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روزمرگي و بازي با ارقام: آفتي که 
بالي جان مديريت ما شده است!

*علي عباسي

 تقريبا در شرايط کنوني امروز کشور و نيز استان خراسان 
جنوبي، همه روي اين موضوع اتفاق نظر دارند، آنچه ما 
را در موضوع آب و محيط زيست به اين حال و روز 
کشانده نه تحريم ها بوده و نه تغيير اقليم، نه توطئه 
خارجي و نه ايادي استکبار، بلکه به طور خالصه سوء 
مديريت ها و مديريت تفنني و نه علمي و نيز مديريت 
بي بهره از تحليل حقايق و فاقد ديد کالن توسعه بوده 
و مي باشد (و البته اميدوارم ديگر نباشد). آنچه بر سر ما 
آمده همان است که خودمان و به دست خود و در حالت 

خوش بينانه از روي ناآگاهي بر سرمان آورديم که: 
« آتش به دو دست خويش در خرمن خويش    

 من خود زده ام که را کنم دشمن خويش»
 هر چند قبول نداريم که خودمان به تمام داشته هايمان 
آتش زده ايم و همچنان هم ُمصر بر همان ديدگاههاي 
گذشته خود هستيم، اما چه بخواهيم و چه نخواهيم 
شرايط به گونه اي رقم خورده است که حل آنها نيازمند 
حرکتي سنجيده و به دور از تمام خودخواهي ها و صد 

البته همراه با دلسوزي برنامه ريزي شده مي باشد.
 به سبک و سياق مديران اجازه دهيد با چند عدد و رقم 
شروع کنم: ١-خراسان جنوبي با ۱۵۱ هزار کيلومتر 
جمعيتي  داراي  و  کشور  پهناور  استان  سومين  مربع 
حدود ۸۰۰ هزار نفر است. ٢- در اوايل انقالب ٣ هزار 
و  ٥٥ آبادي داراي جمعيت در استان وجود داشته است 
و در حال حاضر اين تعداد به يک هزار و ٧٠٠ روستا 
کاهش يافته است (حدود ٤٥ درصد کاهش). ٣-طبق 
آمارگيري سال ۹۰ (آخرين آمار موجود)، ارزش افزوده 
استان ۲۴هزار و ۹۳ميليارد ريال معادل۵۱ صدم درصد 
پايين ترين  رقم،  اين  که  است  کشور  افزوده  ارزش 
ميزان ارزش افزوده در ميان استان  هاي کشور (رتبه 

٣١) است. (ادامه در صفحه٢)

يادداشت

شفاف سازى در مورد تسهيالت سفر رئيس جمهور
استاندار دركميسيون هماهنگى بانك هاى استان خواستار شد:

مدير کل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت، از آغاز ثبت نام زائران براي اعزام به کربال در ايام اربعين از امروز 
يکشنبه ۱۵ شهريور خبر داد و گفت: گذرنامه زائران بايد تا پايان سال ۹۴ اعتبار داشته باشد. محسن نظافتي افزود: بر 
اساس برنامه ريزي هاي انجام شده براي اعزام زائران عتبات عاليات که از ماه هاي قبل در ستاد اربعين انجام شده 

در سال جاري زائران بايد براي اعزام در سامانه سماح به نشاني www.samah.haj.ir ثبت نام کنند.

آغاز ثبت نام زائران اربعين از امروز

دهمين نمايشگاه بزرگ كتاب استان 
25 آبان؛ گشـايش مى يابد

دهمين نمايشگاه بزرگ كتاب استان از 25 آبان ماه لغايت 
يكم آذرماه سال جارى در محل نمايشگاه بين المللى بيرجند ...

دغدغه هاى شهروندان و پيگيرى هاى آوا

 اصالح و تعديل تعرفه هاى عوارض 
شهردارى بيرجند

اخيراً با توجه به گاليه هاى شهروندان در خصوص تعرفه عوارض 
شهردارى، پرونده اين موضوع در روزنامه باز شد و دغدغه هاى ... 
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صفحه ٣

سركار خانم دكتر مرشدى
   " فوق تخصص نفرولوژى "

با اندوه فراوان درگذشت پدر عزيزتان را خدمت سركار عالى و خانواده محترم
 تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان محترم

 صبر و سالمتى آرزومنديم.

همكاران و بيماران تان در بخش دياليز مركز بيمارى هاى خاص

با تاثر فراوان هجران اندوه بار

مرحومه سيده پريسا رحيمى رويين
(همسر آقاى على سطوتى)

را به اطالع مى رساند: به همين مناسبت جلسه بزرگداشتى امروز يكشنبه 

15 شهريور 94 از ساعت 17 الى 18 در محل حسينيه آيت ا... آيتى 
برگزار مى شود، با حضور خود روح آن مرحومه را شاد و بازماندگان 

را قرين امتنان فرماييد.
رحيمى ، سطوتى ، لعل دهقانى ، زردست ، سجادى و ساير بستگان

مناقصه عمومي (يك مرحله اي)
شماره  (94-30)

درماني  بهداشتي  و خدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه   : مناقصه  كننده  برگزار  1) دستگاه 
بيرجند

2) موضوع مناقصه : واگذاري خدمات نظافتى و عمومى معاونت دانشجويى دانشگاه 
3) شرايط شركت در مناقصه : كليه شركت هاي داراي مجوز و داراي صالحيت از اداره 

كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و انجمن صنفى شركت هاى خدماتى
4) مدت و محل انجام كار: يك سال شمسي- بيرجند

5) مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه: 
به شماره حساب  مناقصات  از  ريال جهت شركت در هر يك   150 000 مبلغ  واريز  الف) 
2178162198007 بانك ملي (سيبا) و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد 

اقدام نمايند.
 http://iets.mporg.ir  :ب) دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات به آدرس

6) نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر بانكي به مبلغ 9/000/000 
ريال يا چك تضمين شده بانكي يا واريز نقدي وجه به حساب شماره 2643856 بانك 

رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه (شركت در مناقصه)
7) مهلت خريد اسناد : از تاريخ 94/06/15 لغايت 94/06/18

8) مهلت تحويل اسناد : 94/06/28
– خيابان غفاري– دبيرخانه سازمان  – بيرجند  9) محل تحويل اسناد: خراسان جنوبي 

مركزي دانشگاه تحويل و رسيد دريافت گردد.
10) تاريخ و محل بازگشايي پاكت ها: 94/06/29 ساعت 9 سالن جلسات معاونت توسعه

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد يا قبول 
يك يا كليه پيشنهادات تابع آيين نامه مالي معامالتي خويش مختار مي باشد.

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

شركت طبيعت هزاره سوم
 در نظر دارد: براى تكميل كادر خود 

در استان خراسان جنوبى تعدادى نيرو 

به شرح ذيل با حقوق ثابت+ پورسانت+ 

بيمه + مزاياى رفاهى استخدام نمايد.

1-  بازارياب حداقل يك سال 
سابقه كار با مدرك ديپلم به باال 

(خانم و آقا)
2- توزيع كننده با سابقه 

همراه با خودرو وانت

32442559 - 09155417880

سركار خانم عصمت محمودى 
انديشمند محترم 

با كمال خوشوقتى، احراز مقام معاونت مدير كل دفتر امور اجتماعى 
و فرهنگى استاندارى را به حضور عالى تبريك عرض نموده 

آرزومندم در سنگر جديد نيز مانند هميشه موفق و سرفراز باشيد.

اميرهوشنگ رحيمى - وكيل پايه يك دادگسترى

 آگهى مزايده كتبى فروش زمين 
(نوبت دوم)

شهردارى طبس گلشن
شرح در صفحه 2
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  ايسنا : يک مقام مسئول در ستاد تنظيم بازار از صدور مجوز افزايش پنج درصدي قيمت روغن نباتي خبر داد و گفت: هيچ مجوزي 
براي افزايش قيمت لبنيات صادر نشده است. وي افزود: براساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، صنايع روغن نباتي مي توانند مشروط به 
کاهش نيافتن قيمت هاي جهاني روغن خام و با در نظر گرفتن کشش بازار، قيمت روغن نباتي را تا سقف پنج درصد افزايش دهند.

فقط روغن مجوز افزايش قيمت گرفته است، آن هم مشروط 
روزمرگي و بازي با ارقام: آفتي که بالي 

جان مديريت ما شده است!

 (ادامه از صفحه١) با فرض تساوي سهم تمام استانها، 
سهم هر استان بايد ۳/۳ درصد باشد که سهم خراسان 
در  است. ٤-  درصد  از يک  کمتر  هنوز خيلي  جنوبي 
شاخص ارزش افزوده فعاليت هاي صنعتي کارگاه هاي 
با ۱۰ نفر کارگر به باال، سهم خراسان جنوبي ۲۷صدم 
و  کشور  سهم  درصد  نيم  از  کمتر  يعني  است  درصد 
نامطلوب  و  نامناسب   -٥ داريم.  قرار   ۲۹ جايگاه  در 
بودن وضعيت اشتغال و رفاه و فضاي کسب و کار که 
باعث شده بيش از ۲۵درصد مردم استان تحت حمايت 
سازمان هاي حمايتي قرار گيرند. ٦- طبق آمار ارائه شده 
از سوي بانک مرکزي، کمترين تسهيالت پرداختي از 
سوي شبکه بانکي کشور بعد از کهگيلويه و بويراحمد 
مربوط به خراسان جنوبي است (رتبه ۳۰  در اين زمينه). 
٧- در زمينه جذب سپرده ها خراسان جنوبي رتبه ۲۹ 
را در کشور به خود اختصاص داده است. ٨- خراسان 
جنوبي دومين استان بحراني کشور در تأمين آب شرب 
است. خراسان جنوبي در پي خشکسالي هاي ١٧ ساله، 
با ١١٨ ميلي متر کمترين ميزان بارندگي در کشور را 
دارد ( حدود ٤٠ تا ٤٥ درصد متوسط بارندگي کشور و 
يک ششم بارندگي کل جهان) و از اين رو با کمترين 
ميزان آب تجديد شونده مواجه است. ٩- شبکه آب شرب 
بيرجند حدود ٢٨ درصد(هر چند به نظر بايد بيش از ٣٠ 
تا ٣٢ درصد باشد) هدر رفت (معادل مصرف آب شرب 
شهرستان قاين) دارد که نسبت به ٥ سال گذشته، ٥ 
درصد افزايش پيدا کرده است. خوشبختانه در اين زمينه 
خيلي از بقيه مناطق ايران عقب نيستيم!. ١٠- تامين آب 
شرب روستائيان در بيش از ٤٧٠ روستاي استان از طريق 
تانکر آبرساني تامين مي شود. ١١- بنابر آمار کارشناسان 
هم اکنون ۱۰۰ درصد وسعت استان درگير با خشکسالي 
شده که حدود ۴۹ درصد آن درگير خشکسالي شديد، سه 
درصد تحت تأثير خشکسالي بسيار شديد و ۳۷ درصد 
دچار خشکسالي متوسط هستند. ١٢-در بخش کشاورزي، 
در حوزه زنان ٦٧,٥ ( شصت و هفت و نيم) درصد بي سواد 
مطلق و يا داراي تحصيالت ابتدايي هستند در صورتي 
که در بخش هاي ديگر اين عدد حدود ١٦ درصد است. 
١٣- به گفته مدير عامل آب و فاضالب روستايي خراسان 
جنوبي، اعتبارات امسال بخش آب و فاضالب روستايي 
(همانند ديگر ادارات استان! ) کاهش داشته است. ١٤- با 
وجود خشکسالي هاي حداقل ١٧ ساله و کاهش منابع 
آبي ٢ هزار رشته قنات در اين سال ها در خراسان جنوبي 
خشک شده اند.  ١٥-  ۸۵ درصد ظرفيت سدهاي استان 
خراسان جنوبي به دليل خشکسالي خالي است. ١٦- و .... 
و اگر به همين ترتيب ادامه دهيم، ليست بلندي از مسائل 
و مشکالت استان تهيه خواهد شد. اين نکته نيز مدنظر 
قرار گيرد که اينها ارقام و مواردي هستند که نه مشکل 
امنيتي داشته و نه مخالف با منافع ملي بوده که توسط 

مديران استان ارائه شده اند.(ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

ديگر  هاي  زمينه  بسياري  مقابل)  ستون  از  (ادامه 
به  محکم  هاي  گره  قدر  اين  گويا  که  هستند  هم 
بايگاني  است  بهتر  فعال  که  است  افتاده  جانشان 
باشند (شايد نمونه آن تصفيه خانه آب بيرجند باشد 
سياه  جعبه  را  آن  ثانوي  اطالع  تا  است  بهتر  که 
اميدواريم بعدها قادر به رمزگشايي  البته  بدانيم که 

آن باشيم!).
کم  متاسفانه  جنوبي  خراسان  استان  مشکالت 
خروار)  نمونه  آنها(مشت  از  تعداد کمي  که  نيستند، 
مطلب  عمق  در  خيلي  نيست  الزم  شدند.  بيان 
شوي.  استان  اين  مشکالت  متوجه  تا  روي  فرو 
مي  نشان  تو  به  را  خود  خوبي  به  که  مشکالتي 
دهند تا بداني چه خبر است در استاني که به ادعاي 
مسئوالنش « باالترين سرانه نخبه کشور را دارد» 
و بعد هم برايت طوماري از ارقام را بيان مي کنند 
که اين استان چنين است و چنان است و چه بوده 

و چه داشته و قس علي هذا. 
انساني  هر  تا  شود  مي  باعث  مطالب  اين  مطمئنا 
آب  بي  سرزمين  اين  در  کوتاهي  مدت  حداقل  که 
اما سرشار از زندگي، زيسته باشد، با تمام مشکالت 
او  به  مباهاتي  و  خوشايند  احساس  دردسرهايش  و 
کي  تا  که  است  اين  اصلي  سوال  اما  دهد.  دست 
خوش  دلمان  ارقام  و  سخنان  اين  به  است  قرار 
جهت  در  ارقام  دور  چندان  نه  زماني  اگر  باشد؟. 
حوزه  در  شرايط  بودن  عالي  دادن  نشان  و  منافع 
کاري مديران بود، االن که حتي آمار هم به واقعيت 
چرا  پس  اند،  شده  خود خجل  و  اند  برده  پي  خود 
اتفاقي در هيچ زمينه اي نمي افتد؟. آيا واقعا  هيچ 
مسئوالن و تصميم سازان هنوز خطر (با تمرکز بر 
روي بحث بحران آب و محيط زيست) را احساس 

نکرده اند؟. شايد نه! .
گيران  تصميم  که  کنيم  مي  فرض  انگارانه  ساده 
استان  زيست  محيط  و  طبيعي  منابع  و  آب  حوزه 
هنوز به عمق فاجعه پي نبرده اند. همه قبول داريم 
مديري  که  است  رفته  پيش  اي  گونه  به  شرايط 
موفق (به معني واقعي) خواهد بود (حداقل در حوزه 
تا  و  نکشد  يدک  صرفا  را  مدير  عنوان  که  استان) 
را  خود  و  کشيده  دست  خود  زندگي  از  زيادي  حد 
مگر  است!؟  زيادي  انتظار  مگر  کند.  استان  فداي 
نشستن  فقط  کنوني  شرايط  در  هم  آن  مديريت 
پشت ميز و برگزاري کنفرانس هاي خبري و دادن 
چرا  است!؟.  کننده  خوش  دل  و  شيرين  آمارهاي 
را  چيز  همه  اينکه  يعني  مديريت  کنيم  مي  تصور 
به نفع خودمان و براي خوش آيند اطرافيان و صد 
البته آنان که براي حفظ صندلي به آنان نياز داريم 

مصادره و تعبير کنيم!؟.
 هرچند اين موضوع که متاسفانه درصد قابل توجهي 
از مديريت هاي استان در اختيار مديران غيربومي بوده 
و مي باشد، به پيچيده شدن اين بحران دامن زده و 
مي زند. در شرايطي که حتي مديران بومي هم حاضر 
به از خودگذشتگي در مسير مديريت خود در استان 
نمي شوند، توقع اين امر از مديران غير بومي بيهوده و 
شايد خنده دار باشد!. تا کي قرار است تصميمات کالن 
استان با گوشه چشمي به حفظ محبوبيت براي حفظ 
يا  از آن کشاورز و  باشد؟! کسي  کرسي هاي قدرت 
دامدار و يا شهروند عادي انتظار ندارد که مسائل استان 
را بتواند در افقي فراتر از چند ماه تحليل کند اما در 
مورد تصميم گيران اين حوزه ها شرايط فرق مي کند. 
مسائل و اخبار استان را اگر رصد کنيد به خوبي متوجه 
استان خواهيد شد. کار سختي هم  سيستم مديريت 
نيست. در مجموع سه يا چهار خبرگزاري و يا پايگاه 
خبري- تحليلي ( با تراز قابل قبول) را در سطح استان 
خواهيد يافت که در مدت کوتاهي مي توان تمام اخبار 
استان را يک بررسي مقدماتي نمود. خالصه آنها هم 
اين است که فالن مدير اين ارقام را بيان کرد و مدير 

ديگر اين ارقام را. 
در  مديري  اگر  که  است  افتاده  جا  برايمان  تقريبا 
خوبي  مدير  ندهد  ارائه  رقم  و  عدد  هايش  صحبت 
نيست و احتماال سوار سيستم مديريتش نشده است! 
به هيچ عنوان منکر نقش و اهميت ارقام به عنوان 
يک ابزار بسيار مناسب در سنجش و ارزيابي شرايط 
قرار  و چگونه  است که کي  اين  اما سخن  نيستيم، 
است از دام اين ارقام رهايي يافته و يک قدم به جلو 
اين  است  قرار  زماني  چه  و  چگونه  کنيم!؟.  حرکت 
ارقام در تصميم هايي که گرفته مي شوند، به صورت 
ملموس و قابل درک وارد شوند!؟ تا کي قرار است 
از تهران به  اميدمان به بودجه هايي باشد که  تمام 
بيرجند اختصاص يابد؟! تا کي قرار است فقط مجري 
طرح هايي باشيم که از تهران برايمان ديکته شده؟! 
تا کي قرار است مهجور و سر به زير با کمال ميل 
هر آنچه را برايمان تصميم گرفتند انجام دهيم؟!.  در 
منظور  که  نرويم  بيراهه  به  نوشتار  منظور  برداشت 
به هيچ وجه سياسي يا بحث هاي حاشيه اي ديگر 
اين  بحث  مورد  موضوع  برعکس  البته  که  نيست 
تيپ سخنان خريدار زيادي هم دارد. کي قرار است 
استان  در  مديران  ادعاي  به  که  بااليي  پتانسيل  از 
در  استان  خيزترين  نخبه  عنوان  به  جنوبي  خراسان 

کشور وجود دارد استفاده کنيم!؟ 
و نکته آخر: از انصاف به دور است اگر همه مديران 
استان را به يک چشم و يک ديد، نگاه و قضاوت 
استان  در سطح  اي  شايسته  مديران  هستند  کنيم. 
ارزشمند «مدير» هستند  نام  برازنده  به درستي  که 
هميشه  مثل  بتوان  شايد  بود.  قدردانشان  بايد  که 
اداري  سيستم  گردن  به  را  مديران  کاري  کم  گناه 
بر  حاکم  سيستم  باشد  يادمان  اما  انداخت،  حاکم 

کشور را هم خود ما رقم زده و مي زنيم.
 پس بياييد حداقل براي توجيه کم کاري هايمان و 
يا ندانم کاري هايمان به دنبال دليل ديگري باشيم 

که اين دليل ها ديگر نخ نما شده اند.  

پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان و هداياى 
معلمان نمونه منوط به تامين اعتبار 

 
از  پرورش  و  آموزش  وزارت  وزارتي  دفتر  مديرکل 
تالش براي تامين اعتبارات الزم به منظور تسويه 
مطالبات فرهنگيان خبر داد. محمد فاضل در گفتگو 
با ايسنا، در پاسخ به پرسشي درباره زمان پرداخت 
پاداش پايان خدمت فرهنگيان آموزش و پرورش اظهار کرد: ما خوشحال 
پرداخت  زودتر  فرهنگيان حتي يک ساعت  مطالبات  کليه  که  مي شويم 
شود. وي افزود: موانع اعتباري براي تسويه مطالبات داريم و براي پرداخت 
مطالبات فرهنگيان از جمله پاداش پايان خدمت و هداياي معلمان نمونه 
کشوري به دنبال تامين اعتبارات هستيم و تعللي در اين باره نخواهيم کرد، 

اما از اکنون نمي توان زمان مشخصي براي پرداخت مطالبات اعالم کرد. 

كاهش 50 ميليونى قيمت بنز در ايران 

به  اشاره  با  اتومبيل  نمايشگاه داران  اتحاديه  رئيس 
برخي  گفت:  وارداتي  خودروهاي  قيمت  کاهش 
خودروها مانند بنز و بي ام و کاهش ٥٠ تا ٦٠ ميليون 
نيوز،  بولتن  گزارش  به  اند.  کرده  تجربه  را  توماني 
 قاسميان با اشاره به ادامه رکود در بازار خودرو گفت : 
در حال حاضر عرضه خودرو زياد و تقاضا کم است و اين موجب رکود بازار 
شده است. به گفته وي در برخي از خودروهاي ٢٠٠ ميليوني نزديک به ١٥ 
تا ٢٠ ميليون کاهش قيمت رخ داده است و خودروهايي مانند بنز و بي ام و 
نزديک به ٥٠ تا ٦٠ ميليون تومان کاهش قيمت را تجربه کرده اند. وي گفت: 
درحال حاضر صنف نمايشگاه داران اتومبيل در رکود به سر مي برند و اين 

درحالي است که بايد ماليات خود را پرداخت کنند.

فراخوان مشموالن ديپلم و زيرديپلم
 در شهريورماه سال جارى

تمام   انتظامي  نيروي  عمومي  وظيفه  سازمان 
به  آماده  برگ  داراي  ديپلم  زير  و  ديپلم  مشموالن 
به  را  ماه ١٣٩٤  شهريور  نوزدهم  تاريخ  به  خدمت 
ايرنا، سازمان  به گزارش  فراخواند.  خدمت سربازي 
وظيفه عمومي ضمن فراخوان تمام مشموالن غايب و غيرغايب متولد ١٣٥٥ 
 تا پايان شهريورماه ١٣٧٦ براي انجام خدمت دوره ضرورت، طي اطالعيه اي 
اعالم کرد، تمام مشموالن ديپلم و زير ديپلم سال هاي مذکور که برگ آماده 
به خدمت به تاريخ نوزدهم شهريور ماه سال ١٣٩٤ دريافت کرده اند، بايد در 
ساعت و محلي که توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در برگ معرفي نامه 

مشموالن به مراکز آموزش نيروهاي مسلح اعالم شده، حضور يابند.

 رئيس کل بانک مرکزي از برخورد قاطع با موسسات 
مالي و اعتباري غيرمجاز سخن گفت و تاکيد کرد: جلوي 
افزايش و کاهش قيمت دالر را گرفتن هنر نيست و بايد 

اجازه دهيم بازار نسبت به نرخ ارز قضاوت کند. 
 به گزارش مهر، ولي ا... سيف، نرخ تورم فعلي را حدود 
۱۵.۵ درصد اعالم کرد و افزود: هدف گذاري اصلي دولت 
طي دو سال آينده، تورم تک رقمي با ثبات است؛ اين 
در حالي است که طي سال هاي گذشته اقتصاد ايران به 
تورم ۹.۹ درصد هم رسيد اما اين شرايط با ثبات نبود و 

تورم دوباره دستخوش نوسانات شديد شد.
ثبات  اينکه  بر  تاکيد  با  مرکزي  بانک  کل  رئيس   
اقتصادي نتيجه آرامش و امنيت در کشور است، ثبات 

اقتصادي حال حاضر در کشور را ناشي از امنيت مناسب 
ايجاد شده در دولت يازدهم دانست و با تقدير از عملکرد 
آرامش  و  امنيت  وجود  کرد:  تاکيد  اطالعات  وزارت 
امکان  اقتصادي  مسئوالن  مي کند  کمک  کشور  در 
برنامه ريزي بلندمدت و پيشبرد اهداف کالن اقتصادي 

را دنبال کنند.
نوسانات  واسطه  به  اقتصاد  منفي  شرايط  به  سيف   
افزود:  و  کرد  اشاره  گذشته  دولت  در  ارز  نرخ  شديد 
ثبات  ويژگي هاي  از  يکي  اقتصاد  شدن  پيش بيني پذير 
و  اقتصادي  فعال  بستري  چنين  در  و  است  اقتصادي 

سرمايه گذار  قادر خواهد بود برنامه ريزي کند.
 وي با اشاره به کاهش ۵۴ درصدي نوسانات نرخ ارز 

به مدت مشابه سال  نسبت  اول سال ۹۴  پنج ماهه  در 
را  دالر  قيمت  کاهش  و  افزايش  جلوي  گفت:  گذشته 
گرفتن هنر نيست؛ بايد اجازه دهيم بازار نسبت به نرخ 

ارز قضاوت کند.
 وي به عملکرد مثبت وب سايت اعالم نرخ ارز (سنا) 
اشاره و تصريح کرد:  هم اکنون اين وب سايت متوسط 
نرخ خريد و فروش نرخ ارز را به صورت واقعي اعالم 
مي کند. سيف درباره موسسات اعتباري غيرمجاز اظهار 
حضور  و  مرکزي  بانک  مسئوليت  با  کارگروهي  کرد: 
با  قاطعيت  با  تا  شده  تشکيل  نظارتي  دستگاه هاي 
موسسات غيرمجاز که آرامش اقتصاد را به هم مي زنند 

و مشکالت اجتماعي ايجاد مي کنند، برخورد کند.

جلوى تغيير نرخ دالر را گرفتن هنر نيست/برخورد قاطع باموسسات غيرمجاز

سازمان  بازنشستگان  عالي  کانون  رئيس   
تامين اجتماعي از اتمام قرارداد بيمه تکميلي 
و عمر بازنشستگان در پايان آبان ماه خبر داد 
و گفت: با شرکت هاي تجاري بيمه اي براي 
ايم. به  آينده وارد مذاکره شده  قرارداد سال 
گزارش مهر، علي اصغر بيات به بيمه تکميلي 
بازنشستگان اشاره کرد و گفت: قرارداد اين 
افراد در پايان آبان ماه به اتمام مي رسد به 

همين دليل قصد داريم با شرکت هاي تجاري 
اعالم  ضمن  و  شده  مذاکره  وارد  بيمه اي 
کتبي به آنها، مناقصه اي را نيز برگزار خواهيم 
کرد. وي گفت: چند مورد براي بيمه تکميلي 
اينکه  اول  ماست؛  تاکيد  مورد  بازنشستگان 
حق بيمه پرداختي اين افراد نبايد خيلي بيش 
از سال گذشته باشد و دوم اينکه توانمندي و 
عملکرد گذشته شرکت هاي بيمه اي به دقت 

بررسي خواهد شد تا با شرکتي با کيفيت براي 
بيمه تکميلي بازنشستگان، قرارداد ببنديم. وي 
گفت: سال گذشته حق بيمه بازنشستگان ۲۳ 
هزار و ۲۰۰ تومان بود که نسبت به سال قبل 
آن سه هزار تومان افزايش داشت و امسال 
نيز درصدد هستيم تا مبلغ افزايش حق بيمه 
در  نباشد. وي همچنين  مقدار  اين  از  بيش 
مورد بيمه عمر بازنشستگان نيز گفت: قرارداد 

بيمه عمر نيز تا سي ام آبان ماه امسال اعتبار 
دارد و بر اين اساس بدون هيچ شرط سني، 
سه ميليون تومان به خانواده بازنشستگاني که 
فوت مي کنند، پرداخت مي شود. به گفته بيات، 
حق بيمه عمر براي هر فرد بازنشسته ۳۶ هزار 
تومان است که از اين مبلغ ۲۴ هزار تومان را 
تامين اجتماعي و ۱۲ هزار تومان باقي مانده نيز 

در چهار قسط از بازنشستگان کم مي شود.

آبان،  پايان قرارداد بيمه تكميلى بازنشستگان

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

آگهى مزايده كتبى فروش زمين (نوبت دوم)

شهردارى طبس گلشن در نظر دارد: با اجازه حاصله از صورتجلسه هيئت عالى معامالت خود كه تحت 
شماره 9413/94 مورخ 94/5/28 ثبت دبيرخانه شهردارى شده، نسبت به فروش تعداد چند قطعه 
زمين باقيمانده از مرحله اول مزايده شماره 6048/94 مورخ 94/4/3 به شرح ذيل از طريق مزايده 

عمومى كتبى در نوبت دوم اقدام نمايد.
1- تعداد 6 قطعه زمين با كاربرى صنعتى واقع در مجتمع ساماندهى مشاغل مزاحم شهرى

2- تعداد 2 قطعه زمين موقوفه آستانه مباركه با كاربرى تجارى واقع در بلوار 100 مترى حرم جنب 
دامپزشكى 

3- تعداد 17 قطعه زمين موقوفه آستانه مباركه با كاربرى مسكونى واقع در ضلع جنوبى بلوار 100 
مترى حرم

4- تعداد 10 قطعه زمين با كاربرى مسكونى واقع در بلوار 30 مترى جوان ، جنب دانشكده پرستارى 
(بيمارستان سابق)

شرايط شركت در مزايده:
1- شركت كنندگان در مزايده بايستى به ازاى هر قطعه زمين مورد نظر پيشنهادى معادل 5 درصد 
قيمت پايه را بابت سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 59931 شهردارى نزد بانك تجارت واريز 

و اصل رسيد تاييد شده را در پاكت دربسته ارائه نمايند.
2- برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه برابر ساير مفاد مندرج در فرم شرايط خاص، حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
3- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين معامله (مزايده) در فرم شرايط خاص مزايده و مشخصات 
آن مندرج است كه در فرجه قانونى برگزارى مزايده به طريق مختلف مندرج در بند شش/6 ذيل قابل 

دسترسى و ارائه است.
4- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

5- مهلت تحويل پيشنهادها پانزده / 15 روز پس از انتشار آگهى دوم (آخرين آگهى) مى باشد.
به مزايده مى  براى دريافت مشخصات قطعات مربوط  بيشتر  6- متقاضيان جهت كسب اطالعات 
طبس شهردارى  سايت  يا  و  طبس  شهردارى  امالك  واحد  به  ادارى  وقت  در  روزه  هر   توانند 

www.tabas.ir يا سايت هاى محلى شهرستان طبس مراجعه نمايند.
7- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده (فرم شرايط خاص) مندرج مى باشد.

قانون منع مداخله كارمندان در معامالت دولتى توسط شركت  تعهدنامه عدم شمول  8- سپردن 
كنندگان در مزايده الزامى مى باشد، در غير اين صورت پيشنهاد ناقص تلقى و به آن ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
 9- بازگشايى پاكت ها روز پنجم بعد از روز آخر اتمام مهلت پانزده روز ياد شده در رديف چهار فوق 

مى باشد كه اگر آن روز تعطيل رسمى يا جمعه باشد؛ روز بعد بازگشايى پاكت ها خواهد بود.

پيام بخشى طوسى - شهردار طبس گلشن

پدر و مادر گرامى: آيا مى دانيد
* ممكن است كودك دلبند شما با وجود بدنى سالم و با نشاط ، داشتن هوشى متوسط به باال 

 دچار مشكالت ويژه يادگيرى (خواندن ، رياضى ، امال و...) در دوران تحصيل شود.
* افرادى مانند انيشتين، اديسون، بتهون و ... ابتدا داراى اختالل ويژه يادگيرى بودند و با برنامه ريزى مناسب 

بعدها توانستند به  شخصيت هاى جهانى  تبديل شوند.
پيش دبستانى رضوان اولين و تنها مركز پيشگيرى مشكالت ويژه يادگيرى در استان ( با نظارت و همكارى 
تنها مركز تخصصى غيردولتى اختالالت ويژه يادگيرى «بهار»)  به دليل ظرفيت محدود ، ثبت نام بر اساس 
زمان مراجعه خواهد بود. طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5     09156669643 - 32229234

يك  شركت تبليغاتى 
به تعدادى نيرو با روابط 
عمومى باال براى مدير 

فروش و بازارياب نياز دارد
تلفن:  09155628902

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، 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

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "

چون در پرونده 940648 اجرايى در قبال محكوميت آقاى قاسم پندش به پرداخت مبلغ 103/890/300 
ريال در حق محكوم له آقاى عليرضا معمارى و پرداخت مبلغ 515/050 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با 
عنايت به توقيف يك دستگاه خودروى 206 به شماره انتظامى 368 ب 22 ايران 52 از محكوم عليه كه حسب نظريه 
كارشناس خودروى مذكور مدل 1382 بوده و به رنگ نقره اى مى باشد و درصد الستيك ها 20 درصد و درب سمت 
راننده و قسمت هاى ديگر اتاق تجديد رنگ گرديده است و با عنايت به موارد فوق به قيمت 100/000/000 ريال 
ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/6/29 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى 
احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است 
حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت 
ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا 

مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران



پيام شمابرداشت 6 هزارتن خرما در خراسان جنوبى
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 15 شهريور 1394 * شماره 3311
در مورد استعداديابى فوتبال كامًال با نظر همشهرى 3

عزيز موافقم. مدارس هيچ امكاناتى براى ورزش دانش 
آموزان فراهم نمى كنند و معلم درس ورزش هم رشته 
تحصيليش ربطى به ورزش ندارد! در اكثر مدارس 

به درس هنر و ورزش اهميتى نمى دهند...
915…134

سالم آوا. لطفًا به طور جدى پيگيرى كن. چرا وام 
قرارداد  ابتداى  در  كه   ... مهر  مسكن  خانه 
 20 تحويل  زمان  در  بود  تومان  18ميليون 
تومان شده و بعد از گذشت يكسال كه هنوز قسط 
بندى نشده به 25ميليون تومان افزايش پيدا كرده، به 
بانك مراجعه كرديم مى گويند مقصر پيمانكار است. 

پيمانكار هم جواب درست و حسابى نمى دهد...
915…505
كه  هستم  جان  تخته  روستاى  اهالى  از  سالم.  با 
و  واقعًا سخته  روم.  مى  اسديه  به  كارم  براى  مدام 
جاى تأسف دارد كه مسئوالن 6 سال است كه 
جاده تخته جان به اسديه را كه 10 كيلومتر 
است را نمى توانند به سرانجام برسانند. آن 
وقت جاده بوته زيرگ را عرض دو ماه آسفالت مى 

كنند. به داد ما برسيد لطفًا.
915…383
سازمان  از  كه  دانم  مى  الزم  برخود  سالم. 
اتوبوس  مسير  تغيير  علت  به  اتوبوسرانى 

مهرشهر تشكر ويژه بنمايم. خدا خيرتان بده.
915…325

بازگشايى  بابت  محترم  مسئوالن  از  سالم. 
دوربرگردان بلوار شهيدناصرى سپاسگزاريم.
933…653
بيگانه  افراد  از  پر  شده  ما  كشور  و  شهر  آوا.  سالم 
مثًال افغانى ها.... افغانى هايى كه متأسفانه به ايرانى 
زور مى گويند. سرى به چهار راه بهشتى بزنين 
ايرانى  كارگر  با  كار،  براى  چطورى  ببينين  و 
تو  بيگانه  اينكه  براى  متأسفم  شوند.  مى  درگير 
استانى و همشهرى خودمان  به هم  كشور خودمان 

تو خاك و سرزمين خودش زور بگه!
936…476

آوا سالم. بسيار جاى تأسف و نگرانى است كه مسؤالن 
دولت محترم تدبير و اميد در خراسان جنوبى با تمامى 
ويژه  باصطالح  منطقه  در  موجود  كمبودهاى 
اقتصادى گمرك بيرجند در مسير راه روستاى 
و هيچ  تانكر نيستند  رانندگان  به فكر ما  مرك 
مقامى در خراسان جنوبى چند دقيقه اى هم در جمع ما 
رانندگان براى شنيدن درددل هايمان حاضر نمى شود. 
از مقامات عالى استاندارى درخواست عاجزانه داشته تا 
با عنايت به امر صادرات و تأكيد آقاى استاندار در حل 
مستحق  شايد  بكوشند.  افتاديمان  پا  پيش  مشكالت 

اينقدر عذاب نباشيم. راننده ترانزيت سوخت از بيرجند.
915…707
و  نظافت  به  نسبت   2 منطقه  شهردارى  لطفًا 
تعويض المپ هاى سوخته فضاى سبز شهيد 

فكورى(در جنوبى) اقدام نمايد.
930…247

آقاى وزيرصنعت لطفاً از فرمايشات مقام معظم 
احساسات  با  و  نكنيد  استفاده  سوء  رهبرى 
مردم بازى نكنيد! كمپين نخريدن خودروى صفر 
اعتراض  جور  يك  بلكه  نيست  توليدملى  به  خيانت 

نسبت به قيمت و كيفيت خودرو است...
930…247
مردمى  اين  جواب  خواستم  مى  عزيز  آواى  باسالم. 
را  كنند  مى  سؤال  شهردارى  عوارض  درباره  كه 
كردم  صحبت  شورا  اعضاى  از  يكى  با  من  بدهم. 
جواب دادن اصًال از دفتر روزنامه از ما سؤالى نكردند. 
دومًا موضوع دارد پيگيرى مى شود مثل اينكه 
و  رأى  شش  ها  نرخ  افزايش  طرح  موافقين 
مخالفين پنج رأى داده اند. حاال بايد ديد دليل 6 

نفر چيه كه اينقدر پافشارى مى كنند...
915...230

را  بلنجير  مزار  برقرسانى  پروژه  افتتاح  سالم. 
كى مى توانيم شاهد باشيم؟

915...008
شود  سكنه  از  خالى  مرزى  روستاهاى  اگر 
پس  داشت.  خواهد  استان  براى  معظالتى 

مسئوالن بيشتر به فكر باشند.
915...259
به دفاعى كه  سالم به همشهرى عزيزمان درپاسخ 
از اتوبوس هاى دودزا كرده بودن بايد بگم به جاى 
حل مسأله صورت مسأله را پاك نكنيد. وقتى 
شدن  كم  دودزاست  و  دارد  فنى  مشكل  اتوبوس 
دود  شدن  كم  باعث  سرنشين  تك  هاى  ماشين 
اى  مسأله  نمى شود.ماشين هاى تك سرنشين  آن 
جداست. خود سازمان اتوبوسرانى در پيامى كه داده 

بودن به اين مسأله واقف بوده و قبول داشتند...
915…325
كى  زيركوه  در  آبادپيشبر  على  روستاى  جاده 
آسفالت مى شود؟ نمى دانم به كجا پناه ببريم و 
از چه منبعى پيگيرى كنيم تا حرف ما روستاييان رو 
بشنوند و به مسئوالن منتقل كنند تا ما هم صاحب 

جاده آسفالته بشويم.
930…841

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى پيش بينى كرد 6 هزار تن خرما از باغ هاى استان برداشت و 270 ميليارد 
ريال عايد كشاورزان كند. ولى پور مطلق افزود: زاهدى، پيارم، مضافتى،خاره خوش، محلى طبس و پركو از ارقام خرماى 
توليدى در استان است. وى تصريح كرد: هزار و 600 كشاورز خراسان جنوبى كار برداشت خرما را از هزار و 932 هكتار از 

اراضى باغى خود آغاز كردند. طبس و نهبندان شهرستان هايى است كه در خراسان جنوبى مستعد توليد خرما هستند.

رفع  و  تسهيل  كارگروه  جلسه  در  و  اخيراً  زاده-  حسين 
موانع توليد استان، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبى با اشاره به اينكه در سفر هيئت دولت به 
تأمين  براى  دولتى  تسهيالت  تومان  ميليارد   60 استان، 
گفته  شد،  مصوب  توليدى  واحدهاى  گزارش  در  سرمايه 
بود: به دليل عدم همكارى بانك ها مشكلى از واحدهاى 

توليدى استان رفع نشد.
هاى  بانك  هماهنگى  كميسيون  گذشته  روز  جلسه  در 
شد،  برگزار  جنوبى  خراسان  استاندار  حضور  با  كه  استان 
يزدانى مدير شعب بانك ملى در استان و دبير كميسيون 
هماهنگى بانك هاى خراسان جنوبى در سخنانى با اشاره 
به اينكه در مجموع 260 واحد بانكى در قالب 34 بانك و 
مؤسسه مالى با بيش از 2200 نفر پرسنل در استان فعاليت 
را  پايان سال 93  در  استان  بانك  منابع  دارند، جمع كل 
پس از كسر 15 درصد قانونى 2 هزار و 800 ميليارد تومان 
ذكر كرد و با بيان اينكه سال گذشته 3 هزار و 700 ميليارد 
تومان تسهيالت از سوى بانك هاى استان پرداخت شده 
است، گفت: تسهيالت پرداختى بانك هاى استان در سال 
امسال  اول  ماهه   5 در  و  تومان  ميليارد  معادل 957   93
منابع  مانده  اينكه  است. ضمن  بوده  تومان  ميليارد   466
قرض الحسنه بانك هاى استان نيز پس از كسر 10 درصد 
تومان  ميليارد   290 كه  بوده  تومان  ميليارد   270 قانونى 

تسهيالت قرض الحسنه پرداخت شده است.

180 ميليارد تومان مطالبات معوق بانك ها

يزدانى جمع كل مطالبات معوق بانك هاى استان در سال 
93 را 130 ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: اين مبلغ در 
پايان مرداد ماه امسال به 180 ميليارد تومان افزايش يافته 
است. وى با بيان اينكه به دليل پرداخت تسهيالت بيش 
از حد مجاز با كمبود منابع و جرائم سنگين بانك مركزى 
روبرو هستيم، گفت: به ويژه در بخش منابع قرض الحسنه 
با وجود درخواست هاى زيادى كه براى تسهيالت ازدواج 
و اشتغالزايى وجود دارد به دليل كمبود منابع پاسخگويى 
نيز  بانك ها  به كندى صورت مى گيرد. مطالبات معوق 
بيشتر به افرادى مربوط مى شود كه طى سال هاى گذشته 

از سوى دستگاه ها معرفى شده اند. 
به گفته يزدانى سيستم بانكى رأسًا مجاز به تملك امالك 
بدهكاران نمى باشد و اين كار جز با مجوز شوراى كارگرى 
و شوراى تأمين استان ممكن نيست. ضمن اينكه تملك 
امالك نيز كمكى به بانك ها نمى كند. با اين حال بعضًا 
به بحث واحدهايى كه بيش از 4 يا 5 سال به حال خود 
رها مى شوند ورود پيدا مى كنيم و با هدف رونق اقتصاد 
واحد  مديريت  تغيير  به  نسبت  اشتغال  ايجاد  و  توليد   و 
اقدام مى نماييم كه تاكنون در مورد 3 واحد اين كار انجام 
شده و تغيير مديريت، رونق توليد واحد و استمرار اشتغال 

را در پى داشته است.

هر شهروند استان به طور متوسط
 4 كارت بانكى دارد

يزدانى روند طوالنى رسيدگى به پرونده هاى اجرايى در 

مراجع ثبتى و قانونى را از جمله مشكالت سيستم بانكى 
استان ذكر كرد و تخصيص خط اعتبارى از بانك مركزى، 
هاى استان  ساير  از  الحسنه  قرض  منابع   تخصيص 
برخوردار (سال قبل در اين راستا 3 ميليارد تومان از استان 
تسهيالت  پرداخت  براى  و  گرفتيم  بلوچستان  و  سيستان 
داديم)، همكارى دستگاه هاى  قرار  استفاده  مورد  ازدواج 
تعامل  ها،  بانك  معوق  مطالبات  پرداخت  براى  اجرايى 
سازمان هاى قضايى و اجرايى براى تسريع در رسيدگى 
به پرونده هاى قضايى ارجاعى از سوى بانك ها، تعامل 
بيشتر دستگاه هاى نظارتى، تعامل رسانه ها و ائمه جمعه و 
جماعات براى افتتاح حساب هاى قرض الحسنه، بازگشت 
هاى  پرونده  تكليف  تعيين  و  بانكى  سيستم  به  مطالبات 
معوقات كالن را خواستار شد. وى با اشاره به وجود 488 
دستگاه خودپرداز در استان، تعداد كارت هاى صادره بانكى 
در خراسان جنوبى را 3 ميليون و صد هزار كارت ذكر كرد 
و گفت: اين تعداد كارت بانكى صادر شده نشان مى دهد 

كه به طور متوسط هر نفر در استان 4 كارت بانكى دارد.

منابع مازادى براى پرداخت تسهيالت مصوب 
سفر رئيس جمهور به استان تزريق نشده است

تأكيد  با  استان  هاى  بانك  هماهنگى  كميسيون  دبير 
ايم  كرده  تالش  منابع  كمبود  مشكل  وجود  با  اينكه  بر 
در  و  نشود  مواجه  نقدينگى  كمبود  با  توليدى  طرح  هيچ 
اظهار  پاسخگو هستيم،  ها  درخواست  به  قانون  چارچوب 
كرد: در پى سفر رئيس جمهور به استان از بانك مركزى 
رفع  براى  سفر  اعتبارات  راستاى  در  كه  شد  ابالغ  ما  به 
تسهيالت  تومان  ميليارد   60 توليدى  واحدهاى  نيازهاى 
پرداخت كنيم. در اين خصوص جلساتى برگزار و مقرر شد 
متقاضيان تحصيالت مستقيمًا به بانك ها مراجعه كنند و 
افراد از سوى دستگاه ها معرفى نشوند كه تاكنون بيش از 
90 درصد از مجموع 60 ميليارد تومان تسهيالت مذكور 
به متقاضيان پرداخت شده است و البته اين پرداخت ها از 
محل منابع بانك ها بوده و اعتبارى براى اين منظور به 

منابع بانكى تزريق نشده است.
با  نيز  استاندارى  اقتصادى  امور  دفتر  كل  مدير  ناصرى 
برخى  به  ها  بانك  منابع  از محل  تسهيالت  اينكه  تأييد 
متقاضى  افراد  ساير  و  خدماتى  يا  و  توليدى  واحدهاى 
پرداخت نشده است، گفت: منابع مازادى براى اين منظور 

به استان تزريق نشده است.
استاندار هم با اشاره به گاليه اخير رئيس سازمان صنعت، 
تومان  ميليارد  خصوص60  در  استان  تجارت  و  معدن 
تسهيالت مذكور، خواستار شفاف سازى در اين خصوص 
شد و گفت: بايد ديد تسهيالت پرداخت شده، گره از كار 
متقاضيان به بانك باز كرده يا گره كار سيستم بانكى را 
با استناد به گزارش يزدانى دبير  گشوده است. خدمتگزار 
كميسيون هماهنگى بانك هاى استان گفت: ظرف يك 
آقايان ناصرى، حقيقى و  با حضور  آينده جلسه اى  هفته 
يزدانى برگزار و مشخص شود كه تسهيالت ابالغى بانك 
واجد  افراد  اين  آيا  و  شده  اعطا  افرادى  چه  به  مركزى 
شرايط بوده اند. اگر بوده اند كه خيلى خوب است در غير 

اين صورت پيگيرى هاى الزم صورت گيرد.

منابع بانكى، متعلق به مردم است

به گفته استاندار، منابع بانك ها به مردم تعلق دارد و متعلق 
به دولت نيست و لذا تسهيالت بانكى نيز بايد به واجدين 
با  بايد  شود.  اعطا  هستند  مردم  خود  ميان  از  كه  شرايط 
تسهيالت  عنوان  به  را  كالنى  هاى  رقم  كه  متخلفينى 
اخذ كرده اند و عمداً نسبت به بازپرداخت اين تسهيالت 
اقدام نمى كنند، برخورد شود. چرا بايد تسهيالت به اين 
افراد اعطا شود و جوانان و خانواده هايى كه نيازمند اخذ 

تسهيالت اندك هستند با مشكل روبرو شوند؟
وى با اشاره به اينكه بانك ها از طريق وثيقه ها نسبت به 
وصول مطالبات معوق خود از طريق مراجع قانونى اقدام 
كنند، گفت: در عوض در مواردى به ويژه در خصوص توليد 
كنندگان كه با وجود زحماتى كه مى كشند به داليلى از 
جمله تغيير نرخ ارز و ... با مشكل روبرو مى شوند كمك 
كنند و تدابيرى بينديشند تا توليد اين واحدها رونق بگيرد 

و از بيكارى پرسنل آنها جلوگيرى شود.

تأكيد بر نظارت بيشتر 
و جلوگيرى از فعاليت مؤسسات مالى غيرمجاز

و  مالى  مؤسسات  تابلوى  وقتى  اينكه  بيان  با  خدمتگزار 
مردم  شود،  مى  نصب  بانكى  هاى  مجموعه  و  اعتبارى 
گزارى  سپرده  هاى  مجموعه  اين  در  و  كنند  مى   اعتماد 
مى نمايند، گفت: دستگاه هاى نظارتى و دبير بانك هاى 
كشور بايد با اعمال نظارت بيشتر از ادامه فعاليت مؤسسات 
فاقد  مجموعه  هيچ  زيرا  نمايد.  جلوگيرى  غيرمجاز  مالى 

مجوزى حق وصول پول از مردم را ندارد.
استاندار با اشاره به اينكه اخيراً يك شعبه بانكى در سرايان 
به باجه تبديل شد كه اعتراض مردم را در پى داشت، گفت: 
اين شعبه بدون درنظر گرفتن پيامدهاى اجتماعى تعطيل 
و به باجه تبديل شد و هيچگونه هماهنگى با استاندارى 
بانك  رئيس  هم  لذا  و  بود  نگرفته  صورت  فرماندارى  و 
مركزى و هم رئيس شعبه مربوطه بايد پاسخگو باشند. از 

وزير هم خواسته ايم كه به موضوع رسيدگى كند.
استاندار دستور داد تا در جلسه آينده كميسيون هماهنگى 
بانك هاى استان مديران تمامى بانك ها و مؤسسات مالى 

و اعتبارى دولتى و غيردولتى حضور پيدا كنند.

 لزوم بررسى داليل عدم عضويت برخى بانك ها
در كميسيون هماهنگى بانك هاى استان

 مديركل بازرسى استان نيز با تأكيد بر ضرورت اطالع رسانى
دقيق و شفاف سازى به مردم، گفت: شفاف سازى و بيان 
واقعيت ها براى مردم باعث جلب اعتماد بيشتر آنان و در 

نتيجه افزايش مشاركت آنان در تمامى امورمى شود.
در  ها  بانك  برخى  عضويت  عدم  اينكه  بيان  با  علوى 
كميسيون هماهنگى بانك هاى استان هم مشكلى است كه 
بايد بررسى شود، اظهاركرد: برخى از بانك ها و مؤسسات 
در استان تنها يك شعبه دارند كه دليل اين امر نيز بايد 
گذارانى سرمايه  به  مربوط  ديگر  مشكل  شود.   مشخص 

در  اما  كنند  مى  دريافت  بانك  از  را  تسهيالتى  كه  است 

محلى غير از محل متعهد شده، هزينه مى نمايند كه اين 
مسايل هم بايد پيگيرى شود.

بانك ها مكلف به پرداخت تسهيالت 
به متقاضيان واجد شرايط هستند

دليل  به  اند  كرده  عنوان  ها  بانك  برخى  علوى  گفته  به 
ترسند  مى  ديگر،  هاى  محل  در  تسهيالت  كرد  هزينه 
پرداخت  عدم  البته  كه  بدهند  تسهيالت  متقاضيان  به 
 تسهيالت ما را براى ورود به موضوع و برخورد مصمم تر

مى كند زيرا بانك مكلف به پرداخت تسهيالت به متقاضيان 
واجد شرايط هستند. وى داشتن ارتباط عميق تر بانك ها 
با دستگاه قضايى را در بحث پرداخت مطالباتشان خواستار 
 شد و گفت: گزارش درخواست مطالبات كه از سوى بانك ها
به مراجع قضايى ارائه داده مى شود بايد تكميل و مستند 
باشد و بهتر است كه براى دريافت مطالبات بانك ها از 
استاندارى  طريق  از  موضوع  ابتدا  اجرايى  هاى  دستگاه 
مورد پيگيرى قرار گيرد و چنانچه نتيجه اى حاصل نشد 

به مراجع قضايى ارجاع داده شود. 
پيش از اين جلسه، كميسيون هماهنگى بانك هاى استان 
جلسه اى را نيز با با نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، 

درميان و خوسف در مجلس شوراى اسالمى برگزار كرد.

نرخ باالى تسهيالت بانكى
 از دغدغه هاى مردم است

و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده  عبادى  االسالم  حجت 
تأكيد  جلسه  اين  در  اسالمى  شوراى  مجلس  در  خوسف 
كرد: بايد اصالحات ساختارى در نظام بانكى كشور شكل 
عقود  اساس  بر  حوزه  اين  در  نيز  برنامه ريزى  و  بگيرد 
باشد كه در آن خير بشر ديده  اسالمى و منويات اسالم 
شده است.  وى درباره بانكدارى اسالمى و بدون ربا نيز 
گفت: نبايد عقودى كه بسته مى شود صورى و فقط كاله 
شرعى باشد. بايد عملكرد قوانين بانك به گونه اى باشد كه 
اين عقود به صورت ملموس و تمام احكام مربوط بر آن 
جارى شود اما در حال حاضر چنين چيزى در بين مردم 

نيست كه عقود اسالمى است.
امام جمعه موقت بيرجند با بيان اينكه نرخ باالى تسهيالت 
است،  سرمايه گذارى  و  مردم  دغدغه هاى  از  يكى  بانكى 
هستيم،  اقتصادى  رشد  و  رونق  دنبال  اگر  اظهاركرد: 
بانك ها،  و  تغيير كرده  بانك ها  در  فعلى  مى بايست شيوه 
نه  باشند،  كننده  توليد  و  سرمايه گذار  از  حمايت  به دنبال 
از  يكى  ادامه  در  عبادى  حجت االسالم  دارى.  بنگاه 

كرد:  تصريح  و  دانست  اشتغال  را  استان  مهم  معضالت 
اگر حمايت واقعى از سرمايه گذارى صورت بگيرد مشكل 
اشتغال جامعه حل مى شود چرا كه نبود اشتغال، معضالت 
امنيتى و فرهنگى و روحى روانى براى جامعه ايجاد مى كند 
اما با حل اين مشكل و ايجاد اشتغال در جامعه ثروت، رفاه 

و آرامش روحى حاكم مى شود.
نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف با اشاره به اينكه در 
حال حاضر رونق توليد و اقتصاد با سود باالى تسهيالت 
 بانكى كار بسيار سختى است، افزود: ما مشكالت بانك ها

و  بانكى صنعت  باالى  سود  اين  با  اما  مى كنيم  درك  را 
توليد كننده نمى تواند كارى انجام دهد. وى با بيان اينكه 
شرايط موجود به گونه اى نيست كه صنعتگر و توليدكننده 
از سرمايه گذارى در كشور استقبال كند، گفت: سرمايه گذار 
در  را  پول خود  ترجيح مى دهد  بانكى  باالى  اين سود  با 

بانك بگذارد تا بدون دغدغه و آرامش زندگى كند.
حجت االسالم عبادى افزود: سودهاى باالى بانكى هرگز 
كمكى به رونق اقتصادى نمى كند و بايد كاهش يابد. البته 
اين مهم در برنامه است اما در اين زمينه مؤسسات و برخى 

جاهاى ديگر براى بانك ها چالش هستند.

ضرورت مماشات بانك ها با واحدهاى توليدى

با  بانك ها  تا  كرد  درخواست  عبادى  االسالم  حجت 
شرايط  اثر  در  و  دارند  معوقه  بدهى  كه  توليد  واحدهاى 
اقتصادى نتوانستند به تعهدات خود به شبكه بانكى عمل 
كنند، كمال مماشات را داشته باشند. چون اگر بانك واحد 
افراد  و  ندارد  بانك  براى  خيرى  كند  مصادره  را  توليدى 
به  براى  بايد  بسيارى  و تسهيالت  بيكار مى شوند  زيادى 
خط توليد رسيدن دوباره اين كارگاه ها هزينه شود. وى با 
اشاره به اينكه بايد مديران بانك هاى استان با همفكرى 
و همراهى منشأ تحول اقتصادى در خراسان جنوبى باشند، 
رغبت  بزرگ  سرمايه گذاران  تا  باشيد  الگو  بايد  افزود: 
سيستم  عملكرد  و  كنند  پيدا  را  استان  در  سرمايه گذارى 
بانكى استان براى تحقق اين مهم بسيار تأثيرگذار است. 
وى به تسهيالت قرض الحسنه توسط بانك ها اشاره كرد و 
گفت: اميدواريم دولت همراهى و كمكى به بانك ها داشته 
باشد تا سقف وام ازدواج افزايش يابد چرا كه اين دغدغه 
است و يك جوان اكنون با اين وام نمى تواند ازدواج كند 
و بخشى از آمار طالق به دليل عدم تأمين حداقل هاى 
ديگرى  بخش  در  عبادى  االسالم  حجت  است.  زندگى 
بانك  اينكه به دليل عدم نظارت  بيان  با  از سخنان خود 
مركزى مؤسسات مالى و اعتبارى مانند ميزان مشكالتى 
را براى مردم به وجود آورده اند، عنوان كرد: در حال حاضر 
ايجاد  گذاران  سپرده  براى  زيادى  روانى  و  روحى  ناامنى 
شده و اين بسيار بيشتر از آسيب هاى اقتصادى است چرا 

كه موجب سلب اعتماد سپرده گذاران از حاكميت است.
و  بانكى  سيستم  به  نسبت  اطمينان  عدم  وى  گفته  به 
مؤسسات اعتبارى كه با تابلو تحت نظارت بانك مركزى 
فعاليت مى كنند خسارت جبران ناپذير سلب اعتماد مردم به 
حاكميت را به دنبال داشته كه اميدواريم در اين باره همه 

دستگاه ها و بانك مركزى تدابيرى بينديشد.

نعمت بزرگ اعتماد مردم را 
نبايد از دست بدهيم

نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس تأكيد 
در  كه  گذارانى  سپرده  مشكالت  رفع  براى  دولت  كرد: 

و  نمى كند  همراهى  شده اند  مشكل  دچار  ميزان  مؤسسه 
اينگونه عملكرد نگران كننده است. چرا كه در آينده مردم 
هم  كشور  بانك هاى  معتبرترين  در  كرد  نخواهند  اعتماد 
شد:  متذكر  عبادى  االسالم  حجت  كنند.  سرمايه گذارى 
از دست  را  نبايد آن  اعتماد مردم نعمت بزرگى است كه 
بدهيم.  وى با اشاره به اينكه بانك ها بايد از سرمايه گذاران 
حل  اشتغال  مشكل  تا  كنند  حمايت  صنعتگران  و  واقعى 
براى  نيز  ملى  توسعه  صندوق  منابع  از  بايد  گفت:  شود، 

حمايت از سرمايه گذاران استفاده شود.
با  گذشته  سال  در  كرد:  تأكيد  عبادى  االسالم  حجت 
استان  شهرستان هاى  تمامى  گرفته  پيگيرى هاى صورت 
در شاخص هاى صندوق توسعه ملى غيربرخودار محسوب 
ويژه  توجه  و  نرخ تسهيالت  اين سبب كاهش  شدند كه 

دولت به اين منطقه را به همراه خواهد داشت.

استاندار خواستار شد:
شفاف سازى در مورد تسهيالت مصوب سفر رئيس جمهور
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محمدحسن شهسواري

شهسواري  محمدحسن 
و  نگار  روزنامه  نويسنده، 
معاصر  آشناي  نام  منتقد 
هجري   ۱۳۵۰ سال  در 
نوزاد  روستاي  در  شمسي 
درميان  شهرستان  توابع  از 
استان خراسان جنوبي متولد 
مقدماتي  تحصيالت  شد. 

را در زادگاهش گذراند و براي ادامه تحصيل عازم تهران 
شد. وي کارشناسي ارشد پژوهش در علوم ارتباطات را از 
دانشگاه عالمه طباطبايي اخذ کرد. وي داور چند جشنواره 
و مسابقه ادبي از جمله جايزه هوشنگ گلشيري، مسابقه 
بهرام صادقي و جايزه منتقدان و نويسندگان مطبوعاتي 
بوده  است. آثار او در بين اهالي جدي ادبيات طرفدار دارد، 
به خصوص آخرين کتابش رمان «شب ممکن» که موفق 
شد به چاپ سوم برسد و در بيشتر محافل ادبي کشور نقد 
 و بررسي شود. پيش از اين مجموعه داستان «کلمه ها 
 ،١٣٨٣ «پاگرد»  رمان   ،١٣٧٦ کهنه»  هاي  ترکيب  و 
مجموعه داستان «تقديم به چند داستان کوتاه» ١٣٨٦ و 

رمان «شب ممکن» ١٣٨٨ را به چاپ رسانده است. 
داستان بلند «شهربانو» و رمان «وقتي دلي» را نيز زير چاپ 
دارد. کار داستان نويسي را به طور حرفه اي از اواخر دهه 
٦٠ در حوزه هنري مشهد شروع کردم. با دوستان مشهدي 
جلسات زيادي را برگزار مي کرديم تا سال ٧٠ که به تهران 
آمدم. همان زمان يکي، ٢ داستان در روزنامه هاي «قدس» 

و «توس» منتشر کردم.
در  فارسي  ادبيات کالسيک  ديرباز  از  گويد:  خودش مي 
خراسان جنوبي، به خصوص در شهر بيرجند از مقام وااليي 
برخوردار بوده است. خاطرم هست به دليل حضور استادان 
تراز اول در بيرجند، دوره کارشناسي ارشد زبان و ادبيات 
فارسي دانشگاه آزاد در بيرجند زودتر از مشهد راه اندازي 
شد. زبان مردم جنوب خراسان به خصوص بيرجند درست 
همان الاليي و البته فخامت فارسي رودکي و فردوسي را 
 دارد. براي يک بيرجندي اديبانه حرف زدن زحمت زيادي
و  باشد، سجع  نمي خواهد. کمي که سعي کند خودش 
زيبايي از کالمش تراوش مي کند. بگذاريد نقل قولي بکنم 
از «خسرو حمزوي»، رمان نويس توانمند معاصر. او تعريف 
ايران را  مي کرد که من به خاطر شغلم، ٣٠ سال تمام 
وجب به وجب گشته ام. هيچ لهجه فارسي به شيريني و 
شيوايي بيرجندي نيست. يادآوري کنم که آقاي حمزوي 
(که خودش اصالتا طالقاني است) وقتي داشت اين حرف را 
مي زد، نمي دانست من بيرجندي هستم. منظورم اين است 
که براي خوش آمدن من اين حرف را نمي زد. البته اين را 
بگويم که ارتباط فرهنگي من بيشتر از آن که با خود شهر 
بيرجند باشد با زادگاه خانوادگي ام روستاي «نوزاد» است. 
از رسوخ فرهنگ پارسي در اين روستا و مردمان فرهيخته 
اش همين بس که زادگاه بزرگاني چون استاد «سعيدي» و 
دکتر «علوي» و بسياري ديگر بوده است. از همان کودکي 
پيرمردان و  نغمه هاي  ام و  بوده  نوزاد  را در  تابستان ها 
پيرزنان روستايم ناخودآگاه من را تربيت مي کرد. با اين که 
من در نوزاد به دنيا آمده ام اما هميشه خودم را متعلق به 

فرهنگ آن جا مي دانم.

و  روستايي  مناطق  توسعه  عدم  اشتغال،  و  بيکاري 
را  خانواده ها  که  هستند  مهمي  عوامل  از  محروميت ها 
اميد  به  که  مهاجرت هايي  مي کنند.  مهاجرت  به  ترغيب 
مناطق  از  مواقع  اکثر  در  بيشتر  آمد  در  و  زندگي  رونق 
محروم يا روستاها به شهرها انجام مي شود، اما در بسياري 
بروز  باعث  و  دارد  عکس  تاثير  مهاجرت  اين  موارد  از 

مشکالت جديد مي شود.
از چالش هاي جدي شهرهاي  امروز يکي  نشيني  حاشيه 
اداره  براي  را  شهري  مديريت  و  مي آيد  شمار  به  کشور 
موجود  است.آمارهاي  کرده  روبرو  مشکل  با  شهرها 
حكايـت از آن دارد كـه قريب ٢٠ تا ٣٠ درصد ساكنين 
و  كرده  زندگي  ناهنجار  سكونتگاه هاي  در  كالنشهرها 

دست به گريبان معضالت خاص محـالت فوق هستند.
همچنين خشکسالي هاي ١٧ ساله در استان موجب  شده 
تا روز به روز شاهد مهاجرت گسترده روستائيان به مرکز 

استان و روستاهاي اطراف آن باشيم.

مهاجرت هاي روستايي، گراني قيمت زمين 
شهري باعث حاشينه نشيني مي شود

فرسوده  بافت هاي  اداره  رئيس  فروزان،  حسن  محمد   
در  جنوبي،  خراسان  شهرسازي  و  راه  کل  اداره  شهري 
و سکونت هاي  نشيني  ايسنا گفت: حاشيه  با  گو  و  گفت 
آن  در  که  گفته مي شود  از شهر  مناطقي  به  غيررسمي 
ساخت و سازهاي غيرمجاز انجام گرفته و فاقد سند ثبتي 

است که شاهد اين پديده در شهر بيرجند نيز هستيم.
قيمت  گراني  روستايي،  مهاجرت هاي  برخي  افزود:  وي 
متقاضيان  برخي  ناآگاهي  از  استفاده  سوء  شهري،  زمين 
اين  ايجاد  زمين که در دام زمين خواران مي افتند سبب 

مناطق مي شود.
و  راه  کل  اداره  شهري  فرسوده  بافت هاي  اداره  رئيس 

شهر  تنها  بيرجند  داد:  ادامه  جنوبي  خراسان  شهرسازي 
طرح  اولويت  در  که  است  استان  نفر  هزار  صد  باالي 
توانمندسازي سکونتگاه ها غيررسمي توسط شرکت عمران 
و بهسازي شهري ايران قرا گرفت که طرح توانمندسازي 
محله   ٣ شامل  و  رسيد  تصويب  به   ٨٧ سال  حدود  آن 
تقريبي  مساحت  و  جعفر  بي  موسي  و  کارگران  جواديه، 
١٨٠ هکتار است.فروزان تصريح کرد: با همکاري دستگاه 
غير  سازهاي  و  ساخت  مديريت شهري،  و  اجرايي  هاي 
مجاز در مجاور شهر، تقريبا کنترل شده است. وي يادآور 
اقدامات  بر  عالوه  مصوب  طرح  قالب  در  همچنين  شد: 
اجرايي و کالبدي، توصيه ها و اقدامات اجتماعي، فرهنگي، 
اقتصادي و مديريت زمين و مسکن براي پيشگيري از اين 
پديده توسط دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مردمي پيش 

بيني شده است.

۵۰۰ خانوار خارج از طرح هادي روستايي

مهدي رونقي، معاون عمراني فرماندار بيرجند، نيز در گفت 
با ايسنا اظهارکرد: تعريفي که از حاشيه نشيني در  و گو 
کامًال  اجرايي  مباحث  در  بيان مي شود  اکادميک  محافل 
متفاوت است. وي با بيان اينکه حاشيه نشيني در اذهان 
نشيني  اگر حاشيه  است، گفت:  منفي همراه  بار  با  مردم 
کنار يک مرکز  در  از مردم  تعدادي  معني سکونت  به  را 
مشخص  برنامه  و  طرح  داراي  که  اصلي  سکونتگاهي 
 نيست بيان کنيم، در مرکز خراسان جنوبي به اين معني 
حاشيه نشيني وجود ندارد. معاون عمراني فرماندار بيرجند، 
يک  اينکه  معناي  به  را  نشيني  حاشيه  اگر  کرد:  تصريح 
سري معضالت در روستاهاي اطراف وجود دارد تعبيرکنيم 
وجود  نشيني  حاشيه  بيرجند  شهر  اطراف  روستاهاي  در 
روستايي  هادي  طرح  از  خارج  که  افرادي  تمام  و  دارد 
حاشيه  مي کنند  زندگي  بيرجند  اطراف  روستاهاي  در 

بيرجند  فرماندار  عمراني  معاون  تلقي خواهند شد.  نشين 
از طرح هادي روستايي  اظهارکرد: ۵۰۰ خانوار در خارج 
ساز  و  ساخت  به  نسبت  بيرجند  اطراف  روستاهاي  در 

غيرقانوني اقدام کرده اند.
رونقي يادآور شد: در ۱۰ سال اخير به واسطه شکل گيري 
باالتر رفتن  و  نوپا  استان  به عنوان يک  خراسان جنوبي 
جاذبه هاي آن  تعدادي از مردم روستاهاي خراسان جنوبي 
در ۱۰  داد:   ادامه  کرده اند.وي  مهاجرت  استان  مرکز  به 
سال اخير با اوج مهاجرت مردم از روستاها به شهر بيرجند 
عنوان يک  به  آنچه که  در حال حاضر  اما  بوديم  مواجه 
اطالق  نشيني  حاشيه  و  بود  مطرح  افسارگسيخته  پديده 
افراد  اين  که  چرا  ندارد  وجود  جنوبي  خراسان  در  گرفت 
در قالب يک طرح مصوب ساماندهي و امکانات الزم در 
اختيار آنها قرار گرفته است.معاون عمراني فرماندار بيرجند 
تصريح کرد: در روستاهاي اطراف شهر خارج از محدوده 
گرفته  صورت  سازهايي  و  ساخت  روستايي  هادي  طرح 
است و نمي توان به اين جمعيت هم اطالق حاشيه نشيني 
غير  سازهاي  و  ساخت  قالب  در  کرد:  تاکيد  کرد.رونقي 
مجاز و خارج از محدوده طرح هادي برخي منازل ساخته 
امر  اين  اخير  سال  چند  اقدامات  با  حدودي  تا  که  شده 

کاهش پيدا کرده است.

حاشيه نشيني يک بيماري اجتماعي

مرادي، يک جامعه شناس در خراسان جنوبي در گفت و 
گو با ايسنا گفت: خانواده هايي که با درآمد کم به شهرها 
پرهزينه  خانه هاي  در  اسکان  توان  و  مي کنند  مراجعه 
با  و  مي آورند  روي  شهرها  حاشيه  به  ندارند،  را  شهرها 
اسکان در خانه هايي که بدون مجوز، با حداقل امکانات و 
را  استانداردها ساخته مي شوند زندگي خود  بدون رعايت 
صورت  به  امروزه  حاشيه نشيني  افزود:  مي کنند.وي  آغاز 

يک معضل شهري خود را نشان داده چرا که بين پديده 
نظير سرقت،  اجتماعي  و مسائل  و جرايم  نشيني  حاشيه 
اعتياد، و انحرافات اجتماعي ارتباط تنگاتنگي وجود دارد 
به طوري که آمار جرايم بيانگر اينست که بيشتر جرايم در 

اين مناطق از شهر رخ مي دهد.
مهاجرت  و  شهرنشيني  بي رويه  رشد  داد:  ادامه  مرادي 
متعددي  ازجهات  است  بزرگ  شهرهاي  به  روستائيان 
 موجب شيوع بزهکاري، انحرافات اجتماعي و عوارض ناشي 
يک  نشيني  حاشيه  کرد:  تصريح  شود.وي  مي  آن  از 
بيماري و يک معضل اجتماعي به شمار مي رود و حاکي از 
عدم سالمت ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي است براي 
مقابله با چنين پديده زشتي و کاهش معضالت اجتماعي و 
فرهنگي ناشي از آن بايد بالدرنگ از گسترش آن ممانعت 
نشين  حاشيه  مناطق  اصالح  به  سپس  و  آورد  عمل  به 
اقتصادي  فقر  اظهارکرد:  جامعه شناس  کرد.اين  مبادرت 
اين  است  کم  نظارت  چون  دارد  دنبال  را  فرهنگي  فقر 
 مراکز محل خالف مي شود و انواع ناهنجاري ها در اين 
محله ها بيشتر است.مرادي با اشاره به اينکه چون فرهنگ 
اين مناطق پايين است خيلي هنجار شکني ها پديد مي آيد، 
افزود: مجموعه اي از مشکالت فرهنگي و اقتصادي سبب 
اجتماعي شوند. انواع آسيب هاي  اين مناطق داراي  شده 
اين  مناطق  اين  نشان کرد: مهم ترين معضل  وي خاطر 
است که مشکالت از حاشيه شهر  ها به داخل شهر  نيز 
مي آيند. اگر چه در ابتداي امر استان شدن مهاجرت ها را 
از روستاها و شهرهاي اطراف در حاشيه شهر بيرجند شاهد 
بوديم اما با اقدامات مسئوالن تا حدودي جلوي اين روند 
گرفته شد و امروز پس از گذشت يک دهه از استان شدن 
شاهد ساخت و سازهاي غير مجار در روستاهاي حاشيه 
امروز  اگر  که  هستيم  جنوبي  خراسان  استان  مرکز  شهر 
براي آن تدبير اساسي انديشيده نشود در آينده نه چندان 
دور معضالت زيادي را براي استان به وجود خواهد آورد.

مشاهير استان

جاذبه گردشگرى

آرامگاه سلطان ابراهيم رضا (ع)

 آرامگاه سلطان ابراهيم رضا مربوط به دوره تيموريان 
تا دوره قاجار است و در شهرستان درميان، روستاي 
مرداد   ۱۱ تاريخ  در  اثر  اين  و  شده  واقع  نصرالدين 
۱۳۷۶ با شماره ثبت ۱۸۸۵ به عنوان يکي از آثار ملي 

ايران به ثبت رسيده است
شكل  به  پالن  نظر  از  رضا  ابراهيم  سلطان  آرامگاه 
چهارضلعي است. فضاي داخلي كه بقعه در آن قرار 
داراي  محوطه  اين  است  مربع  بصورت  نيز  گرفته 
ديوارهاي مرتفعي است كه گنبدي بزرگ بر فراز آن 

ساخته شده، اين گنبد به كمك فيلپوش كه نظير آن 
كمتر در بناهاي اسالمي ديده شده، ساخته شده است. 
بر سطح ديوارهاي گنبد خانه تا ارتفاع ٥/١ متري آثار 
جالبي از هنر خوشنويسي ديده مي شود بعضي از اين 
خطوط داراي تاريخ نگارش مي باشند و تاريخ تعداد 

زيادي از آنها به دوران صفويه بر مي گردد.
ورودي بنا شامل يك پيش طاق و جلوخان ورودي 
سه  قوس  فرم  به  طاق  پيش  اين  سقف  كه  است 
معمول  خراسان  در  قوس  نوع  اين  كه  كند  بخش 
بوده،طراحي شده و در بخش فوقاني پيش طاق سعي 
همچنين  گردد  استفاده  تزئيني  طاقچه  چند  از  شده 
در قسمت سردر پيش طاق تزئينات گچبري زيبايي 
رفته  بكار  و مجوف  بصورت مشبك  گره  به طريقه 
است و باعث زيبايي هر چه بيشتر پيش طاق شده 
است.بدنه جنوبي آرامگاه مشتمل بر طاقنماهاست كه 
كف آنها با آجرهاي ٢٥×٢٥ فرش شده است قوس 
استفاده شده در طاق اين طاقنماها پنج و هفت تير 

مي باشد.
كف طاقنماهاي مزبور به مدفن تبديل شده است. 

جبهه شرقي بنا دقيقا به فرم ورودي طراحي شده و 
مشابهت با بدنه غربي آرامگاه را دارد در بدنه شمالي 
بنا نيز سه چشمه طاق بلند با قوس نيم دايره بكار 
دهليزهاي  داراي  نيز  بنا  اول  طبقه  در  است.  رفته 
متعدد است كه در روي طبقه همكف بنا ساخته شده 
چوبي  ضريحي  داراي  آرامگاه  داخلي  فضاي  است. 

است كه منبت كاري و مشبك كاري شده است. 

تصوير معضالت شهرى 
در پى پديـده 

حاشيــه نشينــى

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمـه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج 
 از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و 

تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 
 و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  

دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 
حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                           مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

بيرجند- شهرك صنعتى- نبش پويندگان غربى 6   همراه: 09155610755   تلفن: 05632255268   فكس: 05632255267

صنايــع سولــه ســازى علــى هـاشمــى
طراحى و ساخت انواع سازه هاى فوالدى جوشى و پيچ و مهره اى ، سوله ، جرثقيل سقفى و تير ورق

خدمـات ساختمانى عليزاده
اجاره جرثقيل ، باالبر، پيكور ويبراتور و ...

توليد و اجراى سقف ، بازسازى و تعميرات ساختمان 
(معمار پايه يك با كادرى مجرب) مشاوره رايگان

جنب پمپ بنزين معصوميه 09153612208

شركـت تعـاونى كارپـردازان نـوژان كويـر
اولين شركت داراى مجوز در خراسان جنوبى

انجام امور ادارى ، اشخاص حقيقى و حقوقى ، ثبت شركت ها و تغييرات ، ثبت طرح صنعتى ، ثبت اختراع
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چرا با وجود کار سخت موفق نمي شويم؟

فرض را بر اين مي گيريم که شما عاشق کار تجارت 
و در حوزه خاصي مشغول به فعاليت هستيد اما نتيجه 
مردم  خصوصيات  به  نيست.  بخش  رضايت  برايتان 
شهري که در آن زندگي مي کنيد و هم چنين عاليق 
و سليقه هاي آنها دقت کنيد. شايد حوزه فعاليتتان در 
شهري که در آن زندگي مي کنيد چندان رونق نداشته 
باشد و بايد در جايي ديگر که فعاليتتان در آنجا رونق 
نقطه  به  بنابراين  شويد.  کار  به  دست  دارد  بيشتري 
جغرافيايي که قرار داريد توجه کافي داشته باشيد. براي 
دستيابي به موفقيت در جايي قرار بگيريد که متناسب و 
هم جهت با هدفتان است. در غير اين صورت تالش 
نخواهدداشت. برايتان  اي  نتيجه  شما  روزي  شبانه 

يکي از رموز موفقيت در کار داشتن ارتباطات گسترده 
با افراد مختلف است. در حوزه اي که در آن فعاليت 
مي کنيد بايد دنبال آشنايي با افرادي باشيد که براي 
توسعه و رشد کارتان به شما کمک کنند. شايد هميشه 
 اينطور تصور مي کرديد که با کار سخت و شبانه روزي 
مي توانيد به موفقيت برسيد. در اين بين کمتر به خودتان 
توجه کرده و اغلب چهره و ظاهري نامرتب داشته ايد اما 
فراموش نکنيد ظاهر شما تا حدود زيادي نشان دهنده 
وجهه کاري است که در آن مشغول به فعاليت هستيد. به 
همان اندازه اي که به کارتان اهميت مي دهيد به ظاهر 
و آراستگي تان نيز اهميت دهيد تا بتوانيد روي مشتريان 
کاال و خدمات خود نيز تاثير بگذاريد. گاهي اوقات شما 
کنيد.  مي  زيادي  تالش  هدف  يک  به  رسيدن  براي 
 براي مثال براي اينکه به ترفيع شغلي برسيد سخت کار

مي کنيد اما متاسفانه در اين کار ثابت قدم نيستيد. با يک 
مثال ديگر برايتان روشن تر توضيح مي دهيم، فرض 
کنيد دنبال داشتن يک اندام ايده آل هستيد. در هفته 
يک بار ورزش و يک بار تنها يک وعده از رژيم غذايي 

سالم استفاده مي کنيد.

شخصيت آدمها را از طريق
 كردارشان توصيف كنيد تا 

هرگز فريب گفتارشان را نخوريد

مرد: ماشاا... عزيزم خونه تميز و مرتبه حتما وايبر 
قطع شده؟ زن: نه واال شارژر گوشى رو گم كردم، 

مجبور شدم خونه رو تميز كنم تا پيداش كنم!

نيكى و بدى كه در نهاد بشر است
شادى و غمى كه در قضا و قدر است

با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل
چرخ از تو هزار بار بيچاره تر است

براى دستيابى به موفقيت آنقدر به فكر 
اصالح خود باشيد كه وقتى براى انتقاد 

از ديگران نداشته باشيد.

گريستن نشانه ضعف نيست
 از زمان تولد نشانه اين بوده است

 كه شما زنده ايد

«شادي» بايد با تدبير و انگيزه دروني  ايجاد شود نه با يک 
عامل بيروني. شادي هايي که از بيرون ايجاد مي شود و 
داراي يک اراده فردي نيست نمي تواند مشکل مهمي از 
شخص را رفع کند. اين گونه شادي هاي ظاهري مانند 
هل دادن اتومبيل بي سوخت و روغن است! اين که در 
 يک موقعيت، ناگهان اتفاقي يا حرفي موجب خنده شود، 
نمي توان نامش را «شادي» گذاشت. بسيار آدم هاي به 
ظاهر خندان و پرهياهو در واقع دروني غمگين و افسرده 
دارند. شادي مؤثر حالتي است که شخص با خواست خود 
رابطه  رسد.چون  مي  آن  به  درون  از  برنامه شخصي،  و 
محکمي بين شادي و موفقيت هست و موفقيت در هر 
امري براي افراد شاد، سريع تر، راحت تر و بهتر به دست 
مي آيد، خوب است که به پاس «شادي» خود، آن را منتشر 
کنيم. اگر ما به روش هايي دست يافته ايم، به ديگران هم 
اين ابزار را بدهيم که بتوانند شاد بودن را تجربه کنند. چهار 
رمز شادبودن را به همکاران جوان خود که در ابتداي راه 
هستند و همچنين استاداني که در دوره تحصيل من با 
اخم خود نه تنها مانع صميميت بودند که فشار زيادي را 
بر دانشجويان و حتي کارکنان دانشکده تحميل مي کردند 

هديه مي کنم. 
١. يک معناي شفاف براي موفقيت بسازيد!

را  بايد به طور روشن آن  براي به دست آوردن هرچيز، 
بشناسيم. گاه نمي توان معني يک موضوع را از البالي 

کتاب يا راهنمايي استاد به دست آورد و بايد خود دست به 
کار شده با مواد اوليه آن را ساخت. اگر «موفقيت» براي 
ما به طور شفاف و واضح معني نداشته باشد، جاده زندگي 
و مسير حرکت ما مه آلود و مبهم بوده و طبعًا «جهت 
اين که  با توجه به  باشد.  تواند درست  حرکت» ما نمي 
امروزه، سرعت حرکت به طور شگرفي نسبت به گذشته 
افزايش يافته و حرکت در زندگي، آهنگ بسيار تندي پيدا 
کرده، اگر با ديد ناواضح حرکت کنيم، مثل راندن اتومبيل 
در مه و غبار غليظ کار خطرناکي کرده ايم. در رانندگي 
ممکن است خطا، با پول قابل جبران باشد اما در مسير 

زندگي، برگشت و جبران، با قيمت «عمر» خواهدبود. 
٢. از اشتغال طوالني بپرهيزيد!

بزرگ ترين مانع شادي واقعي، گرفتاري دائمي است! ما 
همواره گرفتار تر از آنيم که شادي را تجربه کنيم. هميشه 
مشغول تر از آنيم که فرصت فکر کردن به معني موفقيت 
را داشته باشيم. آن قدر کار داريم که نمي توانيم با خانواده 
يا عزيزانمان باشيم. فقط هرروز و همه ساعت و همچنين 
در همه ايام عمر، در گرفتاري غرق هستيم . اگر بخواهيم 
به مقوله هاي مهمي چون شادي و موفقيت فکر کنيم 
و بعد آن ها را تجربه نماييم، اول بايد زمان هاي خالي 

ايجاد کنيم! 
٣. به مقصد معتاد نشويد!

اگر دربرنامه خود، شادي و موفقيت را در آينده ترسيم کنيم، 

به مقصد اعتياد پيدا کرده ايم. در اين حال هميشه يک 
نقطه پايان فرضي را در ذهن تجسم کرده و مدام براي 
رسيدن به آن مي دويم و هيچ وقت هم به آن نمي رسيم. 
هرچند داشتن يک هدف نهايي مورد نياز است اما هر نقطه 
از مسير و هر موقعيتي در مسير زندگي هم مي تواند مانند 
مقصد باشد! يک همکار جوان گلپايگاني روزي به من گفت 
که «يک مسافرت استثنائي رفتم. استثنايي از اين جهت که 
برخالف هربار که از ابتداي سفر به مقصد فکر مي کردم، 
به محض نشستن در اتومبيل، به همسرم گفتم بيا از همه 
زمان سفر و همه چيزهاي مسير لذت ببريم.» بله! چرا 
عجله براي مقصد؟ چرا همه مسير طوالني يا کوتاه سفر 
 را به چيز ديگري فکر کنيم به عنوان «مقصد»؟ بعد هم

مي رسيم و باز به آن هم راضي نيستيم و بازهم به دنبال 
مقصد ديگري شتابان مي شويم، اغلب هم مقصد بعدي 
همان مبدأ است که به آن برمي گرديم!! براي رسيدن 
شتاب نکنيم، ما رسيده ايم. بله همين جا هم خود مقصد 
و  ريزه ها  در همين مسير همه چمن ها، سنگ  است. 
کوه هاي مسير را ببينيم و از آن ها لذت ببريم. البته به 
مقصد ديگر هم خواهيم رسيد اما با حوصله تر، شاداب تر 
و آماده تر. همان جايي که هستيم را مقصد کنيم.  فکر 
کنيم که چه بسيار افراد در اين عالم در آرزوي رسيدن 
به آن جايي هستند که ما ايستاده ايم.  از منزل به سوي 
در  اما  ندارد،  اشکالي  رويم؟ خب  مي  دانشگاه  يا  مطب 

همين مسيري که هرروز  با اراده خود يا با آي پاد و عينک 
آفتابي، چشم بسته طي مي کنيم، بسيار چيزهاي ديدني 
و شنيدني هست. اگر هم مناظر و صداها تمرکزمان را به 
 هم مي زند، بسيار چيزهاي ديگر در دسترس ما هست، 

از آنها لذت ببريم. 
٤. شادي خود را اولين مزد خود کنيد!

بين شادي و نوع دوستي يک ارتباط بزرگ هست! هميشه 
براي هرکاري ابتدا رضايت و شادي خود را درنظر داشته 
باشيد. اين ابدًا خودخواهي به معني منفي آن نيست! وقتي 
شما شاد باشيد، همان طور که نفس مي کشيد، شادي را 
بين مردم منتشر مي کنيد. وقتي شاد باشيد، دنيا را متفاوت 
مي سازيد. پس اولويت دادن به شادي شما نه تنها شما 
را سرزنده و موفق پيش مي برد بلکه در نهايت به شادي 
اطرافيان شما هم خواهد انجاميد. حتي رييس شما هم 
اگر دانا باشد، از شادبودن شما بيش از کارکردن شما لذت 
مي برد. نکته اي در گفتارهاي اوشو، -فيلسوف ارزشمند 
هندي- نظرم را جلب کرد: «تنها کاري را انجام بده که 
دوست داري و از آن لذت مي بري» هرکاري را آغاز مي 
کنيد بايد ابتدا شادي خود شما را تأمين کند وگرنه بي هوده 
است. اگر شادي را از همان ابتداي کار براي خود به عنوان 
مزد منظور کنيد، انجام کار نه تنها خستگي آور نيست، که 
لذت بخش شده و تمرکزتان را افزايش مي دهد. چنين 

کارکردني است که موفقيت را به شما عطا مي کند.
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مديريت بدون ميز

خاطره ويژه از شهيد محمد بروجردي:
فرمانده سپاه و جانشين قرار گاه حمزه بود. نشد يکبار 
در «قرارگاه حمزه»، او را پشت ميزش ببينم. اگر هم 
کاري با او داشتم يا مي آمد بيرون از اتاق و به کارم 
رسيدگي مي کرد يا اگر هم داخل اتاقش مي رفتيم، از 
پشت ميز کارش بلند مي شد و مي آمد اين طرف ميز 
و خيلي راحت کنارم مي نشست و صحبت مي کرديم.
تعجب کرده بودم که اين چه جور مديري است که هيچ 
وقت پشت ميزش نيست. با خودم گفتم که حتمًا با من 
اينطوره. خالصه احترام ما را نگه مي دارد. چند وقتي به 
کارهايش دقت کردم تا جواب سوالم را پيدا کنم و بفهمم 
که فقط با من چنين کاري مي کند يا با بقيه مراجعين هم 
اين طوريست. متوجه شدم آقاي بروجردي با همه همين 
شکلي تا مي کند، يعني اصًال پشت ميز به کارهايشان 
رسيدگي نمي کند.باالخره يک روز دلم را زدم به دريا 
و با خجالت پرسيدم: حاج آقا! چرا شما با ارباب رجوع 
پشت ميزت برخورد نمي کني؟ با خنده گفت: «برادرمن! 
 ميز رياست يک حال و هواي خاصي دارد که آدم را 
مي گيرد. پشت آن ميز من فرمانده و رئيسم و مخاطبم، 
ارباب رجوع است. من مي آيم اين طرف و کنار مردم 
مي نشينم تا توي آن حال و هواي خاص با آنها برخورد 
نکنم. اين طرف ميز من برادر مردم هستم و مثل يک 
برادر به مشکالتشان رسيدگي مي کنم.»چيزي نداشتم 

که بگويم. فقط سرم را انداختم پايين.
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عطر ، اُدكلن ، آرايشى 
معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

 تعميـر لـوازم گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  

32252174-09150570409 رجبى

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

تجربه كنيد.    09158668002

به يك نفر آشپز ماهر 
براى كار در رستوران نيازمنديم.

09380688484

به يك خانم كارمند بازنشسته 
در مطب دندانپزشكى نيازمنديم.

32435359 - 09155620654

به چند نفر خانم براى كار در رستوران 
نيازمنديم.    09305584367 

 آدرس: خيابان محالتي - جنب پارك

به تعدادى بازارياب خانم و آقا با سابقه كار و 
روابط عمومى باال و يك طراح فتوشاپ با سابقه كار 

براى همكارى در يك شركت تبليغات نيازمنديم.
32226589 - 09365403880

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

مى شود.   32225151 -09011619631

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

خدمات بيل مكانيكى
تخريب - گودبردارى - حفارى كانال     09151613361 - رضوى

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

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

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب عطيه اوحدى رشته مهندسى 
 شيمى به شماره 1637-10136مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند ارسال نمايد.

كارت بازرگانى شركت بهبود صنعت بيرجند
به مدير عاملى ايمان عليدوست به شماره 610208 با 

تاريخ انقضاى 88/3/29 صادره از اتاق بازرگانى ، صنايع و 
كشاورزى بيرجند مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

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

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

گوشت سرد: 
برزيل، ران، سردست، قلوه گاه گوسفندى، دمبه

گوشت گوساله تازه: 
ران، سردست ، قلوه گاه ، راسته فيله ، خوردگى

گوشت گوسفندى تازه:
الشه كامل ، راسته ، چلو گوشتى ، شيشليكى

ماهيچه ، الشه بدون استخوان

سوپرگوشت مـدرس
بيرجند - مدرس 1 

 انتهاى كوچه پالك 26-28
 09155623178

   09155610572
 09151613166-32226083

برادران دالكه

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

فروش باغ و زمين مزروعى بزرگ 
در روستاى سورگ (سر ناوه) 
همراه يك ساعت آب قنات 
به باالترين قيمت پيشنهادى

09122433554 - 09151604940 

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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

شستشوى مبل و صندلى ادارى 
شستشوى پتو
32445269

09151641857- حسينى گازار

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

آگهى  استخدام
شركت تعاونى توليد قهستان به يك نيروى 

فعال براى مدير عاملى نيازمند است.
09196301902

ساعت تماس: 9 صبح لغايت 14

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

كـاشت 
بـولت

                (ميلگرد)  در بتــون و سنگ
                                     بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 
 اطلس كمپرسور      09151636824
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اخبار ورزشى

عصرايران: متخصصان با بيان مضرات مصرف فست فود براي سالمتي مي گويند آسيب اين نوع تغذيه ناسالم به همه بدن مي رسد، اما بيشترين آسيب 
شامل کبد و دستگاه گوارش مي شود. ضمن اينکه از مواد نگهدارنده بسياري در اين ترکيبات بهره مي گيرند که اصًال مناسب نيستند. 
تحرک و ورزش مناسب مي تواند مانعي براي بسياري از آسيب هاي فست فودها باشد. 

آسيب فست فود به كبد و دستگاه گوارش 

آبميوه اي مفيد و بي نظير براي 
درمان بافت هاى چربى 

قدس آنالين: سلوليت يك مشكل زيبايي است 
در  شوند.  مي  مبتال  آن  به  ها  خانم   ٪٩٠ كه 

نتيجه اين بيماري، بافت هاي چربي در يك يا 
چند قسمت بدن تجمع مي يابند. از بين بردن 
بدن  هاي  قسمت  همه  از  ها  توده  اين  كامل 
تقريبا غيرممكن است زيرا  اگر به طور موقتي 

نيز محو شوند، ممكن است با تغيير در برنامه 
زندگي مجددا ظاهر شوند. با اين حال، عادات 
صحيح مانند تغذيه مناسب و تمرينات ورزشي 
مي تواند تا حد زيادي سلوليت را كاهش دهد 
و  آناناس  آب  دهد.  پوست  به  بهتري  ظاهر  و 
با  غذايي  تركيبات  از  اي  مجموعه  زنجبيل 

قدرت آنتي اكسيداني باال، تصفيه كننده و مدر 
است كه دفع مواد سمي و مايعات جمع شده در 
بدن را تسهيل مي كند. آناناس عالوه بر قدرت 
چربي سوزي باال، بيش از ۸۵٪ آب دارد. اين 

آبميوه خنك است و مي تواند ترميم بافت هاي 
منبع  نيز  زنجبيل  كند.  تسريع  را  ديده  آسيب 
شود  مي  محسوب  ها  اكسيدان  آنتي  از  غني 
و خواص ضدالتهابي، دفع مواد سمي و تصفيه 
كنندگي دارد كه خواص آناناس را تكميل كرده 
سازد. مي  نظير  بي  معجوني  را  آبميوه  اين  و 
مخلوط دو ماده آناناس و زنجبيل يك نوشيدني 
پاك كننده را مي سازد كه به رفع احتباس آب 
بدن كمك مي كند و همچنين موجب تحريك 
جريان خون و تسهيل دفع مواد سمي مي شود 

كه در بروز سلوليت تاثير دارند.

استرس هاى مزمن باعث
 ريزش مو مى شود

 
در  مزمن  استرس هاي  وجود  سالمانه: 
مو  ريزش  باعث  مي تواند  طوالني مدت 
اثر  در  ناگهاني  و  مزمن  استرس هاي  شود. 
و...  عزيزان  فوت  بيماري،  جراحي،  تروما، 
شود.  مو  ريزش  باعث  طريق  دو  از  مي تواند 
ريزش  باعث  اغلب  استرس  اول،  حالت  در 
حالت  اين  در  مي شود.  مو  رشد  توقف  و  مو 
و  مي شود  کم مويي  متوجه  مدتي  از  بعد  فرد 
تشديد  و  فرد  استرس  دامنه  بر  مساله  همين 
ريزش مو مي افزايد. در حالت دوم ريزش مو، 

استرس  مثل  ناگهاني  و  شديد  استرس هاي 
به  مو  ريزش  باعث  عزيزان،  فوت  از  ناشي 
ساده تر  عبارت  به  مي شود.  سکه اي  صورت 
موي  ريزش  استرس زا  حادثه  يک  دنبال  به 
بيماري  نوع  يک  که  مي افتد  اتفاق  ناحيه اي 
التهابي به شمار مي رود و نياز به درمان هاي 

پزشکي دارد. در ريزش موي سکه اي، درمان 
مي شود.  مو  مجدد  برگشت  باعث  دارويي 
بدون  موارد  درصد   ٤٥ تا   ٤٠ حدود  در  البته 

درمان هم رشد مو قابل برگشت است

غنى ترين منابع غيرلبنى كلسيم دار 

عصرايران: اسفناج حاوي کلسيم بااليي است، اما 
به دليل وجود ترکيبي به نام اسيد اگزاليک تنها ٥ 
درصد کلسيم آن قابل جذب است. چغندر، برگ 
چغندر و ريواس نيز همين شرايط را دارند. تقريبا 

٩٩ درصد کلسيم در استخوان ها و دندان ها و يک 
درصد باقيمانده در خون، مايعات خارج سلولي و 
ديگر بافت هاي بدن يافت مي شود. يکي از عادات 
مناسب، مصرف منابع کلسيم دار در سال هاي قبل 

از بلوغ و دوران نوجواني بخصوص براي دختران 
است که موجب افزايش توده استخواني در سنين 
جواني و جلوگيري از استئوپروز (پوکي استخوان) 
در دوران يائسگي مي شود. خانواده کلم (کلم پيچ، 
کلم بروکلي و کلم قمري) و سبزيجات برگ سبز 
و تيره، شلغم، خردل، بادام و استخوان هاي ماهي 
از کلسيم  منابع غيرلبني غني  از جمله  ساردين 

محسوب مي شوند. 
  

براى آزمايش قند خون 
چند ساعت ناشتا باشيم؟

 
از ۴۰ سال در  افراد بيش  تمامي  نيوز:  سالمت 
معرض خطر ابتال به ديابت نوع ۲ هستند و بايد 
هر ۳سال يک بار تحت آزمايش قند خون قرار 
بگيرند. زمان الزم براي آزمايش چربي هاي خون 
و  ناشتا ٢١ ساعت  قند خون  براي  ١٤ ساعت، 
براي آزمايش هايي مانند اوره، آنزيم هاي کبدي، 
آهن سرم، هورمونها نيز توصيه شده همان ٢١ 
ساعت رعايت شود. قند خون بين ٧٠ – ٩٩ ميلي 
بين  .قند خون  ليتر طبيعي است  گرم در دسي 
١٠٠ – ١٢٥ مرحله پيش ديابت است . اگر قند 
خون ناشتا دو يا چند بار باالتر از ١٢٦ ميلي گرم 
در دسي ليتر باشد، تشخيص ديابت مطرح است.

 استرس هاى مزمن باعث ريزش مو مى شود

6
ايستگاه سالمت

حوادث

معرفى برترين هاى مسابقات
 قهرمانى شطرنج بيرجند

فکري  بازي هاي  و  شطرنج  هيئت  دبير  فارس: 
بر سکوي  ذابحي  و  رمضاني  گفت:  جنوبي  خراسان 
نخست مسابقات شطرنج قهرماني شهرستان بيرجند 
مسابقات  اين  در  کرد:  اظهار  ميزاني  جواد  ايستادند. 
به  دور  شش  در  دختر  و  پسر  شطرنج باز   ٦٠ حدود 
ورزشي  مجموعه  شطرنج  خانه  در  سوئيسي  روش 
پرداختند.وي  رقابت  به  يکديگر  با  بيرجند  واليت 
تصريح کرد: علي رمضاني قهرمان مسابقات شطرنج 
نوجوانان پسر بيرجندي شد، مصطفي شاهدادي نايب 
قهرماني را از آن خود کرد و بيژن ميزاني در جايگاه 
سوم ايستاد. وي يادآور شد: مرضيه ذابحي بر سکوي 
نخست مسابقات بخش بانوان اين دوره از مسابقات 
قرار گرفت، کوثر اميدي نژاد رتبه دوم را کسب کرد و 

عاليه اژدري مقام سوم را بدست آورد. 

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ خردساالن 
استان اعزامى به مسابقات كشورى 

استان  خردساالن  پنگ  پينگ  قهرماني  مسابقات 
به صورت  دولت  هفته  گراميداشت  جنوبي،  خراسان 
دوره اي با حضور شهرستان هاي بيرجند و فردوس 
برگزار شد. در پايان اين مسابقات، مصطفي طاهري 
و سيد سپهر عندليب از بيرجند مقام هاي اول و دوم 
از فردوس  اميرحسين نخجواني فر  را کسب کردند، 
و سيد صدرا خراشادي از بيرجند مشترکًا سوم شدند.
نفرات اول و دوم اين مسابقات به مسابقات قهرماني 
ميزباني  به  شهريورماه   ٢٣ لغايت   ٢١ از  که  کشور 

استان قزوين برگزار مي شود، اعزام خواهند شد.

برترين هاى مسابقات تنيس خاكى 
استان معرفى شدند

استان  تنيس  هيئت  توسط  خاکي  تنيس  مسابقات 
خراسان جنوبي در سطح آزاد جمعه گذشته برگزار شد. 
اين مسابقات با حضور ١٦ نفر به صورت تک حذفي و 
با داوري حسين چرم پيشه، مجتبي سيروسي، معين 
کريم پور و هادي شواکندي برگزار و در پايان صادق 
بيرجندي، حسن خسروي و مجتبي ابوالحسن نژاد به 

ترتيب مقام هاي اول تا سوم را کسب کردند.

تيم ملى بسكتبال ايران قهرمان 
جام ويليام جونز شد

ايرنا: تيم ملي بسکتبال ايران براي پنجمين بار قهرمان 
جام بين المللي ويليام جونز چين تايپه شد. ملي پوشان 
بسکتبال ايران ديروز در آخرين مسابقه خود در اين دوره 
از رقابت ها به مصاف تيم اسپارتاک پريموري روسيه 
رفتند و با نتيجه ٧٨ بر ٥٤ به پيروزي رسيدند. تيم ايران 
با اين پيروزي ١٥ امتيازي شد و يک روز پيش از پايان 

رقابت ها قهرماني خود را قطعي کرد.

سه كشته و يك مجروح در برخورد 
دو موتورسيكلت با وانت پيكان

در برخورد دو دستگاه موتورسيکلت با وانت پيکان ٣ نفر 
از راکبان موتورسيکلت در دم فوت و يک نفر مصدوم 
شد.فرمانده پليس راه خراسان جنوبي گفت: با اعالم 
مرکز فوريت هاي پليسي١١٠ مبني بر تصادف فوتي در 
جاده هاي فرعي سرايان مأموران به محل حادثه اعزام 
شدند. سرهنگ رضايي گفت: مأموران مشاهده کردند 
دو دستگاه موتورسيکلت با چهار نفر راکب و سرنشين 
با خودروي پيکان وانت برخورد کرده است که سه نفر 
از راکبان موتورسيکلت در دم فوت کردند و يک نفر 

مصدوم و بيمارستان اعزام شده است.

پياده روى با كوله پشتى پر از ترياك

 ٧٣ کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
کيلوگرم ترياک در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
شاهوردي گفت: در اجراي مرحله دوم از طرح ارتقاي 
امنيت اجتماعي در سال ٩٤ ،مأموران انتظامي شهرستان 
نهبندان هنگام کنترل محورهاي فرعي به سه نفر که 
به صورت پياده در تاريکي شب قصد عبور از کمين 
مأموران را داشتند مشکوک شدند و به آنان دستور ايست 
دادند .عابران پياده به اطراف متواري شدند و بار خود را 
رها کردند که بالفاصله با تعقيب پليس متهمان دستگير 
شدند. در بازرسي از بار متهمان ٧٣ کيلوگرم ترياک در 

قالب سه کوله پشتي کشف شد.

وقوع 35 فقره تصادف درون شهرى 
در هفته اى كه گذشت

از  رانندگي خراسان جنوبي  و  راهنمايي  پليس  رئيس 
وقوع ٣٥ فقره تصادف طي هفته گذشته در معابر درون 
شهري استان خبر داد. سرهنگ رضايي گفت: در هفته 
گذشته خوشبختانه شاهد تصادفات فوتي نبوده ايم ولي 
متاسفانه تعداد ٤٥ نفر از شهروندان مجروح شده اند. وي 
علت ٦٣ درصد از مجموع تصادفات را عدم رعايت حق 
تقدم، ١٧ درصد عدم توجه به جلو و ٢٠ درصد را نيز 
ساير علل دانست.وي همچنين از ثبت ٤١٤٨ فقره انواع 
تخلف رانندگي در يک هفته گذشته خبر داد که از اين 

تعداد ٨٧٧ فقره حادثه ساز بوده است.

كشف محموله غيرمجاز پرندگان 
زينتى در شهرستان نهبندان 

حامل غير مجاز پرندگان زينتي در شهرستان نهبندان 
دستگير شد. محمد کاظم شکرگزار رئيس اداره حفاظت 
محيط زيست شهرستان نهبندان گفت: ماموران اجرايي 
يگان حفاظت شهرستان نهبندان با همکاري مامورين 
از  آباد  سهل  حسيني  شهيد  بازرسي  ايست  انتظامي 
زاهدان-  مسير  در  که  اتوبوس  دستگاه  يک  بازرسي 
مشهد در حال تردد بود موفق به کشف و ضبط تعداد 
٤٣ قطعه پرنده زينتي از انواع طوطي شد. وي افزود: 
در اين رابطه يک نفر متخلف دستگير و براي رسيدگي 

قانوني تحويل مراجع قضايي شهرستان شد.

كشف كاالى قاچاق در «طبس»

 ٦٣ کشف  از  طبس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
 ميليون ريال کاالي قاچاق در اين شهرستان خبر داد.

بازرسي  ايستگاه  مأموران  گفت:  جالليان  سرهنگ 
«ديهوک» طبس هنگام کنترل خودروهاي عبوري به 
يک دستگاه اتوبوس اسکانيا مشکوک شدند و راننده 
خودرو را متوقف کردند. وي گفت :مأموران خودرو را 
بازرسي کردند که در بازرسي از خودرو ١٧٥ثوب انواع 
به وزن ٩٦ کيلوگرم کشف شد که  پوشاک خارجي 
 کارشناسان ارزش آن را ٦٣ ميليون ريال برآورد کردند .
سرهنگ جالليان تصريح کرد : متهم با تشکيل پرونده 

به مراجع قانوني معرفي شد.

نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

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

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)

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه  مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمـه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج 
 از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و 

تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 
 و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  

دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 
حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                           مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
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برگزارى محفل انس با قرآن با حضور قارى بين المللى در مركز آموزش 04 امام رضا (ع) 
محفل انس با قرآن صبح ديروز با حضور فرماندهان، كاركنان پايور و وظيفه مركز آموزشى 04 امام رضا (ع) بيرجند برگزار شد. منصورى 
نيا رئيس عقيدتى سياسى اين مركز گفت: قرآن يكى از شافعان انسان ها و واسطه اى بين ما و خداوند است، شفاعت شامل حال كسانى 
خواهد شد كه شايستگى هايى را دارا بوده و در خود ايجاد كنند. به گفته وى قرآن در دنيا تنها به قرائت و خواندن آن نيست بلكه آن چيزى 

كه معيار خداست انس و الفت عملى آيات قرآن است. گفتنى است قارى اين محفل طوسى قارى بين المللى قرآن بود.

جاى خالى تعاونى هاى بخش صنعت 
در شهرستان بشرويه

اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره  رئيس  فارس- 
بشرويه گفت: با توجه به ظرفيت باالى اين شهرستان 
در بخش صنعت، جاى خالى تعاونى هاى حوزه صنعت 
در بشرويه احساس مى شود. حسن زاده ميدانى اظهار 
كرد: با توجه به اينكه اشتغال اكثر افراد در اين منطقه 
تعاونى هاى  از  در بخش كشاورزى است، 73 درصد 
بشرويه در حوزه كشاورزى و دامپرورى فعال هستند.

و  هزار   3 را  بشرويه  تعاونى هاى  اعضاى  تعداد  وى 
514 نفر اعالم كرد و گفت: شركت هاى تعاونى اين 
شهرستان تاكنون در رديف تعاونى هاى فعال در استان 
خراسان جنوبى بوده اند. حسن زاده تعاونى هاى فعال 
در حوزه صنعت در بشرويه را 35 تعاونى خواند و ادامه 
داد: با توجه به ظرفيت هاى باالى بشرويه در زمينه 
صنعت اما جاى خالى تعاونى هاى بيشترى در بخش 
صنعت در بشرويه احساس مى شود. وى خاطرنشان 
اجرايى  نهادهاى  ساير  همكارى  با  اميدواريم  كرد: 
چرخه  در  تعاونى ها  پررنگ  حضور  و  پويايى  شاهد 

اقتصاد شهرستان به ويژه در حوزه صنعت باشيم.

14 هزار نفر در استان
 كارت ملى هوشمند دريافت كردند

مهر- مدير كل ثبت احوال خراسان جنوبى از صدور 
كارت ملى هوشمند براى 14 هزار و 651 نفر در استان 
خبر داد. پور حسين گفت: از ابتداى آغاز اين طرح در 
استان تاكنون تعداد 18 هزار و 131 فقره درخواست 
كارت هوشمند ملى از متقاضيان اخذشده است. وى  
عنوان كرد: در پنج ماه گذشته نيز بالغ بر پنج هزار و 
812 فقره درخواست كارت هوشمند ملى از متقاضيان 
به ثبت رسيده است و در حال حاضر 16 ايستگاه براى 

صدور كارت هوشمند ملى در استان فعال است. 

شناسايى و كشف وقف 240 فنجان آب 
و اراضى به ارزش 360 ميليون در قهستان

بيرجند و  امور خيريه شهرستان  اوقاف و  اداره  رئيس 
درميان از شناسايى و كشف 240 فنجان آب و اراضى 
گسورگ  مزرعه  در  تومان  ميليون   360 ارزش  به 
قهستان خبر داد. حجت االسالم خدايى درباره وقف 
هاى شناسايى شده گفت: با همكارى مردم و همت 
شناسايى  دهگردشى  طرح  در  اوقاف  اداره  كاركنان 
ثبت  موقوفات  اين  حاضر  حال  در  و  گرفت  صورت 
سامانه جامع اداره اوقاف شده تا بر اساس نيت واقف 
موقوفه كشف  گفته وى  به  گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
شده بانيت تعزيه دارى حضرت ابا عبدا... الحسين(ع) در 
محرم مى باشد. وى يادآور شد: بيشترين نيت واقفين در 
خصوص وقف هاى كشف شده با نيت عزادارى و اطعام 

عزاداران در ايام محرم و صفرثبت شده است.

همايش تجليل از تعاونى هاى برتر 
نهبندان برگزار مى شود 

نهبندان  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره  رئيس 
شركت   2 نهبندان  در  تعاون  هفته  طول  در  گفت: 
تعاونى افتتاح خواهد شد. محمدى اظهار كرد: هدف 
از گراميداشت اين هفته، ترويج فرهنگ كارگروهى، 
تأثيرپذيرى شيوه  تعاون بر توسعه كشور و استان ها و 
فرصتى براى تجليل از تعاونگران برتر و ايجاد رويه  
كار و كارآفرينى ميان آحاد مردم است. وى از فعاليت 
تعداد بيش از 140 تعاونى در اين شهرستان خبر داد 
كشاورزى،  بخش  در  بيشتر  تعاونى ها  اين  افزود:  و 
دارند.  فعاليت  معدنى  و  صنعتى  خدمات،  مسكن، 
محمدى تصريح كرد: طى برنامه ريزى هاى انجام 
برتر و حاميان  تعاونى هاى  از  شده همايش تجليل 
بخش تعاون نهبندان نيز با حضور مدير كل تعاون، 

كار و رفاه اجتماعى استان برگزار خواهد شد.

جابجايى 630 هزار مسافر 
توسط راه آهن شرق كشور 

ماهه   5 در  گفت:  شرق  آهن  راه  مديركل  تسنيم- 
نخست امسال 631 هزار و 440 مسافر در اين منطقه 
 5 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  كه  شد  جابه جا 
درصد افزايش داشته است. اقبالى اظهار كرد: در مدت 
5 ماه نخست سال گذشته يك ميليارد و 444 ميليون 
و 970 هزار و 600 تن كيلومتر بار خالص در اين ناحيه 
حمل شد كه نسبت به پنج ماه امسال كه معادل يك 
ميليارد و 383 ميليون و 511 هزار و 555 تن كيلومتر 
افزود: همچنين  است. وى  داشته  بود 4 درصد رشد 
در پنج ماه امسال تن كيلومتر بار ناخالص حمل شده 
در اين منطقه 2 ميليارد و 598 ميليون و 24 هزار و 
180 تن كيلومتر است كه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته  از رشد 5 درصدى برخوردار بود.

استقبال مردم خراسان جنوبي 
                 از فيلم محمد رسول ا...  

مردم خراسان جنوبى از فيلم محمد رسول ا... استقبال 
كردند. به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، سرپرست 
اداره سمعى و بصرى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خراسان جنوبى گفت: در هفته گذشته 3 هزار و 641 
كردند.  ديدن  سينمايى  فيلم  اين  استان  اين  در  نفر 
غالمى افزود: اين فيلم 165 ميليون و 280 هزار ريال 
گفته وى  به  است.  فروخته شده  جنوبى  خراسان  در 
فيلم محمد رسول ا... در هفته گذشته در 4 سينماى 
متوسط  طور  به  فردوس  و  قاين  بيرجند،  شهرهاى 
روزانه  افزود:  اكران شد. غالمى  نوبت  در 11  روزانه 
500 نفر در خراسان جنوبى از اين فيلم ديدن كردند. 
سينماهاى  در  ها  فيلم  ترين  بيننده  پر  اين  از  پيش 

خراسان جنوبى 50 تا 60 نفر بيننده داشت.

ثبت 8 هزار تخلف در جاده هاى استان

در  گفت:  جنوبى  خراسان  راه  پليس  فرمانده  فارس- 
هفته گذشته 8 هزار و 572 فقره تخلف رانندگى در 
جاده هاى استان ثبت شد. رضايى اظهار كرد: در طول 
هفته گذشته 43 فقره تصادف در جاده هاى استان رخ 
داده است كه از اين تعداد پنج فقره جزو تصادف فوتى 
اين تصادفات منجر  بوده است. وى تصريح كرد: در 
به فوت هشت نفر از هموطنان ما شد. وى 34 فقره 
در هفته  را  استان  جاده هاى  در  داده  رخ  تصادفات  از 
گذشته جزو تصادفات جرحى دانست و يادآور شد: در 
اين تصادفات 62 نفر مجروح شدند.رضايى ادامه داد: از 
مجموع تصادفات جاده اى هفته گذشته در استان تعداد 
چهار فقره تصادفات خسارتى بوده است. رضايى تصريح 
كرد: عدم توجه كافى به جلو با 44 درصد عمده علت 

تصادفات جاده اى هفته گذشته استان بوده است.

يادواره سردار شهيد كاوه 
و سرداران شهيد قاين برگزار شد

فارس- يادواره سردار شهيد كاوه و سرداران شهيد قاين 
با حضور جانشين بسيج مستضعفين كشور برگزار شد.  
جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين در اين مراسم 
با اشاره به تهديدات مختلف دشمن گفت: گزينه هاى 
ما در مقابل گزينه جنگ آمريكايى ها سرداران شهيدى 
آماده  همچنان  كه  جوانانى  و  بوده  كاوه  همچون 
جانفشانى هستند. سردار على فضلى با بيان اينكه قاين 
خاستگاه شهداى بزرگى همچون كاوه، ناصرى، كميلى 
و امين زاده است، تصريح كرد: بايد اين شهدا الگوى 
جوانان امروز باشند. وى با اشاره به شجاعت و دليرى 
شهيد كاوه يادآور شد: كاوه فرمانده لشكر ويژه شهدا 
از جنس فرماندهانى بود كه همه بعثى ها به خصوص 
او هراس داشتند.  از شجاعت  انقالب  منافقين و ضد 
وى از شركت ساالنه بيش از 5 ميليون نفر در اردوهاى 
راهيان نور خبر داد و تصريح كرد: اين اردوى معنوى و 
سفر به كربالى ايران حج بصيرتى است كه شهدا در 

آن چراغ هدايت هستند.

شركت 212 نفر در آزمون
 هماهنگ سنجش مهارت در نهبندان

اى  حرفه  و  فنى  آموزش  مركز  مدير  خبر-  گروه 
آزمون  مرحله  چهارمين  در  نفر   212 گفت:  نهبندان 
هماهنگ سنجش مهارت و صالحيت حرفه اى پايان 
دوره كارآموزان شركت كردند. مالدارتنها اظهار كرد: 
اين آزمون در دو بخش دولتى و خصوصى و متقاضيان 
صنايع  بافان،  قالى  ساختمان،  صنعت  بخش هاى 
اتحاديه و اصناف برگزار  نان و غله و بخش  دستى، 
شد. به گفته وى در مجموع 212 نفر در اين آزمون 
شركت كردند كه در صورت قبولى و كسب حدنصاب 
نمره آزمون عملى موفق به دريافت گواهينامه مهارت 
مى شوند. وى ادامه داد: افراد قبول شده مى توانند از 
مزاياى مختلفى نظير وام هاى خوداشتغالى، مشاغل 
مند شوند. وى  بهره  اجتماعى  تأمين  بيمه  و  خانگى 
خاطر نشان كرد: شركت كنندگان در آزمون مى توانند 
از روز سه شنبه 17 شهريور ماه با مراجعه به سايت 
آزمون  وضعيت  از   www.portaltvto.com

كتبى خود اطالع پيدا كنند. 

اهداى پنج مورد جهيزيه 
به نوعروسان تحت حمايت امداد بشرويه

گروه خبر- مدير كميته امداد امام خمينى(ره) بشرويه 
گفت: اين نهاد در راستاى ترويج امر ازدواج 5 مورد 
جهيزيه، به نوعروسان تحت حمايت اهدا كرد. برمك 
افزود: براى پرداخت اين تعداد جهيزيه مبلغى بالغ بر 
هزينه  نيكوكار  خيرين  طرف  از  ريال  ميليون   150
شده است. وى ادامه داد: فراهم كردن شرايط ازدواج 
آسان در جوانان در امر سالم سازى جامعه بسيار مؤثر 
است در همين راستا اين نهاد با توجه به اهميت لزوم 
تشكيل خانواده در جوانان و با ايجاد شرايط ازدواج 
براى آنها در اين زمينه نقش فعالى دارد و برگزارى 
دوره هاى آموزشى قبل از ازدواج براي نوعروسان از 
ديگر برنامه هاي اين نهاد مي باشد كه سبب شناخت 

درست و رفتار مناسب در زندگى مشترك مى شود.

دغدغه هاى شهروندان و پيگيرى هاى آوا با نظر مساعد اعضاى شورا نتيجه داد

اصالح و تعديل تعرفه هاى عوارض شهردارى بيرجند
حسين زاده- اخيراً با توجه به گاليه هاى شهروندان درباره 
تعرفه عوارض شهردارى، پرونده اين موضوع در روزنامه باز 
نوبت  چند  در  زمينه  اين  در  شهروندان  هاى  دغدغه  و  شد 
بيرجند روز گذشته  مطرح شد. رئيس شوراى اسالمى شهر 
به  شورا  اعضاى  توجه  دهنده  نشان  كه  شايسته  اقدامى  در 
از مصوبه اعضاى شوراى  مطالبات به حق شهروندان است 

شهر براى رفع مشكالت مدنظر شهروندان خبر داد.

رضا زنگويى گفت: با در نظر گرفتن نظرات شهروندان محترم 
به منظور رونق بخشيدن به بازار ساخت و ساز و در راستاى 
سياست هاى دولت تدبير و اميد براى تعديل و تثبيت قيمت، 
اعضاى شوراى اسالمى شهر بيرجند پس از برگزارى جلسات 
پنجشنبه  روز  سرانجام  مربوطه،  كارشناسان  حضور  با  متعدد 
12 شهريور ماه درباره تعديل و اصالح تعرفه هاى سال 94 
بينى پيش  كه  كردند  اتخاذ  تصميماتى  بيرجند   شهردارى 

مى شود با در نظر گرفتن اين موارد، كاهش مناسبى در مبالغ 
پرداختى براى صدور پروانه و استفاده از كاربرى هاى انتفاعى 
را شاهد خواهيم بود. زنگويى با اشاره به اينكه اين موارد در 
شوراى اسالمى شهر بيرجند به تصويب رسيده و پس از طى 
سلسله مراتب قانونى براى اقدام به شهردارى ابالغ شده است، 
اظهار كرد:با لحاظ موارد مصوب، به دغدغه هاى شهروندان 

محترم پاسخ داده شده و مشكالت مدنظر آنان رفع مى شود.

از 25  استان  كتاب  بزرگ  نمايشگاه  دهمين  خبر-  گروه 
نمايشگاه  آذرماه سال جارى در محل  لغايت 1  ماه  آبان 

بين المللى بيرجند برپا خواهد شد. 
معاون سياسى امنيتى و اجتماعى استاندارى خراسان جنوبى 
روز گذشته در جلسه برنامه ريزى دهمين نمايشگاه بزرگ 
كتاب استان كه در محل استاندارى برگزار شد؛ ضمن مهم 
دليل   به  بيان داشت:  برشمردن بحث كتاب و كتابخوانى 
برخى محدوديت ها و شرايط، نياز است تمامى دستگاه هاى 
با  ارتباط  در  را  الزم  همكارى  و  مساعدت  استان  اجرايى 
برپايى اين فعاليت فرهنگى داشته باشند. حسينى با اشاره به 
اينكه نمايشگاه كتاب به عنوان يك رويدادى مهم فرهنگى 
و ملى است، افزود: در اين رويداد كه در نمايى ملى و با 
حضور ناشران برجسته كشور برگزار مى شود، الزم است 
همه دستگاه هاى اجرايى استان درگير و بخشى از مسئوليت 
ها را قبول كنند. وى با برشمردن مشكالت حوزه كتاب و 
كتابخوانى در استان خواستار رفع اين مشكالت شد و اظهار 

 كرد: الزم است در راستاى افزايش سرانه مطالعه افراد جامعه 
ضمن  حسينى  پذيرد.  صورت  اى  گسترده  هاى  تالش 
تأكيد بر جايگاه ويژه كتاب در افزايش سطح فرهنگ،  يكى 
را بسط و توسعه  اين حوزه  فعاليت هاى  از اساسى ترين 

فرهنگ مطالعه و كتابخوانى ذكر كرد.

كتاب به عنوان مهمترين كاالهاى فرهنگى 
در سبد خانوار قرار گيرد

نيز  جنوبى  خراسان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
كتاب  بزرگ  نمايشگاه  دهمين  كرد:  اظهار  جلسه  اين  در 
خراسان جنوبى امسال در فضاى يك هزار و320 متر مربع 
نمايشگاه بين المللى استان برپا مى شود. وى با بيان اينكه 
اين جلسه با هدف برنامه ريزى، سياستگذارى و هماهنگ 
گرفته،  شكل  نمايشگاه  اين  با  مرتبط  فعاليت  هاى  كردن 
بيان كرد: الزم است همه دستگاه هاى اجرايى استان در 
اين امر ما را يارى كنند. محبى قرارگيرى كتاب به عنوان 

از  را  خانوار  در سبد  فرهنگى  كاالهاى  مهمترين  از  يكى 
اهداف برگزارى اين نمايشگاه عنوان كرد و افزود: ارائه اين 
از ديگر  با در نظر گرفتن تخفيف هاى مناسب  محصول 
استانى كتاب  نمايشگاه  برگزارى  ما در طول  برنامه هاى 
خواهد بود. وى اذعان كرد: حمايت از ناشران و نويسندگان 
در عرصه كتاب بسيار حائز اهميت است و سعى ما بر اين 

است از دغدغه هاى فعاالن اين عرصه بكاهيم.
از عرضه كتب مختلف علمى، فرهنگى، مذهبى،  محبى 
همچنين  و  نمايشگاه  اين  در  آموزشى  و  درسى  هنرى، 

مشهور  اساتيد  حضور  با  تخصصى  نشست هاى  برگزارى 
خبر داد. وى ادامه داد: در تهران از ناشران متقاضى حضور 
در اين نمايشگاه توسط مؤسسه نمايشگاه هاى فرهنگى، 
مجرى برپايى اين گونه نمايشگاه ها ثبت نام مى شود و ناشر 
كتاب هاى  بايد  استان  كتاب  نمايشگاه  در  كننده  شركت 

خود را با تخفيف در اختيار خريداران قرار دهند.
گفتنى است در ادامه اين جلسه هر يك از اعضا شركت 
پيشنهادات خود  نقطه نظرات و  ارائه  به  كننده در جلسه 

درباره برگزارى هرچه بهتر اين نمايشگاه پرداختند.

دهمين نمايشگاه بزرگ كتاب استان 25 آبان؛

 گشـايش مى يابد

ساخت فاز اول مركز فرهنگى دفاع مقدس استان در مراحل پايانى قرار دارد
خراسان  مقدس  دفاع  فرهنگى  مركز  اول  فاز  ساخت 
شبستان،  گزارش  به  دارد.  قرار  پايانى  مراحل  در  جنوبى 
دفاع مقدس  ارزش هاى  نشر  و  آثار  بنياد حفظ  جانشين 
خراسان جنوبى با اشاره به كار طراحى، ساخت و محوطه 
سازى فاز اول باغ موزه دفاع مقدس گفت: اين قسمت از 
باغ موزه در قالب 6 هكتار با اعتبارى بالغ بر 78ميليون 
تومان در حال اتمام است. برازنده مقدم با اشاره به ساخت 
باغ موزه دفاع مقدس در خراسان جنوبى اظهار كرد: تهيه 
زمين پارك موزه دفاع مقدس در زمينى به مساحت 32 
هكتار از زمين هاى ارتش بيرجند با توافق و خريدارى از 

مسكن وشهرسازى در دستور كار قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه قيمت تمام شده اين زمين 998 ميليون 
اين  از  تومان  ميليون   357 تاكنون  افزود:  است،  تومان 
مبلغ پرداخت شده است. وى با اشاره به اينكه مطالعات 
محتوايى موزه با مشورت پيشكسوتان صورت گرفته است، 
عنوان كرد: تاكنون بابت اين موضوع يك ميليون تومان 
هزينه شده است و براى راهكارهاى مطالعاتى و محتوايى 
كه تعريف شده و درحال انجام مى باشد نيز 15 ميليون 

تومان هزينه شده است.

مخابراتى  اقالم  و  سپاه  توسط  تأمينى  اقدامات 
توسط پدافند هوايى ارتش تأمين شده است

برازنده مقدم با اشاره به اسناد جمع آورى شده نيز گفت: 

با اعزام تيم هاى تخصصى به شهرستان هاى همجوار، 
اسناد قابل توجهى جمع آورى شده كه بعد از جمع آورى 
بهره  مورد  مورد  باغ  اين  در  اى  زيبنده  شكل  به  كامل، 

بردارى قرار خواهد گرفت. 

تجهيزات  تهيه  براى  تأمينى  اقدامات  اينكه  بيان  با  وى 

انفرادى، نظامى و سالح و اقالم ترابرى دريايى انجام و 
بخش اعظمى از آن توسط سپاه تأمين شده است، عنوان 
كرد: اقالم مخابراتى نيز توسط پدافند هوايى ارتش تأمين 

و تحويل موزه دفاع مقدس شده است.

در صورت تأمين اعتبار، كار ساخت موزه
 يك سال ديگر به پايان مى رسد

جانشين بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان 
با بيان اينكه باغ موزه دفاع مقدس در استان به نام مركز 
فرهنگى دفاع مقدس نامگذارى شده است، تصريح كرد: 
هدف ما اشاعه و پياده كردن فرهنگ عاشورايى درجامعه 

است كه از اهداف عاليه دفاع مقدس نيز مى باشد. 
برازنده مقدم با اشاره به اينكه ساخت موزه دفاع مقدس 
ارتباط مستقيمى با تزريق اعتبارات دارد، عنوان كرد: اگر 
اعتبار الزم براى ساخت اين پروژه مهم، يك جا واگذار 
شود كمتر از يك سال ساخت باغ موزه دفاع مقدس استان 
طول خواهد كشيد و اگر بودجه واگذار نشود اتمام آن براى 

5 سال پيش بينى شده است.

درآمد بيش از 67 ميليارد ريالى آنغوزه در استان
برداشت حدود 62 تن آنغوزه، امسال 67 ميليارد و 288 ميليون 
برداران استان خراسان جنوبى كرد.  ريال درآمد نصيب بهره 
مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى خراسان جنوبى گفت: گياه 
آنغوزه در 92 هزار هكتار از اراضى و مراتع استان در شهرستان 
هاى طبس، بشرويه، فردوس و قاين مى رويد كه محصول آن 

از اوايل تير تا اوايل شهريور برداشت مى شود.
شريفى افزود: برداشت اين مقدار آنغوزه امسال 67 ميليارد و 288 
ميليون ريال درآمد نصيب بهره برداران اين استان كرد. به گفته 
وى بيشترين برداشت آنغوزه با 45 تن مربوط به شهرستان طبس 
و پس از آن با 15 تن مربوط به بشرويه است. برداشت آنغوزه 

پارسال به دليل فقر مراتع درخراسان جنوبى ممنوع شده بود و 
امسال نيز بهره برداران تعيين شده، موظف به اجراى طرح هاى 
احياى مراتع پس از برداشت اين محصول شدند. شيره آنغوزه در 
سربرگ بوته كما است و هنگامى كه بوته آن زرد و خشك مى 
شود شيره آن از ميان برگ ها به ريشه برمى گردد و در آنجا جمع 

مى شود كه زمان مناسبى براى بهره بردارى آنغوزه است.

به  ايران،  در  آنغوزه  تبديلى  صنعت  نبودن  علت  به 
صورت خام به ديگر كشورها صادر مى  شود

از  و  دارد  شيره دهى  گرم  تا 40   20 آنغوزه  گياه  هر  معموًال 

شيره آن ده ها نوع ماده دارويى ارزشمند به دست مى  آيد كه 
به علت نبودن صنعت تبديلى آن در ايران، به صورت خام به 

ديگر كشورها صادر مى  شود.
نبود  به دليل  افزود:  مدير كل منابع طبيعى خراسان جنوبى 
از  شده  برداشت  آنغوزه  درصد   90 از  بيش  فرآورى،  صنايع 
مراتع استان به صورت خام به كشور هندوستان و كشورهاى 
حاشيه خليج فارس صادر مى شود. درمان سرطان، ميخچه 
و پينه، مسكن و محرك بودن از جمله خواص دارويى آنغوزه 
از هزار و 200 گونه گياهى،  با بيش  است. خراسان جنوبى 

يكى از 5 استان برتر كشور در توليد گياهان دارويى است.

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى
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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

  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

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

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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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امام رضا (ع) : ايمان  يك  درجه  باالتر از اسالم  است و تقوا يك  درجه  باالتر
 از ايمان است و به  فرزند آدم  چيزي  باالتر از يقين  داده  نشده  است. 

(تحف  العقول  ، ص  ٤٦٩)
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آغاز ساخت فاز دوم نيروگاه بوشهر 

 سرگى كرينكو رئيس شركت «روس اتم» گفت: كار 
ساخت واحد دوم نيروگاه هسته اى بوشهر آغاز شده و 
 كارهاى طراحى و هماهنگى انتخاب مكان انجام مى شود.

تظاهرات عليه پادشاه عربستان سعودى 
مقابل كاخ سفيد 

 شمارى از شهروندان يمن با تجمع مقابل كاخ سفيد 
يمن  به  سعودى  عربستان  نظامى  حمله  به  واشنگتن 
اعتراض كردند. اين تجمع همزمان با ديدار ملك سلمان 

پادشاه عربستان و اوباما در كاخ سفيد برگزار شد.

دستور اوباما به عربستان درباره يمن 

 در حالى كه ملك سلمان در ديدار با اوباما بار ديگر 
از نگرانى هاى كشورهاى حاشيه خليج فارس درباره 
به وى  اوباما  آورد،  ميان  به  اى سخن  توافق هسته 
گفت كه به سازمان هاى بشردوستانه اجازه داده شود 

بدون هيچ مانعى به يمن دسترسى داشته باشند.

خواهان روابط بهتر با تهران هستيم
 اما اكنون توپ در زمين آنهاست 

وزير خارجه سعودى ادعا كرد: تهران بايد از حمايت از 
تروريسم و دامن زدن به اختالفات طايفه اى دست بكشد.

وى افزود: ما خواهان روابط بهتر با ايران هستيم اما اكنون 
توپ در زمين ايران است و بايد به اثبات برساند كه واقعا 

خواستار بازگشايى صفحه جديدى در روابط است.

«ما نمى توانيم» معبر نفوذ دشمن است  
 سردار نقدى رئيس سازمان بسيج مستضعفين، القاى 
باور «ما نمى توانيم» را معبر اصلى دشمن براى نفوذ در 
افكار عمومى مردم ايران دانست و گفت: آنها تالش 
مى كنند بهبود وضعيت اقتصادى و معيشتى ملت ايران 

را منوط به برقرارى رابطه با استكبار كنند.

توطئه اسرائيل براى صف كشى 
اعراب عليه ايران

 يكى از رهبران حماس با هشدار درباره توطئه رژيم 
ايران  مقابل  اعراب  كشى  صف  براى  صهيونيستى 
تاكيد كرد كه حماس در برابر تك روى هاى محمود 
اتخاذ  به  وادار  فلسطين،  سياسى  عرصه  در  عباس 
تصميم هاى دشوارى خواهد شد.«اسماعيل رضوان» 
نابودى  براى  صهيونيستى  رژيم  تالش هاى  درباره 
قضيه  از  مسلمانان  نگاه  انحراف  و  اسالمى  وحدت 

فلسطين هشدار داد.

درگيرى  شديد بين داعش و ديگر 
گروه هاى مخالف اسد 

لندن  در  كه  سوريه  بشر  حقوق  ديده بان  گروه   
مستقر است از وقوع درگيرى هاى سنگين در شمال 
سوريه بين نيروهاى گروه داعش و ساير گروه هاى 
اساس  بر  است.  داده  خبر  اسد  بشار  دولت  مخالف 
اين گزارش، دست كم 47 نفر از طرف هاى درگير 

تاكنون كشته شده اند.

روحانى: كشورهاى منطقه بايد 
ريشه هاى تروريسم را بخشكانند 

با  بايد  منطقه  كشورهاى  گفت:  جمهورى  رئيس   
همكارى يكديگر تالش كنند تا ريشه هاى فرهنگى 
تروريسم و همچنين اقدامات آن ها در منطقه خشكانده 
شود. روحانى افزود: بايد با كمك يكديگر چهره واقعى 
اسالم را به جهانيان نشان دهيم و كمك كنيم تا غده 

سرطانى تروريسم از منطقه ريشه كن شود.

واكنش اژه اى به نامه عفت مرعشى: 
معلوم است چه كسى درد دارد

 حجت االسالم اژه اى در نامه اى خطاب به دفتر حوزه 
معاونت اول قوه قضائيه در مورد نامه اخير خانم عفت 
مرعشى نوشت: نامه مشاراليها را عينا خدمت دادستان 
عمومى و انقالب تهران ارسال تا چنانچه همانند برخى 
نوشته هاى منتسب به بيت آقاى هاشمى رفسنجانى 
بعمل  اقدام مقتضى  باشد  افترا  و  توهين  به  مشحون 
آورده و عنداللزوم مسائل مطروحه را پاسخ دهند. در نامه 
سخنگوى قوه قضائيه به دفتر خود آمده است: دفترنامه 
سركار خانم مرعشى را مالحظه نمودم، برخالف نوشته 
به  نسبت  وجدانى  عذاب  و  ناراحتى  ايشان هيچگونه 
مسئله مورد اشاره مشاراليها (محكوميت مهدى هاشمى 
به جرم اختالس ،ارتشاء و مسائل ضد امنيتى) ندارم و از 
نامه غيرمتعارف و غيرمسئوالنه نامبرده معلوم مى شود 

كه چه كسى ناراحت است و درد دارد.

سعيد مرتضوى خود را براى همنشينى با 
رحيمى و بقايى آماده مى كند 

  مرتضوى نيز كه جزو ياران احمدى نژاد محسوب مى شود 
مانند برخى از نزديكان رئيس جمهور سابق از جمله 
محمدرضا رحيمى و حميد بقايى بايد در انتظار اجراى 
حكم باشد و خود را براى هم صحبت شدن دوباره با 

همكاران سابق خود آماده كند.

 ستاد ويژه پيشگيرى و رسيدگى به جرايم 
انتخاباتى در مراكز استان تشكيل مى شود

با صدور  قوه قضاييه  رئيس  آملى الريجانى  ا...  آيت   
بخشنامه اى در مورد برگزارى انتخابات مجلس شوراى 
ويژه  ستاد  كرد،  اعالم  خبرگان،  مجلس  و  اسالمى 
پيشگيرى و رسيدگى به جرايم انتخاباتى در مراكز استان 

با مسئوليت رئيس كل دادگسترى تشكيل مى شود.

زاكانى: نمى خواستم مناظره كنم! 

 زاكاني گفت: علت مخالفت من با حضور آقاى بعيد ى نژاد 
در گفتگوى ويژه خبرى شبكه دو، مصوبه كميسيون ويژه 
بوده است كه اعضا وارد مناظره ها نشوند و له يا عليه 
برجام، اظهارنظرى نكنيم. نماينده تهران تاكيد كرد: ما 
هيچ گونه تعارض و بگو مگويى با دوستان وزارت خارجه 

نداريم، اما وارد فضاى مناظره هم نمى شويم.

آمريكايى ها سكوت مسئوالن را به عنوان تاييد مى دانند

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره چرايى ضرورت 
پاسخ دادن مسئوالن به اظهارات مغرضانه آمريكايى ها پس از 
مذاكرات هسته اى اظهار كرد: طبيعى است كه سياست يك 
مبارزه است و اگر طرف مقابل به شما نسبتى بدهد و شما پاسخ 
ندهيد، آنها اين سكوت را به عنوان تاييد در نظر مى گيرند.

رضايى تاكيد كرد: بنابراين حتما بايد پاسخ داده شود و مقام معظم رهبرى نيز به خوبى 
توانستند پاسخ دهند و ديگر مسئوالن نيز به اظهارات غربى ها پاسخ خواهند داد.

رسايى: مجلس «برجام» را نه رد كند و نه تصويب

نايب رئيس اول كميسيون اصل 90 مجلس گفت: نمايندگان 
ايرادات  بلكه  نه تصويب  و  رد كنند  نه  را  مجلس «برجام» 
رسايى،  دهند. حميد  ارجاع  دولت  به  اصالح  براى  را  برجام 
اظهار كرد: مجلس بايد بر اساس خطوط قرمز و منافع ملى 
برجام را بررسى كند تا يك بازى بُرد-بُرد حقيقى و واقعى 
روى چرخه اين شطرنج نقش ببندد، در اين صورت مجلس به وظيفه خودش عمل 

كرده است، تيم مذاكره كننده هسته اى هم برود كارش را انجام دهد.

رهبر معظم انقالب در حكمى اعضاى جديد شوراى عالى فضاى مجازى را منصوب كردند

10 وظيفه و مأموريت شوراى عالى فضاى مجازى در دوره جديد
معظم  رهبر  خامنه اى  ا...  آيت  حضرت   
اعضاى جديد  در حكمى  اسالمى  انقالب 
شوراى عالى فضاى مجازى را براى يك 
دوره چهار ساله منصوب كردند. ايشان 10 
محور مهم وظايف و مأموريت هاى شوراى 

عالى فضاى مجازى را ابالغ كردند.
در  مصوب  عالى  شوراهاى  1-انحالل   
هستند،  شورا  اين  موازى  كه  گذشته 
و  فراقوه اى  جايگاه  تحكيم  به منظور 
موقعيت محورى و كانونى شوراى عالى و 
شوراى  به  شوراها  آن  وظايف  انتقال  نيز 
عالى فضاى مجازى. 2- تثبيت و تقويت 
جايگاه مركز ملى فضاى مجازى به عنوان 
بازوى شوراى عالى فضاى مجازى در جهت 
تحقق تصميمات آن شورا با وظايف: رصد 
وضعيت جارى فضاى مجازى و پيش بينى 
در  فضا  اين  در  تحوالت  آينده نگرى  و 
سطح ملى و بين المللى،   ايجاد هماهنگى 
سازمان ها  وزارتخانه ها،  ميان  هم افزايى  و 
و نهادهاى مختلف ذى ربط در ابعاد علمى، 
فنى،  اقتصادى،  بازرگانى،  حقوقى، انتظامى، 
 امنيتى و دفاعى مرتبط با فضاى مجازى 
و  بر عملكرد دستگاه ها  نظارت مستمر  و 
بخش هاى ذى ربط در چارچوب مصوبات 
جمهورى  ارتقاى   -3 عالى.   شوراى 
ايران به قدرت سايبرى در طراز  اسالمى 
قدرت هاى تأثيرگذار جهانى و برخوردارى از 
ابتكار عمل و قدرت تعامل با ديگر كشورها 

قوانين  و  قواعد  به  شكل دهى  جهت  در 
مرتبط با فضاى مجازى در عرصه جهانى 
با رويكرد اخالق مدار و عادالنه. 4- اهتمام 
جدى  سرمايه گذارى  و  همه جانبه  و  ملى 
و  فناورى ها  انواع  توسعه  و  ايجاد  امر  در 
صنايع كامًال پيشرفته و رقابتى خصوصاً با 

استفاده و ايجاد رشته هاى نوين دانشگاهى 
متعهد،    انسانى  سرمايه هاى  تربيت  و 
متخصص و كارآمد مورد نياز در بخش هاى 
و  محتوايى  نرم افزارى،  و  سخت افزارى 
مجازى  فضاى  ابعاد  تمامى  در  خدماتى 
به ويژه در برنامه ششم توسعه و برنامه ريزى 
ساالنه كشور. 5- تسريع در راه اندازى شبكه 
ملى اطالعات پس از تصويب طرح آن در 
شوراى عالى و نظارت مستمر و مؤثر مركز 
ملى بر مراحل راه اندازى و بهره بردارى از 
آن.6- اهتمام ويژه به سالم سازى و حفظ 

و  امنيت همه جانبه فضاى مجازى كشور 
و  جامعه  آحاد  خصوصى  حريم  حفظ  نيز 
مقابله مؤثر با نفوذ و دست اندازى بيگانگان 
در اين عرصه. 7-ترويج هنجارها،  ارزش ها 
و سبك زندگى اسالمى ايرانى و ممانعت از 
رخنه ها و آسيب هاى فرهنگى و اجتماعى 

تهاجم  با  مؤثر  مقابله  و  عرصه  اين  در 
ارتقاى فرهنگ  نيز  همه جانبه فرهنگى و 
كاربرى و سواد فضاى مجازى جامعه.8- 
احراز جايگاه و سهم مناسب براى اقتصاد 
دانش بنيان در فضاى مجازى در چارچوب 
و  كشور  مقاومتى  اقتصاد  سياست هاى 
برنامه ريزى همه جانبه براى بهبود شرايط 
كسب وكار مرتبط با فناورى هاى مجازى 
و بهره گيرى از فرصت هاى اشتغال زايى و 
نيز رونق محتوا، خدمات و تجارت در اين 
عرصه. 9- توسعه محتوا و خدمات كارآمد 

فرهنگ  و  ارزش ها  بر  منطبق  رقابتى  و 
اسالمى – ايرانى در تمامى قلمروهاى مورد 
نياز جامعه و جلب مشاركت هاى مردمى و 
بكارگيرى ظرفيت هاى بخش خصوصى در 
اين زمينه.10- تدوين و تصويب نظام هاى 
امنيتى، حقوقى، قضايى و انتظامى مورد نياز 

در فضاى مجازى.
از:  عبارتند  شورا  اين  حقوقى  اعضاى   
رئيس جمهور (رئيس شوراى عالى)، رئيس 
مجلس، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان 
صداوسيماى جمهورى اسالمى ايران، دبير 
شوراى عالى و رئيس مركز، دادستان كل 
كشور، وزير ارتباطات و فناورى اطالعات، 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى، وزير علوم، 
وزير  اطالعات،  وزير  فناورى،  و  تحقيقات 
آموزش و پرورش، وزير دفاع و پشتيبانى 
و  علمى  معاون  كشور،  مسلح  نيروهاى 
كميسيون  رئيس  رئيس جمهور،  فن آورى 
تبليغات  رئيس سازمان  فرهنگى مجلس، 
اسالمى، فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى، فرمانده نيروى انتظامى جمهورى 
اسالمى ايران و همچنين اعضاى حقيقى: 
آقايان دكتر سيدسعيدرضا  حجج اسالم و 
دكتر  شهريارى،  حميد  دكتر  عاملى، 
بهابادى،  اخوان  مهدى  دكتر  رضاتقى پور، 
كاميار  دكتر  ابوطالبى،  مسعود  مهندس 
مهندس  و  جليلى  رسول  دكتر  ثقفى، 

سيدعزت ا...ضرغامى.

بدون شرح    عكاس: ابوالفضل هوشمندىعكس روز 

با تاثر فراوان هجران اندوه بار 

مرحومه كربالئيه زهرا خاوران
 «همسر رضا رسولى نسب» 

را به اطالع مى رساند: به همين مناسبت جلسه بزرگداشتى امروز يكشنبه 
15 شهريور94 از ساعت 16 الى 17 در محل مسجد الحسين (ع) 

جواديه "واقع در خيابان شهيد برگى" برگزار مى شود 
با حضور خود روح آن مرحومه را شاد و بازماندگان را قرين امتنان فرماييد.

خانواده هاى: رسولى نسب ، خاوران و ساير بستگان

جناب آقاى دكتر سيد محمد حسين ناصرى 
متخصص داخلى

انتخاب جناب عالى به عنوان پزشك نمونه كشورى

 مايه مباهات است. اين موفقيت را خدمت شما و خانواده محترم و همشهريان 

عزيز تبريك و تهنيت عرض نموده

 سالمتى شما را همواره از درگاه خداوند متعال خواهانم.

حميد توكلى
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امالك و مستغالت

فروش زمين مسكونى، زراعى و آب 
در حسين آباد سادات

09393269977

خانه وياليى، خيابان مالك اشتر
 فى 370ميليون

 09373315908 

آپارتمان92متر مربع حاشيه خيابان 
پرستار سند آزاد هزينه انتقال سند

 با فروشنده09153626412

آپارتمان114 متر، مدرس 68 
فروشى يا معاوضه با مشهد يا 
كوچكتر  09151611494

آپارتمان فروشى حدود 65 متر  
بيست مترى سوم مدرس

طبقه همكف 09155618252

فروش منزل معصوميه پايين ، 105متر 
زمين 140 متربنا ، فى 140م 

يامعاوضه درشهر 09158641723

مسكن مهر (مهرشهر)
 آماده تحويل 75مترى ، 33م

معاوضه باخودرو09128639016

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

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183

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

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

پيش فروش آپارتمان 90 مترى  
تحويلى برج 8 - دوكله 

 مترى 1/600  09155629832

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

فى: توافقى 09152040225

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

09157219311

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

با خودرو 09157566375

فروش آپارتمان 68مترى نيلوفر 
آفتابگير،كاغذديوارى،پرده، سند آزاد 

فى108م 09155614808

فروش آپارتمان مهرشهر،طبقه سوم 
باامتيازآب وبرق معاوضه باخودرو 

09158667090

فروش يك قطعه زمين ،شمس آباد 
240متر امام على 5 فى توافقى 

09158345832

زمين مسكونى، 250متر، داراى آب
 و برق 30مترساخته شده، خوسف

 فى: توافقى 09158652765

فروش منزل وياليى شوكت آباد
175 متر امكانات كامل

09151607030

فروش فورى زمين كشاورزى،سورگ 
36 متر 15درخت زردآلو و بادام 
استخرزيرقيمت09353488494

آپارتمان ، 100مترفول امكانات مدرس 
13 يامعاوضه با آپارتمان 130مترى 
مدرس يارسالت 09155624207

فروش مسكن مهر.خ 9دى، داراى 
امتياز آب برق ضامن هم جهت وام 
بردم. فى توافقى 09153633517

فروش منزل وياليى شيك اميرآباد 
دو خوابه، باغ فروشى، جاده خوسف 

09151604808

خانه هاى بنياد مسكن شوكت آباد
 خاك گچ طبقه اول تعويض با 

ماشين131سفيد09157407900

فروش امتياز آپارتمان، داراى سند 
پرداختى 30م. فى39م، سپيده 

09157238091

فروش باغ تقاب،،5000متر، سند 
مالكيت،يك ساعت آب چاه،معاوضه 

با خانه، ماشين 09155613568

فروشى خانه اى دوطبقه در
حاجى آباد، خ وليعصرسفت كارى 

شده فى 80م09159633220

خريدار واحد آپارتمان از سايت ارتش 
بلوار شهيد ناصرى (1500 واحدى) 

فاز يك هستم 09394172280

فروش يا معاوضه منزل 
مسكونى،خوسف ،91مترزيربنا 

200مترمساحت 09159617428 

فروش فورى آپارتمان90مترى 
طبقه دوم دوخوابه باتمام امكانات 
خيابان رسالت 09151614993

آپارتمان مسكن مهر، مولوى،مهرشهر
75مترى،پيلوت دار،30م واريزى

فى توافقى 09155631015

منزل فروشى دستگرد،،زمين 
162زيربنا200متردردوطبقه فى 85   

09152697516

خانه هاى بنيادمسكن شوكت آباد 
طبقه اول باتمام امكانات 

فى توافقى09157556300

فروش واحد آپارتمان 85مترى
 مهر شهر، فى 45م
09159626255

فروش فورى وتعويض منزل وياليى
 با توى شهر،حاجى آباد ،85 متر 
شيك ،فى 48م 09157219311

فروش ومعاوضه منزل وياليى سه نبش 
، خ صدف ، 200 مترمساحت 130متر 

زيربنا فى 450 م 09155625452

دو واحد از مجموعه خانه هاى
 كوير تاير در معصويه خريداريم

09153636224

مسكن مهر غدير گلبهار 2
فى:30 ميليون

09156033400

زمين مزروعى، شوكت آباد
 1250متر

09156653385

واحدآپارتمان فروشى92مترى
با امكانات ،بلوارمجيديه يامعاوضه 

باماشين 09159615905 

فروش آپارتمان75 مترى مولوى 
طبقه اول پيلوت دار موقعيت 

عالى،فى 45م  09151605345 

فروش يك قطعه زمين مشاع با
سند قطعى 300سهمى،چهكند
 فى: توافقى 09151609414

رهن و اجاره

اجاره مغازه 20 مترى و 400 متر 
انبار در20مترى اول مدرس بعد از 

سعيدى  09386232965

اجاره يك دربند مغازه بزرگ 
خ نيروى هواى 5 سر دونبش تمام 
كاشى وسراميك 09151632141

نيازمند آپارتمان دو خواب ، 75 متر ، در 
آوينى ، غفارى و معلم . رهن 1 م و اجاره 

250 تا 300 - 09307746374 

رهن كامل يك واحد آپارتمان در 
سايت ادارى فول امكانات ،14 م

09354624005

رهن كامل يك واحد پيلوت 65 
مترى يك خواب خيابان نرجس 21

12 م رهن 09153620745

يك طبقه مسكونى دو خوابه
 اجاره اى دانشجويى 
 09155619359

خانه دو طبقه هرطبقه مستقل، خ 
منتظرى نما آجر سفال جديد ساز 
اجاره داده ميشود09159638864

اجاره آپارتمان 2خواب، 119 متر 
شهيدناصرى فازارتش، پيش4م 

240تومان 09155615043

جوياى اتاق 12 مترى
 محدوده جواديه مى باشم

 09159651120

آپارتمان مدرس بيست مترى سوم 
رهن كامل فول امكانات طبقه سوم 

بدون اسانسور 09019468962

آپارتمان اجاره اى معلم 30 
فى 550 با 1500 رهن

09153625171

اجاره انبارى مسقف 45متر
مركزشهر( مدرس) يك م پيش
 350 اجاره  09216058046

نيازمند انبار براى مصالح ساختمانى 
دراطرف نزديك به شهر...

09158638810

خانه اجاره اى در سايت ادارى 
معصوميه نيازمنديم
09365613536

رهن كامل يك واحد آپارتمان متر
به زن ومردويا دختردانشجو

اجاره دادميشود 09156665979

85مترى،دونبش داراى پكيج،كابينت
 و كمد mdf كولر،پاركينگ و.... 

رهن 15 م  09354624005

زيرزمين 60 مترى 1م رهن  200
اجاره با وسايل مبلغ اضافى توافقى

  صدف 4، 09151634660

انبارى ،700مترهمراه يك هكتار
زمين دورش باتمام امكانات نزديك

 شهراجاره داده ميشود 09157569245

 اجاره سوئيت
(زيرزمين)

09116463595

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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رايانه و همراه
فروش تبلت آى تاج(چينى) در حد 
نو كامال سالم و بدون نقص فى:200 

هزار تومان09153613022

تبلت بدون سيمكارت نو با يكسال 
گارانتى 160تومان
 09105040332

فروشى تبلت 10اينچ سامسونگ
سيم كارت خور 32گيگ حافظه 

باكيف چرم 09155626922

تبلت آياليف،اندرويد4,1,1
دوسيم كارت 

09153638963

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

09151079942

تبلت  Ztouch  با امكانات به 
قيمت مناسب بفروش ميرسد 

09360877059

جوياى كار

به چند نفرخياط 
نيازمنديم

09157918573 

به يك تصوير بردار 
نيازمنديم 

 09151631098

جوياى كار:جوانى 23ساله با مدرك 
كارشناسى ادبيات عرب

آماده همكارى 09150459201

جوياى كارباسابقه 12سال 
كارمرغدارى هستم
09156644389

آماده همكارى 25ساله فوق ديپلم پايه 
دو جهت كار شركتى،دفترى،سرايدارى 

09158612090

به يك مربى باسابقه 
در مقطع پيش دبستانى نيازمنديم 

 09155629266

تعدادى راننده با ماشين دوگانه سوز 
جهت كار در آژانس نيازمنديم

09159369072

جوياى كار جوانى 30 ساله با 
خودرو پارس سفيد آماده همكارى 

09159646450

به تعدادى راننده با خودروى دوگانه 
سوز جهت كاردرآژانس بازنگ خورباال 

نيازمنديم 09159637817

جوانى 29ساله ، داراى گواهينامه 
پايه يك ،كارت هوشمند و سالمت 
آماده همكارى 09155616044 

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

تعدادى راننده با ماشين
 جهت كار در آژانس نيازمنديم

09155619072

به تعدادى عروسك ساز
 نيازمنديم

 09159353735 

به تعدادى راننده با ماشين جهت 
كار در آژانس ترجيحا تمام وقت 

نيازمنديم 09306703037

به يك نفرجهت امورات منزل و 
نگهدارى ازبچه باقرارداد حداقل يك 

ساله نيازمنديم 09157410023

به تعدادى بازارياب 
باروابط عمومى باال نيازمنديم.

 09380296577

لوازم منزل

فروش يخچال جنرال استيل قديمى 
سالم با يك عدد تنورگازى بزرگ نو 

استفاده نشده 09395246334

سرويس عروس تخت،پاتختى
جاكفشى،ميزتوالت،كمدلباس نو

09115961258

خريدار سماور نفتى
هستيم

09393290881

فروش فريزر رامك
 فى 1800نقد چك 

09354734772

لوازم خانگى به صورت يك جابه 
فروش مى رسد علت مهاجرت

09156653385

متفرقه

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

09151602437

وسايل وملزمات نبات ريزى بصورت 
كلى ويكجا به فروش ميرسد

09153612988

فريزر خوابيده فروشى 
مخصوص سوپر ماركت بيرجند 

09156646440

 اجناس مغازه سوپرماركت به 
قيمت فاكتور فروشى ميباشد 

09156646440

 فروش سپرجلو هاچ بك وچراغ 
جلواسپرت پرايد درحدنوفى توافقى

09150972254

فروش اتاق مايلرى كمپرسى براى 
وانت نيسان. فى 1400000

09158629388

سوپرماركت باموقعيت خوب
 به فروش مى رسد
 09158652765 

فروش دفتر 
دكوراسيون داخلى ساختمان 

 09019468962

فروش مغازه كارت عروسى بسيار 
شيك با موقعيت عالى،بهترين منطقه 
شهر و با سابقه 09153227735

فروش دستگاه تيوبلس سنگين و 
كليه لوازم و وسايل تعويض روغن 

وآپارات 09155293678

به يك عدد صندلى كامپيوتر
 چرخ دار بسيار تميز نيازمنديم

09156358938

خريدارم انواع كپسول گاز11كيلوى 
درب وپنجره وآهن آالت دست 

دوم09157418930

فروش سالح شكارى خفيف
 داراى مجوز ارتش 
09155619359

 LED فروش تابلو
با كيفيت باال و قيمت پايين 

 09158643891

فروش فورى آژانس با زنگ خور 
تقريبا 60به علت مهاجرت فى 8م

09159638196

پروانه كسب نمايشگاه اتومبيل
 با 8سال اعتبار واگذار ميشود
 فى: 15م 09395619072

تاكسى تلفنى فعال و قديمى 
مبلغ 17 ميليون واگذار ميشود

09395619072

فروش فورى آژانس با4سال اعتبار 
جواز و زنگ 60فى 8ميليون 

09159638196

فروش باشگاه پينت بال با كليه ى 
تجهيزات همراه بااموزش

 09155615003

فروش ست كامل كيف و كمربند
 و جاكليدى چرم مشهد،نو

09158630052

به يك دستگاه
 بخورسردنيازمندم

 09335730134 

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايد 84 سفيد دوگانه دستى بيمه 
9ماه ، رنگ دارد فى : 9/500 م 

 09359751027

پرايد132مدل90بيمه تا برج3
يك درب رنگ الستك درحدنو
فى:14/200   09159638682

پرايد 88 بدون رنگ بيمه تا11 
فنى بسيارسالم

فى:توافقى 09151079942

 131EXپرايد
مدل92كم كار

09153624644

پرايد سفيد مدل 85 فاقد رنگ فنى 
عالى الستيك نو بيمه تا 12 تخفيف 

فى: توافقى 09153619969 

پرايد نقره اى 86 دو تيكه رنگ
 بيمه آذر تخفيف كامل

 فى:10500م  09155626068 

فروش پرايدسفيدمدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف فى6م 

 09158624313

111خشك سندآزاد
 18ميليون نقداخريدارم 

 09301884247

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

با دوو سيلو 09393613310 

پرايد141 مدل 1388بژ دوگانه 
فاقدرنگ بسيارتميز بيمه تكميل

 فى: 13/500 م 09156635072 

پرايد فروشى مدل87 تميز نقره اى 
بيمه تا برج 10بدون رنگ الستيك

 دارد سند تك برگ 09159646039 

فروش ومعاوضه ى هاچ بك 87 
مشكى بدون رنگ بيمه 9ماه 

فى13,200 م 09157213351

فروشى132مدل87بدون رنگ
 فقط مصرف كننده
09156032825

فروش فورى پرايد 86 بدون رنگ 
تميز بيمه والستيك كامل تخفيف 

8سال09153613212

فروش پرايد مدل87
رنگ: نقره اى

 09159373100 

111 سفيد مدل 91 فول يك درب و 
گلگير رنگ بيمه تابرج10 الستيك يا 
معاوضه با خودرو 09153624517 

فروش 111، سفيد. مدل 89 
 بدون رنگ. بيمه 9 ماه. چهار حلقه 

الستيك نو 09158671186

خريدار پرايد سفيد تميز
83- 84 تا 8 ميليون
 09398771500

پرايد111نوك مدادى خانگى 
مدل آخر90يك گلگيررنگ بيمه 

تابرج12فى: 15م  09156683015

پرايد سفيد مدل 85، تخفيف 
بيمه 8 سال، خانگى و بسيار تميز
 فى: 11,100 م09158619092

پرايد 131 خشك تمام فول 
 فى: 19500000 تومان 

09364668709

فروش پرايد 131فول مدل90يك 
گلگير رنگ فى 14500م 

09155619059

فروش پرايد82 سفيد
 بيمه يكسال تخفيف8سال
فى: 7م09159643211

خودرو پژو 

فروش سمند LXسال بنزينى سفيد 
مدل 94 تميز در حد صفر فى 29 م

09156030608

پيكان سوارى مدل 79 سفيد،تابرج 
8بيمه فنى در حد رينگ و الستيك 

14 فى 4م 09158604919 

آردى سفيد مدل 85 ، بسيارتميز 
وسالم بيمه 10ماه تخفيف4سال

 فى :8/500 م 09128188113 

پژو405نقره اى89بدون رنگ 
تخفيف3سال الستيك50درصد 

 09335730134

آردى مدل 84 بدون رنگ 170هزار 
كار خانگى بيمه كامل الستيك ها نو 

فى:9200م 09159228263 

پژو405مدل83دوگانهCNG بيمه 
كامل تخفيف كامل سه تكه رنگ 

فى توافقى 09362763421 

پارس  TU5سفيد92
سالم بيمه الستيك فول

فى32ت   09156522402 

خريدار پارس خشك 34ميليون
 البته باسپرده ميزان 
 09301884247

پژو Gli 405 بيمه يكسال 
دو گانه تميز

 09155611734 

تاكسى پژو روآ مدل 90 
دوگانه سوز، فى كارشناسى

09151636471

فروش پژو 405 مدل 84،رنگ 
بژ،بيمه والستيك كامل ،دزدگير 

09352938345

پژو آردى مدل 82سفيد دوگانه بيمه 
وتخفيف كامل موتور تازه تعمير

09156687659

206مشكى رينگ اسپرت تمام رنگ 
تازه تعمير مدل83، فى:توافقى

09333575787

405تمام رنگ مدل 89،دوگانه 
كارخانه، بيمه 3ماه الستيك 70 

فى: 16 م 09159627995

فروش پژو206صندوقدارمدل89 
رنگ سفيدخانگى بسيارتميز 

09155617437

پژ وپارس tu5 خشك، سفيد نقد- 
اقساط 20 م و 18/500 دو ماهه با 

چك معتبر  09154977009

پژو پارس مدل 90 نقره اى بدون رنگ 
نقد - اقساط 15 م نقدى و 12 م سه 
ماهه با چك معتبر  09354804760

پژو پارس خشك tu5سفيد
تحويل مرداد فى توافقى

09151608039

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

09105090146

خودرو متفرقه

پى كى مدل83دوررنگ مشكى 
تميزبيمه1سال،ظاهرى عالى 

فى6م09159646642

فروش دوچرخه26ماكسيما 
كمك دار ، دنداى رينگ

09157213760 

دوچرخه ويوا26مدل تراول،قطعات 
همه شيمانو.خرخره خودرو11 
فى:500 ت 09150610724

پيكان مدل 80بيمه برج9
تخفيف كامل دوگانه مايع

فى:5200 م  09365301059

فروش سوارى چرى89
نقره اى

09383117957

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

فى :3900 09158658624

فروش هندا125مدل88بيمه 
برج8مدارك كامل الستيك نو فنى 
سالم فى850 تومان 09395618105

موتورپيشروپارس ريس 200 نارنجى 
فروش يامعاوضه باموتور سبك 

 09196062070

فروش سمندLXسال بنزينى 
سفيدتحويلى ارديبهشت94

 فى 29 م 09152611573 

cng پيكان 81انژكتور تميز
فى توافقى

 09105487913 

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

فروش موتور سيكلت شباب 
150سىسى سوپر مدل 

89تميز1,400م  09355243745 

وانت87دوگانه كارخانه بيمه
 الستيك تمام رنگ بسيارتميز

فى:8500 م 09157408500 

موتورسيكلت125 هوندا (حسان)
استارتى الستيك نو مدل 90 

فى 1350000ت 09159658433 

فروش موسو اتومات 6سيلندر
 نوك مدادى فنى عالى

 09151607030

پيكان76پخش باند
 رينگ اسپرت،  موتورعالى

 فى توافقى 09364566967

 فروش تريل 200فوق العاده تميز 
مدل 89بيمه كامل جفت ديسك
 فى 2300م 09153623594 

پى كى مدل 84نقره اى بدون رنگ 
بيمه الستيك كامل تميز خانگى 

معاوضه باوانت بار 09157579145 

كاميون بارى
911 فروشى

09151614481


