠٠ از  گفته  فارس  خبرنگار  با  گفت   وگو  در  که 
باغش فقط ٨٠ درخت سالم هستند خواهند رسيد  گردو 
از باغاتش  يا خير؟آيا کشاورزي که اين روزها دو هکتار 
در مرز خشک شدن هستند مي تواند به وعده هاي معاون 
وزير جهاد کشاورزي و پيگيري استاندار و مسئوالن جهاد 
باغداران  صورت  هر  خير.؟در  يا  باشد  اميدوار  کشاورزي 
مديريت  سازمان  اعتبارات  چشم انتظار  جنوبي  خراسان 
جهاد  وزير  معاون  که  همان طور  هم  کشور  برنامه ريزي 
جهاد  وزير  سفر  البته  و  بود  خواهند  مي گويند  کشاورزي 

کشاورزي به خراسان جنوبي.
البته آنان خطاب به وزير جهاد کشاورزي مي گويند آقاي 
با ديده پر اشک ميزبان  اينکه  از  وزير ما را دريابيد قبل 

شما باشيم.

خواندنى ها

نابودى 90 
درصــدى 
باغـــات

 گــردوى 
خراسان جنوبى

نام قديمى محله هاى بيرجند
ميراث تاريخي و فرهنگي هر جامعه اي جزو مهمترين و 
پربهاترين ارکان تشکيل دهنده شالوده زندگي مردم است 
بيرجند نيز به دليل برخورداري از چنين سابقه اي همواره 
به خود باليده و ارمغان مناسب و فاخري براي نسل هاي 
متمادي داشته است. آنچه اينجا به آن اشاره مي شود، 
نگاهي کوتاه و گذرا به نام ها و اسامي قديم برخي از 
مناطق معروف و مهم بيرجند قديم است که عالوه بر 
احترام به ميراث اين شهر، قطعا براي نسل جوان امروز نيز 
جالب و قابل توجه خواهد بود. زحمت گردآوري اين اسامي 
و نامها را آقاي حاج حسن شهپر از شهروندان اصيل 

بيرجندي و از خوانندگان هميشگي آوا انجام داده اند.

نام جديدنام قديم
پشت قلعهمحله گبر آباد

زير قلعهته لى
جنب قلعه (ضلع غربى قلعه)سر مزار
جنب مسجد پايين شهرلوجو خرو

جنب غسالخانه قديمكل بانو جيجه
حوالى مسجد حيدر حسنپل دهشيو

پى بو
 پشت مركز بهداشت ميدان

 امام حسين (ع)
پشت مدرسه فرزانلو پل ميرو

حوالى مسجد آيتىلو جو گسگى
مدرسه شهيد چمرانلو بند باروت كو

لو بند حاج 
محمد  جعفر

پاساژ سلطانى 
(خيابان مطهرى

محله فعلىچهاردرخت
قسمت جنوبى خيابان منتظرىمحله برزگرو
باالى كوچه شمال سر كوچه كلو

ميدان چهار درخت
سر قبرستان 

غريبو
جنب منزل نوازى

خيابان منتظرىدم دروازه
خيابان بيمارستان امام رضا (ع)دم قلعه

محله موسى بن جعفر (ع)محله داشگرى
قسمت شمال خيابان منتظرىمحله رنگرزو

قسمت شمال خيابان منتظرىسر پشته
خيابان 17 شهريورتپه كل كالغو
پشت مركز بهداشت پايين قلعهمحله عقيل

حوالى منزل شاهسون پور – كلگا بويو
انتهاى طالقانى 13

منزل مرحوم شريفكوچه منبع
حوالى زورخانه امير عربسنگ مزار

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث در چندين قسط   
صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 

در 8 قسط
 با خريد بيمه نامه خودرو 

در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد
آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13

تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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لوله بازكنى و لوله كشى ممتاز
با فنر برقى و مواد شوينده بدون خرابى

تشخيص نم ، رفع نم و از  بين بردن بوى نامطبوع از ساختمان بدون 
تخريب ، ترميم كف سرويس ها و آشپزخانه و وصل فاضالب شهرى

شعبه اول در مشهد         شعبه دوم در بيرجند

شبـانه روزى

09158626228 - 09391139076 - 09308685770  اسحاقى

معـامله بـا سپـرده ميـزان
1- زمين 302 متر مشاع ، موقعيت و آينده عالى ، آخر پونه 2 – 45 ميليون

2- پيش فروش آپارتمان 100 مترى ، سپيده كاشانى - 36 ميليون
3- امتياز آپارتمان معصوميه نگين ارتش - 20 ميليون

4- واحد آپارتمان سفت كارى شده 2 واحدى كوثر خوسف - 20 ميليون مى
اس

- ق
 09

15
56

111
27

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

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

موسسه علمى - آموزشى امام علـى (ع) برگزار مى كند:
كالس هاى تقويتى دوره ابتدايى تا پايان دبيرستان - كالس هاى كنكور -  مشاوره تحصيلى و برنامه ريزى

دانش آموزان عزيز
 در طول برگزارى كالس ها 

از امكانات آموزشگاه 
(كتابخانه- كافى نت

 كافى شاپ) بهره مند 
خواهند شد

 با حضور اساتيد مجرب استان
مشاوره تحصيلى و برنامه ريزى: آقايان اصغرى- حسينى و صادقىابتدايى: خانم ها اصغرى – كوثرى مقدمدوره اول متوسطه: آقايان كاهنى- سلطان پور و خانم افضلىزبان: آقايان ناصح- خسروى – خراشادىادبيات: آقايان صنعتى و معينى و خانم درميانىعربى: آقايان مرادى- موسوى نژاد- كاظمى- سلطانىهنرستان: آقايان جمالى- اميرآبادى- فائقىزيست: آقايان خراشادى- وردى و خانم ها: فريدى- ودادشيمى: آقايان شكيبايى و طحان و خانم ها : احمدى و كميلىفيزيك: آقايان جوقه ساالر- زمينى- خيرآبادى- چهره آسا- نجفى و دكتر خسروىرياضى: آقايان هانى و سعيد اكبرزاده- حاجى آبادى- زمينى – چهاردهى- بنى اسدى و قسورهوابسته به موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع)

شروع ثبت نام
 از هشتم شهريور ماه

آدرس: ميدان ابوذر- خيابان شهيد اسدزاده 3 - پالك 5  تلفن: 32232943  همراه: 09304751599

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

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
9:30   13:50  17:00 20:10ساعات  شروع سانس ها:

32222636تلفن:

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

واگذار نمايد.

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

خريد  انواع فلزات مستعمل ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى ، صنايع  

معادن و خانگى   09011864824     09151602835 - ترابى
  حمل بار و اثاثيه منزل توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

  09153634099 - فرهمند
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درمان طاليي رهايي از افکار منفي

* افرادي که کمتر در طول شب مي خوابند بيشتر از ساير 
افراد با افکار منفي در گير هستند

* آيا مي دانيد کليد شاد بودن در طول روز خوابيدن 
زود هنگام است؟ روانشناسان اظهار کردند کليد اصلي 

سرحال بودن در طول روز زود خوابيدن است.
* محققان ١٠٠ دانش آموز را که در طول روز افکار 
منفي رو تجربه مي کنند و شب دير يا زود به خواب 

مي روند را مورد بررسي قرار دادند.
* محققان به اين نتيجه دست يافتند که افرادي که کمتر 
در طول شب مي خوابند و ديرتر به رختخواب مي روند 
بيشتر از ساير افراد با افکار منفي و آزاردهنده دست وپنجه 

نرم مي کنند.
* محققان اظهار کردند اگر از افکار منفي رنج مي بريد 

مي توانيد با زود خوابيدن به خود کمک کنيد.
يک  به موقع  و  کافي  خواب  محققان  اين  گفته  به   *
درمان کم هزينه براي افرادي است که از افکار منفي رنج 

مي برند و اين افکار زندگي آن ها را مختل کرده است

دنيا يكسره صحنه بازي است و همه بازيگران 
آن به نوبت مي آيند و مي روند و نقش

 خود را به ديگري مي سپارند

بابام خطاب به من اگه اين پول هايي رو كه خرج تو 
و دانشگات كردم االن جمع ميكردم ميلياردر بودم و 
مي تونستم يه پسر دانشمند هم سن و سال تو بخرم.

اى نسيم سحر آرامگه يار كجاست
منزل آن مه عاشق كش عيار كجاست

حافظ شيرازى

بشر در اين دنيا بيشتر از همه موجودات، گرفتاري 
و عذاب كشيده است. بهترين دليلش هم اين است 

كه در بين تمام آنها تنها او مي تواند بخندد.

به ياد داشته باشيد كه خوشبختي انسان 
به مقام يا دارايي او بستگي ندارد، خوشبختي، 

تنها به انديشه ي او بستگي دارد

اراده شدن  کمرنگ  متفکرين  هاي  نگراني  از   يکي 
و سخت کوشي در نسل جوان است. براي همين موج 
 Grit معناي  پر  کلمه  باره  در  تحقيقات  از  جديدي 
(سماجت) در دستور کار و تحقيق روانشناسان فالسفه و 

مديران موسسات آموزشي قرار گرفته است.
رفتارشناسي محقق  نظران  و صاحب  پيشروان  از  يکي 
 Angela Duckworth  خانم پنسيلوانيا  دانشگاه 
که سخنراني اش در TED از مرز ۵ ميليون بيننده هم 
گذشته است Grit را: « پشتکاِر مشتاقانه براي دستيابي 

به اهداف درازمدت» تعريف کرده است.
براي اينکه بتوانيم به درک واضح تري از کلمه کليدي 
آن  از  انساني  جامعه  در  ها  بهترين  بهتريِن  که   Grit
برخوردارند برسيم اجازه دهيد همراه با خصوصياتي که 
خانم Duckworth در نظر گرفته اند و به کارگيري 
تعاريف ساير محققين ۵ خصلت اصلي Grit را در اين 

پست رموز موفقيت در کار و سرمايه شرح دهم.

از  ناشي  ترِس  با  شدن  روبرو   -١ 
شکست خوردن

اندازه گرفتن صفِت شجاعت شايد امکان ناپذير باشد ولي 
 Grit اين خصوصيت فردي رابطه مستقيمي با مفهوم
دارد. افرادي که خطا را بخشي از مسير دستيابي به هدف 
مي دانند نه تنها واهمه ايي از شکست ندارند بلکه آن را 

با آغوش باز مي پذيرند چون پذيرفتن احتمال شکست 
اجازه ريسک کردن را به اينگونه افراد مي دهد.

همه افراد قادر نيستند به اين خصلت دست يابند چون 
شکست خوردن مي تولند باعث ايجاِد احساس ناخوشايند 
اضطراب و محافظه کاري شود. ترس از شکست اعتقاد 
به بهترين بودن و جسارِت براي رسيدن به اهداف بزرگ 

را در وجودمان سرکوب مي کند.
براي همين بايد مدام براي افزايش شهامت تالش کنيم. 
شجاعت شبيه تمرين بدن سازي است که اگر هر روز 
 تمرين و تکرار نشود بدن را از بهترين حالت بودن دور 
به  يا پشتکاِر مشتاقانه براي دستيابي   Grit .مي سازد

اهداف درازمدت نياز به جرات دارد.

 ٢- تشخيِص انجام يک کار به شکل درست
داشتن يک شعور ذاتي براي انجام کارهاي محول شده 
آن هم به بهترين شکل ممکن يکي ديگر از ۵ خصلت 
از  روي  دنباله  با  که  خصلتي  است  موفق  بسيار  افراد 

ديگران فرق دارد.
 Angela خانم   پنسيلوانيا  دانشگاه  محقق  ديد  از 
شکل  به  کار  يک  انجام  تشخيِص   Duckworth
درست شبيه شرکت در يک مسابقه است با نيت گرفتن 
طور  به  هدفمند  انسان  همين  براي  طال…  مدال 
خستگي ناپذير کار مي کند و واهمه اي از خطا ندارد در 

 صورتي که آدم دنباله رو با چنگ و دندان سعي مي کنند 
که فقط اشتباه نکند.

۳- پيگيري اهداف درازمدت
ميسر  استعداد  و  همت  بدون  هدف  يک  به  دستيابي 
داشته  کليدي  نقش  تواند  مي  بي شک شانس  نيست. 
باشد اما شانس به در خانه خيلي ها مي زند. براي سرآمِد 
تمرکز  و  وقفه  بدون  تمرين  و  تالش  بودن   ديگران 

بر اهداف درازمدت حرف اصلي را مي زند.
پيدا وسيع  ابعاد  صورتي  در  خودگذشتگي  از  و   تالش 
مي کند که افراد بتوانند به يمن داشتن اهداف مشخص 
بيافرينند. درِک رابطه  براي پشتکار خود معنا و مفهوم 
بين تالش و استعداد و درهم آميزي آنها با يک هدف 

مشخص ايجاد انگيزه شوق و شجاعت خواهد کرد.

به  اعتماد  خوشبيني   = ها  سختي  تحمل   -۴
نفس و خالقيت

درازمدت  هدف  به  دستيابي  مسير  در  حرکت  طبيعتا 
مصادف با غفلت ها و اشتباهات ايجاد شده در حين راه 

خواهد بود. 
ولي افرادي که از تحمل بااليي برخورداند قادرند از پِس 

مشکالت شکست ها و نارسايي ها بر آيند.
تحمل و مدارا توانايي است که به بعضي از افراد اجازه 

بازدارندِه هدف عبور کنند و سالمت  از موانع  مي دهد 
بيني  پيش  حمله  و  شوک  هر  از  بعد  را  شان  منطقي 
نشده حفظ کنند. خوشبيني خالقيت و اعتماد به نفس بر 
 تحمل دشواري ها خواهد افزود. تحملي که به فراد اجازه
«در  که:  بقبوالند  به خودش  تمام  دلبازي  با  دهند  مي 
پايان همه چيز درست خواهد شد و اگر هنوز درست نشده 

است پس هنوز به پايان مسير نرسيده ام»

۵- تفاوت بين بهترين يا بي نقص ترين
دنبال  به  هستند   gritty که  افرادي  عمومي  طور   به 
 بي نقص بودن نيستند اما همه تالش شان را به خرج 
مي دهند که بهترين باشند. بهترين بودن يک خصلت 
قرار  نظر  مد  را  خطار  امکان  و  هدف  يک  نه   است 
الزم  انعطاف  قدرت  از  گرا  کمال  افراد  اما  دهد.  مي 
برخوردار نمي شوند خطا را غيرقابل گذشت مي دانند و با 

دقتي متعصبانه درگير جزئيات مي گردند.
بودن معني  يا ژيمناست بي نقص  براي يک ورزشکار 
دارد ولي در حالت عمومي کمال مطلوب برداشت و ايده 
ايي است که از طرف ديگران تعيين مي شود و تالش 
براي دست يافتن به کمال ديگران نوعي توهم است. به 
همين خاطر اضطراب عدم اعتماد به نفس خودکم بيني 
از  مشخصات  افسردگي  و  اعتياد  از حد  بيش  وسواس 

اصلي کمال گرايان است

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

آنگاه [قارون] را با خانه اش در زمين فرو برديم و گروهى نداشت كه در برابر [عذاب] 
خدا او را يارى كنند و [خود نيز] نتوانست از خود دفاع كند. سوره القصص، آيه 81

حديث روز  

كسى در قيامت در امان نيست مگر كسى كه در دنيا ترس از خدا در دل داشت
امام حسين (ع)

سبك زندگى

5 خصوصيتى كه براى موفقيت بايد داشته باشيد! 

آزمون مديران با قليان 

به  را  رجال كشور  عباس صفوي،  شاه  است  نقل    
ضيافت شاهانه ميهمان كرد و به خدمتكاران دستور 
داد تا در سر قليان ها بجاي تنباكو، از سرگين اسب 
استفاده كنند. ميهمان ها مشغول كشيدن قليان شدند 
و دود و بوي پهِن اسب، فضا را پر كرد اما رجال از 
بيم ناراحتي  شاه پشت سر هم بر ني قليان ُپك عميق 
دادند!  مي  هوا  را  دودش  رضايت  احساس  با  و  زده 
گويي در عمرشان، تنباكويي به آن خوبي  نكشيده اند! 
شاه رو به آنها كرده و گفت: «سرقليان ها با بهترين 

تنباكو پر شده اند.
 آن را حاكم همدان برايمان فرستاده است. همه از 
«براستي  گفتند:  و  كرده  تعريف  آن  عطر  و  تنباكو 
تنباكويي بهتر از اين نمي توان يافت.» شاه به رئيس 
نگهبانان دربار، كه پك هاي بسيار عميقي به قليان 

مي زد، گفت: «تنباكويش چطور است؟»
قسم،  اعليحضرت  سر  «به  گفت:  نگهبانان  رئيس 
تنباكويي  اما  قليان مي كشم،  كه  است  پنجاه سال 
آنها  به  تحقير  با  شاه  ام!  نديده  مزه  و  عطر  اين  به 
نگاهي  كرد و گفت: «مرده شوي تان ببرد كه بخاطر 
حفظ پست و مقام، حاضريد بجاي تنباكو، ِپِهن اسب 

بكشيد و َبه    َبه       و َچه َچه كنيد.»

پيامك 

                        

4967

1496

38

8657

42

7846

98

8632

1769

965234871
412875963
378916542
689543127
127689354
534721698
751468239
293157486
846392715

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

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

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

نسرين كارىجدول 3309

*موفقيت به سراغ كسانى مى آيد كه آن قدر در 
تالشند كه وقت نمى كنند دنبال آن بروند.

*پيش از آنكه باالرفتن از نردبان موفقيت را آغاز 
كنيد، مطمئن شويد كه نردبان را به ساختمان مناسب 

تكيه داده ايد.
*راز موفقيت در اين است كه بتوانيم ايده هاى 

ديگران را كسب كنيم و به مسايل، هم از ديد خود و 
هم از ديد ديگران بنگريم.

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

به يك نفر آشپز ماهر براى كار 
در رستوران نيازمنديم.

09380688484

به يك نفر آقا آشنا به امور ادارى 
در شركت ساختمانى نيازمنديم.

32421544 - 09151603670

به يك فروشنده به صورت 
تمام وقت نيازمنديم.

09153634065

به چند نفر خانم براى كار در رستوران 
نيازمنديم .    09305584367 

 آدرس: خيابان محالتي - جنب پارك

يك منشى مسلط به امور تايپ و تكثير «آفيس - 
فتوشاب» با حقوق ثابت و پورسانتى دعوت به همكارى 

مى شود.   32225151 -09011619631

به تعدادى جوشكار براى كار 
در شهرستان نيازمنديم.

09378991596 - اصغرى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

فروش
ساندويچى با موقعيت و امكانات مناسب

09383819457

فروش ام وى ام 110 مدل 89، رنگ 
دو ستون ، سفيد ، فى: 9/700 تومان

09153622693

فروش
باغ آماده فخرآباد تقاب  ، 10 من زمين + 

نيم ساعت آب      09153618327

فروش 200 متر زمين واقع در ميدان 
كالهدوز فاز پرستاران  نقد و اقساط 
100 ميليون       09152601449

 فروش  زمين   بهترين گزينه 
براى سرمايه گذارى يا ساخت باغ و ويال و ... 

با حداقل سرمايه        09376234005

 كباب سرا با كليه امكانات 
و موقعيت عالى به فروش مى رسد. 

09358864342

فروش
  فروشگاه خانه زيبا 
 با 5 سال سابقه كار 

و دكوراسيون شيك   
فى: توافقى

09151638004

رستوران با تمامى 

امكانات و موقعيت عالى 

واگذار مى شود.
09152044971 - قربانى

فروش
يخچال ايستاده 6 درب ، يخچال فريزر 

 مخصوص سوپر، پنكه سقفى 
  3 عدد كولر آبى ، قفسه

 ترازو ديجيتال ، تلويزيون رنگى
09153623505

كليه اجناس مغازه ظروف يك بار 
مصرف نايلكس ،انواع پالستيك 

دستمال كاغذى ، شوينده و بهداشتى 
به قيمت فاكتور به فروش مى رسد.

 09197359408

فروش زمين مزروعى به 
مساحت 850 متر هر متر 300 

هزار تومان واقع در چاه آب 
ورزگانى ، روبروى صدا و سيما

09159685403

قابل توجه ادارات ، مدارس ، خوابگاه ها 
شستشوى پرده ، باز و بست رايگان

شستشوى مبل و صندلى ادارى 
شستشوى پتو
32445269

09151641857- حسينى گازار

الليك (انتقال يافت)
عطر ، ُادكلن 

 آرايشى 
معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

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

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

09151636052 

 گالـرى اشـراف با طراحى هاى بى نظير 
 متفاوت و خاص با كليه امكانات به دليل 

تعويض شغل به فروش مى رسد. 
مدرس 1- داخل ميالن      09109313400

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

كاشـت بـولـت  (ميلگرد) 
در بتــون 
 و سنگ بـا 

ضمانت كشش
ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 

 اطلس كمپرسور     09151636824

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

كارشناس فروش خانم عالقه مند 
به بازاريابى تلفنى در 2 شيفت 

نيازمنديم.
حقوق ثابت - پاداش - پورسانت
32341226-09387460747

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك

 ايرانى و خارجى
بلوار مسافر، مقابل پايانه

32338348 - 32338354
  09155611355 
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اخبار ورزشى

شهرخبر: خوردني ها و آشاميدني هايي که طبع سرد دارند مانند ماست، خيار و عدس باعث کسالت و خواب آلودگي مي شود. درحالي که به و سيب، از ميوه هاي 
شادي بخشي هستند که توصيه مي شود به صورت ميوه تازه، مربا، خورش و آب ميوه از آن ها استفاده شود. زرده تخم مرغ عسلي، گوشت گوسفندي و نخود 
نيز با داشتن طبع گرم باعث افزايش جريان خون لطيف در بدن و به دنبال آن احساس نشاط و شادابي مي شوند.

آشنايى با چند خوراكى شادى بخش! 

بادام زمينى و افزايش طول عمر!
 

سالمانه: مطالعات محققان حاکي از آن است 
کساني که به طور منظم بادام زميني مصرف 
طوالني تري  زندگي  است  ممکن  مي کنند 

از  ناشي  مرگ هاي  واقع  در  باشند.  داشته 
و  عصبي  بيماري هاي  تنفسي،  بيماري هاي 
ديابت، سرطان و بيماري هاي قلبي و عروقي 
محققان  گفته  به  است.  کمتر  افراد  اين  در 

فيبر  ويتامين ها،  مفيد،  چربي هاي  ترکيبات 
مالحظه اي  قابل  مقدار  به  آنتي اکسيدان ها  و 
و  نمک  حتي  دارد.  وجود  زميني  بادام  در 
روغن هاي گياهي کره بادام زميني که حاوي 
است  ممکن  هستند،  ترانس  چرب  اسيدهاي 

در اثر مصرف بيش از حد مضر هم باشند.

مواد غذايي غضروف ساز
 

غضروف  استخوان،  مفصل  در  نيوز:  سالمت 
انعطاف  اما  محکم  بافتي  غضروف  دارد.  وجود 
بين  سايش  و  اصطکاک  ميزان  که  است  پذير 

استخوان ها را به حداقل مي رساند.غضروف در 
 واقع به عنوان سيستم ضربه گير عمل مي کند. 
در صورت آسيب ديدگي غضروف، مفاصل دچار 
ورم و درد مي شود.  با مصرف برخي موادغذايي، 
مي توان روند ترميم غضروف را سرعت بخشيد. 
پا،  قوزک  زانو،  در  مفصل، سفتي  درد  دچار  اگر 
بدن هستيد،  از  ديگر  قسمت  هر  يا  آرنج  شانه، 
مي توانيد از موادغذايي زير استفاده کنيد. سيب: 
اين ميوه حاوي نوعي آنتي اکسيدان قوي است 
نام  به  ساز  غضروف  مهم  ترکيب  توليد  به  و 
کالژن کمک مي کند. ميوه و سبزي هاي غني 
ايمني،  تقويت سيستم  بر  از ويتامين C: عالوه 
ويتامين C براي مفصل هاي متورم و دردناک 
فلفل   ،C ويتامين  عالي  منابع  است.  مفيد   نيز 
دلمه اي زرد، کيوي، پرتقال، ليمو ترش و سبزيجات 
برگ سبز پررنگ است.پياز و سير: هر دو غني از 
سولفور است که التهاب را کاهش مي دهد. عالوه 
بر آن سير و پياز، سديم خون را تنظيم مي کند. 
بادام و مغز ميوه: اين ماده غذايي سرشار از اسيد 
 چرب امگا۳ است که مانع از بروز التهاب مي شود. 
ماده  اين  نيز هست  منگنز  حاوي  آن  بر  عالوه 
کند.  مي  کمک  «گلوکزامين»  به  مهم  معدني 
گلوکزامين براي رشد و عملکرد سريع غضروف 

مهم است.

3 خوراكى بى نظير انرژى زا 

شهرخبر: مي توان با انجام برخي کارهاي بسيار 
ساده مانند تغيير در رژيم غذايي، قدرت و توان 
مغز و جسم را بازيابي کرد، خوراکي هايي که به 
طرز شگفت آوري موجب تجديد شدن نيروي از 

آفتابگردان و کدو:  دست رفته ما مي شوند. دانه 
منبع  دو  هر  تنبل  کدو  و  آفتابگردان  دانه هاي 
بي نظيري از پروتئين، اسيد چرب امگا و ويتامين 
از دست  انرژي  B هستند، موادي که مي توانند 

رفته را به شما باز گردانند. همچنين «تريپتوفان» 
موجود در اين دو دانه گياهي، موجب توليد بيشتر 
نه  «سروتونين» در مغز مي شود و بدين طريق 
تنها حال شما را بهتر مي کند بلکه با افسردگي و 
اضطراب نيز مقابله مي کند. کرفس: اين گياه يکي 
از غني ترين منابع تامين کننده «لوتئولين» است، 

ترکيبي گياهي که سرعت پيري سلول ها و ضعف 
حافظه را به شدت کاهش مي دهد. عالوه بر اين، 
لوتئولين با کم کردن التهاب هاي درون مغز مانع 
نابودي سيستم هاي عصبي مي شود. گوجه فرنگي: 

از  سرشار  فرنگي  گوجه  مي دانيد  که  همان طور 
آنتي اکسيدان است، يکي از با اهميت ترين انواع 
اکسيدان ها که مقدار قابل توجهي از آن در اين 
ميوه يافت مي شود «ليکوپن» است. اين ماده از 
سلول هاي  به  آزاد  راديکال هاي  رساندن  آسيب 
جلوگيري مي کند و بدين طريق خطر ابتال به زوال 

عقل يا آلزايمر کاهش مي دهد. 

مصرف آبغوره باعث كاهش چربى 
و فشارخون مى شود؟

 
سالمت نيوز: اين طور به نظر مي رسد که آبغوره 
به دليل داشتن ويتامين C مي تواند باعث کاهش 
چربي و فشارخون شود. البته ذکر اين نکته ضروري 
است که گرچه اين چاشني مي تواند تا حدودي از 
افزايش کلسترول بد و کاهش کلسترول خوب و 
موارد  در  ولي  کند  جلوگيري  فشارخون  افزايش 
آبغوره  مصرف  باال  چربي خون  و  پرفشاري خون 
تجويزي  داروهاي  و  بود  نخواهد  دارو  جايگزين 
پزشک نبايد کم يا قطع شود، بلکه مصرف آبغوره 
مي تواند در کنار درمان هاي استاندارد اين بيماري ها 
مورد توجه قرار گيرد. نگهداري و حرارت طوالني 
مدت آبغوره نيز از محتوي ويتامين C و به تبع آن 

از خواص مفيد آن مي کاهد.

 مصرف آبغوره باعث كاهش چربى و فشارخون مى شود؟

6
ايستگاه سالمت

حوادث

ايران - گوام؛ تالش براى پيروزى 
زير سايه ترس

 مهر: تيم ملي ايران درحالي دومين بازي اش در مسير 
صعود به جام جهاني و جام ملت ها را برابر گوام برگزار 
مي کند که همه منتظر پيروزي شيرين برابر اين تيم 
بر  پيروزي يک  دو  لطف  به  که  تيمي  گوام  هستند. 
صفر مقابل ترکمنستان و ۲ بر يک برابر هندوستان 
صدرنشين گروه و شگفتي ساز جام لقب گرفته است 
اما روي کاغذ و از نظر منطقي، نمي تواند در ورزشگاه 
آورد.  بوجود  ايران  تيم  براي  دردسري  تهران  آزادي 
تيم ملي ايران درحالي ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه از 
که  مي کند  پذيرايي  آرام  اقيانوس  در  واقع  تيم  اين 
هيچکس به نتيجه اي غير از برد ميزبان فکر نمي کند 
بازي  اين  در  گل  پر  پيروزي  منتظر  هم  بسياري  و 
يک  ميزبان،  تيم  برد  از  غير  نتيجه اي  اما  هستند 

شگفتي ديگر در اين رقابت ها را رقم خواهد زد.

كواچ:بازيكنان به حرفم گوش نمى دهند

واليبال  جهاني  جام  هاي  رقابت  آستانه  در  مهر:   
تيم  سرمربي  بين  اختالف  از  لهستاني  سايت  يک 
از  نقل  به  و  داد  خبر  بازيکنان  و  ايران  واليبال  ملي 
واگنر  تورنمنت  در  بازيکنان  نوشت  کواچ  اسلوبودان 
چهارجانبه  تورنمنت  داشتند.  نظر  اختالف  وي  با 
واگنر که چندي پيش با حضور تيم هاي ملي واليبال 
با  بود  شده  برگزار  ايران  و  ژاپن  فرانسه،  لهستان، 
شد.  همراه  کشورمان  تيم  براي  غيرمنتظره  نتايجي 
شاگردان کواچ در اين تورنمنت هر سه بازي خود را 
واگذار کردند تا در آستانه جام جهاني ژاپن نگراني ها 
يک  حال  اين  با  يابد.  افزايش  ايران  تيم  به  نسبت 
سايت لهستاني از اختالف نظر بين سرمربي تيم ايران 
و بازيکنان خبر داد و حتي به نقل از کواچ نوشت که 

بازيکنان توجهي به دستورات وي ندارند.

مرادخانى دومين سهميه جهانى 
بوكس ايران را كسب كرد

 ايرنا: نماينده وزن ٩١ کيلوگرم بوکس ايران با راهيابي 
به مرحله نيمه نهايي مسابقات قهرماني آسيا در کشور 
تايلند مدال برنز و سهميه جهاني خود را قطعي کرد. 
رضا مرادخاني در مرحله يک چهارم پاياني مسابقات 
بوکس قهرماني آسيا به مصاف حريف چيني رفت و 
مقتدرانه در سه راند به پيروزي رسيد و حضورش را 

در رقابت هاي قهرماني جهان دوحه قطعي کرد.

استقالل در خطر كسر 6 امتياز  
دارد  فرصت  هفته   يک  استقالل  باشگاه   : ايسنا   
خود  اسبق  بازيکن  توزي،  هزار دالري   ٣٥٠ طلب 
را پرداخت کند، در غير اين صورت شش امتياز از 

اين تيم کسر خواهد شد.

انهدام باند سارقان با 20 فقره 
سرقت در طبس

 فرمانده انتظامي شهرستان طبس از انهدام باند ١١ نفره 
سارقان در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ جالليان افزود: 
با وقوع سرقت هاي سريالي قطعات و محتويات داخل 
بررسي موضوع در دستور  خودرو در سطح شهرستان 
کار ماموران قرار گرفت.وي افزود: ماموران با استفاده از 
تحقيقات ميداني گسترده سارقان را شناسايي و دستگير 
کردند. اين باند که متشکل از شش نفر سارق و پنج نفر 
مالخر که همگي داراي سوابق متعدد کيفري بودند در 
اظهارات خود لب به اعتراف گشودند و به ٢٠ فقره سرقت 

قطعات و محتويات داخل خودرو اعتراف کردند.

توقيف 7 دستگاه خودرو با بيش از 10 ميليون ريال خالفى در بيرجند

رئيس پليس راهور فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي از توقيف هفت دستگاه خودرو با خالفي بيش از ١٠ ميليون ريال 
از ابتداي شهريور ماه خبر داد. سرهنگ رضايي گفت: تيم هاي گشت پليس  راهور بيرجند هنگام اجراي طرح هاي ترافيکي 
و کنترل خودروهاي عبوري، چهار دستگاه سمند، دو دستگاه پژو و يک دستگاه پرايد را به علت تخطي از قانون متوقف 
کردند.وي افزود: در استعالم به عمل آمده مشخص شد اين خودروها داراي ١٠ ميليون ريال خالفي پرداخت نشده 
هستند. رضايي با بيان اينکه خودروهاي مذکور براي سير مراحل قانوني به پارکينگ منتقل شدند، ادامه داد: براساس 
ماده ٨ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در صورتي که مبلغ خالفي خودرويي بيش از ١٠ ميليون ريال باشد خودرو تا 
پرداخت کامل ديون دولتي در توقيف پليس قرار مي گيرد. وي خاطرنشان کرد: در محل تصادف از رانندگاني که داراي 
حاالت غير ارادي و مشکوک به استفاده از مواد افيوني و مسکرات باشند تست اعتياد با کيت هاي مخصوص انجام و در 
صورت مثبت بودن به مراحل قضايي معرفي مي شوند و راننده نيز به مدت ٦ ماه از رانندگي محروم و مبلغ دو ميليون 
ريال جريمه مي شود. وي گفت: از رانندگان درخواست مي شود تا ضمن رعايت هر چه بيشتر قوانين راهنمايي و رانندگي 

با استعالم از سامانه اينترنتي راهور ١٢٠ و سامانه پيامکي ١١٠١٢٠٢٠٢٠ تخلفات خودروي خود را رصد کنند.

مرگ تلخ كودك 3 ساله بر اثر 
گرسنگى و وحشت 

تابناک: جسد کودک سه ساله که حوالي گورستاني در 
شهرستان لنجان اصفهان ناپديد شده بود، پس از سه 
روز کشف شد. رئيس جمعيت هالل احمر لنجان گفت: 
چند روز گذشته پليس با مرکز عمليات نجات هالل احمر 
تماس گرفت و براي يافتن پسر سه ساله اي، درخواست 
کمک کرد. امدادگران محل ناپديد شدن کودک و اطراف 
آن را جستجو کردند، اما ردي از کودک به دست نيامد. 
اسکندري افزود: امدادگران پس از سه روز پيکر بي جان 
کودک را پيدا کردند.طبق نظريه پزشکي قانوني، گرسنگي 

و وحشت علت مرگ اين کودک اعالم شده است.

انتقام جويي و رقابت شغلي 
انگيزه هكر حرفه اي 

اظهار  اصفهان  فتا  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه   
داشت : در پي شكايت يكي از شهروندان مبني بر اينكه 
سيستم رايانه اي او هك شده و ديگر نمي تواند با پسورد 
خود وارد ايميل و ديگر اكانت هايش شود، موضوع در 
دستور كار ماموران قرار گرفت.سرهنگ مرتضوي افزود: 
ارسال  با  هكر  شد  مشخص  فني  تحقيقات  انجام  با 
كليه  توانسته  شاکي  فرد  سيستم  روي  بر  بدافزاري 
اطالعات مهم وي را بدست آورد. پس از انجام يکسري 
اقدامات متهم شناسايي و دستگير شد که انگيزه خود را 

انتقام جويي و رقابت هاي شغلي عنوان کرد.

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ل
صو

ح
ع  م

نو
ت

بنگاه  قالب بتن         

توكـل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى   

 32313600  -  09151615069 جليلى

تعمير يخچال ، فريزر و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

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)

عروس و داماد و مجالس ، سنتى و اسپرت و
آتليه مخصوص كودك

 فيلمبردارى مجالس با تصويربردارى 
و تدوين حرفه اى توسط آقا و خانم 

و همراه با فيلمنامه با تعيين وقت قبلى 
تهيه آلبوم هاى ويژه با هزينه هاى مناسب

 و متناسب با نياز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

آدرس: خيابان فردوسى، بعد از فردوسى 1 
به طرف حافظ، جنب مطب دكتر هنرور
تلفن: 32448015- 09390032235
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طرح بزرگ قرآنى 1449 در شهرستان زيركوه برگزار مى شود
طرح بزرگ قرآنى 1449 در شهرستان زيركوه روز جمعه 13 شهريور ماه جارى برگزار مى شود. رئيس تبليغات اسالمى زيركوه با بيان اين 
مطلب گفت: اين طرح در شش مؤسسه و خانه قرآنى زير نظر اداره تبليغات اسالمى شهرستان كه مجرى اين طرح است، برگزار مى شود. 
حجت االسالم اسماعيلى با بيان اينكه اين طرح قرآنى با محوريت حفظ و مفاهيم سوره هاى قرآن كريم، امسال در مورد سوره مباركه 

ياسين در سراسر كشور برگزار مى شود، تصريح كرد: توجه به معانى آيات نورانى قرآن و تدبر در آن از اهداف اين طرح است.

 26 آبادى شهرستان درميان
در اثر خشكسالى خالى از سكنه شد

ايرنا- مدير جهاد كشاورزى درميان با بيان اينكه در 
حال حاضر 145 آبادى شهرستان داراى سكنه است، 
افزود: در اثر تداوم پديده خشكسالى 26 آبادى خالى 
اظهار  احمدى  ضيائيان  وحيد  است.  شده  سكنه  از 
كرد: ضرورى است مسئوالن با همكارى مردم محلى 
تدابير الزم را براى پيشگيرى از مهاجرت بيشتر به 
براى  آب  تأمين  نيز  و  پايدار  شغل  ايجاد  شهرها، 
اتخاذ  روستاها  مردم  شرب  و  دامپرورى  كشاورزى، 
كنند. وى اظهار كرد: در حال حاضر بيش 90 درصد 
جمعيت شهرستان در بخش كشاورزى و دامپرورى 
در حال فعاليت هستند. مدير جهاد كشاورزى درميان 
محصوالت  تن   665 و  هزار   18 ساالنه  داد:  ادامه 

زراعى در اين شهرستان توليد مى شود.

دريافت يك ميليارد ريال تسهيالت 
توسط شركت تعاونى ترسيب كربن

تعاونى  شركت  گفت:  خوسف  فرماندار  فارس- 
اين  عمارى  سرچاه  منطقه  در  كربن  ترسيب 
با  مى گذرد  آن  تأسيس  از  يك سال  كه  شهرستان 
314 نفر عضو تاكنون يك ميليارد و 470ميليون ريال 
را  نفر   40 اشتغال  زمينه  و  كرده  دريافت  تسهيالت 
فراهم كرده است. فرجامى فرد در ديدار با جمعى از 
فعاالن بخش تعاون و اعضاى ستاد بزرگداشت هفته 
تعاون شهرستان، به نقش تعاونى ها در پيشبرد اهداف 
تعاونى ها  كرد:  اظهار  و  كرد  اشاره  مقاومتى  اقتصاد 
طبقاتى  فواصل  كاهش  و  عادالنه  توزيع  سبب 
فرهنگ  گسترش  با  اينكه  بيان  با  وى  مى شود. 
تعاون، وحدت و همدلى در جامعه حاكم و ابتكارها و 
خالقيت ها پديدار مى شود و جامعه از آسيب دشمنان 
مصون  مى ماند، گفت: تعاون و همكارى مى  تواند در 
تحقق رشد و شكوفايى جامعه نقشى به سزا ايفا كند. 

ابالغ اعتبار 5 ميليارد ريالى 
براى صندوق كارآفرينى اميد بشرويه

فارس- مديرعامل صندوق كارآفرينى بشرويه گفت: 
كارآفرينى  براى صندوق  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار 
ريال  ميليون   355 و  ميليارد   5 امسال  بشرويه  اميد 
فرماندار  با  ديدار  در  اكبرى نيا  اسعد  امين  است. 
فعلى  دولت  كار  به  آغاز  بدو  از  كرد:  اظهار  بشرويه 
تغييراتى در زمينه نحوه پرداخت و تسهيالت اشتغال 
صندوق كارآفرينى اميد به وجود آمده است. وى ادامه 
داد: در گذشته بيشتر تسهيالت در زمينه خوداشتغالى 
پرداخت مى شد ولى امروز اين جريان گسترش پيدا 
كرده و با رويكردى جديد بيشتر به كارهاى گروهى 
و شركت هاى تعاونى پرداخته شده است. مديرعامل 
ابالغى  اعتبارات  افزود:  بشرويه  كارآفرينى  صندوق 
شهرستان ها  تقسيم بندى هاى  و  تفكيك  اساس  بر 
توزيع  وسعت  و  بيكارى  جمعيت،  اساس ضرايب  بر 
مى شود كه امسال 50 درصد اعتبارات به فعاليت هاى 
گروهى در زمينه پشتيبان و كارفرمايى، 30 درصد در 
زمينه خوداشتغالى و 20 درصد نيز به حوزه مشاغل 

خانگى تعلق گرفته است. 

برگزارى آزمون اعطاى مدرك تخصصى 
به حافظان قرآن كريم دراستان

مدرك  اعطاى  طرح  دوره  دهمين  آزمون  مهر- 
تخصصى به حافظان قرآن كريم در خراسان جنوبى 
اسالمى  تبليغات  كريم  دارالقرآن  مسئول  شد.  آغاز 
راستاى  در  طرح  اين  كرد:  اظهار  جنوبى  خراسان 
 10 تربيت  و  رهبرى  معظم  مقام  تأكيدات  به  توجه 
ميليون حافظ قرآن، اجرا مى شود. اشرفى بابيان اينكه 
اين طرح شامل دو مرحله كتبى و شفاهى است،گفت: 
مرحله اول طرح اعطاى مدرك تخصصى به حافظان 
قرآن كريم در 18 ارديبهشت ماه سال جارى با حضور 
افزود:  وى  شد.  اجرا  استان  در  قرآنى  حافظ   140
در  مى شود  شفاهى  آزمون  شامل  كه  دوم  مرحله 

روزهاى 11و 12 شهريورماه جارى برگزار مى شود.

پيش بينى 12 ميليارد تومانى اعتبار 
براى شهر طبس

شهردار طبس اعتبار مصوب پيش بينى شده در سال 
جارى را 12 ميليارد و 600 ميليون تومان اعالم كرد 
و گفت: تا پايان مرداد ماه سال جارى 30 درصد اعتبار 
به مبلغ سه ميليارد و 750 ميليون تومان پرداخت شده 
است. پيام بخشى طوسى در نشست مشترك خبرى 
نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى و شهردار 
توجه  با  كرد:  اظهار  رسانه  اصحاب  جمع  در  طبس 
براى شهردارى درآمدى  اينكه ورودى هاى شهر  به 
با  و  بوده است  از محدوده شهرى شده  ندارد خارج 
است  توريستى  شهرى  طبس  شهر  اينكه  به  توجه 

ورودى هاى شهر زيبا مى شود. 

بازديد نماينده مردم سربيشه و نهبندان 
از پروژه هاى كميته امداد شهرستان سربيشه

امداد  كميته  فراغت  اوقات  كانون  اختتاميه  مراسم 
امام خميني(ره) درح سربيشه با حضور نماينده مردم 
سربيشه و نهبندان در مجلس شوراى اسالمى و مدير 
كل كميته امداد امام خمينى (ره) استان برگزار شد. 
نماينده مردم سربيشه و نهبندان در اين مراسم گفت: 
يكى از سازمانهايى كه هميشه خيلى خوب عمل مى 
كند، كميته امداد است كه در مناطق محروم جايگاه 
خوبى در دل مردم محروم و مستضعف دارد. هاشمزهى 
ها خانواده  سازى  توانمند  با  امداد  كميته   افزود: 
وكمك به نيازمندان، محبوب همه مردم است و اين 
نهاد بدون هيچگونه چشم داشتى در جهت رفع فقر 
امداد  و محروميت، تالش مى كند. مديركل كميته 
نيزاظهار كرد: در تابستان امسال بيش از 49 كانون 

فرهنگى تربيتى در راستاى ساماندهى اوقات فراغت 
فرزندان مددجوى تحت حمايت در استان داير بوده 
است.  نموده  ارائه  مددجويان  به  فرهنگى  و خدمات 
گفتنى است نماينده مردم سربيشه و نهبندان و مدير 
كل كميته امداد در سفر به سربيشه از كارگاه آموزش 
حوله بافى و صنايع دستى كانون اوقات فراغت بازديد 
كردند و سپس در قالب طرح مفتاح الجنه درمنازل 2 
خانواده تحت حمايت اين نهاد در بخش مرزى درح 
ادامه  در  استان  امداد  كميته  مديركل  يافتند.  حضور 
سفر به بخش مرزى درح از 2 پروژه پروش شترمرغ 
كه در راستاى توانمند سازى مددجويان تحت حمايت 

اجرا شده بود، بازديد كرد.

ميدان جنگ فرهنگى، كانون خانواده ها است

مجلس  در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده 
شوراى اسالمى به بيان اينكه نقش اصلى در مقابله 
با جنگ فرهنگى بر عهده طالب و روحانيون است، 
بسيار  عرصه ها  ديگر  از  فرهنگى  جنگ  كرد:  اظهار 
مهمتر و حياتى تر است، چراكه ميدان تهاجم فرهنگى 
كانون خانواده ها است. حجت االسالم عبادى در ديدار 
فاضل  مهديه  علميه  مدرسه  روحانيون  و  طالب  با 
آيت ا...  درگذشت  ايام  فرارسيدن  تسليت  با  بيرجند 
العظمى عبدالكريم حائرى يزدى، مؤسس و بنيانگذار 
حوزه علميه قم گفت: آيت ا... حائرى يزدى با تأسيس 
حوزه علميه قم حركت ارزشمند و ماندگارى را در تاريخ 
دين اسالم انجام داد. وى در ادامه اظهار كرد: در حال 
حاضر عرصه هاى اقتصادى و سياسى به عنوان ميدان 
اينكه  بيان  با  وى  است.  شده  تعريف  دشمن  جديد 
است،  نگران  دنيا  در  اسالمى  ايران  جايگاه  از  غرب 
تهاجم  اقتصادى،  كننده  فلنج  تحريم هاى  كرد:  بيان 
با  همه  سياسى  فضاسازى هاى  و همچنين  فرهنگى 
هدف جلوگيرى از رشد، پيشرفت و الگو شدن ايران 
اسالمى است. وى ادامه داد: جنگ فرهنگى از ديگر 
عرصه ها بسيار مهمتر و حياتى تر است، چراكه ميدان 

تهاجم فرهنگى كانون خانواده ها است.

ثبت يك وقف جديد در قاين

از  قاين  شهرستان  امورخيريه  و  اوقاف  اداره  رئيس 
ثبت يك وقف جديد با نيت احداث مدرسه امام رضا 
(ع) در قاين خبر داد. حجت االسالم قاصرى با بيان 
اينكه عليرضا صادقى پور خير نيكوكار قاينى زمينى 
به مساحت 2000 متر مربع در حاشيه جاده روستاى 
كرد:  اظهار  كرد،  وقف  شهرستان  اين  در  را  اكبريه 
اوقاف،  كارشناسان  سوى  از  وقف  اين  ريالى  ارزش 
400 ميليون ريال برآورد شده است. وى با اشاره به 
اينكه اين زمين با نيت احداث مدرسه امام رضا (ع) 
در دهه كرامت وقف شده است، بيان كرد: از بركت 
وقف  فوايد  از  جامعه  همه  خيرانديش  واقفان  وجود 

 بهره مند مى شوند.
آغاز نخستين المپياد علمي، فرهنگي

 ورزشي استان هاي خراسان در فردوس  

استان  ورزشى  و  فرهنگى  علمى،  المپياد  نخستين 
به  شد.  آغاز  فردوس  شهرستان  در  خراسان  هاى 
اين  دبير  قاسميان  سيما،  و  خبرگزارى صدا  گزارش 
هاى  استان  از  كننده  شركت    850 گفت:  المپياد 
خراسان شمالى، رضوى و جنوبى در 12 رشته علمى، 
مى  رقابت  باهم  المپياد  اين  در  ورزشى  و  فرهنگى 
تست  شامل  المپياد  علمى  بخش  افزود:  وى  كنند. 
گرايش  با  ماكارونى  سازه هاى  روبيك،  و  هوش 
بخش  آب،  بحران  موضوع  با  طرح  ارائه  راندمان، 
فرهنگى شامل فيلم، عكس، داستان نويسى، شعر و 
بخش ورزشى نيز شامل رشته هاى بدمينتون، تنيس 

روى ميز، تيراندازى، شطرنج و فوتسال است.
استان  ورزشى  و  فرهنگى  علمى،  المپياد  نخستين 
تا 18 شهريور در شهرستان  امروز  از  هاى خراسان 

فردوس خراسان جنوبى برگزار مى شود.

درميان  صنعت  بزرگترين  به  كه  قهستان  قند  كارخانه 
بازگشايى  براى  و  شده  تعطيل  روزها  اين  است  معروف 
انتظار  چشم  جوان،  صدها  براى  اشتغال  ايجاد  و  مجدد 
حمايت مسئوالن به ويژه بخش خصوصى است. به گزارش 
تسنيم، شرايط طورى رقم خورده كه امروز اين كارخانه با 
برخى از مشكالت از جمله سوء مديريت ، فرسوده بودن 
تجهيزات، كمبود نقدينگى و سرمايه در گردش، بدهى به 

چغندركاران، كارگران و دولت مواجه است.

كمبود نقدينگى؛ مشكل اصلى كارخانه

فرماندار شهرستان درميان با بيان اينكه كارخانه قند قهستان 
در  بيان كرد:  است،  آورده  به بار  زيادى  بدهى هاى  تاكنون 
حال حاضر اين كارخانه 45 ميليون تومان به شركت سهامى 
زراعى بدهى دارد. بشيرى زاده افزود: عالوه بر اين، كارخانه 
بيش از يك ميليارد تومان به كشاورزان و كارگران بدهى 
قند  توليد چغندر  اين كارخانه در فصل  راه اندازى  دارد كه 
اينكه  با اشاره به  نياز دارد. وى  به 6 ميليارد تومان اعتبار 
اصلى ترين مشكل اين كارخانه كمبود نقدينگى است، افزود: 
مشكالت اين كارخانه به مسئوالن استانى ارجاع شده است 
بيمه  از  اين كارخانه  از كارگران  نفر  و درحال حاضر 113 

بيكارى برخوردار هستند و از لحاظ قانونى پايان فروردين ماه 
95 مدت بيمه بيكارى كارگران به پايان مى رسد.

صاحبان كارخانه، نگاه ويژه اى به آن داشته باشند

نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف نيز دربازديد از كارخانه 
با بيان اينكه مسئوالن كارخانه قند قهستان قصد ساماندهى 

آن را ندارند، افزود: مالكان و صاحبان كارخانه بايد نگاه ويژه اى 
داشته باشند و نبايد انتظار داشته باشند كه تمامى مشكالت 
آنها توسط دولت حل شود. عبادى تصريح كرد:  اين كارخانه 
جزء بخش خصوصى محسوب مى شود ولى تا آنجايى كه 

مشكالت  حل  مورد  در  شده  احساس  نيازى  و  بوده  الزم 
حل  راهكار  مورد  در  وى  كرده ايم.  پيدا  ورود  كارخانه  اين 
مشكل اين كارخانه افزود: از طريق  جذب و اعطاى وام هاى 
كشاورزى توسعه و تجهيز صنايع و ماشين آالت كشاورزى 

مى  شود نسبت به رفع مشكالت اين كارخانه اقدام كرد.
درباره  در جمع مردم گزيك  در هفته دولت  نيز  استاندار 

گفت:  شهرستان  قند  كارخانه  تعطيلى  مشكل  حل 
سرمايه گذارانى براى خريد اين كارخانه اقدام كرده اند كه 
اميد است با خريد اين واحد و پرداخت بدهى هاى كارخانه، 

بار ديگر كام كارگران شيرين شود.

65 درصد سهام كارخانه قند قهستان فروخته شد

رئيس شوراى كارگرى كارخانه هم گفت: در حال حاضر 65 
درصد سهم اين كارخانه به 6 نفر خريدار فروخته شده است. 
مصطفى يكه خانى از بى برنامگى خريداران جديد انتقاد كرد 
فعاليتى كه صورت گرفته وصل شدن برق  تنها  افزود:  و 
كردن  قطعه  واسطه  به  نيرو  چند  بازگرداندن  و  كارخانه 
وى  گفته  به  است.  بوده  فروش  براى  ديفوزيون  دستگاه 
سهام داران جديد با وعده هاى چند ماهه تعدادى از كارگران 
را به كارخانه بازگردانده اند و اعالم كرده اند اكنون هيچ پولى 
در ميان نيست حال جاى اين سؤال باقى است كه افرادى 
كه پولى ندارند چرا و چگونه دست به اينچين اقدامى و خريد 
سهام كرده اند. يكه خوانى مهم ترين عامل تعطيلى كارخانه 
را سوء مديريت عنوان كرد و گفت: هرچند مشكالتى نظير 
كمبود نقدينگى و كمبود مواد اوليه بسيار تأثيرگذار بوده اند، 
اما عدم توانايى مدير نقش به سزايى در ركود اين كارخانه 
تازه اى  تزريق خون  با  اميد است  افزود:  داشته است. وى 
آن  كامل  فروپاشى  از  بتوان  كارخانه  اين  شريان هاى  در 
جلوگيرى و رونق دوباره به اين كارخانه كه دل 320 كارگر 

درميانى به شيرينى قند آن خوش است، بازگرداند.

كارخانه قند قهستان، در آستانه ورشكستگى 

دشمن براى انتخابات پايان سال، برنامه هاى زيادى دارد
 فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبى با اشاره به در 
پيش بودن انتخابات مجلس و خبرگان رهبرى، گفت: دشمن 
براى انتخابات پايان سال طراحى هاى زيادى دارد و بايد در 

اين زمينه هوشيار باشيم. 
به گزارش مهر، سردار نظرى در مراسم افتتاحيه هفتمين دوره 
طرح واليت استانى با بيان اين مطلب اظهاركرد: امروز نفوذ 

فكرى و سياسى به سرعت درحال پيشرفت است. 
 فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) با بيان اينكه دشمن راهبرد خود 

را از تقابل مستقيم به مسايل نيابتى تغيير داده است، بيان كرد: 
دشمن با واردكردن عوامل وابسته به خود يا نزديك به جريان 

فكرى اش در حكومت، به دنبال نفوذ است. 
سردار نظرى افزود: دشمن در تالش براى جلوگيرى از پياده 
مى خواهد  استكبار  است،  كشور  در  مقاومتى  اقتصاد  سازى 
زمينه  در  سرمايه ها  و  شود  بيشتر  نفت  به  ايران  وابستگى 
امنيتى نفوذ  داد:  ادامه  وى  نشود.  گذارى  سرمايه   توليد 

از ديگر برنامه هاى دشمن است. 

 600 نفر متقاضى شركت در طرح واليت

مسئول بسيج دانشجويى استان نيز در اين مراسم گفت: براى 
داشته  ريزى  برنامه  اسالمى  انقالب  همطراز  نيروى  تربيت 
است. بوده  راستا  اين  در  نيز  واليت  طرح  اجراى  كه  باشيم 
قاسمى با اشاره به اينكه 600 نفر در استان متقاضى شركت 
در طرح واليت استانى بوده اند، افزود: 120 نفر براى شركت 

در اين دوره گزينش شده اند.

پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  فرد-  كاظمى 
بيرجند از راه اندازى بخش پيوند اعضا در بيمارستان ولى 
گنجى  داد.  خبر  نزديك  اى  آينده  در  بيرجند  عصر(عج) 
فرد در كارگروه تخصصى سالمت و امنيت غذايى استان 
ضمن اعالم اين خبر گفت: با اجراى طرح تحول سالمت، 
يافته  افزايش  درصد   12.6 استان  طبيعى  زايمان هاى 
است. وى اظهار كرد: درحال حاضر 10 بيمارستان فعال 
در خراسان جنوبى وجود دارد كه در شش ماهه دوم سال 
و  سريان  سربيشه،  شهرستان  در  بيمارستان  سه  گذشته 
درميان در بخش سرپايى راه اندازى شد. وى با بيان اينكه 
هم اكنون در استان پنج بيمارستان در حال احداث است، 
افزود: وجود 52 پايگاه 115، 79 دستگاه آمبوالنس، 931 
تخت مصوب، 880 تخت فعال، 245 تخت ستاره دار و 
آزمايشگاه، يك  داروخانه، 65  باب  105 تخت ويژه، 89 
مركز انرژى هسته اى، پنج دستگاه سى تى اسكن و يك 
دستگاه آم ار آى از ديگر زيرساخت هاى درمانى استان 
اينكه 21 پزشك در 17 رشته  بيان  با  است. گنجى فرد 
فوق تخصصى در استان فعاليت مى كنند، گفت: همچنين 

تعداد 200 پزشك متخصص، 190 پزشك عمومى و 25 
متخصص دندان پزشكى در استان وجود دارد.

به گفته وى بيش از 26 پروژه و برنامه مفصل در طول 
مدت اجراى طرح تحول سالمت انجام شده است.

اختصاص 50 ميليارد تومان اعتبار 
براى طرح تحول نظام سالمت در استان

گنجى فرد با بيان اينكه ارتقاى كيفيت هتلينگ بيمارستان ها 
از مزاياى ديگر طرح تحول نظام سالمت است، يادآورشد: 
حدود يك هزار بيمارستان در كشور وجود دارد كه 585 مورد 
آن دولتى است و از اين تعداد حدود 50 درصد بيمارستان ها 
فرسوده و 25 درصد غيرقابل نوسازى هستند كه با اجراى 
اين طرح نوسازى و بهسازى اين بيمارستان ها در دستور 
كار قرار گرفته است. وى با بيان اينكه اعتبار طرح تحول 
سالمت براى استان 50 ميليارد تومان بوده است، گفت: 13 
ميليارد تومان تجهيزات پزشكى خريدارى شده است. وى 
همچنين از راه اندازى بخش پيوند اعضا در بيمارستان ولى 

عصر(عج) بيرجند در آينده اى نزديك خبر داد.

سالمت جامعه با تعارف و توجيه محقق نمى شود

معاون سياسى، اجتماعى و امنيتى استاندار نيز گفت: طرح 
است  بوده  دولت  بزرگ  بسيار  كارهاى  از  تحول سالمت 
كه از زمان اجراى آن اقدامات مثبتى انجام شده و اجراى 
دارد  ضرورت  مهم،  زواياى  و  عظمت  دليل  به  طرح  اين 
است.  داده  اختصاص  آن  به  خوبى  اعتبارات  نيز  دولت  و 
حسينى با اشاره به اينكه طبيعتاً طرح تحول سالمت نواقص 
و ناكامى هاى دارد، افزود: آسيب شناسى اين طرح مى تواند 
با شناسايى نقاط ضعف، آنها را تقويت و به فرصت تبديل 
كند. وى با تأكيد بر اينكه تحقق اهداف تعيين شده براى 
طرح تحول نظام سالمت نيازمند همكارى تمام بخش ها در 
ساختار كشور است، تصريح كرد: بايد همه خود را موظف 
به كمك متوليان بخش سالمت جامعه بدانيم و در اين امر 
مهم سهيم باشيم. وى بحث تغذيه در سالمت جامعه را از 
بخش هاى بسيار مهم و اساسى كه نيازمند توجه ويژه است 
دانست و گفت: با شعار و توجيه، سالمت جامعه ارتقاء پيدا 
نمى كند. معاون سياسى، اجتماعى و امنيتى استاندار در ادامه 

به سوء تغذيه در مناطق محروم از جمله اين استان اشاره 
كرد و گفت: بايد سازمان هاى حمايتى و مؤسسات در اين 

بخش ورود پيدا كنند و بخش خصوصى تقويت شود.

استفاده محصوالت ارگانيك نيازمند فرهنگ سازي

سرطان  دومين عامل مرگ و مير خراسان جنوبي است كه 
براي پيشگيري از اين بيماري، بايد براى استفاده بيشتر مردم 
از محصوالت ارگانيك فرهنگ  سازى شود. معاون بهداشتى 
دانشگاه نيز باى بيان اين مطلب اظهار كرد: سال گذشته 

ميزان مرگ و مير استان 4 هزار و 160 نفر بوده است. 
مهدى زاده افزود: 38 درصد مرگ و ميرهاى استان ناشى از 
بيمارى هاى قلبى و عروقى است. همچنين سرطان  دومين 

عامل مرگ و مير استان با 12,4 درصد به شمار مى رود.
كشاورزى  جهاد  سازمان  نباتات  حفظ  مدير  اصغرى، 
از كود  خراسان جنوبى هم گفت: تناوب زراعى، استفاده 
شخم،  بيولوژيكى،  كنترل  مخلوط،  كشت  دامى،  و  سبز 
راه هاى  جمله  از  كمپوست  پوششى  گياهان  حرارت، 

رسيدن به محصول سالم است.

راه اندازى بخش پيوند اعضاء در بيمارستان ولى عصر(عج) بيرجند

كاظمى فرد- مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان با 
بيان اينكه بايد جلوى  انتقال كارهاى چاپ و نشر استان 
اقتصادى،  توسعه  گفت:  شود،  گرفته  استان  از  خارج  به 
صنعتى و فرهنگى بى شك در گرو توسعه صنعت چاپ 
است. محبى به مناسبت روز ملى صنعت چاپ به همراه 
مشاور و مديركل حوزه استاندار و جمعى از مسئولين اين 
و  شرق  سرخ  ميناى  احرارى،  چاپخانه هاى  از  كل  اداره 
از  و  بازديد  جنوبى  خراسان  امروز  نشر  و  چاپ  شركت 

نزديك مشكالت موجود در اين حوزه را جويا شد.
محبى با اشاره به اينكه زيربناى توسعه و ارتقاى جوامع 
بشرى رشد و توسعه فرهنگ آن بوده و از جمله عواملى 
كه در رشد و توسعه فرهنگ تأثير گذار است مى توان به 
اين  بودن  روز  به  افزود:  كرد،  اشاره  نشر  و  صنعت چاپ 
صنعت و حركت همگام با تكنولوژى و علم روز مى تواند 

در بسط و تعميق اين صنعت مؤثر باشد. 

تعامل بين متوليان و تصميم گيران 
عامل پيشرفت صنعت چاپ

بين  تعامل  استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير 
صنعت  اين  پيشرفت  عامل  را  گيران  تصميم  و  متوليان 
دانست و افزود: با استفاده از حمايت هاى سرمايه گذاران 
هيچ  كه  كنيم  تقويت  اى  گونه  به  را  چاپ  صنعت  بايد 
يك از ادارات استان براى چاپ محصوالت خود به خارج 
استان مراجعه نكنند. وى ادامه داد: در اين باره با نماينده 
عالى دولت در استان گفتگو كرده ايم كه هرچه سريعتر 
جلوى انتقال كارهاى چاپ به خارج از استان گرفته شود و 
هيچ دستگاه اجرايى و نهادهاى دولتى حق خروج كارهاى 
چاپى به خارج از استان را ندارند. محبى با اشاره به وجود 
 37 تعداد  اين  از  گفت:  استان  در  دار  مجوز  41چاپخانه 
مى  فعاليت  مشغول  خود  ظرفيت  درصد   15 با  چاپخانه 

جزو  نسبتًا  چاپ  صنعت  در  كرد:  خاطرنشان  وى  باشند. 
سال ها  اين  در  و  جلودارهستيم  و  پيش رو  استان هاى 
توانسته نياز چاپى خود را تأمين كنيم؛ به طورى كه توان 

ما بيشتر از نياز ماست.

مالياتى  معافيت  نبود  گردش،  در  سرمايه  نبود 
مشكالت اصلى چاپخانه هاى استان

خراسان  امروز  ونشر  چاپ  شركت  مديرعامل  حيدرى 
جنوبى نيز نبود سرمايه در گردش، نبود معافيت مالياتى، 

از مشكالت اين  گران بودن هزينه هاى چاپ و نشر را 
اين مشكالت شد.  پيگيرى  و خواستار  حوزه عنوان كرد 
احرارى  و  شرق  سرخ  ميناى  چاپخانه  مدير  منوچهرى 
از وضع  گزارشى  ديدار  اين  در  نيز  احرارى  مديرچاپخانه 
حوزه  مديركل  كه  پرداختند  خود  مشكالت  و  چاپخانه 
استاندار و مديركل فرهنگ وارشاد اسالمى قول مساعد 

براى پيگيرى و حل مشكالت دادند. 
اين  مديران  به  بازديدها   اين  پايان  در  است؛  گفتنى 

چاپخانه ها لوح تقديرى به رسم يادبود اهدا شد.

كارهاى چاپ به خارج استان انتقال داده نشود

در بازديد از چاپخانه هاى استان مطرح شد:

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)
به استناد مواد 121 و 122 – آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى تمامى سه دانگ مشاع از 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى واقع در بيرجند، حاشيه بلوار خليج فارس بعد از پمپ 
بنزين شعله داراى شماره ثبتى 317 فرعى از 345- اصلى بخش 2 بيرجند ملكى خانم غزاله 
حكمت شعار فرزند على اكبر دارنده شناسنامه شماره 522 صادره بيرجند و شماره ملى 
0651810892 كه سند مالكيت آن ذيل صفحه 440 دفتر جلد 194- امالك بيرجند به نام 
مالك اوليه صادر و به موجب سند رسمى مع الواسطه به نام راهن انتقال و ثبت شده است. 
ششدانگ ملك به شرح پرونده ثبتى محدود به حدود اربعه ذيل مى باشد: شماال به طول 35/5 
متر مرزى است به حاشيه جاده آسفالته بيرجند – زاهدان شرقا به طور غير مستقيم به طول 
هاى 38 و 30 و 19 متر مرزى است به پالك 315 فرعى جنوبا به طور غيرمستقيم به طول هاى 
17 و 15 متر مرزى است به پالك 318 فرعى غربا به طور غيرمستقيم به طول هاى 16/5 و 
40 و 29 متر مرزى است به پالك 322 فرعى (فاقد حقوق ارتفاقى) كه اصل سه دانگ مالكيت 
نامبرده برابر سند رهنى شماره 580 - 85/10/21 دفتر 1087 تهران در قبال مبلغ يك ميليارد 
تعهدات آقاى محمد على هدايتى فرزند رحمت ا... به شناسنامه شماره 46 صادره بيرجند در 
رهن شركت گروه بهمن (سهامى عام) قرار گرفته است و مازاد آن به موجب سند رهنى شماره 

25502 – 92/3/18 دفتر 7 بيرجند در قبال مبلغ 5 ميليارد ريال به انضمام جريمه ديركرد 
تا روز وصول موضوع بدهى آقاى محمدعلى هدايتى با مشخصات فوق الذكر در رهن موسسه 
اعتبارى بدر توس شعبه بيرجند (موسسه آرمان سابق)  قرار گرفته است. چون نامبردگان ظرف 
مدت مندرج در اسناد فوق به تعهدات خود عمل ننموده اند، بنابراين شركت گروه بهمن (سهامى 
عام) و موسسه اعتبارى بدر توس شعبه بيرجند (آرمان سابق) به عنوان مرتهنين مستند به ماده 
34 اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند تقاضاى صدور اجرائيه عليه مديون و 
راهن مذكور را نموده كه پرونده هايى به ترتيب تحت كالسه 9300042 و 9300290 در اين 
خصوص  نزد واحد اجراى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند تشكيل شده است. پس 
از ابالغ اجرائيه و انقضاى مهلت مقرر به دليل اين كه متعهدين بدهى خويش را پرداخت يا نزد 
صندوق ثبت توديع ننموده اند، بنا به تقاضاى بانك بستانكار و پس از رسيدگى به اعتراضات 
واصله به موجب صورتجلسه مورخ 94/3/18 مميز اجراى ثبت بيرجند و مستند به راى وحدت 
رويه صادره از شوراى عالى ثبت برابر نظريه وارده به شماره 139400438 مورخ 94/4/2 و نظريه 
اصالحى هيئت سه نفره كارشناسان رسمى دادگسترى در رشته راه و ساختمان مورد رهن سه 
دانگ مشاع از ششدانگ زمين با عرصه اى به مساحت 2800 مترمربع كه ششدانگ آن داراى 
1436 مترمربع اعيان مشتمل بر حدود 624 مترمربع نمايشگاه ماشين شامل زيرزمين و همكف 

و حدود 652 مترمربع سوله (جهت تعميرات و صافكارى و انبارى و بايگانى) 
و تقريبا 160 مترمربع مخصوص مشتريان با كاربرى تجارى و كارگاهى كه به 
مبلغ 8/452/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته است در روز دوشنبه 

مورخ 94/6/30 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل شعبه اجراى اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان بيرجند در قبال طلب بستانكاران فوق الذكر از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مزايده حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده مذكور شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار 
مى شود. هزينه هاى مربوط به نقل و انتقال و ساير هزينه هاى احتمالى از قبيل آب و برق و 
گاز اعم از مصرف و انشعاب و بدهى هاى مربوط به دارايى و شهردارى و غيره كه مبلغ آن فعال 
مشخص نگرديده بر عهده برنده مزايده مى باشد كه در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. 
هزينه هاى دولتى به شرح ماده 40 - آيين نامه اجرا وصول مى گردد. ضمنا بر طبق گواهى وكيل 
بستانكار ، مورد مزايده فاقد بيمه نامه رسمى است.  چنانچه متعهدين تا قبل از امضاى صورتجلسه 
مزايده بدهى خويش را به شركت و يا موسسه پرداخت و يا نزد صندوق ثبت توديع نمايند از 
تشكيل جلسه مزايده خوددارى خواهد شد و هرگاه به هر دليل روز مزايده مصادف با روز تعطيل 

اعالم گردد مزايده روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 94/6/12 - رضا عارفى –  كفيل اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند

بر شما باد به نماز جمعه كه آن حج مستمندان است (پيامبر اكرم "ص" )
با آرزوى قبولى طاعات و عبادات به اطالع مردم شهيد پرور و واليتمدار مى رساند:

 نماز عبادى -  سياسى و دشمن شكن جمعه اين هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقاى دكتر رضايى
 قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه شهرستان بيرجند

 اقامه مى گردد.

سخنران قبل از خطبه ها: برادر محترم جناب سرهنگ سنائى فرمانده پدافند هوايى شرق كشور 
خواهند بود.

زمان: جمعه 94/6/13 ساعت 11/45
مكان: بلوار شهداى عبادى- بلوار صنعت و معدن- مصلى بزرگ المهدى (عج)

ستاد نماز جمعه شهرستان بيرجند
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بدون شرح عكس روز 

برد موشك ها متناسب با تهديدهاست 

 وزير دفاع ايران در گفتگو با شبكه الميادين ضمن رد 
ادعاها در مورد برنامه موشكى كشور گفت يك ايران 
مقتدر نه تنها تهديد نيست بلكه عامل ثبات و امنيت در 
منطقه به شمار مى رود. سردار دهقان با بيان اين كه 
ايران موشك هاى بالستيك با قابليت حمل كالهك 
هسته اى نمى سازد بر توسعه موشك هاى بالستيك 
با هدف مقابله با تهديدهاى موجود و آزمايش اينگونه 
موشك ها در رزمايش ها تاكيد كرد. به گفته وى برد 

اين موشك ها با توجه به تهديدهاست.

 رقابت نيابتى هسته اى عربستان با ايران
بخش هاى جديدى از نامه هاى الكترونيكى افشا شده 
«هيالرى كلينتون» وزير خارجه سابق آمريكا نشان 
خود  آلمانى   همتاى  با  مكاتبه  در  وى  كه  مى دهند 
با  در سال 2010 ميالدى، گفته است كه عربستان 
پاكستان،  اتمى-تسليحاتى  برنامه  در  سرمايه گذارى 

براى خود بمب اتم ذخيره مى كند. 

 نگرانى ها از استقرار آمريكايى ها در عراق
منابع عالى رتبه امنيتى در عراق از تالش آمريكا براى 
ايجاد لشكرى نظامى از نيروهاى عراقى آموزش ديده 
تحت نظارت مربيان آمريكايى با هدف تامين امنيت 
از  عراق  مسئوالن  حال  همين  در  دادند.  خبر  بغداد 
ابراز  عراق  در  آمريكا  نظاميان  استقرار مجدد  امكان 

نگرانى كرده و نسبت به خطرات آن هشدار دادند.

زير توافق بزنيم، ايران به سالح دست مى يابد

جان كرى وزير خارجه آمريكا نسبت به تبعات رد توافق 
هسته اى با ايران در كنگره هشدار داد و مدعى شد اگر 
ما از اين توافق كنار برويم در آن صورت آن ها به هر 
نحو كه شده، به سالح (هسته اى) دست پيدا مى كنند.

بازگشايى سفارت به معناى دست كشيدن 
از متحدان عرب نيست

«توباياس الوود» معاون وزير امور خارجه انگليس در 
اين كشور در  بازگشايى سفارت  اعالم كرد  مقاله اى 
اعراب  قبال  در  لندن  تغيير سياست  معناى  به  ايران 

حاشيه خليج فارس و حمايت از آنها نيست.

اظهارات جنگ طلبانه كارتر عليه ايران 

وزير دفاع آمريكا در اظهاراتى خصمانه عليه ايران گفت 
كه چه با توافق هسته اى و چه بدون آن، گزينه نظامى 
آمريكا عليه تهران هم چنان باقى است. اشتون كارتر تاكيد 
كرد كه وى براى اين كه اطمينان يابد ايران تهديدى 

عليه آمريكا نيست، هم چنان تالش خواهد كرد.

غزه تا 2020 غيرقابل سكونت مى شود  
وضعيت  اگر  ملل،  سازمان  جديد  گزارش  اساس  بر 
اقتصادى در غزه به همين ترتيب باقى بماند،  اين منطقه 
تا 2020 غير قابل سكونت مى شود. جنگ سال گذشته 
نفر و  نيم ميليون  ميالدى در غزه باعث بى خانمانى 

انهدام و تخريب بخش هايى از اين منطقه شده است.

پدافند هوايى بايد اولين سيلى را
 به گوش دشمن بزند

خاتم  هوايى  پدافند  قرارگاه  فرمانده  اسماعيلى  امير   
االنبيا(ص) تاكيد كرد: تمام اركان كشور بايد اهميت 
پدافند را با تمام سلول هاى خود درك كنند و اولويت 
بودن پدافند هوايى طبق فرموده مقام معظم رهبرى 
به اين دليل است كه در زمان تهديد و حمله احتمالى، 
پدافند هوايى بايد اولين سيلى را به گوش دشمن بزند.

 پيشگويى ام از آينده سياسى شوخى بود!
از   رحمانى فضلى در پاسخ به اين سوال كه مطلبى 
اين دولت  اينكه گفته ايد  بر  شما خبرساز شده مبنى 
8 ساله است و يك چهارم آن طى شده، گفت: اين 
به من  بود كه در مصاحبه اى گفته شد و  موضوعى 
گفتند نيمى از دولت تمام شده در اين مدت چه كار 
كرده ايد؟ كه من با شوخى و خنده گفتم از كجا معلوم 
كه نيمى از آن تمام شده، اگر 8 سال باشد مى شود 

يك چهارم كه اين شوخى بود. 

ماجراى عروسكى كه مونيز به صالحى داد 

 صالحى، رئيس سازمان انرژى اتمى درباره داستان 
تولد نوه اش و هديه ارنست مونيز به او مى گويد: ماجرا 
از اين قرار بود كه ظاهرا يكى از خبرنگاران در تهران 
با خانواده ما تماس مى گيرد و خبر تولد نوه مرا جويا 
انتشار آن  از  بعد  را هم مى پرسد.  مى شود و اسمش 
خبر، آقاى مونيز در يكى از جلسات دوجانبه عروسكى 
با آرم دانشگاه ام آى تى به عنوان هديه تولد نوه ام به 
او هم  كه  كنيم  دو كمك  بايد هر  و گفت:  داد  من 

مانند پدربزرگش در ام آى تى تحصيل كند.

عراقچى: امضاهاى برجام بچه بازى
 و براى يادگارى بود

 
درباره  كشورمان  هسته اى  ارشد  مذاكره كننده   
پاى  كننده  مذاكره  مقامات  شده  منتشر  امضاهاى 
سخنان  به  وى  اشاره  و  مجازى  فضاى  در  برجام 
رئيس جمهور كه گفته بود چيزى را امضا نكرده ايم كه 
به مجلس بفرستيم، اظهار كرد: امضاهاى منتشر شده، 
امضاهاى رسمى نيست. عراقچى گفت: پس از پايان 
جلسه آخر مذاكرات، فابيوس نسخه  اى را كه در اختيار 
داشت، به دست گرفت و از همه مذاكره كنندگان به 
معلوم  كرد:  تاكيد  وى  گرفت.  امضا  يادگارى  عنوان 

است كه اين امضاها بچه بازى است.

كارى كرديم كه كنگره دوپاره شد

تيم كارشناسى مذاكره  رئيس  نژاد»  بعيدى   «حميد 
 كننده هسته اى گفت: از طريق گفتگو كارى كرده ايم 
اين  كنگره  آمريكا،  تاريخ  در  بار  نخستين  براى  كه 
كشور دوپاره شده و آمريكايى ها دچار مشكل جدى 

با اسرائيل و البى صهيونيست ها شده اند.

نبايد خداي ناكرده تمام هّم و غم ما لغو تحريم ها باشد 

آيت ا... محمد تقي مصباح يزدي عضو خبرگان رهبري با اشاره 
به اين كه البته مصالحه و حتي گذشت بر سر امور مادي، ممكن 
است، ادامه داد: هر كسي بايد با خود خلوت كند و ببيند آيا حاضر 
است دنياي خود را فداي دين كند يا دين خود را فداي دنيا؟. وي 
خاطر نشان كرد: بايد اصالت را به دين بدهيم و در آن جهت، 
تالش كنيم؛ ولو به دنياي ما، لطمه وارد شود، نه اين كه خداي ناكرده تمام هّم و غم ما، 

وجود تحريم ها باشد و ببينيم چه كنيم تا اين تحريم ها برداشته شود.

غرب، لغو تحريم ها را در دوره مذاكرات ما پذيرفته بود

سعيد جليلى ضمن تبيين زواياى پيدا و پنهان برجام، گفت: 
زمانى كه دولت يازدهم پروژه هسته اى را تحويل گرفت طرف 
مقابل به حقوق هسته اى ايران در چارچوب ان پى تى اذعان 
 كرده و آمادگى عملى خود را براى شكل گيرى معامله هسته اى 
از جمله تحريم هاى يك  لغو تحريم ها  و ورود به موضوع 
جانبه اعالم كرده بود. دبير سابق شوراى عالى امنيت ملى افزود: به اذعان وزير خارجه 

آمريكا، آمريكا جز توافق با ايران هيچ گزينه ديگرى در دسترس نداشته است.

عراقچى: محدوديت هاى موشكى بعد از تحريم هاى 
اقتصادى برداشته مى شود

هسته اى،  مذاكره كننده  تيم  ارشد  عضو   
تحريم هاى  برداشته شدن  از  بعد  گفت: 
تسليحاتى،  محدوديت هاى  اقتصادى، 
اشاعه اى و موشكى نيز به صورت تدريجى 
مى شود.   برداشته  معقول  فاصله اى  در  و 
به  رهبرى  خبرگان  اجالس  در  عراقچى 
اشاره  مذاكرات  در  قرمز  خطوط  رعايت 
غنى سازى  نشدن  تعطيل  گفت:   و  كرد 
كه جزو خطوط قرمز اصلى نظام در طول 
در  كامل  طور  به  بوده  گذشته  سال   10
اساس  بر  و  شده  رعايت  توافق هسته اى 
آن، غنى سازى حتى يك روز هم تعطيل 

نخواهد شد.
 وى همچنين با طرح موضوع حركت به 
در  صنعتى  و  تجارى  غنى سازى  سمت 
15 سال آينده تصريح كرد: در مذاكرات، 
رسميت  به  تجارى  و  صنعتى  غنى سازى 
شناخته شده و صنعت هسته اى با تحقيق 
و توسعه و استفاده از ماشين هاى نسل 6 
و 8 سانتريفيوژ در مدت 15 سال به سمت 
توليد مواد غنى شده  تا ميزان بيش از يك 

ميليون سو حركت مى كند.

برداشته شدن تحريم هاى 
اقتصادى به صورت يكجا

 عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى ادامه 

داد: برداشته شدن تحريم هاى اقتصادى و 
مالى در گام اول و به صورت يكجا از ديگر 
خطوط  رعايت  بيانگر  كه  است  مطالبى 

قرمز از سوى تيم مذاكره كننده است.
از  بعد  كرد:   تصريح  همچنين  وى   
اقتصادى،  تحريم هاى  برداشته شدن 

اشاعه اى  تسليحاتى،  محدوديت هاى 
و  تدريجى  صورت  به  نيز  موشكى  و 
مى شود.  برداشته  معقول  فاصله اى  در 
خالصه،  طور  به  كرد:  اضافه  عراقچى 
جمهورى اسالمى ايران به تمامى اهداف 
رسيده  مذاكرات  در  خود  خواسته هاى  و 
است؛ هم عزت و استقالل خود را حفظ 

غنى سازى  ادامه  در  را  خود  اراده  و  كرده 
هم  است،  كرده  تحميل  مقابل  طرف  به 
برنامه هسته اى خود مشتمل بر غنى سازى 
به  و  كرده  تثبيت  را  صنعتى  و  تجارى 
شناسايى سازمان ملل رسانده و هم اينكه 
تحريم هاى  از  اعم  خود  عليه  تحريم ها 

را  آمريكا  و  اروپا  اتحاديه  امنيت،  شوراى 
مرتفع كرده است.

برخى محدوديت ها را هم پذيرفتيم

 وى با بيان اينكه در مقابل دستاوردهاى 
قابل توجه ذكر شده، برخى محدوديت ها 

در برنامه ايران پذيرفته شده است، اظهار 
دارد؛  ويژگى  دو  محدوديت ها  اين  كرد:  
يكى آنكه بر اثر آنها هيچ نيازى از كشور 
تعطيل نمى شود و ديگرى آنكه همه اين 
كدام  هيچ  و  بوده  زمان دار  محدوديت ها 

ابدى و دائمى نيستند.

 برنامه هسته  اى مخفيانه نداريم

هسته اى  مذاكره كننده  تيم  ارشد  عضو   
درباره پذيرش نظارت بيشتر بر فعاليت هاى 
كرد:   خاطرنشان  نيز  هسته اى  آميز  صلح 
هسته اى  برنامه  ايران  اسالمى  جمهورى 
دليل بحث  به همين  و  ندارد  مخفيانه اى 
پذيرش نظارت بيشتر بر صنعت هسته اى 
فى نفسه نگرانى ايجاد نمى كند مگر اينكه 
ديگرى  اهداف  راستاى  در  نظارت ها  اين 

مورد سوءاستفاده قرار گيرند.

امكان سوءاستفاده را 
به صفر رسانديم

خصوص  اين  در  كرد:  تاكيد  عراقچى   
هماهنگى با دستگاه ها و نهادهاى نظامى 
امكان  تا  است  شده  انجام  امنيتى  و 
سوءاستفاده به صفر برسد لذا از اين جهت 

هيچ نگرانى نداريم.

درصد تخفيف نسبت به 60 درصد باقيماندهدوره اقساطدرصد پرداختى قسطى ( باقيمانده )درصد پرداختى زمان تحويل ملكدرصد پرداخت نقدىقيمت پايه مزايدهرديف

15 درصد24 ماهه60 درصد10 درصد30 درصدتا سقف 100 ميليارد ريال1

18 درصد30 ماهه60 درصد10 درصد30 درصدباالتر از 100 ميليارد ريال2

رديف
آدرس ملك
پالك ثبتى

 اعيانعرصه ( متر مربع )
( متر مربع )

نوع ملك
كاربرى

ميزان مالكيت
توضيحات

 قيمت پايه
( ريال)

بيرجند، بلوارغفارى، خيابان ظفر1
000‚250‚383‚3ششدانگزمين  - مسكونىندارد380/15 271/226/234- اصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند، بلوارغفارى، خيابان ظفر2
000‚000‚807‚3ششدانگزمين  - مسكونىندارد380/71 271/226/241- اصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند، بلوارغفارى، خيابان ظفر3
000‚000‚840‚3ششدانگزمين  - مسكونىندارد384 271/226/244- اصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند، بلوارغفارى، خيابان ظفر4
000‚000‚840‚3ششدانگزمين  - مسكونىندارد384 271/226/251- اصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند، بلوارغفارى، خيابان ظفر5
000‚000‚675‚3ششدانگزمين  - مسكونىندارد367/5 271/226/267- اصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند، بلوارغفارى، خيابان ظفر6
000‚600‚680‚3ششدانگزمين  - مسكونىندارد368/06 271/226/274- اصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند، بلوارغفارى، خيابان ظفر7
000‚600‚680‚3ششدانگزمين  - مسكونىندارد368/06 271/226/277- اصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند، بلوارغفارى، خيابان ظفر8
000‚750‚270‚3ششدانگزمين  - مسكونىندارد367/5 271/226/284- اصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند، بلوارغفارى، خيابان ظفر9
000‚000‚951‚3 ششدانگزمين  - مسكونىندارد658/5 271/226/328- اصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند، بلوارغفارى، خيابان ظفر10
000‚000‚607‚2ششدانگ زمين  - مسكونىندارد420/46 271/226/335- اصلى بخش 2 بيرجند

11
بيرجند، حاشيه بلوار جماران 

000‚100‚457‚11ششدانگزمين  - توريستىندارد249/17/6314/95781222/09 - اصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند، بلوارغفارى، غفارى 1226
000‚000‚528‚3ششدانگزمين  - مسكونىندارد297/69 250/2048/2966- اصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند، بلوارغفارى، غفارى 1326
000‚000‚528‚3ششدانگزمين  - مسكونىندارد297/69 250/2048/2983- اصلى بخش 2 بيرجند

14

 بيرجند – خيابان 15 خرداد ، حد فاصل معلم
و غفارى

 باقيمانده 250/2048/3937 – اصلى بخش
2 بيرجند

زمين - تجارىندارد34/60

 ششدانگ- كاربرى ملك تجارى مى
 باشد وليكن عوارض ارزش افزوده
 تجارى و هزينه آماده سازى بعهده

خريدار مى باشد

1‚825‚200‚000

15
بيرجند – خيابان 15 خرداد ، حد فاصل معلم و غفارى

250/2048/3937/6173 – اصلى بخش 2 
بيرجند

زمين - تجارىندارد40

 ششدانگ- كاربرى ملك تجارى مى
 باشد وليكن عوارض ارزش افزوده
 تجارى و هزينه آماده سازى بعهده

خريدار مى باشد

1‚520‚000‚000

16
بيرجند - بلوار مدرس ، بين مدرس 29 و 31

 249/17/1462/8037 – اصلى بخش 2
بيرجند

زمين - تجارىندارد62/16

 ششدانگ- ملك موصوف داراى
 پروانه در 3 طبقه ( زيرزمين ، همكف
 و اول ) مى باشد لكن به دليل اتمام

 اعتبار پروانه ، هزينه هاى تمديد
 پروانه به عهده خريدار خواهد بود

4‚398‚000‚000

17
بيرجند - بلوار مدرس ، بين مدرس 29 و 31
 باقيمانده249/17/1462 – اصلى بخش 2

بيرجند
زمين - تجارىندارد63/46

 ششدانگ- ملك موصوف داراى
 پروانه در 3 طبقه ( زيرزمين ، همكف
 و اول ) مى باشد لكن به دليل اتمام

 اعتبار پروانه ، هزينه هاى تمديد
پروانه به عهده خريدار خواهد بود

4‚537‚400‚000

18
بيرجند - بلوار مدرس ، بين مدرس 29 و 31

 249/17/1462/8038 – اصلى بخش 2
بيرجند

زمين - تجارىندارد64/20

 ششدانگ- ملك موصوف داراى
 پروانه در 3 طبقه ( زيرزمين ، همكف
 و اول ) مى باشد لكن به دليل اتمام

 اعتبار پروانه ، هزينه هاى تمديد
پروانه به عهده خريدار خواهد بود

4‚526‚100‚000

بيرجند - بلوار مدرس ، بين مدرس 29 و 1931
زمين - تجارىندارد64/37باقيمانده 249/17/1463 – اصلى بخش 2 بيرجند

 ششدانگ- ملك موصوف داراى
 پروانه در 3 طبقه ( زيرزمين ، همكف
 و اول ) مى باشد لكن به دليل اتمام

 اعتبار پروانه ، هزينه هاى تمديد
پروانه به عهده خريدار خواهد بود

4‚570‚300‚000

شركت توسعه اموال سينا به نمايندگى از سازمان اموال و امالك بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 
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فرم شركت در مزايده و ارائه پيشنهادات خود به شركت توسعه اموال سينا اداره كل خراسان جنوبي  واقع در  بيرجند – خيابان مدرس – خيابان امام موسي صدر شرقي مراجعه فرمايند.  تلفن تماس : 32437474 – 32441114 – 056
1. اخذ پاكت هاى پيشنهادى به همراه اصل چك بانكى به ميزان 5 درصد قيمت پايه ملك مورد نظر طبق فرم شرايط شركت در مزايده همه روزه  در ساعات تعيين شده قابل انجام است .

2. بازگشايى پاكت هاى پيشنهادى در محل شركت توسعه اموال سينا اداره كل خراسان جنوبي روز پنجشنبه مورخ 94/06/26 ساعت 30 : 11 صبح طبق برنامه زمانبندى انجام خواهد شد.
3. پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعايت مفاد فرم شرايط شركت در مزايده كه از طريق دفتر فروش ارائه  مى گردد ، الزامى مى باشد . امضاء پشت و روى فرم تقاضا ضرورى است .

 4. هزينه محضر ( حق الثبت و حق التحرير ) بالمناصفه به عهده طرفين مى باشد.
 5. اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و بازديد از امالك الزم و ضرورى مى باشد . بديهى است در صورت عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئوليتى متوجه اين شركت نخواهد بود .

6. يك درصد ( 1 درصد) رقم پيشنهادى به عنوان هزينه مزايده ، از برندگان نقداً دريافت مى گردد.
7 . حداكثر زمان ارائه پيشنهادات ساعت 11 صبح مورخ 94/06/26 مى باشد . 

8 . شرايط فروش كليه امالك مندرج در ليست مزايده به صورت ذيل خواهد بود .
وابسته به بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 

اداره كل استان خراسان جنوبى 
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امالك و مستغالت

فروش 2باغ و15ساعت آب 
و6هزار متر زمين روستاى مزگ

زير فى 09152696545

امتياز آپارتمان ، خيابان شهيد 
ناصرى فاز2ارتش واريزى 30م 
 فى توافقى09353242617

معاوضه منزل 162مترى تازه ساز 
تمام اسكلت درحسين آبادسادات 

باواحد مهر 09158650989

آپارتمان فروشى شوكت آباد
 تكميل شده 

09390143431
 

يك قطعه زمين مسكونى، متراژ 
250متر، داراى آب و برق ،خوسف 

فى: توافقى 09158652765

فروش باغ 13هزارمتر، سند مالكيت، 
چاه آب، در اطراف كوچ بابيش 800 

درخت زرشك09155629567

فروش آپارتمان درشهر خوسف 
(تعاونى مرغداران)30م

09151600265

فروش خانه اى دوطبقه
حاجى آباد،سفت كارى شده 
فى 80 م 09159633220

زمين ، نرجس 11 ،144متر
 فى: 105 م تومان
09151630283

مغازه تجارى فروشى خ نبش 
سعدى2 سندشش دانگ31 متر

09373831253

فروش آپارتمان مسكن مهر 
تكميل درخوسف فى:توافقى 

 09152654003

فروش يك ملك تجارى 
خيابان 17شهريور
09157411367

فروش زمين مسكونى 230متر
نبش خيابان ورودى مهرشهر

09157556797

منزل وياليى دو طبقه بنا140متر 
زمين 75متر معصوميه 

فى 132مليون 09151600337 

منزل فروشى شهرك چهكند2نبش 
2طبقه طبقه اول مغازه طبقه دوم 

مسكونى فى 135م 09155616855

معاوضه سه آپارتمان مسكن مهر
 بصورت مجزا، مهرشهر با ملك كلنگى
 يا وياليى مركز شهر 09156664349

مسكن مهرواقع درمهرشهر75مترى 
آماده به تحويل بفروش ميرسد

09350561900

آپارتمان،90 متر، طبقه سوم شرقى، دو 
خواب، با تمام امكانات، روبروى دانشگاه آزاد 

زير فى كارشناسى 09151641247

فروش زمين مشاع باسندكشاورزى 
انتهاى كارگران فى:23 ميليون 

09157415238

فروش زمين كشاورزى باغ پسته 
زرشك وعناب با خانه وگاودارى 
فى : توافقى  09152340692

مسكن مهر آماده تحويل 75مترى 
31ميليون.معاوضه باخودرو 

09128639016

 فروش امتياز آپارتمان
 خ ظفر، واريزى 32 م + 50 م وام

09151601854

4 هزار متر زمين داراى دفترچه 
مالكيت و پروانه ساختمانى حاشيه 

جاده زاهدان 09154030029

فروش ومعاوضه با خودرو ،يك واحد 
مسكونى در خوسف،زير بنا 100متر 

فى45 م 09155622327

فروش فورى زمين حاجى آباد كنار 
خانه هاى بنياد300متر فى 30 م 

09156047010

منزل فروشى مهرشهر، متراژ 152
متر90مترزيربنا فى كارشناسى 

معاوضه با آپارتمان 09303072405

فروش ملك تجارى مسكونى
 روبرو رسالت 10 ،يا معاوضه

 با ملك مشهد 09154509414

خانه هاى بنيادمسكن شوكت آباد 
 طبقه اول باتمام امكانات

 فى توافقى09157556300

فروش مسكن مهر
 يا معاوضه با ماشين مدل باال 

 09354734772

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

09151634158

رهن و اجاره

خانه اجاره اى در سايت ادارى 
معصوميه نيازمنديم
09153636224

مغازه با زيرزمين بصورت يكجا  
جمهورى 31 به رهن واجاره داده 

مى شود. 09155610089

اجاره طبقه دوم3خواب،موكت بزرگ 
جنوبى،توحيدپيش2م700تومان 

09155615043

نيازمندمنزلى واقع درسراب با اجاره 
مناسب هستم كمتراز150هزارتومان

09157203136

آپارتمان اجاره اى اميرآباد
500 رهن ،110اجاره

09155626432

منزل دربست ، دو طبقه ، امكانات 
كامل به رهن و اجاره داده مى شود
تقاطع 15 خرداد 09379997586

 رهن واجاره يك دربندمغازه تجارى 
واقع درخيابان غفارى- بين9و11

09151614976

رهن كامل يك واحد پيلوت ،فول 
امكانات دوبلكس، نرجس 21 
12 م رهن 09153620745

اجاره منزل دربستى همكف 
معصوميه،خ، شهيد يوسفى 

 09153623565

رهن كامل يك واحد آپارتمان 
85مترى،دونبش داراى پكيج،كابينت 

15 ميليون 09354624005 

اجاره منزل دربست 3خواب 
شمالى درسجادشهر2م600تومان 

 09155615043

رهن واجاره مناسب 
شهيد آوينى ،خ صدف

09151634660

يك انبارى 700مترزيربناوهمراه يك 
هكتارزمين دورش نزديك شهراجاره 

داده ميشود09157569245

 فروش يك ملك تجارى
 واقع در خيابان 17شهريور

09157411368

رهن واجاره مغازه فوق العاده شيك 
24متر همكف و 24متر زيرزمين 

كوچه مسجد آيتى 09155612382

نيازمند خانه دربست اجاره اى
 در دهلكو ميباشم 
 09151603501

طبقه همكف 120 متردوخواب 
نوسازخ شهدامستقل، يك م 

رهن450 اجاره 09151608039

اجاره منزل همكف
 دربست 250متر، معصوميه

09153623565

مغازه تجارى 30 مترتميز،خيابان 
پاسداران په اجاره داده مى شود 

09378672064

مغازه اى در خيابان15خرداد
 اجاره داده ميشود متراژ 35متر

09153618410

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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لپتاپ پرقدرت لمسى تبلتى
 توشيبا فقط 450ت
 09105040332 

فروش سامسونگ اس ترى 
 با كيف فابريك تميز فى: 480 

 09151603734

سامسونگ گلكسى گرند 2 تك سيم 
رنگ مشكى، در حد آك ، 500 هزار 

09105092099

فروش گوشى ال جى ال 80 
تميز و كم كار فى:530مقطوع

 09389304743

فروش كامپيوتردست دومناسب 
براى تايپ وتكثيرى 

فى:200 هزار 09158643891

فروش لپتاپ لنووو دو ماه كار كرده 
نو 200 زير فاكتور خريد

09151079942

تبلت  Ztouch  باامكانات به 
قيمت مناسب بفروش ميرسد 

09158605281

فروش فلش 8
فى 14ت

09372464860

جوياى كار

 به تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
مدل باال جهت كار در آژانس با زنگ 
خور باال نيازمنديم 09365613536

جوانى 20 ساله با خودرو 
پرايد دوگانه آماده همكارى

09304832474

نيازمند فروشنده مسلط به كامپيوتر 
ماهيانه 150ت 32ساعت كار در 

هفته 09105040332 

جوانى24ساله ليسانس حسابدارى 
كارت پايان خدمت گواهينامه ماشين 

آماده همكارى 09153637159

جوانى30ساله، داراى كارت پايان 
خدمت آماده همكارى

09105483380

جوانى25 ساله،داراى ليسانس كشاورزى،
كارت پايان خدمت و گواهينامه خودرو 

جوياى كار 09157217794

به تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
مدل باال جهت كار در آژانس با زنگ 
خور باال نيازمنديم 09365613536

به يك نفر تدوين گر 
نيازمنديم (ترجيحا خانم)
تلفن:09151631098 

لوازم منزل

ال اى دى دييجتال سرخود 32 اينچ
 درحد نو  600000تومان

09155619114

فروش كولر آبى روميزى كم كار 
سبالن  فى:220
09392358205

كولر 7000نو 15روز كاركرده
 فروشى

 09159626871 

خريدار بخارى گازى
 قيمت منصفانه

09153632761 

يخچال سايدباسايد تمام فول 
مارك دوو آكبند فى: 4/200 م 

09159626648

فروش يخچال 2 نيم مترى قديمى 
فى: توافقى

09153618410 

يخچال فريز تميزخانگى 
فى350تومان

09157213760

يخچال 2 نيم مترى قديمى
 فروشى فى توافقى
09153618410 

متفرقه

پروانه كسب نمايشگاه اتومبيل 
با 8سال اعتبار واگذار ميشود 

فى: 15ميليون 09395619072

فروش يك عدد مشعل گازوئيلى
 مخصوص فر قنادى 

09361885669

فروش100كارتن موز، سالم
بانصف قيمت بازار
09158632804 

فروش دوربين كنن، مشكى
 بسيار تميزدر حد نو، 
فى: 150 هزارتومان

فروش يا معاوضه 
دوربين x20سونى با تلفن همراه

09152696545

سوپرماركت باموقعيت خوب
 به فروش مى رسد 
 09158652765

فروش اتاق مايلرى كمپرسى براى 
وانت نيسان. فى 1400000

09158629388

فروش يك دستگاه فتوكپى 
توشيبا مدل35 فوق العاده تميز 

 09155610089.

فروش سرى كامل كابينت پايين 
وباالدست دوم تميز،هوددرساسالم 
وسينگ يك مترى09151602910

فروش لوازم يدكى پژو
 باجوازوموقعيت عالى 

 09153614468

يه جفت الستيك پاترول نكسون 
كره نو فروشى

09151606610

فروش سوپر ماركت
 با كليه امكانات

09362888492 

v2كالبسو با2سال گارانتى 
1680000 بانصب رايگان

09155616818
 

به يك نانوايى باجواز به صورت
 اجاره اى يافروش نيازمنديم

09158529895

فروش فيش حج عمره
 اولويت 370  ، فى: توافقى

09153615135

تعداد180عدد
 بزغاله نروماده فروشى 

09159610871
 

فروش يا معاوضه دوربين x20سونى
 با تلفن همراه تا500تومان

09152696545

فروش سه عدد كندو بازنبور عسل 
5قاب ، 3قاب، باكليه وسايل زنبوردادى 

فى 500ت 09157200784

ميزكار همراه با گيره 
و مقدار زيادى آچار نو فروشى

09195614225 

 لوازم پنچرگيرى 
خريداريم

09151635539

فروش يك دستگاه خميرگيرويك 
عدد فرساندويچى ويك مشعل 

گازوئيلى09159633533

خريدارسيستم
 گازال پى جى

09371903003 

كليه وسايل 
مغازه تايپ وتكثير فروشى 

09151490628

 كابينت ان دى اف اندازه 
آشپزخانه 15مترى فى: 1/300 م 

09156666595

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايد88سفيدتكسوزبيمه يكسال 
بى رنگ الستيك70
09158816407

پرايد هاچ بك مدل 88 سفيد يك 
گلگير رنگ تميز بيمه تا برج 3فى 

توافقى 09369369800

فروشى پرايد141 مدل 1388بژ 
فاقدرنگ دوگانه بسيارتميز بيمه 
تكميل ازاو 09156635072 

يك دستگاه پرايدمشكى دوگانه 
مدل84فروش ومعاوضه ميشود

09154947250

پرايد مدل82 رنگ ذغالى، بدون رنگ 
الستيك 40درصد،بيمه تابرج7 
فى: 7/700م   09394968083

فروش پرايد141 مدل 1388بژ 
فاقدرنگ دوگانه ،تميز بيمه تكميل 

فى 13/800م 09156635072

 پرايد نقره اى86 چهارالستيك نو 
دوگانه دستى يك گلگير رنگ
 10ماه بيمه09365010637

پرايد 111 مدل 90 فول تمام رنگ 
سفيد جلو و عقب سالم فقط معاوضه

 با دوو سيلو 09393613310

پرايدنقره اى دوگانه دستى 
مدل84يكسال بيمه كامل رنگ دارد 
فى: 10/500 م 09159621339 

پرايد مشكى 87 بيمه و الستيك در 
حد خوب فرمان هيدروليك بدون 
رنگ فى: 12م 09380340913

خودرو پژو 

فروش پارس سال خشك يامعاوضه 
با جك دستى يا وولكس

09151644100

پژو آردى مدل82سفيد دوگانه
 بيمه وتخفيف كامل موتور تازه تعمير

09156687659

پژوه 405خشك موتور tu5سفيد 
نقد قسط 16م نقدى و15م دوماهه 

باچك متبر 09151608039

فروشى.پارس سال دوگانه،سفيد
خشك ،فرمان اپتيما جديد

فى: توافقى  09151600269

فروشى تاكسى پژو روآ مدل 90 
دوگانه سوز فى كارشناسى

تلفن 09151636471

پژو405مدل83دوگانهCNG بيمه 
كامل تخفيف كامل سه تكه رنگ 

فى توافقى 09192111678

پارس دو گانه كارتكس 38ميليون 
فقط مصرف كننده
09153632761

پارس ال ايكس خشك 
سفيد 33نقد خريداريم

09153635766

خودرو متفرقه

رنو مدل 79 رنگ سفيد فوق العاده 
تمير و سرپا با 6ماه بيمه، 8 سال 
تخفيف فى: 4م 09151600789 

پى كى مدل83 رنگ مشكى
 فوق العاده تمير و سرپا و فنى عالى 

در حد 92،  09151600789

تيبا هاج بك 93سفيد بى رنگ 
معاوضه با405 فى: 4/500 م

09153632761

فروش موتور ايژ روستا مدل 95 
فى: توافقى 

 09158619940 

پيكان فروشى مدل81دوگانه
 بيمه تا آخرسال تخفيف11سال
فى:4200م 09159648712

فروشى دوو سييلو رنگ زيتونى
 تازه دور رنگ كامل فى:10/500 م 

09153624517

پيكان فروشى مدل 75 بيمه 
 LPJ تا برج 8 دور رنگ تميز گاز

فى :3900 09158658624

موتور پيشروپارس ريس 200سى 
سى نارنجى متاليك مدل 88 

فروش يامعاوضه 09196062070

وانت بار آماده خدمت رسانى به 
همشريان عزيز با نازلترين قيمت 

09159622081

پيكان79فنى عالى ديفرانسيل 
دوچرخه مشكى دماوند21 دنده تنه 
بزرگ فى:توافقى 09153614485

استارت تويوتايى تميز معاوضه
 با دووياپرايد

09151614481

كاميون 911
فروشى

09151614481 

پيكان 76باندپخش فنى عالى رينگ 
اسپرت دوگانه ال پى جى
 فى 5م09364566967

سوناتا مدل 2006 اتومات رنگ سفيد 
صدفى صندلى چرم دوربين عقب
 و 3 مانيتور 09355640457

فروش دودستگاه موتورآپاچى مدل 
88 وتريل 86جمعاهردو 3ميليون 

مقطوع 09351102373

تيبا 2 سفيد 18تا كار يك سال بيمه 
كامل بسيار تميز 25 تومان قابل 
معاوضه با پارس 09384548785

فروش وانت مدل 86دوگانه كارخانه 
بيمه يك سال باپرايد هم معاوضه 

مى شود09159633220 

پيكان فروشى مدل81دوگانه بيمه
 تا آخرسال تخفيف11سال 

فى: 4200م 09159648712 

فروش هندا مدل90 بيمه تابرج 
11پنج دنده بسيارتميز فى:700 

09158632804

ماشين ون مناسب سرويس مدرسه 
وشركت معاوضه باهمه چى فى15م

09383166867

تويوتاى شما رابازمين ، دستگرد 
داخل محدوده امكانات آب برق 

گازمعاوضه ميكنم 09155626432 

ماشين پيكان وانت مدل 80 بدون 
رنگ بيمه 1 سال تخفيف بيمه9 
سال 8فى توافقى 09156665636

فروش پى كى دورنگ مدل 
85 بيمه تابرج 10 فى 5500 

09305826672

خريداردووزير80شرايطى
6ماهه باچك معتبر 
09371903003

خريدار سمند دوگانه كارخانه 
مدل 86تا88بدون رنگ كم كار

09301884247

تيبا 2 سفيد 18تا كار يك سال 
بيمه كامل بسيار تميز 25 تومان

 قابل معاوضه با پارس 09384548785

وانت 87 دوگانه كارخانه بيمه 
الستيك تمام رنگ8500يامعاوضه 
باماشين ارزانتر 09303935644

پى كى مدل83دوررنگ مشكى 
تميزبيمه1سال ظاهرى عالى 

فى6م09159646642

سمند ال ايكس 
مدل 88فى 14م
09350650139 

خريدار موتور بى كالج مدل 89 
يا90 سالم بدون بيمه به صورت 
نقد واقساط 09357787909

سمند مدل 83 دورنگ بيمه
cng تا اول 12 فنى سالم دوگانه 

فى: توافقى 09159646819

فروش سمندLXسال بنزينى 
سفيدتحويلى ارديبهشت94

 فى توافقى 09152611573

سمند مدل 83 دورنگ بيمه تا اول 
cng 12 فنى سالم دوگانه
فى: توافقى09159646819

فروش يكدستگاه تريل پيشرو 250 گلد 
مدل 90 ،يا معاوضه با موتور بى كالچ  

فى 4/550 م  09151603734 

وانت 86 دوگانه كارخانه
 اتاق و كفپوش فروشى

09157203136

ماشين پيكان وانت مدل 80 بدون 
رنگ بيمه 1 سال تخفيف بيمه 
9سال فى توافقى09156665636

پروتون جنتو اتومات مشكى بدون 
رنگ مدل2007 ، فى: 35/500 م 

09159644075

فروش موتور ايژ روستا مدل 95 
فى: توافقى

 09158619940 

فروش موتور مينى 70 سى سى 
چهار دنده 

09371891195 
 

فروشى وانت مدل 86دوگانه كارخانه 
بيمه يك سال اتاق دارباپرايد هم 
معاوضه مى شود09159633220 

فروش سمند سفيد رنگ اى اف سون 
مدل 91 بيمه كامل. تك برگ سند
 فى 25 ميليون 09153358974

فروش موتور125بى كالج رنگ 
مشكى مدل89

09158667090

پيكان 76 دوگانه ال پى جى
 پخش باندفنى عالى فى5م تخفيف 

داده ميشود09364566967


