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برنامه ريزى براى اقتصادآب استان در دستوركار است 
در شوراى حفاظت از منابع آب استان مطرح شد :

استاندار: مسئوالن پيشنهادات كارشناسى شده را براى جلسه هيئت دولت ارائه دهند

برقرارى يارانه 16 هزار نفر از معترضين 

 قائم مقام وزير تعاون با قانوني دانستن اقدام وزارت 
کار براي شناسايي گروههاي پردرآمد از برقراري يارانه 
بيش از ١٦ هزار نفر از معترضين به حذف يارانه خبر داد. 
به گزارش بولتن نيوز، فيروزآبادي افزود: کار شناسايي 
گروه هاي پردرآمد کماکان ادامه دارد و حذف شدگان 

مي توانند اعتراض خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند.

هيچ زائرى بدون  نام نويسى 
نمى تواند به عتبات برود

 مديرکل عتبات سازمان حج و زيارت از رايگان بودن 
پيش نام نويسي اعزام به عتبات در ايام اربعين خبر داد و 
اعالم کرد: هيچ زائري امسال بدون  نام نويسي در سامانه 
سماح نمي تواند به عتبات اعزام شود. نظافتي در گفتگو با 
فارس، گفت: گزارشي که اخبار ٢٠:٣٠ مبني بر دريافت 
١٣٠ هزار تومان براي پيش ثبت نام اعزام به کربال در 

اربعين پخش کردند را تکذيب مي کنيم.

 پيشنهادى براى رونق مسكن 

سراسري  کانون  مديره  هيئت  عضو  رهبر  ايرج   
انبوه سازان در گفتگو با ايسنا، با بيان اين که بخش هاي 
مسکن و اقتصاد کالن، متاثر از يکديگر عمل مي کنند 
پيش بيني کرد که در صورت افزايش قدرت خريد مردم 
رونق  و ساز، شاهد  نيز کاهش هزينه هاي ساخت  و 

بخش مسکن طي يک سال آينده باشيم. 

مدير كل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى 
استاندارى منصوب شد

طي حكمى از سوي استاندار خراسان جنوبي عباس 
و  اجتماعى  امور  دفتر  مديركل  عنوان  به  ابراهيمى 

فرهنگى استاندارى منصوب شد. 

پليس راهنمايى و رانندگى استان خراسان جنوبى از سوى ناجا در حوزه كاهش درصد تلفات ناشى از سوانح 
رانندگى در سه ماهه اول سال 94 رتبه اول كشورى را كسب كرد. سرهنگ عليرضا رضايى رئيس پليس 

راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى با اعالم اين خبر گفت: (شرح در صفحه ٧)

كسب رتبه اول پليس راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى در كشور

پيش بينى رشد اقتصادى و كاهش 
تورم تا پايان امسال 
معاون رئيس جمهور از اختصاص هزار ميليارد تومان براي اجراي 
طرح هاي عمراني در هفته آينده و پرداخت ١٠ هزار ميليارد ...

رئيسى: كميسيونى در دولت و 

بانك مركزى در خصوص پرونده 

موسسه ميزان تشكيل شده 
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صفحه ٧

جناب آقاى مهندس سنجرى
مدير كل محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعى

 ضمن سپاس از زحمات بى دريغ جناب عالى و همكاران محترم تان در اداره كل تعاون ، كار 

و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى ، فرا رسيدن هفته تعاون را خدمت شما تالشگران  اين عرصه 

تبريك عرض نموده ، از درگاه باريتعالى سالمتى و موفقيت روزافزون تان را خواهانيم.

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس غالمرضا قوسى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير كل امور عشايرى استان خراسان جنوبى
 تبريك عرض نموده ، همچنين از زحمات بى شائبه 

جناب آقاى مهندس ابراهيمى كمال تقدير و تشكر را داريم.

هيئت مديره و مدير عامل اتحاديه دامداران آريان
 خراسان جنوبى

ضمن تقدير و تشكر از كليه بزرگوارانى كه در مراسم 

تشييع و تدفين و ترحيم پدر عزيزمان شادروان 

حاج ذبيح ا... عشقى موحد
شركت نمودند، به اطالع مى رساند: آيين بزرگداشت 

چهلمين روز درگذشت آن مرحوم 

امروز سه شنبه 94/6/17 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر

در محل مسجد رضوى "واقع در خيابان 17 شهريور" منعقد مى شود
 تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده مرحوم

جناب آقاى مهندس سنجرى
مدير كل محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى

ضمن تشكر از زحمات جناب عالى

 فرا رسيدن هفته تعاون را خدمت شما و همكاران محترم تبريك عرض نموده

 سربلندى و توفيق روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاريم.

هيئت مديره و كاركنان 
شركت دان و علوفه شرق

مناقصات عمومي (يك مرحله اي) شماره (31-94 تا 94-33)
1) دستگاه برگزار كننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

2) موضوع مناقصات : 1- احداث كلينيك ويژه تيپ 1000 مترى بيرجند 2- احداث كلينيك ويژه تيپ 500 مترى فردوس 3- احداث كلينيك ويژه تيپ 500 مترى قاين
3) شرايط شركت در مناقصه : كليه شركت هاي داراي گواهى صالحيت پيمانكارى (حداقل رتبه 5 ابنيه و تأسيسات)

4) مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه : 
الف) واريز مبلغ 1/500/000 ريال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي (سيبا) براى تهيه اسناد هر يك از مناقصات 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
5) نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه:

 مبلغ برآورد براساس فهرستموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف
بهاى سال 94 (ريال)

نوع تضمين و مبلغمدت اجراى پروژهتضمين شركت درمناقصه

 احداث كلينيك ويژه تيپ194-31
100036/821/143/917115/000/000 مترى بيرجند

12 ماه

 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)

احداث كلينيك ويژه تيپ294-32
500 مترى فردوس

18/113/379/09761/000/000

 احداث كلينيك ويژه تيپ394-33
500 مترى قاين

18/113/379/09761/000/000

6) مهلت خريد اسناد: از 94/6/17 لغايت 94/6/21
7) مهلت تحويل اسناد: 94/6/31

8) محل تحويل اسناد: خراسان جنوبي – دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحويل و رسيد دريافت گردد.
9) تاريخ و محل شروع فرآيند بازگشايي پاكت ها: 94/07/01 ساعت 9 صبح - سالن جلسات معاونت توسعه

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده (يا برندگان) 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

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار جناب آقاى مهندس غالمرضا قوسى
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالى را به سمت 

مديركل امور عشايرى استان خراسان جنوبى

 كه بيانگر توانمندى و مسئوليت پذيرى تان مى باشد، تبريك عرض 

نموده و براى شما آرزوى موفقيت داريم. همچنين از زحمات بى شائبه 

جناب آقاى مهندس محمد ابراهيم ابراهيمى سپاسگزاريم.

شركت تعاونى عشايرى اتحاد درميان

در بازديد استاندار بر تسريع در روند ساخت بيمارستان تامين اجتماعى تاكيد شد/ صفحه 7
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 مديرکل دفتر تاليف کتب ابتدايي و متوسطه نظري وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشي درباره احتمال افزايش ساعات 
درسي رسمي در مدارس اظهار کرد: چنين موضوعي صحت ندارد و آنچه که در مصوبات قبلي آمده، تغييري نکرده است. اماني 
طهراني درباره بازگشايي مدارس در روزهاي پنجشنبه در مقطع متوسطه اظهار کرد: اين موضوع در دست بررسي است.

بازگشايى دبيرستان  ها در روزهاى پنجشنبه؟

امروز 17 شهريور 1394 مصادف با
 24 ذى القعده 1436 و 8 سپتامبر 2015

وقوع جمعه سياه و كشتار بي رحمانه مردم 
در ميدان شهداي تهران (١٣٥٧ ش)

اولين ساعات جمعه، ١٧ شهريور سال ١٣٥٧،  در 
ارتشبد غالمعلي اويسي، فرماندار نظامي تهران، از 
راديوي تهران و حومه، حكومت نظامي را اعالم 
كرد. مردم كه از حكومت نظامي اطالع نداشتند، 
روز  چهارمين  براي  صبح  شش  ساعت  از  پيش 
روي  سيل آسا،  و  آمده  بيرون  خانه ها  از  متوالي، 
به خيابان ها آوردند. مركز تجمع آنان، ميدان ژاله 
(شهداي كنوني) بود. همين كه مردم به خيابان ها 
تانك ها و زره پوش هاي  با ديدن  ناگهان  رسيدند، 
نظامي و مأموران مسلسل به دسِت حكومت نظامي 
غافلگير شدند. در آن روز مزدوران رژيم شاه حتي 
مي بردند  پناه  ديگران  خانه هاي  به  كه  را  كساني 
تعقيب كرده و به شهادت مي رساندند. رژيم پهلوي، 
تعداد كل شهداي اين روز را ٥٨ نفر و اين تجمع 
نقشه خارجي اعالم كرد. هر چند شمار دقيق  را 
قربانيان اين حادثه، هيچ گاه مشخص نگرديد ولي 
آن چه قطعي است، اين رقم از چهار هزار نفر افزون 
از آن روز، هفدهم شهريور ١٣٥٧، به جمعه  بود. 

خونين تهران معروف گرديد.

•روز شهدا (يادواره شهداي به خون خفته هفدهم 
شهريور ١٣٥٧ در تهران)

• حركت امام  رضا(ع) از مدينه به خراسان محل 
حكومت مامون عباسي(٢٠٠ ق) 

• مرگ «مظفرالدين شاه قاجار» پنجمين پادشاه 
سلسله  ي قاجاريه در تهران(١٣٢٤ ق)

• درگذشت شيخ محمود امين طنطاوي ، قاري 
قرآن  بر  نظارت  کميته  رئيس  و  مصر  برجسته 

(٢٠١٣م)

• رحلت فقيه بزرگ «مالمحمد شريف  مازندراني» 
معروف به «شريف العلماء» (١٢٤٦ق)

تقويم مناسبت هاى  روز

شاخص هاى حذف غيرنيازمندان 
يارانه بگير در دولت اصالح شد

 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: شاخص هاي 
حذف غير نيازمندان بايد توسط دولت انجام مي شد 
علي  است.  شده  اصالح  دولت  در  موضوع  اين  که 
ربيعي در گفتگو با فارس، در پاسخ به اين سوال که 
يارانه بگيران  بود، حذف  کرده  عنوان  رئيس مجلس 
توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي غيرقانوني 
نبوده،  حذف  بخش  در  مشکل  کرد:  اظهار  است، 
و  پردرآمدها  حذف  آيين نامه  به  مربوط  مشکل 
رئيس  و  بود  غيرنيازمندان  به  مربوط  شاخص هاي 
مجلس معتقد بود که اين کار بايد توسط دولت و نه 
وزارت کار انجام شود. وي تأکيد کرد: در حال حاضر 
آيين نامه مربوط به حذف غيرنيازمندان که مربوط به 
است،  يارانه  از  غيرنيازمندان  شناسايي  شاخص هاي 

در دولت اصالح شده است.

دستور جديد جهانگيرى به سازمان مديريت 

و  مديريت  سازمان  از  رئيس جمهور  اول  معاون 
دستگاه هاي مربوطه خواست برنامه  و پيشنهاد خود را 
براي تحقق منويات معظم له براي تشکيل ستاد اقتصاد 
مقاومتي تهيه کنند تا در اسرع وقت در جلسه ي هيئت 
وزيران مطرح و تصميم گيري شود. اسحاق جهانگيري، 
اظهار کرد: بايد در اسرع وقت برنامه ريزي هاي الزم 

براي اجراي اين سياست ها انجام شود.

عذر خواهى مديرعامل سايپا از مردم

خودروسازي  گروه  مديرعامل  خبرنگاران:  باشگاه 
محصوالت  پايين  کيفيت  بابت  مشتريان  از  سايپا 
حاشيه  در  جمالي  کرد.  عذرخواهي  شرکت  اين 
محصوالت  فروش  از  پس  خدمات  مراکز  افتتاح 
اکثر  گذشته  در  گفت:  سايپا  شرکت  جديد 
تحويل  مناسب  کيفيت  با  ما  شرکت  محصوالت 
مشتريان  از  خود  نوبه  به  من  که  نشده  مشتريان 

محترم اين شرکت عذرخواهي مي کنم.

 نقش  كارت سوخت دركاهش قاچاق بنزين
 قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور با 
اشاره به نقش موثر کارت سوخت در مديريت مصرف 
ابزار  اين کارت ها،  قاچاق آن گفت:  بنزين و کاهش 
پايش بسيار مفيدي براي دولت است تا بتوانيم براي 
تامين سوخت کشور برنامه ريزي کنيم و راهکارهايي 
براي ادامه استفاده از آن در دست تصويب است. به 
کارت  آتي  وضعيت  درباره  شفيعي،  جهان،  گزارش 
سوخت بعد از تک نرخي شدن بنزين، گفت: االن هم 
طرحي که وجود دارد، بحثي از حذف کارت سوخت 
نيست؛ البته شايد بگوييد با ادامه روش موجود عمال 
کارت سوخت حذف مي شود ولي ما راهکارهايي در 
دست تصويب در دولت داريم که در صورت تصويب، 

همچنان از اين کارت ها استفاده شود.

پيش بينى بازار خودرو در آينده 

 رئيس کميسيون تسهيل کسب و کار اتاق بازرگاني 
نخريدن  براي  که  کمپيني  از  انتقاد  ضمن  تهران 
خودروهاي داخلي راه افتاده است، پيش بيني کرد که 
قيمت خودرو در آينده به هيچ عنوان کاهش نمي يابد 
افزايش قيمت هم وجود دارد. محمدرضا  امکان  و 
نجفي منش در گفتگو با ايسنا، گفت: کمپين ها زماني مي توانند مفيد باشند 
که به نفع منافع ملي کار کنند اما اگر بر ضد منافع ملي حرکت کنند مطمئنا 
فايده اي نخواهند داشت. عضو هيئت مديره انجمن قطعه سازان افزود: مثال 
اگر کمپيني براي کاهش آلوگي هوا ايجاد شود اتفاق مثبتي است و مطمئنا 
همه از چنين اقدامي استقبال مي کنند اما اگر کمپيني به ضرر اقتصاد داخلي 

باشد مسلما قابل دفاع نيست. 

پيشنهاد آموزش  و پرورش درباره رتبه بندى
  

معاون دبيرکل شوراي عالي آموزش وپرورش گفت : 
آموزش  وپرورش پيشنهادي را مطرح کرده تا مبناي 
سابقه کار در طرح رتبه بندي ۴ سال باشد. به گزارش 
جهان، احمد عابديني اظهار کرد: معيارهاي اوليه براي 
رتبه بندي معلمان در شوراي عالي آموزش وپرورش 
بررسي شد اما از آن جا که بايد در شوراي توسعه مديريت نيز تصويب شود 
تصميم نهايي با آن هاست.وي با اشاره به اين که حدود ۱۴ معيار اوليه براي 
رتبه بندي در نظر گرفته شده است،  افزود:  تالش ما اين بود که رتبه بندي 
شامل حال تمام معلمان و آسان گرفته شود. شاخص ها عيني، ملموس و قابل 
سنجش باشند بر همين اساس خدمات برجسته معلمان، سوابق کاري، مدرک 

تحصيلي، نتايج ارزشيابي ها و تأليفات در رتبه بندي مدنظر است .

خدمات رايگان دندانپزشكى براى كم درآمدها

دندانپزشکان  انجمن  مديره  هيئت  رئيس 
رايگان  خدمات  ارائه  از  ايران،  عمومي 
محروم  و  درآمد  کم  اقشار  براي  دندانپزشکي 
باقر  دکتر  مهر،  گزارش  به  داد.  خبر  جامعه 
رايگان  خدمات  ارائه  خصوص  در  زاده  شهني 
دولت  گفت:  جامعه،  محروم  و  درآمد  کم  اقشار  به  دندانپزشکي 
طراحي  کشور  درماني  و  بهداشتي  هاي  شبکه  در  را  اي  برنامه 
با در دست داشتن  کرده است که اين قبيل اقشار جامعه مي توانند 
خدمات  از  و  کنند  مراجعه  ها  شبکه  اين  به  بيمه  هاي  دفترچه 
فيشور  دندان،  کشيدن  شامل  دندان،  و  دهان  بهداشت  رايگان 

انجام مي شود. گيري،  و جرم  راديوگرافي  سيالنت، 

  معاون رئيس جمهور از اختصاص هزار ميليارد تومان براي 
اجراي طرح هاي عمراني در هفته آينده و پرداخت ١٠ هزار 
ميليارد تومان از بدهي پيمانکاران تا آخر ماه جاري خبر داد و 
اعالم کرد: گزارش هاي شوراي عالي آمار براي سال ١٣٩٤ 
از رشد مثبت اقتصادي و تقليل نرخ تورم حکايت دارد. به 
گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت اظهار کرد: تا چند ماه ديگر 
مراحل تهيه، تنظيم و تدوين برنامه ششم توسعه توسط 
سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور پايان مي يابد. وي افزود: 
اين برنامه ريزي در شرايطي صورت گرفته که کشور مي تواند 
از ظرفيت هاي بالقوه و بالفعل خود در اين شرايط به نحو 
مطلوبي بهره برداري کند. نوبخت ادامه داد: در برنامه ششم 
عالوه بر ظرفيت داخلي، از مشارکت بين المللي در توسعه 

بخش هاي مختلف کشور برخوردار هستيم و طي دو سال 
اخير حتي عالي ترين مقام هاي اروپايي به ايران سفر کرده  و 
همه آنها براي حضور در توسعه ايران اعالم آمادگي کرده اند. 
سخنگوي دولت با اشاره به تأکيد بر اجراي اقتصاد مقاومتي 
اظهار کرد: براي تحقق اين نوع اقتصاد در کنار بهره گيري از 
ظرفيت هاي داخلي، از مشارکت خارجي ها هم بهره گيري 
خواهيم کرد تا بتوانيم توليد را افزايش دهيم و توليد به ويژه 
صادرات غيرنفتي از ايران خارج شود که براي اين مهم به بازار 
نياز داريم. وي با بيان اينکه تعاون بيان توانمندي  در اقتصاد 
ايران است، ادامه داد: در تدوين برنامه ششم نمايندگاني از 
شوراها و تعاوني ها حضور دارند تا بتوانيم فرصتي را فراهم 
کنيم که زمينه شکوفايي براي توسعه اين بخش نيز مورد توجه 

قرار گيرد. نوبخت با بيان اينکه اکنون طرح هاي عمراني بر 
ساير طرح ها تقدم دارند، افزود: در آخرين نشست با مسئوالن 
حوزه نيرو، عالوه بر ٢١٠٠ ميليارد تومان تخصيصي، مقداري 
نيز براي مهار آبهاي مرزي پرداخت کرديم. همچنين بالغ بر 
٦٨٠٠ ميليارد تومان براي اجراي طرح هاي عمراني پرداخت 
کرديم که جمع پرداخت هاي دولتي بالغ بر ٨٩٠٠ ميليارد 
تومان براي طرح هاي عمراني است. وي از اختصاص هزار 
ميليارد تومان ديگر براي اجراي طرح هاي عمراني از ابتداي 
هفته خبر داد و گفت: معادل ١٠ هزار ميليارد تومان بدهي 
پيمانکاران را تا آخر اين ماه تسويه خواهيم کرد و ٥٠٠٠ 
ميليارد تومان اوراق مشارکت نيز به وزارت امور اقتصادي و 

دارايي تحويل مي شود. 

پيش بينى رشد اقتصادى و كاهش تورم تا پايان امسال 

به  اشاره  با  تعاون  وزير  تعاون  امور  معاون   
کرد:  اظهار  تعاوني ها  در  شغل  ايجاد  هزينه 
در حالي که در ساير صنايع هزينه ايجاد يک 
برآورد تومان  ميليون  به ٢٥٠  نزديک   شغل 

ميليون  تعاوني ها ٥٠  اين رقم در  مي شود 
تومان و حتي کمتر از اين است.  به گزارش 
 ٦٣ حال  درعين  کالنتري  سيدحميد  ايسنا، 

به اشخاص  را مربوط  بانکي  درصد معوقات 
حقيقي و شرکتهاي حقوقي ذکر کرد و افزود: 
تعاوني ها در اين ٦٣ درصد حضور ندارند و اين 
امر نشان دهنده خوش حساب بودن تعاوني ها 
در سيستم بانکي کشور است. به گفته کالنتري 
فعاالن  از  يکي  همواره  تعاوني  شرکتهاي 
وام و  دريافت  قبال  در  اقتصادي هستند که 

تسهيالت و بازپرداخت آن به سيستم بانکي 
اتاق  رئيس  عبدالهي  بهمن  اند.  بوده  متعهد 
تعاون ايران  نيز اظهار کرد: متاسفانه در سالهاي 
گذشته مسئوالن دولتي توجه خاصي به بخش 
تعاون نداشتند زيرا باور عميقي به بخش تعاون 
درصد   ٨٠ از  بيش  اينکه  بيان  با  وي   نبود. 
برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه تحقق نيافته 

است از مسئوالن خواست تا موارد مغفول مانده 
در اين دو برنامه را در برنامه ششم توسعه که 
هم اکنون در حال تنظيم است لحاظ کنند. 
تعاون  اتاق  ابتکار  به  اخيرا  افزود:  عبداللهي 
دبيرخانه مشترکي از سه اتاق بخش خصوصي 
مطالبات  تواند  مي  که  است  شده  تشکيل 

بخشهاي غير دولتي را پيگيري کند.

هزينه ايجاد شغل در بخش تعاون 50 ميليون تومان 

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

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

09159658659
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 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

آگهى ابالغ اجرائيه 

بدينوسيله به آقاى حسن على آبادى فرزند موال به شماره ملى 0650724577 داراى شماره شناسنامه 346 ساكن 
بيرجند داروخانه هالل احمر ابالغ مى شود كه آقاى حسين عرفان جو فرزند عباس جهت وصول مبلغ پنج ميليون و ششصد و بيست 
هزار ريال طلب خويش به استناد چك شماره 820855 - 94/3/15 عهده بانك سپه شعبه ميدان امام خمينى (ره) بيرجند عليه شما 
تقاضاى صدور اجرائيه نموده و پرونده اجرايى تحت كالسه 9400260 در اين خصوص نزد واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند تشكيل 
شده است چون بر طبق گزارش مورخ 94/6/14 مامور اجراى ثبت بيرجند آدرس شما به شرح فوق شناسايى نگرديده و ابالغ اجرائيه 
ميسر نبوده است، لذا بنا به تقاضاى بستانكار و بر طبق ماده 18- آيين نامه اجرا بدينوسيله مفاد اجرائيه به موجب اين آگهى به شما 
ابالغ مى گردد و مستفاد از ماده مذكور چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد عمليات اجرايى عليه شما ادامه خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد.

تاريخ انتشار : 94/6/17          غالمرضا دادى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند  

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت دوم"
شركت تعاونى مسكن فرهنگيان درميان بيرجند

تاريخ انتشار: 94/6/17
جلسه مجمع عمومى فوق العاده " نوبت دوم " شركت تعاونى مسكن فرهنگيان درميان بيرجند سه شنبه 94/6/31 ساعت 9 صبح 

در محل بيرجند - خيابان شهيد آوينى - خيابان نارنج - بين نارنج 7 و 9 مجتمع انوشه برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود 
براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور  به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا 

حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به 
جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه:  اصالح ماده 21 اساسنامه و تقليل اعضاى هيئت مديره از 5 نفر به 3 نفر
هيئت مديره شركت

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول"
شركت تعاونى مسكن فرهنگيان درميان بيرجند

تاريخ انتشار: 94/6/17
جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول " شركت تعاونى مسكن فرهنگيان درميان بيرجند 
سه شنبه 94/6/31 ساعت 10 صبح در محل بيرجند - خيابان نارنج - بين نارنج 7 و 9 مجتمع انوشه برگزار 
مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 
خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. 

حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- بررسى و تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى سال 93- تصويب 
بودجه مالى سال 94- تصميم در مورد سود و زيان سال 93- تصميم گيرى در مورد نحوه انتقال اسناد 
واحدهاى تجارى و مسكونى پروژه نارنج - تصميم گيرى در خصوص عقد عقود اسالمى با بانك ها، صندوق 

ها و موسسات مالى و اعتبارى - تعيين خط مشى آتى شركت
هيئت مديره شركت

پيـش دبستانى غيـردولتى رضـوان
«بـا رويكـرد قرآنـى»

اولين و تنها مركز پيشگيرى از مشكالت يادگيرى 
احتمالى كودكان در دوران تحصيل (رياضى ، 
خواندن ، نوشتن و...)

 با همكارى و نظارت تخصصى مركز مشكالت ويژه 
يادگيرى بهار
خيابان طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5
تلفن : 32229234 - 09156669643

 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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

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

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

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2- 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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omامــالك آسمــان

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

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

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

آهن آالت مستعمل و ذوبى  را نقدا خريداريم.
درب و پنجره و فلزات رنگى 

فقط با يك تماس 09151612979 - 09151614735  برادران زنگوئى



پيام شماآغاز اعزام كاروان حج تمتع در استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 17 شهريور 1394 * شماره 3313
به 3 فكرى  لطفاً  بنياد مسكن  و  گاز  اداره  مسئوالن 

معصوميه  واحدى   87 پروژه  گازكشى  حال 
بكنيد. زمستان نزديك است و تعداد ساكنين زياد...
901...046

سالم. حدود 5 سال شده در روستاى ماهميران 
شهرستان خوسف دكل تلفن ثابت نصب شده 
ولى كيفيت صدا خيلى خراب است و تلفن هاى 
ضرورى مثل110، 115يا 125 نمى گيرد... چرا 
هيچ اقدامى صورت نمى گيرد؟ مگر ما روستاييان چه 
 گناهى كرديم فقط مسئوالن دوره انتخابات مردم را 

مى شناسند... لطفًا پيگيرى نمايد.
915...743
آوا جان تو رو خدا پيامم رو چاپ كن بدانيم با مردم هستى 
يا دولت. استاندار همه مديران را قسم داد مشكالت مردم 
رو حل كنند و مردم معطل نمانند. ما هم استاندار رو 
قسم مى دهيم مشكل ما سپرده گذاران ميزان 

رو حل كنيد. 9ماه معطلى كم نيست! 
915...624
سالم آواى عزيز. آقاى زنگويى در مورد كاهش هزينه 
شهردارى گفتند ولى تكليف امثال من كه عوارض 
را در گرانى پرداخت كرده اند چه مى شود؟ آيا 
اين تفاوت چند ميليونى را برگشت خواهند داد؟ اين 

بزرگوار كه الگوى اخالق هستند، پاسخ بدهند.
915...629
سالم.يادداشت آقاى عباسى عالى و منطقى بود. بسيار 
خرسند شدم كه آوا چنين با منطق و دليل درددل مردم 
را مى گويد، پيشنهاد مى كنم در مورد بيكارىهم 
و  مستأجر  فرزند،   2 با  كه  من  امثال  كه  بنويسيد 

يكسال است بيكار هستم شرمنده بچه هايم نباشم...
938...586
باسالم خدمت روزنامه آوا. بنده مالك كاميون بارى 
هستم ساكن بيرجند. طبق مقررات اعالم بار در كل 
پايانه هاى ايران بار اعالم شده در روز اول به بومى 
 داده مى شود و اگر بار ماند به غيربومى داده مى شود. 
هاى  شركت  صنفى  انجمن  متأسفانه  ولى 
باربرى به دليل سود بيشتر بار اعالم شده را 
بايد  بيرجند  بومى  راننده  و  داده  غيربومى  به 
از كويرتاير  بار الستيك  12 تا 15روز منتظر 
درگيرى  مورد  چندين  باعث  مسأله  همين  باشد. 
استان  پايانه  مسئوالن  و  مديران  از  است.  هم شده 
عاجزانه خواهشمنديم پيگيرى كنيد به خدا زير فشار 

زندگى و گرانى ها نمى دانيم چه بكنيم...
    915...846

 از امروز بيش از هزار نفر زائر در قالب 8 كاروان از خراسان جنوبى به مكه مكرمه اعزام مى شوند. رئيس سازمان حج زيارت استان 
 با بيان اينكه در حج تمتع امسال هزار و 89 نفر زائر و عوامل از استان اعزام مى شوند، گفت: اعزام زائران در قالب 8 كاروان هفدهم

هستند.  دوم  ديگرمدينه  درصد  و50  اول  مدينه  زائران  اين  از  درصد   50 افزود:  نوفرستى  گيرد.  مى  صورت  شهريورماه  بيستم   تا 
وى افزود: مسن ترين فرد كاروان، خانمى 92 ساله از بشرويه و نوجوان 18 ساله به عنوان جوان ترين زائر استان از قاين مى باشد.

* رحيم زاده

 ازدحام جمعيت در كنار برخى خيابان ها، حاشيه ميدان ها 
و  جاده هاى ورودى و خروجى شهر يكى از مناظرى است 

كه  اخيراً ابسيار به چشم مى خورد. 
صداى همهمه و آواز، جمعيت انبوهى كه راه رفت و آمد 
را سد كرده اند، ترافيك و تلى از اجناس، پوشاك و ميوه 
 و سبزى، شرح حال كمربندى ها و حاشيه خيابان هاى
فعاليت   ثابت  محل  به  ديگر  حاال  كه  است  شهرمان 

دستفروشان تبديل شده اند. 
چرخ  روى  روها،  پياده  كف  كه  گردى  دوره  فروشندگان 
دستى ها، پشت خودروها و حتى روى موتور 3 چرخه هاى 
باربر، بساط مى كنند. اين كار به يك معضل شهرى تبديل 
شده و به گفته دست فروشان به علت «بيكارى» و «سود 
خوبى» كه دارد، هرروز دست روى دسِت دستفروشى زياد 
مى شود. اگر چه تعدادى از شهروندان به علت دردسترس 
و ارزان بودن اجناس از حضور دست فروشان و خريد از 
دست  وجود  هم  آنان  از  زيادى  تعداد  اما  اند  راضى  آنان 
دردسرساز  ها  خيابان  حاشيه  و  روها  پياده  در  را  فروشان 
دانسته و از سد معبر، آلودگى صوتى و اجناس بى كيفيتى 

كه توسط آنها ارائه مى شود، گله مند هستند.

حضور دستفروشان غير بومى 
در نقاط مختلف شهرمان

شمالى  فروشندگان  شهرمان  ميادين  از  يكى  حاشيه  در 
هاى  كيفيت  و  ها  قيمت  با  ايرانى  برنج  قروش  به  اقدام 
اصطالح  به  خرماى  فروش  و  عرضه  اند،  كرده  مختلف 
بم، فروش انواع وسايل آرايشى و بهداشتى، مواد خوراكى 
كه  است  اقالمى  جمله  از  نيز  مختلف  هاى  شربت  و 
اكثراً  كه  هستيم  دستفروشانى  توسط  آنها  فروش  شاهد 
بومى نبوده و تنها مدتى را براى فروش اجناس خود در 
هاى  جاده  از  يكى  كنار  در  نمايند.  مى  سپرى  شهرمان 
اصلى شهر شاهد تبليغ راننده مبنى بر عرضه ماهى درياى 
 جنوب به قيمت پايين هستيم، ماهى اصل درياى جنوب، 
شلوغى   ..... تومان   8000 كيلويى  جادويى  هاى  قيمت 
به  پاسخگويى  در  فروشنده  كه  است  نحوى  به  جمعيت 

خريداران وامانده و دست و پاچه شده است. 

توكل به خدا مى خرم
 ان شاء ا... كه مشكلى ندارد...!

در اين شلوغى و بازار گرمى كار فروش ماهى،  تنها سؤالى 
كه به ذهن خريداران خطور نمى كند مسأله بهداشتى بودن  
و ضمانت سالمت گوشت سفيدى كه  ماهى هاست  اين 
مسافت چند صد كيلومترى را تا شهرمان طى كرده است. 
يكى از خريداران در حين خريد ماهى مى گويد: خريد ماهى 
با توجه به قيمت باالى عرضه شده در فروشگاه ها براى 
ما امكان پذير نيست و به دليل پايين بودن قيمت اقدام به 
خريد ماهى مى كنيم. وقتى درباره اطمينان وى از بهداشتى 
بودن گوشت ارائه شده مى پرسيم، تنها مى گويد: توكل به 

خدا مى خرم ان شاء ا...كه مشكلى ندارد...!

اگر كاالى ارايه شده مشكل بهداشتى مى داشت  
بهداشت جلوى فروش آن را مى گرفت!

يكى از زنانى كه در حال خريد ماهى است در گفتگو با آوا 

از نظر بهداشتى مشكل  ارايه شده  مى گويد: اگر كاالى 
مى داشت چه بسا بهداشت جلوى عرضه و فروش آن را 

مى گرفت! پس حتمًا سالم بوده و مشكلى ندارد.
در گوشه اى ديگر از شهرمان بساط فروش كت و شلوار  
برپاست. فروشنده با ترمز هر ماشين دوان دوان به سمتش 
آمده و مى گويد: اينها كار تهران است با قيمتى جادويى 
بازار  در  هم  شلوار  يك  حتى  پول  اين  با  برادر  بخر  بيا 
تجمع  محل  اخيراً  نيز  توحيد  پارك  حاشيه  دهند...  نمى 
برخى  دستفروشانى شده است كه انواع  كاالهاى فانتزى 
و اسباب بازى را براى تحريك كودكان به ميان آورده و 
از فضاى پارك و حضور بچه ها براى فروش هرچه بيشتر 

اجناسشان بهره مى برند.
يكى از شهروندان با گاليه از حضور دستفروشان مى گويد: 
متأسفانه دستفروشان به خود اجازه مى دهند بى توجه به 
برچسب بهداشتى بودن اجناس آنها را به مردم عرضه نمايند. 
اين در حالى است كه اگر به علت بى توجهى به بهداشت 
كاالهاى عرضه شده كودكى به بيمارى هاى مختلف پوستى 

يا حساسيت دچار شود چه كسى پاسخگو خواهد بود؟!

دست فروشان و ايجاد مشكالت ترافيكى در جاده ها

م. زارعى يكى ديگر از شهروندان بيرجندى نيز مى گويد:  
در شهر ماشين هاى مختلف فروش ميوه را مى بينيم  كه 
هر چند گاهًا ميوه را به قيمت زير فى بازار مى دهند اما  
چون خيلى از اين افراد ميوه ها را سبدى مى فروشند، تنها 
رويه بيرونى اين سبدها مناسب است و تنها خدا مى داند 
زير اين شاكله زيبا چه خبر است؟! وى با اشاره به اينكه  
وجود دست فروشان در حاشيه خيابان ها و ايجاد بساط در 
 حاشيه جاده ها يكى از مشكالت ترافيك محسوب مى شود،

مى گويد: حضور اين بساطى ها در حاشيه راه ها، سبب 
توقف رانندگان عبورى در مسير و ايجاد ترافيك مى شود

 وى به بروز خطر تصادف در اين باره اشاره كرده و مى گويد:
پرتى  حواس  باعث  دستفروشان  بساط  اوقات  از  بسيارى 
رانندگان مى شود كه اين خود مى تواند تصادفات بسيارى 

را به دنبال داشته باشد.

گاليه مغازه داران از دست فروشان

مغازه داران خيابان هايى كه مملو از دست فروشان است 
فروشى  دست  معضل  مندان  گاليه  جمع  به  بايد  هم  را 
افزود. اين مغازه داران معتقدند با وجود پرداخت ماليات و 

عوارض، دست فروشان بازارشان را كساد كرده اند.
شاهبيگى يكى از دكان داران بيرجندى از مهم ترين معايب 
حضور دستفروشان ترويج و استفاده از كاالى خارجى كه 
عنوان  است  شده  كشور  وارد  قاچاق  صورت  به  عمدتًا 
نبودن كاالهاى عرضه شده استاندارد   كرده و مى گويد: 

توزيع  مسير  نبودن  مشخص  دليل  به  ها  بازار  اين  در 
دستفروشان از ديگر معايب دستفروشى است.  

پاى حرف دستفروشان

يكى از فروشندگان بين راهى به نام محمد گلدره اى  در 
اين باره مى گويد: به علت گرانى اجاره مغازه نمى توانم 
جايى را اجاره كنم براى همين يك وانت خريده و هر روز 
به ميدان تره بار مى روم و خربزه و هندوانه خريدارى كرده 
و به حاشيه جاده مى برم تا بتوانم با كسب روزى حالل 

براى خانواده امرار معاش كنم.
است  راهى  بين  فروشندگان  از  ديگر  يكى  رضا سرمدى 
كه مدعى است؛ خربزه را از تربت جام خريدارى و براى 
 فروش به بيرجند آورده است و چون در ميدان بار خربزه ها

را به قيمت پايينى از او مى خرند، مى خواهد با فروش در 
حاشيه جاده سود بيشترى ببرد.

در شهر خودمان به دليل ازدياد اين حرفه

بازار فروشم كساد است 

 سليمى دستفروشى است كه  برنج مى فروشد. وى مى گويد:
و  هاى شرق  استان  به  تر  پايين  قيمت  با  را  برنج شمال 
جنوبى مى برم و در اين بين مقدار فروشم در بيرجند خيلى 
بيشتر است و در مدت زمان كمترى مى توانم بار خود را به 
پول تبديل نمايم. اين در حالى است كه در استان و شهر 
خودمان به دليل ازدياد اين حرفه بازار فروشم كساد است. 

دستفروشى پديده اى است كه توازن اجتماعى و فرهنگى 
شهر را به هم ريخته و به عنوان يك شاخص نامطلوب 

شهرى به چشم مى آيد. 
سوى  از  مدون  ريزى  برنامه  و  نظارت  مديريت،  عدم 
شهرها  در  دستفروشى  گسترش  موجب  مربوطه  مديران 
شده به صورتى كه در برخى از شهرها خريد و فروش و 
 گردش مالى از مغازه ها خارج شده و به حاشيه خيابان ها

روز  از ساعات  برخى  تا جايى كه در  اند  داده شده   سوق 
مغازه دارها نيز براى رقابت در دنياى تجارت به دستفروشى 
روى آورده اند!  نهايتًا آنچه كه سيماى شهر از آن بهره مند

 

مى شود شلوغى، آشفتگى، بى سر و سامانى خيابان ها و 
 ترافيك است كه از معضالت شهرى محسوب مى شود.

  آلودگى در كاالهاى دست فروشان
آوا،   با  گفتگو  در  محيط  بهداشت  كارشناسان  سلطانى 
غذايى  مواد  و  محصوالت  در  ميكروبى  هاى  آلودگى 
ادامه  و  دانسته  باال  را  دستفروشان  توسط  شده  عرضه 
عرضه  ها  گروه  اين  توسط  كه  محصوالتى  دهد:   مى 
 مى شود به دليل استفاده از مواد اوليه غير مجاز ممكن است 

آلودگى هاى شيميايى نيز داشته باشد.
و  بهداشت  حوزه  در  متعدد  مشكالت  اينكه  بيان  با  وى 
گويد:   مى  است،  دستفروشى  پيامد  ترين  عمده  سالمت 
عرضه  را  دستفروشان  از  اى  عمده  بخش  متأسفانه 

كنندگان سيار مواد غذايى تشكيل مى دهند.

دستفروشان ناچار به دستفروشى هستند  
از سويى ديگر دستفروشان جمعيتى هستند كه در شكاف 
پاى  وقتى  اند.  شده  طبقاتى  رانش  دچار  جامعه  طبقاتى 
صحبت دستفروشان مى نشينيم مسأله اصلى را نياز به كار 
و نبود منبع درآمد ثابت و پايدار عنوان مى كنند، عواملى 
كه باعث مى شوند تا در بسيارى از موارد نگاه نامناسب 
جامعه را به جان بخرند تا براى گذران زندگى دچار بحران 
جامعه  نياز  دستفروشى  كرد  عنوان  بايد  بنابراين  نشوند. 
نياز  اين  با  برخورد  در  شهرى  مديريت  كه  نيازى  است. 

سرگردان است و هنوز تكليفش را مشخص نكرده است.

دستفروشان سطح شهر، ساماندهى شده اند

معاون شهردارى منطقه 1 بيرجند با يادآورى تبصره 1ماده 
 55  قانون مبنى بر اينكه سد معبر عمومى و اشغال پياده روها

و ميدان ها و پارك ها  براى كسب و كار  و هر نوع عنوان 
بر  ذاتى شهردارى  گويد: وضيفه  مى  است،  ممنوع  ديگر 

اين اساس تعريف شده است. 
عليرضا توانا ادامه مى دهد: در اين راستا فضايى در متراژ 
400مترى در خيابان شهيد منتظرى 24 براى ساماندهى 
و  است  شده  گرفته  نظر  در  شهر  سطح  دستفروشان 
شهردارى بيرجند به دنبال ايجاد غرفه هايى در اين مكان 

براى دستفروشان ثابت شناسايى شده شهر است. 
وى تعداد دستفروشان ثبت شده سطح بيرجند را 60 نفر 
عنوان كرده و ادامه مى دهد: تعداد دستفروشان با توجه 
به فصول مختلف تغيير كرده و يكى از علت هاى گسترش 
بى سابقه دستفروشى در بازار كار ايران در سال هاى اخير 

نابسامانى بازار كار است. 
مختلف  مناطق  در  كاال  قيمت  تثبيت  بردن  بين  از  وى 
شهرى باتوجه به پايين بودن قيمت انواع كاالهاى عرضه 
شده در اين بازار ها، افزايش شلوغى و حتى ترافيك براى 
وسايط نقليه و عابرين، عدم امكان اعمال نظارت سريع، 
دقيق و گسترده بر كار دستفروشان، عرضه كاال به قيمت 
ارزان و بدون همراه بودن اطالعات كاال نظير وزن، تاريخ 
توليد و انقضا، عدم وجود امكانات و تسهيالت رفاهى در 
هنگام خريد (نظير كارت هاى اعتبارى) را از جمله معايب 

كار دستفروشان مى داند.
اقتصادى،  مشكالت  اين،  بر  عالوه  دهد:  مى  ادامه  وى 
تأثيرات منفى اين بازار ها به شكل هاى مختلف در شهرها 
نمود دارد كه مهم ترين آنها تخريب نما و زيبايى شهر، نبود 
آرامش براى شهروندان، ايجاد ترافيك در شهرهاى شلوغ، 

مزاحمت براى پياد ه ها، تشديد بى اعتمادى و... است.

*****
به دنبال گاليه جمعى از دكان داران و اصناف شهرستان از 
اينكه شهردارى با گرفتن مبلغى به صورت اجاره مكان براى 
دست فروشان بر كار آنها صحه گذاشته و دست فروشان 
بدون پرداخت هيچ گونه ماليات، عوارض و اجاره بها و ... در 
حال فعاليت و كسب درآمد مى باشند و از آنجا كه پيگيرى 
اين موضوع از حوصله خوانندگان به خاطر طوالنى شدن 
مطلب خارج بود، بر آن شديم در شماره هاى آينده با اتاق 
اصناف كه متولى ساماندهى و پيگيرى امور كسبه مى باشد، 

گفتگويى داشته و نظر آنها را نيز جويا شويم.

دستفروشى در آيينه دستفروشان

جوابيه هاى شركت توزيع نيروى برق استان

در ستون  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
محله  «روشنايى  درباره   94/5/27 مورخ  شما  پيام 
جليليان واقع در بلوار صياد» به استحضار مى رساند: 
گزارش هاى بازديد از مناطق فوق حاكى از مطلوب 
بودن روشنايى محله مذكور بوده و سرويس المپ ها 
نيز به صورت دوره اى انجام مى گيرد. ضمنًا درباره 
روشنايى ورودى محله مذكور به محض آماده سازى 
و جدول گذارى معبر توسط شهردارى امكان احداث 

شبكه روشنايى فراهم خواهد بود.
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/6/2 درباره «خاموش بودن چراغ هاى 
 معابر خيابان 9 دى مهرشهر» به استحضار مى رساند:
عيب  رفع  مرحله  در  و  شده  انجام  روشنايى  پروژه 
توسط پيمانكار مى باشد كه به محض رفع معايب، 

نسبت به روشن نمودن آن اقدام خواهد شد.
3- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
كانال  حاشيه  «روشنايى  درباره   94/6/9 مورخ  شما 
خيرآباد پشت پارك فرزان» ضمن تشكر از شهروند 
محترم به استحضار مى رساند: از محدوده مورد نظر 
بازديد به عمل آمده و در اين راستا پنج دستگاه چراغ 

شكسته سرويس و سه دستگاه چراغ نيز نصب شد.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

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

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها:
17    13:50   9:3020:10

32222636056تلفن:

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

واگذار نمايد.

خدمات فنى ارغوانى
تعميرات يخچال ، فريزر 

لباسشويى ، جارو برقى ، اتو
 كيك پز، پلوپز، بخارى 

جوشكارى سيار، نصب سايبان
آدرس: پاسداران 8 - پالك 24 

داخل ميالن
همراه: 09153618984

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

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

بلوار صنعـت و معـدن (5)

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم"

چون در پرونده 598/94 اجرايى در قبال محكوميت شركت صدف بيرجند به پرداخت مبلغ 97/711/197 
ريال در حق محكوم له شركت تعاونى چند منظوره خاص جانبازان و پرداخت مبلغ 4/624/659 ريال بابت حق االجرا 
در حق دولت و با عنايت به توقيف يك دستگاه كاميون به همراه ديگ ميكسر به شماره انتظامى 527 ع 16 ايران 52 از 
محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس وضعيت الستيك ها 80 درصد سمت جلو و 40 درصد سمت عقب مى باشد و 
قيمت ديگ ميكسر آن به مبلغ 250/000/000 ريال و قيمت كاميون به مبلغ 800/000/000 ريال ارزيابى شده است از 
طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/6/31 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

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



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

جشن تكليف آرميتا
 مراسم جشن تكليف آرميتا فرزند شهيد هسته اى داريوش رضايى نژاد صبح يكشنبه 15 شهريور ماه در تاالر شهر مشهد با حضور 
فعاالن فرهنگى و اعضاى شوراى شهر مشهد برگزار شد.مقام معظم رهبرى به مناسبت به سن تكليف رسيدن آرميتا رضايى نژاد فرزند 
شهيد رضايى نژاد براى وى يك جلد قرآن كريم هديه اى فرستادند.

4
سه شنبه * 17 شهريور 1394 * شماره 3313 

دوره  اينكه  بيان  با  استان  دانشجويى  بسيج  سرپرست 
انديشه  مبانى  آموزش  هاى  دوره  از  يكى  طرح واليت 
گفت:  است  دانشجويى  بسيج  هاى  فعاليت  و  اسالمى 
امسال هفتمين دوره آن بمدت ده شبانه روز در دانشگاه 

صنعتى بيرجند برگزار مى شود.
از  دوره  اجرايى  عمليات  شروع  به  اشاره  با  قاسمى 
دانشجوى   500 مرحله  اين  در  گفت:  ماه  ارديبهشت 
 120 آنها  ميان  از  كه  كردند  نام  ثبت  برادر  و  خواهر 
دانشجو بعد از طى مراحل گزينش و مصاحبه براى اين 

دوره انتخاب شدند.
دوره  براى  برگزيدگان  افراد،  اين  ازبين  افزود:  وى 
بسيج  سازمان  توسط  آينده  سال  تابستان  كه  كشورى 

دانشجويى كشور برگزار مى شود، انتخاب خواهند شد.

طرح واليت ، برنامه اى براى تحقق رسالت 
مهم بسيج دانشجويى 

اهداف  به  ادامه  در  استان  دانشجويى  بسيج  سرپرست 
عمده براى اين دوره اشاره كرد و افزود: ارتقاى سطح 
دانشجويان  تشكيالتى  و  تربيتى  بصيرتى،  معرفتى، 
بسيجى؛ انسجام تشكيالتى بيشتر و بهتر دربين شوراى 
سال  شروع  به  باتوجه  دانشجويى  بسيج  هاى  رده 
جهت  در  دانشجو  قشر  بيشتر  آمادگى  جديد؛  تحصيلى 
و  دانشجويى  هاى  محيط  ابهامات  و  شبهات  به  پاسخ 
تربيت و آموزش سرگروههاى صالحين بسيج دانشجويى 

از جمله اهداف دوره طرح واليت مى باشد.
قاسمى درخصوص اهميت مباحث مطرح شده در دوره با 
اشاره به تحريفات چندساله اخير در سيره و خط امام (ره) 
گفت: اين دوره در راستاى شناخت بهتر خط امام (ره) 
امام (ره) برنامه ريزى شده  انديشه حضرت  و براساس 

است و به دوره خط امام(ره) معروف مى باشد.
دو  دانشجويى  بسيج  كه  نكته  اين  بيان  ضمن  وى 
رسالت عمده تربيت نيروى همطراز انقالب و حضور و 
تأثيرگذارى در صحنه هاى ملى و بين المللى انقالب را 
برعهده دارد گفت: اين طرح واليت يكى از برنامه هاى 

اجرايى در جهت رسيدن به اين اهداف مى باشد.

نگرش و نگاه دانشجويان نسبت

 به قبل از دوره تغيير مى كند

سرفصل  و  مباحث  استان  دانشجويى  بسيج  سرپرست 
هاى درسى دانشگاهها را براى تربيت نيروها و مديران 
افزود:  و  دانست  كاستى  دچار  مملكت  آينده  انقالبى 
اين  پركردن  براى  هايى  برنامه  چنين  اساس  برهمين 
شده  گرفته  درنظر  دانشجويى  بسيج  سازمان  در  خأل 

است.
هاى  محيط  در  دانشجويان  آنجائيكه  از  افزود:  قاسمى 
دانشگاهى با شبهات و سواالت متعددى در زمينه هاى 

مختلف اعتقادى، بصيرتى و تربيتى مواجه مى شوند؛ لذا 
الزم است كه دانشجويان بسيجى كه نوك پيكان مقابله 
با جنگ نرم دشمنان هستند آگاهى و اشراف الزم را در 

اين خصوص كسب كنند.
وى ضمن بيان اينكه تمامى برنامه ها در قالب كالس، 
همايش و كارگاه برگزار مى شود گفت: باتوجه به تأثير 
و  مطالب  بيشتر  فهم  و  درك  در  گروهى  هاى  حلقه 
كاربردى كردن موضوعات، اين شيوه سهم بيشترى در 

برنامه ها داشته است.
دانشجويان  در  دوره  اين  تأثيرات  به  ادامه  در  قاسمى   
و همچنين دانشگاهها اشاره كرد و گفت: روحيه نشاط 

و شور انقالبى كه بعد از دوره در دانشجويان ديده مى 
شود باعث افزايش دغدغه، تحرك و پويايى بيشتر اين 

عزيزان در طول سال تحصيلى مى شود.
قاسمى با بيان اينكه نگرش و نگاه دانشجويان نسبت 
از  بعد  داشت:  اظهار  كند  مى  تغيير  دوره  از  قبل  به 
موارد  و  مسائل  بيشترى  با حساسيت  دانشجويان  دوره 
فرهنگى، اعتقادى و بصيرتى پيرامون خود را رصد مى 
كنند و درواقع بعنوان يك سفير فرهنگى در سطح جامعه 

بخصوص جامعه دانشگاهى ايفاى نقش مى كنند.
در  اين طرح  آموختگان  دانش  فعال  افزود: حضور  وى 

فعاليت هاى علمى، فرهنگى و سياسى و برگزارى حلقه 
هاى صالحين از اثرات اين طرح مى باشد.

سرپرست بسيج دانشجويى استان وقت و زمان كم دوره 
باتوجه به حجم زياد مطالب و مباحث را از معايب اين 
دوره دانست و گفت: برهمين اساس اساتيد بيشتر سعى 
اين خود  به دانشجويان بدهند و  را  اند سرنخ ها  كرده 
دانشجويان هستند كه بايد با روحيه تحقيق و پژوهش 

بدنبال كامل كردن آموخته هاى اين طرح باشند.
واليت  طرح  اساسى  هاى  ويژگى  درخصوص  قاسمى 
اجرايى  مديريت  به  قبل  دوره  شش  به  نسبت  امسال 
طرح اشاره كرد و بيان داشت: امسال مديريت اين طرح 

بدست دانش آموختگان دوره هاى قبل طرح واليت مى 
باشد و همچنين در بحث اساتيد تالش شده تا تلفيقى از 

اسايتد استانى و كشورى شكل بگيرد.
وى تصريح كرد: حضور يك روحانى در طول 10 روز 
برگزارى دوره موجب ارتباط مناسب بين دانشجويان و 
انجام مشاوره هاى فردى و  رفع و رجوع دغدغه ها و 
برگزارى كالسهاى اخالق مى شود كه بسيار تأثيرگذار 
كم  همچنين  استان  دانشجويى  بسيج  سرپرست  است. 
شدن تعداد و زمان كالسها و مباحث يك طرفه و اضافه 
از  ديگر  يكى  را  گروهى  هاى  حلقه  و  كارگاهها  شدن 
قبل  سالهاى  به  نسبت  دوره  اين  اصلى  هاى  تفاوت 
بيان  فن  مى شود  باعث  موضوع  اين  افزود:  و  دانست 
كننده  شركت  دانشجويان  استدالل  و  تحليل  قدرت  و 

باال برود.
از دانشجويان شركت  انتظار ما  اينكه  بيان  با  قاسمى 
در  پرنشاط  و  فعال  حضور  طرح  اين  در  كننده 
خوابگاهها  محيط  و  دانشگاه  فرهنگى  هاى  فعاليت 
بروز  از  رود  مى  انتظار  عزيزان  اين  از  گفت:  است 
جلوگيرى  و...  اجتماعى  فرهنگى،  هاى  ناهنجارى 
طرح  كشورى  دوره  براى  باقيمانده  بازه  در  و  كنند 

باشند. بيشتر  آمادگى  بدنبال كسب  واليت 
در  عفاف  و  حجاب  مسئله  اهميت  به  اشاره  با  وى 
انتظار  دانشجو  خواهران  از  گفت:  دانشگاهها  سطح 
اين  در  را  بيشترى  تأثيرگذارى  و  حضور  رود  مى 
از ظرفيت حلقه هاى صالحين  باشند و  عرصه داشته 
براى انتقال مطالب و آموخته هاى خود به دوستانشان 

كنند. استفاده 
حضور  كرد:  بيان  استان  دانشجويى  بسيج  سرپرست 
از  استان كه  كانون طرح واليت  در  تأثيرگذار  و  فعال 
قديمى ترين كانون هاى دانشجويى بسيج دانشجويى 
دانش  از  ما  هاى  خواسته  ديگر  از  باشد  مى  استان 
اينكه  بيان  با  پايان  در  باشد.قاسمى  مى  آموختگان 
نخواهند  اجازه  امام(ره)  بصير  فرزندان  شك  بدون 
و  آرمانها  دانشگاهى  و  آموزشى  هاى  محيط  در  داد 
ارزشهاى مد نظر حضرت امام(ره) كمرنگ شود افزود: 
تمام  با  نرم  جنگ  افسران  بعنوان  دانشجويان  انشاا... 
انقالب  آرمانهاى  و  اهداف  خدمت  در  قد  تمام  و  قوا 

اسالمى خواهند بود.

سرپرست بسيج دانشجويى استان خبر داد:

دانشگاه صنعتى بيرجند، ميزبان هفتمين دوره طرح واليت 

پخش زنده مسابقات جام جهانى
 واليبال ژاپن از تلويزيون

به گزارش  ايسنا، مسابقات جام جهانى واليبال ژاپن 
كه از سه شنبه 17 شهريورماه آغاز مى شود از شبكه 
آنتن  روى  به  ورزش  كانال  همچنين  و  سيما  سه 
ايران  تيم  ديدار  گزارش،  اين  رفت.براساس  خواهد 
از   7:40 ساعت  شهريورماه   17 سه شنبه  آرژانتين  و 
شبكه سه سيما و كانال ورزش به روى آنتن مى رود.

ديدار ايران و تونس چهارشنبه 18 شهريورماه ساعت 
10:40 از شبكه سه سيما پخش خواهد شد.پنج شنبه 
 7:40 ساعت  ونزوئال  و  ايران  ديدار  شهريورماه   19
آنتن  روى  به  ورزش  كانال  و  سه  شبكه  از  دقيقه 
شهريورماه   21 شنبه  ايران-لهستان  مى رود.ديدار 
ساعت 7:40 دقيقه از شبكه سه و كانال ورزش پخش 
خواهد شد.همچنين ديدار ايران و روسيه يكشنبه 22 
شهريورماه ساعت 14:10 از شبكه سه سيما به روى 
ديدار  شهريورماه   25 رفت.چهارشنبه  خواهد  آنتن 
ايران و ايتاليا ساعت 10:40 از شبكه سه سيما خواهد 
و  ايران  تيم  ديدار  شهريورماه   26 پنج شنبه  بود.روز 
آمريكا ساعت 7:40 از شبكه سه سيما پخش خواهد 
شد.جمعه 27 شهريورماه ديدار تيم ايران و ژاپن نيز 
ساعت 14:50 از شبكه سه سيما به روى آنتن خواهد 
شهريورماه   30 دوشنبه  گزارش  اين  براساس  رفت. 
ديدار تيم هاى ايران و استراليا ساعت 12:40 از شبكه 
سه سيما پخش خواهد شد.سه شنبه 31 شهريورماه 
ديدار ايران و كانادا ساعت 8:40 از شبكه سه سيما 
ديدار  ايسنا،  گزارش  رفت.به  خواهد  آنتن  روى  به 
مهرماه  يكم  چهارشنبه  نيز  مصر  و  ايران  تيم هاى 
ساعت 5:40 به وقت تهران از شبكه سه سيما زنده 

 پخش خواهد شد.

سريال «بيقرار 2» در نوبت پخش است

در  بهار  اواخر  گفت:  تلويزيون  بازيگر  تفتى  كامران 
سريال «بيقرار 2» به كارگردانى فلورا سام به ايفاى 
ادامه همان نقش خودم در سرى اول پرداختم كه در 

نوبت پخش است.
تفتى با اشاره به فعاليت هاى خود در حوزه موسيقى 
نيز ادامه داد:  تمامى مراحل مربوط به آماده سازى 
آلبومم كه قرار است به صورت تك خوان روانه بازار 
شود،  انجام شده و به احتمال فراوان بعد از محرم و 
صفر توزيع خواهد شد.بازيگر سريال «تبريز در مه» 
تمرين  مشغول  حاضر  حال  در  همچنين  كرد:  بيان 
بهاره  كارگردانى  به  دام»  رام  نمايش «عشق  براى 
در  صفر  ماه  از  بعد  است  قرار  كه  هستم  رضايى 
يكى از سالن هاى خصوصى تئاتر بروى صحنه رود. 
قصه اين نمايش واقعى و رئال و نزديك به روزگار 

خودمان است.

ساخت پنجره سراميكى شفاف مادون 
قرمز در كشور

پنجره مادون قرمز از جنس ايتريا يا اكسيد ايتريم در 
پژوهشگاه مواد و انرژى ساخته شد.

هيئت  عضو  صداقت،  على  دكتر  ايسنا،  گزارش  به 
خبر  اين  اعالم  با  انرژى  و  مواد  پژوهشگاه  علمى 
گفت: استفاده گسترده از فناورى امواج مادون قرمز 
از  يكى  تكنولوژى  اين  تا  شده  موجب  صنعت  در 
مدرن محسوب  الكترونيك  مهم صنعت  بخش هاى 
و  پايه  قرمز  مادون  امواج  عبوردهنده  مواد  كه  شود 
ساخت  براى  گفت:  هستند.وى  فناورى  اين  اساس 
سينتر  مانند  مختلفى  روش هاى  از  سراميك  اين 
معمولى تحت اتمسفر خال يا هيدروژن استفاده شده 

است.

رونمايى از سرآغاز ژنتيكى جنين انسان

تيمى بين المللى از دانشمندان براى نخستين بار تمام 
ژنهايى را كه در روزهاى اول بارورى تخمك انسان 

فعال مى شوند، ترسيم كردند.
 32 تنها  كه  دريافتند  دانشمندان  اخير،  پژوهش  در 
عدد از اين ژنها دو روز بعد از لقاح فعال مى شوند و در 
روز سوم تعداد اين ژنهاى فعال به 129 عدد مى رسد.

هفت مورد از اين ژنهاى شناسايى و گروهبندى شده، 
قبال كشف نشده بودند.

كشف ژن جديد براى ارتقاى توليد گندم

محققان دانشگاه كاليفرنيا در ديويس، ژن جديدى را 
در گندم كشف كرده اند كه به سازگارى اين گياه به 
اين  توليد  به حداكثررساندن  و  آب و هواهاى مختلف 

گياه كمك مى كند.
به گزارش ايسنا، ژن جديد VRN-D4 و سه ژن 
براى  هستند،  شده  شناخته  پيش تر  كه  آن  همتاى 
اين  هستند.  مهم  گندم  بهاره سازى  فرآيند  درك 
فرآيند نيازمند دماهاى سرد براى ايجاد شكل گيرى 

گل است.
نواحى  در  پيش  سال   8000 حدود  نخست  گندم 
ساحلى درياى خزر ظهور كرد و به سرعت در هر دو 
قاره هاى اروپا و آسيا پرورش يافت و اكنون در سطح 

جهانى كشت داده مى شود.
دانشمندان اين سازگارى گندم را به ژنوم به سرعت 
در حال تغيير اين گياه و اين حقيقت نسبت مى دهند 
مجموعه  سه  يا  دو  داراى  گندم  انواع  اكثر  كه 

كروموزوم هستند.

تازه هاى فناورى

تازه هاى تلويزيون

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

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

مركز نيكوكارى جواد االئمه (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

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 ى
سم
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نقدى تخفيف ويژه ويژه     اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن 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.
نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيـك  فـرازى

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

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

 09153634099  
فرهمند

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

  09151605216
  3 2236030 

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم

 جنب بيمه البرز  
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى
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«دحو االرض» روزى كه زمين از 
كعبه دامن گسترانيد

االرض  دحو  شب  ؛  ذيقعده  پنجم  و  بيست  شب 
است،يعنى پهن شدن زمين از زير كعبه به روى آب،و از شبهاى بسيار شريف  است كه رحمت خدا در آن نازل مى شود 
و قيام به عبادت درآن اجر بسيار دارد. از حسن بن على وّشاء روايت شده  كه گفته:من كودك بودم كه با پدرم در شب 
بيست وپنجم ماه ذو القعده،در خدمت حضرت رضا (ع) شام خورديم،حضرت فرمود امشب حضرت ابراهيم و حضرت 
عيسى عليهما السالم متولّد شده اند،و زمين از زير كعبه پهن شده،پس هركه روزش را روزه بدارد،چنان است  كه شصت 

ماه روزه داشته باشدو در روايت ديگر است كه فرمود:در اين روز حضرت قائم(عج)قيام خواهد كرد. 
روز بيست وپنجم:روز دحو االرض است،يكى از آن چهار روزى است،كه در تمام سال به فضيلت روزه ممتاز است و 
در روايتى آمده:كه روزه اين روز همانند روزه هفتاد سال است و در روايت ديگر آمده كه كفاره هفتاد سال است،و هركه  
اين روز را روزه بدارد،و شب را به عبادت به سر آورد،براى او عبادت صد سال نوشته شود و براى روزه دار اين روز، كه 
هرچه در ميان زمين و آسمان است استغفار كند. اين روزى است كه رحمت خدا در آن منتشر شده و براى عبادت و 
اجتماع به ذكر خدا در اين روز اجر بسيارى است و بارى اين روز جز روزه و عبادت و ذكر خدا و غسل دو عمل ديگر 
وارد است: اّول:نمازى كه در كتابهاى علماى شيعه از اهل قلم روايت شده و آن دو ركعت است در وقت چاشت[باال 
آمدن آفتاب تا پيش از گذشتن از وقت ظهر]در هر ركعت پس از سوره«حمد»پنج مرتبه سوره«و الّشمس»خوانده 

ِ الَْعلِيِّ الَْعِظيِم َة إِال بِاهللاَّ شود،و پس از سالم بگويد،ال َحْوَل َو ال ُقوَّ
هيچ جنبش و نيرويى نيست مگر به خداى برتر بزرگ آنگاه دعا كند و بخواند:َيا ُمِقيَل الَْعَثَراِت أَِقلْنِي َعْثَرتِي َيا ُمِجيَب 
َعَواِت أَِجْب َدْعَوتِي َيا َساِمَع األَْْصَواِت اْسَمْع َصْوتِي َو اْرَحْمنِي َو تََجاَوْز َعْن َسيَِّئاتِي َو َما ِعْنِدي َيا َذا الَْجالِل َو اْإلِْكَراِم  الدَّ
.اى ناديده گير لغزشها لغزشم را ناديده گير،اى اجابت كننده دعاها،دعايم را اجابت كن،اى شنواى صداها،صدايم را بشنو،و 

به  من رحم كن،و از بديهايم و آنچه نزد من است درگذر،اى صاحب بزرگى و بزرگوارى. 
ميرداماد(ره)در رساله اربعه اّيام خود،در بيان اعمال روز دحو االرض فرموده است:زيارت امام رضا عليه الّسالم  در اين 

روز افضل اعمال مستحّب و مؤّكدترين آداب مى باشد.

چنان قوى باشيد كه از آدم هاى نااليق بگذريد
و آنقدر صبور كه براى آدم هاى اليق به انتظار 

بنشينيد !

از حيف نون مى پرسن اين شعر از كيه؟ «سعديا 
مرد نكونام نميرد هرگز»مى گه نمى دونم يه 

راهنمايى بكنيد…مى گن اسم شاعر توى خود شعر 
هست.مى گه: آهان فهميدم، جواد نكونام!

آن كيست كه دل نهاد و فارغ بنشست   
پنداشت كه مهلتى و تأخيرى هست 

سعدى

هميشه شكرگزار نعمت هايتان باشيد
خيلى ها در حسرت داشتن زندگى شما هستند …

خدايا تو را ميخوانم.. آن زمان كه ديگر پاسخي 
نميشنوم و با تو ميمانم

آن زمان كه ديگري نمانده است

- زهره منوچهرى، روان شناس: هر رابطه اى منحصر به 
فرد است و موقعيت ها و شرايط خاص خودش را دارد؛ 
اما زنان در روابط زناشويى گاهى كارهايى انجام مى دهند 
اينكه متوجه شوند، خدشه اى به حس  كه اغلب بدون 
مشترك شان وارد مى كند. در اين نوشتار چندين نكته 
آمده كه بايد در اين خصوص به آنها توجه داشت تا كم 

ترين آسيب هاى ناخواسته وارد زندگى عاطفى شود.

1- از كم ارزش كردن خود بپرهيزيد

آسيب پذير بودن و نداشتن امنيت در جهان امروز بسيار 
آسان است. شما دائما بايد با موفقيت هايى كه كسب 
و  ها  پيروزى  با  و  رسانده  اثبات  به  را  خود  كنيد،  مى 
بين  از  و  تخريب  بنابراين  رو شويد؛  به  رو  ها  شكست 
است.  ساده  افراد  شخصى  ارزش  و  نفس  عزت  بردن 
سعى كنيد كه از ارزش هاى خود كم نكنيد. بدانيد كه 
شما ارزش و لياقت همه چيز را در جهان داريد و شايسته 

هر آنچه داريد، هستيد.

خود  زندگى  شريك  به  محض  تكيه  از   -2
بپرهيزيد

تكيه كردن به كسى براى حمايت، چيز بدى نيست، اما 
وابستگى به كسى تا حدى كه تبديل به تنها پشت و پناه 
شما شود، روشى نادرست است. اين كار بعدها باعث مى 

شود ارزش شخصى شما، ثبات احساسى و شادى تان به 
چيزهايى وابسته شود كه خودتان هيچ كنترلى روى آنها 
نداريد. به شريك زندگى خود براى حمايت متقابل تكيه 

كنيد، اما به او محتاج نباشيد.

3- به برقرارى ارتباط كم توجه نباشيد

خصوص  به  شود،  مى  مشكل  همسرتان  درك  گاهى 
بنابراين  ناراحت هستيد،  يا  زمانى كه افسرده، عصبانى 
اكثر  كنيد.  رها  را  لحظه موضوع  آن  در  است كه  بهتر 
اوقات صحبت، پرسش، برقرارى ارتباط كالمى در يك 
مى  احساس  اگر  مخصوصا  است،  خوبى  ايده  رابطه 
كنيد كه نتوانسته ايد نياز شريك زندگى خود يا روش 
برقرارى ارتباط با وى را درك كنيد. انجام چنين كارى، 
رابطه شما را تقويت كرده و به هر دو طرف درك بهترى 

از حس و حال يكديگر مى دهد.

4- براى تغيير همسرتان تالش نكنيد

در  كمى  ما،  از  پيش  نسل  و  ما  نسل  مردان  و  زنان 
روش تفكر، عمل و رفتار با هم تفاوت دارند. البته نمى 
توان گفت همه آنها، بلكه اين امر درباره تعداد زيادى 
از ما صادق است. نكاتى در شريك زندگى شما وجود 
خواهدداشت كه شما آنها را دوست داريد و برخى را نيز 
شما  همسر  كه  داديد  مى  ترجيح  قطعا  نداريد.  دوست 

كه  اكنون  اما  نداشت،  را  صفات  و  نكات  آن  از  برخى 
اين صفات را دارد، كمى آنها را براى خود قابل تحمل 
كرده و سعى كنيد به آنها عادت كنيد. سعى نكنيد او را 
به سمت عالئق خود سوق داده و تغيير دهيد؛ در عوض 
به  آنچه مى پسنديد، تمركز كرده و كمتر  بيشتر روى 

چيزهايى كه نمى پسنديد، فكر كنيد.

5- آنچه را براى شما انجام مى دهد،
 بى ارزش نكنيد

عاشقانه  روابط  درباره  زنان  تفكرات  با  مردان  برخى 
عاشق  واقعا  اينكه  با  مردان  اغلب  اما  دارند؛  آشنايى 
از  زن  يك  تعريف  طبق  ندرت  به  هستند،  خود  زنان 
رابطه عاشقانه پيش مى روند. دقت كنيد كه فقط چون 
همسرتان چيزهايى را كه به او گفته ايد، به خاطر ندارد، 
او را بى توجه بدانيد. درعوض كارهاى زيادى را  نبايد 
هم انجام مى دهد. اگر مى خواهيد كارى را انجام دهد، 
گاهى مستقيما آن را به او يادآورى كنيد. به اين صورت 
مى  آسان  خودتان  براى  هم  و  او  براى  هم  را  زندگى 

كنيد.

6- از آنچه خارج از كنترل شماست
 عيب جويى نكنيد

خاطرات توسط كسانى خلق مى شوند كه براى كوچك 

ترين جزئيات مته به خشخاش نمى گذارند. سعى كنيد 
به ندرت كارها را در زندگى هدايت كنيد و اجازه دهيد 
امور آن طور كه بايد و شايد صورت بپذيرند. اينكه وقتى 
طبيعى  امرى  شويد  افسرده  كنند،  مى  تغيير  ها  برنامه 
است، اما به فكر فرورفتن و پژمرده شدن به خاطر اين 
تغييرات يا گريه و زارى كردن يا دائما كنايه زدن، مى 
خراب  را  خوردن  رقم  حال  در  خاطره خوب  تواند يك 
كرده و حال و هواى خودتان و شريك زندگى تان را تلخ 
كند. حتى اگر تغيير در برنامه ها چيزى است كه نمى 
توانيد اصال تحمل كنيد و روى سالمت و امنيت شما اثر 
ناخوشايند دارد، سعى كنيد روى جزئيات تاكيد نكنيد. از 
زمان با اين فكر لذت ببريد كه چه چيزى مى تواند يك 

عنصر شگفتى ساز در همين حال حاضر باشد.

خود  همسر  هاى  آزادى  سلب  در  سعى   -7
نداشته باشيد

هيچ مشكلى در خواستن يك رابطه طوالنى و امن وجود 
ندارد. همگى ما تغيير مى كنيم و تكامل پيدا مى كنيم. 
هم به خودتان و هم به شريك زندگى تان فرصت بدهيد. 
براى تقويت و تحكيم رابطه و از بين بردن حس عدم 
امنيت، با شريك زندگى خود صحبت كنيد تا راهى بيابيد 
براى ايجاد و ساختن شرايطى كه حس امنيت بيشترى 

در آن داريد.

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

آيه روز  

 از شكيبايى و نماز يارى جوييد و به راستى اين [كار] گران است مگر بر فروتنان 
سوره البقرة, آيه 45 

حديث روز  

امام صادق عليه  السالم :شب زنده  دارى را فرو مگذار؛ زيرا  زيان رسيده [واقعى] كسى است كه شب زنده  دارى را از دست بدهد .
معاني األخبار :ج1، ص342

7 اشتباه زنان در روابط زناشويى

 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

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

09122433554 - 09151604940 

فروش
ماشين MVM110 مدل 1392

سند تك برگ ، سفيد، كامال تميز و نو 
كاركرد: 9300  

فى : 17/000/000 تومان
09213214401

به يك نفر با مدرك فوق ديپلم يا 
باالتر در زمينه كودكيارى يا رشته هاى 
مرتبط براى نگهدارى از كودك در منزل 

نيازمنديم. عالقه مندان مى توانند 
مشخصات شخصى و سابقه تحصيلى – 

شغلى خود را به آدرس ذيل
 ايميل نمايند.

researchgroupbirjand@gmail.com

يك شركت ساختمانى براى اجراى 
آيتم هاى كانال كشى كولر، اجراى 

تاسيسات مكانيكى و اجراى تاسيسات 
برقى بلوك هاى مجتمع 150واحدى 
خود نياز به پيمانكار واجد شرايط 

دارد. عالقه مندان به همكارى
 با شماره 09308268600 

تماس حاصل فرمايند.

يك شركت پخش مواد غذايى
 براى تكميل كادر پرسنلى خود 

استخدام مى نمايد:
بازارياب آقا   4 نفر 

حداقل مدرك تحصيلى / ديپلم
توزيع كننده آقا  2 نفر 

حداقل مدرك تحصيلى / ديپلم
05632448861
09158346494 

سوپر ماركت با كليه امكانات و وسايل 
واقع در مهرشهر به فروش مى رسد.
32301942 - 09154944850

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى معلم با 10 سال سابقه و 

فروش تضمينى   09369352508

آپارتمان رهن كامل ، 100 متر، 4 سال 
ساخت ،MDF ، پكيج، نورگير كامل، 23 ميليون 
طالقانى 10، نبش مفتح 2   09109859871 

فروش ون غزال ، سفيد ، مدل 84 ، يازده ماه 
بيمه ، 14 نفره ، مناسب براى سرويس مدارس  

ادارات و شركت ها      09151607106

فروش فورى امتياز فاز 2 ارتش
واريزى: 32/600 ميليون

 فى: 34/5 ميليون 09151602659

به چند نفر خانم 
براى كار در سالن زيبايى نيازمنديم.
32450229 - 09397690128

به چند نفر خانم براى كار در رستوران 
نيازمنديم.    09305584367 

 آدرس: خيابان محالتي - جنب پارك

يك شركت تبليغاتى به تعدادى بازارياب خانم و آقا با 
روابط عمومى باال ، يك نفر طراح فتوشاپ و يك نفر نيروى 

همكار براى كارگاه چاپ نيازمند است. 
32226589 - 09365403880 - 09155614450

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

مى شود.   32225151 -09011619631

آ گهى  استخدام
شركت تعاونى توليد  كشاورزى در 

شهرقهستان به يك نيروى فعال براى مدير 
عاملى نيازمند است.  09196301902

ساعت تماس: 9 صبح لغايت 14

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

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم

كـاشت 
بـولت

                (ميلگرد)  در بتــون و سنگ
                                     بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 
 اطلس كمپرسور      09151636824

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

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

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

الليـك
عطر ، اُدكلن ، آرايشى 

معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

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

شستشوى مبل و صندلى ادارى 
شستشوى پتو
32445269

09151641857- حسينى گازار

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

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

09151636052 

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

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

شهرخبر: مصرف ناشتاي هندوانه توصيه نشده است همچنين بالفاصله بعد از ورزش نيز مضر است و کال در مواقعي که شکم خالي و معده گرم مي باشد. 
علت اين است که هندوانه وارد معده اي مي شود که گرم و خالي بوده و بر اساس قانون طب سنتي ورود نوشيدني هاي خنک به معده خالي 
ممنوع است و بايد صبر نمود تا حرارت معده قدري کاهش يابد. 

مصرف هندوانه با شكم خالى ممنوع 

خوراكى هايى براى سالمت مردان 
 

سالمت نيوز: يکي از مشکالت بيشتر آقايان، ابتال 
به دردها و گرفتگي هاي عضالني در طول روز 
است. راه رهايي از اين مشکل هم نوشيدن آب يا 

خود آلبالو و گيالس است. رنگدانه هاي موجود در 
اين ميوه ها، حاوي آنتي اکسيدان هايي هستند که 
باعث تخفيف التهاب و دردهاي عضالني مي شود. 
مردان  به  توصيه  قابل  خوراکي  ديگر  شکالت، 

است. شکالت مي تواند باعث بهبود گردش خون 
در بدن شود. فالونوئيدهاي موجود در شکالت تلخ 
هم مي توانند به کاهش کلسترول خون و بهبود 
گردش خون و فشار خون در بدن مردان کمک 
کنند. گوجه فرنگي که غني از «ليکوپن» است 
بدن را در مقابل برخي سرطان ها محافظت مي 

کند. مرداني که بطور منظم سس گوجه فرنگي 
مصرف مي کنند کمتر به سرطان پروستات مبتال 
مي شوند. سبزيجات نارنجي رنگ منبع خوبي از 
بتاکاروتن، لوتئين و ويتامين سي هستند که مي 

را  پروستات  بزرگ شدن  به  ابتال  توانند ريسک 
کاهش دهند. فلفل دلمه اي قرمز، هويج و کدو 

تنبل انتخاب هاي خوبي از اين گروه هستند.

4 فايده كه با كاهش قند 
به بدنتان مى رسد 

 شهرخبر: راحت تر چربي هاي دور شکمتان آب 
در  چربي ها  تجمع  باعث  قند  مصرف  مي شود: 
ناحيه   شکم مي شود. اما زماني که مصرف قند را 
کاهش دهيد و تغذيه  سالمي داشته باشيد مي توانيد 
به کاهش اندازه  دور شکمتان بيشتر اميدوار باشيد. 
کبدتان سالم  تر مي ماند: زياده روي در مصرف قند 
تأثير منفي روي کبد دارد تا جايي که اثرات آن را با 
الکل مقايسه کرده اند. اما خودداري از مصرف زياد 
قند کار کبد را کاهش مي دهد و به اين ترتيب به 
سالمت آن کمک بيشتري مي شود. از سنگ کليه 
در امان مي مانيد: مصرف نوشيدني هاي شيرين 
و قندهاي تصفيه شده خطر تشکيل سنگ هاي 
کليوي را به ميزان ٢٥ درصد افزايش مي دهد. به 
جاي آن ها از نوشيدني هاي سالمي مانند آب و آب 
ميوه هاي طبيعي استفاده کنيد. پوست تان سالم  تر 
مانده و از پيري زودرس در امان مي مانيد: مصرف 
زياد قند باعث بروز روندي به نام «گليکوزيله» 

شدن مي شود که مخصوص ذوب کردن قند به 
وسيله  فيبرهاي پروتئين ها است. اين مسئله نيز 
پوست  کالژن  و  االستين  به  جدي  آسيب هاي 
مي رساند. با کاهش مصرف قند پوست سالم تري 
خواهيد داشت و عاليم پيري يعني چين و چروک 

ديرتر سراغتان خواهد آمد.

فوايد جالبى از خيار كه نشنيده ايد! 

قدس آنالين: محافظت از مغز: خيار حاوي ماده 
نقش  که  است  «فيستين»  نام  به  ضدالتهابي 

بسيار مهمي در سالمت مغز دارد. به دليل وجود 
اين ماده، خيار يک خوراکي بي نظير براي بهبود 
حافظه و محافظت از سلول هاي عصبي در برابر 
آسيب هاي مرتبط با افزايش سن محسوب مي 
شود. کاهش خطر ابتال به سرطان : خيار عالوه 
پلي  از  دارد، سرشار  آب  زيادي  مقدار  اينکه  بر 

ارتباط  ها  اکسيدان  آنتي  اين  که  هاست  فنول 
مستقيمي با کاهش ابتال به سرطان هاي سينه، 
عالوه،  به  دارند.  پروستات  و  تخمدان  رحم، 
غذايي  ترکيبات  که  دهد  مي  نشان  تحقيقات 

موجود در خيار عملکرد ضد سرطاني بسيار مهمي 
دارند. مقابله با التهابات: مقدار آب زياد خيار مانع 
ترين  مهم  که  بدن  در  آب  احتباس  ايجاد   از 
علت بروز التهابات است مي شود. حفظ تناسب 
 اندام: کساني که مي خواهند وزن کم کنند مي توانند 
روي خيار حساب ويژه اي باز کنند. اين خوراکي 

مي تواند در کاهش وزن مؤثر باشد.

اين ويتامين ها را در دوره باردارى 
از قلم نيندازيد

 
يک  هميشه  سالم  غذايي  رژيم  نيوز:  سالمت 
در  امر  اين  اما  است  منطقي  و  معقول  انتخاب 
برخوردار  اي  ويژه  اهميت  از  بارداري  دوران 
است. اسيد فوليک، آهن و کلسيم: اسيد فوليک 
به پيشگيري از نواقص لوله عصبي در جنين که 
بر مغز و طناب نخاعي تاثير مي گذارد، کمک 
مي کند. غذاهاي حاوي اسيد فوليک عبارتند از 
سبزيجات برگ سبز، مغزهاي گياهي، حبوبات و 
غيره. کلسيم نيز براي زنان باردار مهم است و 
مانع کاهش تراکم استخوان مي شود. يد براي 
بارداري حياتي  تيروئيد در دوران  عملکرد سالم 
است. آهن هم در مادر و هم جنين به اکسيژن 

رساني در خون کمک مي کند.

 4 فايده كه با كاهش قند به بدنتان مى رسد
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حوادث

«كمالى راد» بر سكوى نخست مسابقات 
قهرمانى دوچرخه سوارى كشور

 فارس : رئيس هيئت دوچرخه سواري خراسان جنوبي 
کشور  قهرماني  دوچرخه سواري  مسابقات  در  گفت: 
ايستاد. نخست  سکوي  بر  جنوبي  خراسان  نماينده 

اين مسابقات ٥٠  اظهار کرد:در دور مقدماتي  علوي 
رکاب زن رشته تريال از ٣٠ استان کشور در استاديوم 
پرداختند.وي  رقابت  به  يکديگر  با  تهران  آزادي 
در  جنوبي  خراسان  از  کمالي راد  ايمان  کرد:  تصريح 
سکوي  بر  جوانان  سني  رده  اينچ   ٢٦ و   ٢٠ کالس 
کرمانشاه  از  جباري  احمد  ايستاد،  مسابقات  نخست 
آذربايجان  از  احمدزاده  شاهين  و  شد  قهرمان  نايب 
شرقي در جايگاه سوم قرار گرفت. علوي يادآور شد: 
در رده سني بزرگساالن کالس ٢٠ اينچ، محمد امين 
صيدي از استان مرکزي رتبه نخست را کسب کرد، 
مصطفي عباس زاده از خراسان رضوي مقام دوم را از 
آن خود کرد و ايمان کمالي فر از مازندران سوم شد. 
وي خاطرنشان کرد: در رده سني بزرگساالن کالس 
٢٦ اينچ محمد رضا آزادي از اصفهان، اميرمحمدنژاد 
از گلستان و ميالد ناصري از گلستان در جايگاه اول 

تا سوم ايستادند.

كسب 6 مدال كاراته كاهاى آيسكى 
در مسابقات كاراته قهرمانى كشور

سرايان  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  فارس:   
گفت: کاراته کاهاي آيسکي در نهمين دوره مسابقات 
کاراته قهرماني کشور ٦ مدال رنگارنگ را به گردن 
آويختند. جليل عابديني اظهار کرد: در اين مسابقات 
از سراسر کشور در  ٦٧٠ کاراته کار در قالب ١٨ تيم 
پرداختند.  رقابت  به  يکديگر  با  نيشابور  شهرستان 
اشاره به کسب ٦ مدال رنگارنگ کاراته هاي  با  وي 
قهرماني  کاراته  مسابقات  دوره  نهمين  در  سراياني 
و  افسري  مجيد  رضاپور،  سعيد  کرد:  تصريح  کشور 
رده هاي  طالي  مدال  کسب  با  کمالي منش  جواد 
مهدي  ايستادند.  نخست  سکوي  بر  سني  مختلف 
جهانيان مدال نقره را به دست آورد، ميثم عرب نجات 
و مهدي افسري با کسب مدال برنز در جايگاه سوم 
مقام  رضوي  خراسان  شد:  يادآور  وي  گرفتند.  قرار 
نخست تيمي را به دست آورد، فارس نايب قهرمان 

شد و قزوين مقام سوم را کسب کرد.

اعزام تيم جوانان استان به مسابقات 
قهرمانى كشور در اصفهان 

 تيم پينگ پنگ جوانان استان با ترکيب اميرحسين 
عباسپورفرد، ميالد بهروزيان، مهدي عشقي و عليرضا 
تهوري به مسابقات قهرماني جوانان کشور که از ١٧ تا٢٠ 
 شهريورماه به ميزباني استان اصفهان برگزار مي شود، 
اعزام شدند. عليرضا عشقي به عنوان مربي-سرپرست 

تيم استان را همراهي مي کند.

دستگيرى عامل كالهبردارى 2 ميليارد 
تومانى از جواهرفروشى ها

ايرنا: مدير کل حفاظت و اطالعات سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
گفت: فردي که با جعل چک هاي مسروقه و مهر سازمان قضايي 
نيروهاي مسلح از تعدادي طال و جواهر فروشي در شهرهاي 
تهران، قزوين و رباط کريم کالهبرداري کرده بود، دستگير و 
بازداشت شد. غالمي افزود: با انجام يک سري اقدامات اطالعاتي 
و به دليل وجود شباهت هايي در شگرد متهم با مجرمي که در 
سال ١٣٩١ دستگير شده بود، عوامل حفاظت به اين شخص 
مظنون شدند. متهم که سعي مي کرد ردپايي از خود برجاي 
نگذارد دستگير شد. بر اساس اعترافات متهم، وي رقمي بين يک 

تا دو ميليارد تومان از طالفروشان کالهبرداري کرده است.

كشف 72 كيلوگرم مواد مخدر از يك خودروى سوارى در زيركوه

از  مخدر  مواد  کيلوگرم   ٧٢ گذشته  روز  گفت:  زيرکوه  انتظامي   فرماندهي  جانشين   : فارس   
اظهار  کامياب،  محمدرضا  شد.  کشف  زيرکوه  شهرستان  محدوده  در  سواري  خودروي  يک 
شهرستان  به  بيرجند  مسير  از  مخدر  مواد  به جايي  جا  بر  مبني  واصله  اخبار  دنبال  به  کرد: 
به  و  شدند  اعزام  استحفاظي  حوزه  به  انتظامي  نيروهاي  از  مجهز  اکيپ  سه  تعداد  زيرکوه، 
مبني  شهروندان  از  يکي  تلفني  تماس  اساس  بر  کرد:  خاطرنشان  پرداختند.وي  مسير  کنترل 
ماموران  قاين  ـ  آباد  ٢ محور حاجي  کيلومتر  در   ٤٠٥ پژو  واژگوني يک دستگاه خودروي  بر 
انتظامي به محل حادثه اعزام شدند که در محل حادثه هيچ شخص يا اشخاصي را مشاهده 
واژگوني  محض  به  خودرو  احتمالي  سرنشينان  يا  سرنشين  اينکه  بيان  با  کامياب  نکردند. 
 ٧٢ مقدار  شده  واژگون  خودروي  از  بازرسي  در  کرد:  تصريح  کرده اند،  ترک  را  حادثه  محل 
به  توجه  با  احتمالي  متهمان  زني هاي  رد  و  شد  کشف  ترياک  نوع  از  مخدر  مواد  کيلوگرم 

نرسيد.  نتيجه  به  هوا  تاريکي 

قتل پيرمرد و پيرزن تنها به دست مرد معتاد 

باشگاه خبرنگاران: چند روز گذشته اهالي يکي از روستاهاي قائم 
شهر در جريان قتل پيرمرد و پيرزن تنهايي در خانه شان قرار 
گرفتند. با اعالم موضوع به پليس تحقيقات براي شناسايي علت 
مرگ پيرمرد ٧٠ ساله و زن ٦٦ ساله آغاز شد. ماموران متوجه شدند 
مقتوالن به علت اصابت جسم سخت به سرشان به قتل رسيده اند 
و بهم ريختگي خانه نشان از سرقت مي دهد. با مشخص شدن 
قتل زوج سالخورده با انگيزه سرقت تحقيقات روي اهالي روستا 
و نزديکان مقتوالن آغاز شد. در ادامه ماموران متوجه وجود پسر 
معتادي در روستا شدند و او را دستگير کردند. متهم مجبور به 
اعتراف شد و گفت: من بيکار بودم و براي تهيه مواد پولي نداشتم 

به همين خاطر تصميم به قتل آنها و سرقت گرفتم. 

مرگ طالفروش در مخفيگاه دزدان 

يک  به  مسلح  سارقان  گذشته  هفته  خبرنگاران:  باشگاه 
طالفروشي در شهر اسفراين دستبرد زدند و ٢,٥ کيلوگرم طال را 
به سرقت بردند. ماموران پس از حضور در محل سرقت دريافتند 
که سارقان بدون شکستن درب و شيشه اقدام به سرقت کردند 
و صاحب طالفروشي در جريان اين دستبرد مفقود شده است. 
به دليل حساسيت موضوع سريعا تيم هاي ويژه پليس دست به 
کار شده و فعاليت گسترده خود را آغاز کردند تا اينکه پس از ٢٤ 
ساعت موفق به شناسايي سارقان شدند. سپس در اقدام بعدي 
را رديابي کردند و در عمليات  کارآگاهان، مخفيگاه متهمان 
ضربتي ٢ دوست تبهکار را دستگير و جنازه صاحب طالفروشي 

و طالهاي مسروقه را نيز کشف کردند.

نصب و تعمير كولر آبى  و  لباسشويى  در منزل
  09151643778  - 32315776  شهريارى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

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)

32212519 آدرس : نبش غفارى 4       09151606528 - 

ايزوگام سليمانى 

ه 
يم
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 و

ت
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ضم
ل 
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 10

ن
را

اي

ل
صو

ح
ع  م

نو
ت

بنگاه  قالب بتن توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن  -  داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

تورهاى كيش هوايى گروهى 24 شهريور 
 شيراز گروهى حركت 25 شهريور - قشم - همدان و...

تورهاى خارجى : استانبول - آنتاليا - دبى - مالزى - چين و هند 
تورهاى استانى :آبگرم لوت و بيرجند گردى ويژه روز جهانى جهانگردى (5 مهر )

شركت ميناب سير شرق 09373751404- 32221719-09159618005
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70 درصد كاالهاى خراسان جنوبى داراى نشان استاندارد
حدود 250 قلم كاال در خراسان جنوبى توليد مى شود كه 70 درصد داراى نشان استاندارد است. 
كاالى  قلم   10 گفت:  جنوبى  خراسان  استاندارد  مديركل  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه  گزارش   به 
غير استاندارد در استان شناسايى و جمع آورى شد. مروى افزود: كاالهاى شناسايى شده زودپز، سبزى 

خوردكن، رب، شكر، 2 محافظ الكتريكى، 2 شيرمخلوط كن، كره گير و كيك كاكائويى است.

اولين جلسه رابطين كارگروه «نقش عملكرد 
دولت  در دفاع مقدس استان» برگزار شد

 رحيم آبادى- جانشين اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى
 دفاع مقدس استان در جلسه رابطين كارگروه نقش 
جنوبى  خراسان  مقدس  دفاع  در  دولت  عملكرد 
مقدس  دفاع  دوران  دولت خدمتگزار طى  كرد:   اظهار 
ايثارگرى ها و فداكارى هاى 
بى نظير در اداره امور دفاع 
مقدس و مقابله با متجاوزين 
به عمل آورد و اسناد، مدارك 
و گفتنى هاى بسيارى درباره 
تهديدات  و  ها  رشادت 
مسئوالن و كاركنان قواى سه گانه در دوران دفاع مقدس 
وجود دارد كه پس از 28 سال هنوز در معرض ديد عموم 
مردم باالخص عالقه مندان قرار نگرفته است و حتى 
بسيارى از پژوهشگران و محققين نيز به اين اسناد و 
مدارك دسترسى ندارند. سرهنگ برازنده مقدم با تأكيد بر 
 اينكه مغفول ماندن اين امر مهم خود نوعى سهل انگارى

و ناديده گرفتن زحمات بخش عظيمى از اقشار ملت در 
حوزه مديريت كشور محسوب مى شود، تصرح كرد: اين 
در حالى است كه دولت بيش از بيست هزار شهيد تقديم 
انقالب اسالمى نموده است. به گفته وى اين كارگروه 
به رياست معاون سياسى امنيتى استاندار و با عضويت 
دستگاه ها و نهادهاى دولت تشكيل شد و توليد نرم 
افزار، جمع آورى، دسته بندى، پااليش و ثبت اسناد، 
 ايجاد بانك اطالعاتى منسجم براى هريك از دستگاه ها

 و نهادهاى استان، تهيه لوح فشرده از اسناد و مدارك 
قابل عرضه به مخاطبين، فراخوان جمع آورى اسناد و 
مدارك و اشياء مرتبط با رزمندگان و خانواده ايثارگران، 
انجام مصاحبه با رزمندگان دفاع مقدس و خانواده آنها، 
به  وخارجى  داخلى  محقيقن  و  پژوهشگران  فراخوان 
منظور بازديد و بهره بردارى از گنجينه اسناد و مدارك و 
اقدامات استان در دفاع مقدس و برگزارى يادواره تجليل 
از شهدا و خانواده هاى ايثارگر از وظايف اين كارگروه 
است. معاون سياسى امنيتى استاندار نيز در اين جلسه 
گفت: كارى كه دولت شروع كرده، كار بزرگى است و 
همه مديران دستگاه ها بايد با مديريت بنياد حفظ آثار 
و نشر ارزش هاى دفاع مقدس اين كار را پيش ببرند و 
مجموعه استاندارى نيز تمام تالش خود را براى رسيدن 
به اين هدف به كار خواهد گرفت. حسينى افزود: همه ما 
از درك اتفاقات مهم كشور مثل جنگ 8 ساله كه همگى 
از عنايات خداوند به ملت ايران بوده عاجزيم و بايد از اين 

سرمايه هاى موجود كشور استفاده كامل ببريم.

تكميل دوبانده سازى محور بيرجند-قاين 
نيازمند 107 ميليارد تومان است

مهر- مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى بابيان 
اينكه تاكنون براى دوبانده سازى محور بيرجند-قاين 
35 ميليارد تومان هزينه شده است، گفت: براى اجراى 
نياز  ديگر  اعتبار  تومان  ميليارد  باقيمانده محور 107 
است. جعفرى اظهار كرد: اين محور قطعه اى از طرحى 
 74 سال  به  مربوط  است 
كه راه فيض آباد، بجستان، 
گناباد  ديهوك،  فردوس، 
آن  در  تربت حيدريه  و 
وى  است.  گنجانده شده 
محور  تقسيم  به  اشاره  با 
بيرجند تا خضرى به پنج قطعه، بيان كرد: قطعه اول 
نيز  و قطعه دوم  كيلومتر  تا 35  بيرجند  از  اين طرح 
سوم  قطعه  مى شود.  شامل  را   73 تا   35 كيلومتر  از 
نيز از كيلومتر 73 تا كمربندى قاين، قطعه چهارم از 
كمربندى قاين تا خضرى و قطعه پنجم نيز از خضرى 
از  جعفرى  است.  استان  استحفاظى  حوزه  انتهاى  تا 
بالغ بر 29 ميليارد و 500 ميليون  اعتبارى  اختصاص 
تومان به تمام قطعات اين طرح در قانون بودجه سال 
جارى خبر داد و گفت: اين اعتبار به صورت مشترك 

بين خراسان جنوبى و رضوى تقسيم مى شود.

كمك 220 ميليون ريالي خيران 
به بقعه متبركه شاهرخت زيركوه   

يك خير تهرانى و جمعى از مردم 220 ميليون ريال 
به بقعه متبركه روستاى شاهرخت شهرستان زيركوه 
كمك كردند. به گزارش صدا و سيما، حجت االسالم 
زيركوه  شهرستان  خيريه  امور  و  مديراوقاف  رحيمى 
گفت: اين كمك ها براى ساخت ضريح امامزاده سعدا... 
بن موسى بن جعفر(ع) روستاى شاهرخت هزينه مى 
(ع)  كاظم  موسى  امام  نوادگان  از  امامزاده  اين  شود. 

است كه در 26 كيلومترى زيركوه قرار دارد.

جهادگران استان اقتصاد مقاومتى را 
به روستائيان آموزش مى دهند

خراسان  الرضا(ع)  انصار  سپاه  سازندگى  بسيج  رئيس 
اينكه امسال بيش از هزار و 500 نفر  با بيان  جنوبى 
از بسيجيان استان به اردوهاى جهادى اعزام مى شوند، 
گفت: جهادگران اقتصاد مقاومتى را به روستائيان آموزش 
مى دهند. زهرايى اظهار كرد: 
بسيج  قشر  در  جهادگران 
دانش آموزى،  دانشجويى، 
محالت طالب و غيره در 
قالب گروه جهادى در نقاط 
محروم خراسان جنوبى كار 
ادامه مى دهند. تابستان  پايان فصل  تا  و  آغاز  را   خود 

خراسان  الرضا(ع)  انصار  سپاه  سازندگى  بسيج  رئيس 
جنوبى اظهار كرد: جهادگران بايد در عرصه اقتصاد 
مقاومتى در روستاها فعاليت كنند كه يكى از اهدافى 
مى كنند  دنبال  جهادى  اردوهاى  در  جهادگران  كه 
كه تحقق عملى اقتصاد مقاومتى نيازمند شروع يك 

حركت سريع و شتابنده و با برنامه ريزى است.

استاندار: مسئولين تالش كنند تا خواسته هاى 
عشاير در برنامه ششم توسعه گنجانده شود

رئيس  با  ديدار  در  گذشته  روز  استاندار  خبر-  گروه 
افزود:  مطلب  اين  بيان  با  ايران  عشاير  امور  سازمان 
عشاير افرادى با اصالت، بانجابت و با صداقت هستند 
نقش  ايفاى  به  غيور  مرزبانانى  عنوان  به  كه همواره 

خدمتگزار،  اند.  پرداخته 
ما  عشاير  اينكه  بيان  با 
همواره به عنوان كم توقع 
ترين افراد در جامعه مورد 
اين  گفت:  اند،  بوده  توجه 
افراد نقش بسيار مهمى در 

بر  توليدات  نيز گوشت قرمز و ساير  لبنى و  توليدات 
عهده داشته و دارند. وى اظهار كرد: مسئولين و دست 
تا  كنند  ريزى  برنامه  اى  گونه  به  بايد  امر  اندركاران 
به صورت مدون  اين عزيزان  نيازهاى  و  خواسته ها 
در برنامه ششم توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى 
مجارى  از  را  آنها  رفع  بتوان  تا  شود  گنجانده  كشور 
مدارس  هوشمندسازى  وى  كرد.  دنبال  مشخصى 
عشاير را مورد تأكيد جدى قرار داد و افزود: تأمين آرد 
مورد نياز اين عزيزان و نيز گنجانده شدن روز عشاير در 
تقويم رسمى كشور از ديگر مواردى است كه از سوى 

متوليان امر بايد دنبال شود. 

آغاز توزيع كتب درسى در استان
50 هزار نفر در نوبت خريد كتاب

مهر- مدير كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى با اشاره 
به آغاز توزيع كتب درسى از 15 شهريورماه در استان 
اظهار كرد: در سال تحصيلى جارى توزيع كتب درسى 
براى حدود 150 هزار دانش آموز استان انجام مى شود. 
المعى بابيان اينكه توزيع كتب درسى مقاطع متوسطه 

رشته  دوم  متوسطه  و  اول 
شهريورماه   16 از  نظرى 
است،  آغازشده  استان  در 
حاضر  حال  در  كرد:  بيان 
حدود  براى  موردنياز  كتب 
مقطع  دانش آموز  هزار   34

متوسطه اول و 16 هزار و 500 دانش آموز مقطع متوسطه 
رشته هاى نظرى در سطح استان توزيع مى شود. به گفته 
ابتداى و متوسطه رشته هاى  وى كتب درسى مقاطع 
كاردانش و فنى و حرفه اى نيز از ابتداى مهرماه همزمان 
با آغاز مدارس بين دانش آموزان توزيع مى شود. المعى 
ادامه داد: همچنين در حال حاضر 95 درصد كتب درسى 
هنرستان هاى كاردانش و فنى و حرفه اى وارد استان 
شده و پنج درصد باقى مانده نيز تا ابتداى مهرماه وارد 
مقطع  درسى  كتب  دريافت  نحوه  به  وى  مى شوند. 
پيش دانشگاهى اشاره كرد و گفت: دانش آموزان براى 
دريافت كتب درسى خود بايد به صورت اينترنتى ثبت نام 

كنند.

ماليات، توان كارى تعاون گران را گرفت

اجتماعى  رفاه  و  تعاون  كار،  اداره  مديركل  ايسنا- 
خراسان جنوبى، با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده 
گفت:  گرفته،  را  تعاونگران  از  بعضى  كارى  توان 

در  قوانين  تفصير  مشكل 
بعضى اوقات پيش مى آيد 
كه تعدادى از تعاونى ها از 
ولى  معاف  ماليات  دادن 
نمى شوند  معاف  تعدادى 
كه بايد با آموزش قوانين 

جرائم  تخلف،  تا  شود  الزم  كمك  بخش  اين  به 
در  سنجرى،  نگيرد.  انجام  مالياتى  فرار  و  مالياتى 
حاشيه نمايشگاه تعاون اظهار كرد: يكى از مشكالتى 
كه تعاونى ها با آن درگيرهستند پرداخت ماليات است.
وى با بيان اينكه ماليات بر ارزش افزوده توان بعضى 
از تعاونگران را گرفته، افزود: بعضى از اين تعاونى ها 
به علت عدم آگاهى يا به موقع پر نكردن اظهارنامه 
مالياتى دچار جريمه مى شوند. وى با اشاره به اينكه 
تمام تعاونى ها در راه درست وى خاطرنشان كرد: اگر 
چرخ توليد اين تعاونى ها كه در استان كم توسعه قرار 
دارند تعطيل شود به اقتصاد استان و كشور خسارات 

جبران ناپذيرى وارد مى شود.

تكميل پروژه هاى ورزشى خراسان جنوبى 
نيازمند 54 ميليارد تومان اعتبار

جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل  ايسنا- 
گفت: در حال حاضر 56 پروژه ورزشى در حال اجرا 
اعتبار  نيازمند 54 ميليارد تومان  استان داريم كه  در 

مقدم  عزيز زاده  است. 
اظهار كرد: اماكن ورزشى 
بردارى  بهره  حال  در 
ورزش  حوزه  در  استان 
كل  اداره  پوشش  تحت 
ورزش و جوانان 102 باب 

استد كه با احتساب بهره بردارى از 3 پروژه اخير در 
شهرستان هاى سرايان و قاينات، اين اماكن به 105 
حال  در  كرد:  تصريح  وى  است.  يافته  افزايش  باب 
حاضر 56 پروژه ورزشى در حال اجرا در استان داريم 
عزيز زاده  است.  اعتبار  تومان  ميليارد  نيازمند 54  كه 
مقدم ادامه داد: اولويت اتمام پروژه هاى ناتمام ورزشى 
مربوط به پروژه هاى ورزشى باالى 80 درصد پيشرفت 
هزار   15 ورزشكار  كرد:  اظهار  وى  است.  فيزيكى 
نفرى بيرجند در حال حاضر در بخش ابنيه 94 درصد 
ريال  ميليارد  تا كنون 130  دارد و  فيزيكى  پيشرفت 
اعتبار هزينه شده كه براى تكميل نيازمند 80 ميليارد 
ريال اعتبار ديگر است. وى ادامه داد: در سفر آقاى 
اتمام  به  براى كمك  ريال  ميليارد  دكتر روحانى 30 
پروژه اختصاص يافت كه در حال حاضر 15 ميليارد 
ريال تخصيص يافته و مابقى نيز تا پايان مهر سال 
جارى اختصاص خواهد يافت. وى خاطرنشان كرد: در 
صورت تأمين كسرى اعتبار، فاز اول اين پروژه شامل 
آسفالت  نورى،  برج هاى  تارتان،  پيست  چمن،  زمين 
راه هاى دسترسى و پست پاساژ برق در هفته دولت 

سال 95 به بهره بردارى خواهد رسيد.

برنامه ريزى براى اقتصاد آب استان در دستور كار است 
كاظمى فرد- استاندار با بيان اينكه به دنبال برنامه ريزى براى 
اقتصاد آب در استان هستيم، گفت: كمبود آب در روستاهاى 
استان سبب افزايش مهاجرت روستائيان به شهرها مى شود و 
هر چه سريعتر بايد مشكل و كمبود آب در روستاهاى استان 
برطرف شود. خدمتگزار در شوراى حفاظت از منابع آب استان 
اظهار كرد: در زمينه اقتصاد آب در استان مديران و مسئولين 
امر پيشنهادات كارشناسى شده خود را ارائه دهند تا در جلسه 
هيئت دولت كه مهرماه برگزار مى شود، بتوان آن را طرح و تا 
حصول نتيجه نهايى پيگيرى كرد. وى با بيان اينكه در حال 
حاضر بيش از 400 روستا در استان به وسيله تانكر آبرسانى 
مى شوند، گفت: در سال جارى 125 ميليارد تومان اعتبار 
به منظور آبرسانى به مناطق روستايى استان اختصاص يافته 
است. وى موضوع صرفه جويى در مصرف آب در بخش هاى 
مختلف را مورد تأكيد قرار داد و افزود: بايد با ارائه راهكارهاى 
عملياتى از سوى متوليان امر بتوان در جهت درونى كردن 
فرهنگ صرفه جويى درمصرف آب اقدام كرد. استاندار ادامه 
زمينه صورت  دراين  اقداماتى كه  و  ها  پيگيرى  برغم  داد: 
گرفته هنوز وزارت نيرو طرحى قابل اجرا و كارشناسى شده 
به منظور تأمين آب مورد نياز استان ارائه نكرده است اگرچه 
اقدامات خوبى در چند سال اخير در اين زمينه به انجام رسيده 
است. وى خاطر نشان كرد: در سال جارى اعتبارى بالغ بر 
يك ميليارد و 900 ميليون تومان به منظور توسعه زيربناهاى 
روستايى از جمله مباحث مرتبط با تأمين آب شرب روستائيان 
به استان اختصاص يافته است كه مسئولين امر اقدامات الزم 

را براى جذب و هزنيه كرد به نحو مطلوب صورت دهند.

ميزان 30 درصدى هدر رفت آب در شبكه توزيع

سرپرست شركت آب و فاضالب شهرى نيز با بيان اينكه 
30 درصد هدر رفت آب در شبكه توزيع آب استان است كه 
بايد مطابق ضوابط و استاندارد به 15 درصد برسد، گفت: 21 
شهر استان تحت پوشش خدمات آب و فاضالب شهرى 
هستند كه 600 كيلومتر خطوط آبرسانى، 570 كيلومتر خط 
انتقال و 395 هزار نفر جمعت را پوشش مى دهد. هاشمى 
مقدم با اشاره به اينكه 99,8 درصد جمعيت شهرى برخوردار 
از خدمات آب و فاضالب شهرى هستند، افزود: 176 هزار 
مشترك آب و 41 هزار مشترك فاضالب در سطح استان 
در  استان  در  رفت  هدر  عمده  اينكه  بيان  با  وى  داريم. 
شهرستان بيرجند، حاجى آباد، اسفدن و طبس گلشن است، 

شبكه  اصالح  ملى  رديف  آب،  رفت  هدر  براى  داد:  ادامه 
آب بايد در نظر گرفته شود. وى با بيان اينكه 13 ميليون 
گفت:  داشته ايم،  آب  رفت  هدر   93 سال  در  مكعب  متر 
درخصوص كيفيت آب برنامه هاى مختلفى انجام شده كه 
مى توان به مردم اين اطمينان را داد كه آب توزيع شده در 

سطح شبكه آب استان فاقد هرگونه ميكروبى است.

براى حل مشكالت بى آبى روستاهاى استان
4 هزار 500 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است

هم  استان  روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  عامل  مدير 
اظهار كرد: 4 هزار و 513 ميليارد ريال اعتبار نياز است تا 
مشكالت آب روستايى استان رفع شود. بسكابادى، با بيان 
اينكه شاخص بهره مندى جمعيت روستايى از آب آشاميدنى 
سالم و بهداشتى در استان 70,58 است، اظهار كرد: حدود 7 
كيلومتر شبكه توزيع و خطوط انتقال در روستاها داريم كه 
شامل 3825 كيلومتر خط انتقال و 3 هزار و 26 كيلومتر شبكه 
توزيع در داخل روستاها مى شود كه حجم زيادى بوده و اغلب 

عمر آنها تمام شده است. وى با اشاره به اينكه 128 هزار و 
313 مشترك آب روستايى در استان داريم، افزود: 77 هزار و 
565 مترمكعب مخزن داريم كه بايد به ازاى هر مشترك يك 
متر مكعب مخزن داشته باشيم. به گفته بسكابادى عالوه بر 
چالش قيمت آب چالش كيفيت را نيز داريم كه دامن گير آب 
و فاضالب روستايى استان است.  وى با بيان اينكه در بودجه 

استان 125  اعتبارات آب و فاضالب روستايى  سال جارى 
ميليارد تومان مصوب شده، گفت: تاكنون از اين ميزان اعتبار 

3 ميليارد و 900 ميليون تومان اختصاص يافته است.

پيش بينى 43 ميليارد تومان اعتبار ملى 
براى آبيارى تحت فشار در استان براى سال 94

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى نيز با اشاره 
به وجود 190 هزار هكتار اراضى كشاورزى در استان، از 
تجهيز و نوسازى 11هزار و 400 هكتار از اراضى در استان 
خبر داد. هاشم ولى پور مطلق ادامه داد: در سال 94 پيش 
بينى مى شود 43 ميليارد تومان اعتبار ملى براى آبيارى 
 5 كرد:  خاطرنشان  گرفته شود. وى  نظر  در  فشار  تحت 
تحت  آبيارى  طرح  اجراى  با  مكعب  متر   376 و  ميليون 

فشار در استان صرفه جويى شده است.

نصب 1500 كنتور در چاه هاى كشاورزى استان

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان هم با بيان اينكه 
تاكنون 1535 كنتور براى جلوگيرى از هدر رفت آب در 
پيش بينى  گفت:  شده،  نصب  استان  كشاورزى  چاه هاى 
با  پايان سال 400كنتور ديگر نصب شود كه  تا  مى شود 
چاه هاى  از  برداشت  براى  كشاورز  هر  سهم  آنها،  نصب 
كشاورزى مشخص و از برداشت بى رويه آب از سفره هاى 
آب  وضع  امامى  گفته  به  مى شود.  جلوگيرى  زمينى  زير 
روستايى و شهرى در شهرستان طبس در دستور كار است 
و در شهرستان درميان شيرين كردن آب، جداسازى آب 
و فاضالب و طرح مطالعاتى آن در دستور كار است و در 

شهر بيرجند تأمين آب به 32 ليتر در ثانيه رسيده است.

ظهر ديروز استاندار به همراه تنى چند از مديران استانى 
و شهرستانى از بيمارستان حضرت ابوالفضل(ع) وابسته به 
سازمان تأمين اجتماعى بيرجند بازديد كرد و از نزديك در 
جريان روند اجراى اين پروژه و نيز آخرين اقدامات انجام 

شده در آن قرار گرفت.
استاندار در اين بازديد ضمن تأكيد بر تسريع در روند ساخت 
مشكالت  تا  كنند  پيگيرى  امر  متوليان  گفت:  پروژه،  اين 
ظرف  دارد  وجود  پروژه  اين  اتمام  جهت  در  كه  احتمالى 
چند روز آينده شناسايى و با همكارى مسئوالن ذيربط به 

طور كامل مرتفع شود. خدمتگزار، با بيان اينكه ساخت اين 
بيمارستان نقش مهمى در توسعه زيرساخت هاى بهداشت 
و درمان استان خصوصاً كمك به اقشار ضعيف و كم درآمد 
دارد، اظهار كرد: درخصوص تجهيز و تكميل اين پروژه به 
تجهيزات مورد نياز بايد اقدامات الزم صورت گيرد تا امكاناتى 
كه در اين زمينه خريدارى شده به زودى نصب شوند. وى 
يادآورشد: با آماده شدن اين پروژه در آينده اى نزديك شاهد 

افتتاح اين پروژه با حضور مسئوالن كشورى خواهيم بود.
شايان ذكر است استاندار بعد از بازديد از اين پروژه درباره 

حل مشكالت مربوط به حوزه مخابرات و گاز به مسئوالن 
مربوطه دستورات الزم را صادر كرد. ضمن اينكه درباره 

در  كه  بيمارستان  اين  تجهيزات  از  بخشى  آزادسازى 
گمرك قرار دارد، نيز دستورات الزم را صادر كرد.

در بازديد استاندار از بيمارستان جديد تأمين اجتماعى بيرجند تأكيد شد:

تسريع در روند ساخت پروژه

كاظمى فرد- جمعى از ورزشكاران انجمن ورزش صبحگاهى 
كه زير مجموعه هيئت ورزش هاى همگانى هستند، ازمركز 
توابخشى حضرت على اكبر بيرجند بازديد كرده و در جريان 

روند خدمت رسانى به مددجويان قرار گرفتند.
رئيس اداره ورزش و جوانان بيرجند در حاشيه اين مراسم 
و  پهلوانى  فرهنگ  ترويج  بازديد  اين  از  هدف  گفت: 
مردمدارى بين هيئت هاى ورزشى و ورزشكاران و ايجاد 
برنامه هاى ورزش در بين مددجويان اين مركز مى باشد. 
اصغرى افزود: ساير هيئت هاى ورزشى و ورزشكاران نيز 
مى توانند با حضور در اين مركز موجب تقويت ورزش در بين 
مردم و معلولين شوند و ورزش را به عنوان سالمتى مدنظر 
داشته باشند. وى با بيان اينكه سه سال است كه اين بازديد 
افزود:  انجام مى شود،  انجمن ورزش صبحگاهى  توسط 
 مبلغ 10 ميليون ريال توسط اين ورزشكاران جمع آورى

شده و در اختيار اين مركز قرار گرفته است.  

كمبود وسايل ورزشى و نبود سالن ورزشى
از مشكالت معلولين و پرسنل مركز

خدمات  و  ادارى  مدير  آبادى  تقى  بازديد  اين  ابتداى  در 
اقدام  از  تشكر  ضمن  نيز  توابخشى  مركز  عمومى 
مركز  وضع  از  گزارشى  ورزشكاران،  اين  خيرخواهانه 

توانبخشى  على اكبر ارائه كرد. 
و  جسمى  معلول   300 مركز  اين  در  اينكه  بيان  با  وى 
نگهدارى  هزينه  كرد:  بيان  شوند،  مى  نگهدارى  حركتى 
هر نفر در اين مركز 900 هزار تومان است كه 400 هزار 
تومان توسط سازمان بهزيستى و 500 هزار تومان توسط 
خيرين و نيكوكاران پرداخت مى شود. تقى آبادى اظهار 
را  ورزشى  سالن  نبود  و  ورزشى  وسايل  كمبود  كرد: وى 
و  كرد  ذكر  مركز  معلولين  و  پرسنل  مشكالت  از  يكى 
خواستار همكارى اداره ورزش و جوانان با اين مركز شد. 

عجمى نژاد معاون توسعه ورزشى اداره كل ورزش و جوانان 
استان هم در اين بازديد براى همكارى در توسعه ورزش و 

كمك وسايل ورزشى با اين مركز قول مساعد داد.
معلولين  از  جمعى  با  ورزشكاران  بازديد  اين  پايان  در 

حركات ورزشى و برنامه هاى شادى اجرا كردند.

بايد از اظهارنظرهاى سليقه اى در سازمان ها خوددارى كرد
گروه خبر- دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان 
در  سليقه اى  اظهارنظرهاى  از  بايد  اينكه  بيان  با  جنوبى 
سازمان ها خوددارى كرد، اظهار كرد: بعضًا شاهديم كه برخى 
از مسئولين با اظهارنظرهاى سليقه اى مسائلى را در سازمان 

خود مطرح مى كنند، كه چارچوب قانونى ندارد.
سردار يعقوبعلى نظرى فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) در نشست 
شوراى معاونين ستاد امر به معروف و نهى منكر استان ضمن 
تشريح وظايف اعضا و برنامه هاى ابالغى مركز بيان كرد: در 
منكر  از  ناهيان  و  معروف  به  آمرين  از  قانون جديد حمايت 

بسيج به عنوان نيروى مردمى مورد اشاره قرار گرفته است 
و مى طلبد از ظرفيت بسيجيان در طرح طاليه داران معروف 
دوره هاى  اينكه  بر  تأكيد  با  ادامه  در  وى  شود.  بهره گيرى 
آموزشى طاليه داران معروف بايد تخصصى و براساس جايگاه 
هر قشر و صنفى باشد، افزود: در ستاد امر به معروف و نهى 
نخبگان  حضور  با  آموزش  ويژه  كارگروهى  استان  منكر  از 
محتواى  قشر  هر  نياز  براساس  و  تشكيل  صاحب نظران  و 

كاربردى الزم تهيه مى شود. 
سردار نظرى ادامه داد: در حوزه ادارات و سازمان ها شوراهاى 

امر به معروف و نهى از منكر تشكيل شده است و اميدواريم تا 
قبل از محرم امسال شاهد سازماندهى گروه هاى طاليه داران 

معروف نيز در اين قشر باشيم.
 وى با اشاره به اينكه ضابطين امر به معروف و نهى از منكر 
به رسالت خود در راستاى قانون جديد حمايت از آمرين به 
قانون  در  كرد:  بيان  دهند،  ادامه  منكر  از  ناهيان  و  معروف 
جديد جايگاه ضابطين امر به معروف و نهى از منكر مشخص 
شده است و مى طلبد در ادامه رسالت شرعى و قانونى خود در 

چارچوب برنامه هاى ستاد نيز ايفاى نقش كنند. 

كسب رتبه اول پليس راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى در كشور
گروه خبر- پليس راهنمايى و رانندگى استان خراسان جنوبى از 
سوى ناجا در حوزه كاهش درصد تلفات ناشى از سوانح رانندگى 

در سه ماهه اول سال 94 رتبه اول كشورى را كسب كرد.
رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس  رضايى  عليرضا  سرهنگ 
خراسان جنوبى با اعالم اين خبر گفت: با عنايت و لطف خداوند 
و  قوت  نقاط  تقويت  و  امكانات  تمامى  كارگيرى  به  و  متعال 
اجراى طرح هاى مختلف ترافيكى و همكارى هدفمند و مؤثر 
مردم قانونمند استان اين موفقيت كسب شده و نشانه تالش، 
كوشش، همكارى و تعامل بين بخش هاى فرماندهى انتظامى 
شده  تالش  و  باشد  مى  نهادها  و  ها  سازمان  همه  و  استان 

بهترين شرايط براى شهروندان در اين مدت فراهم شود. وى 
به مردم است گفت:  پليس خدمتگزارى  افتخار  اينكه  بيان  با 
پليس راهور با استقرار اكيپ هاى ويژه گشت در معابر درون 
شهرى تخلفات را به صورت محسوس و نامحسوس كنترل و 
با رانندگان متخلف پرخطر برخورد جدى كرده است و همچنين 
با افزايش دوربين هاى كنترل تخلفات، قدمى ارزنده در جهت 

كاهش ترافيك و جلوگيرى از تصادفات برداشته است.
پليس  ناجا،  ارزيابى  اساس  بر  كرد:  تصريح  رضايى  سرهنگ 
تلفات  در حوزه كاهش  رانندگى خراسان جنوبى  و  راهنمايى 
ناشى از سوانح رانندگى در سه ماهه اول سال 94 با 75 درصد 

كاهش نسبت به مدت مشابه در بين استان هاى سراسر كشور 
رتبه اول را كسب و اين نتيجه همكارى، هم افزايى و همدلى 
و  قدردارنى  مورد  خصوص  اين  در  كه  است  پليس  با  مردم 

تجليل فرماندهى محترم نيروى انتظامى كشور قرار گرفت.
تأكيد  مردم  به  رسانى  در خدمت  بر تالش  سرهنگ رضايى 
و خاطرنشان كرد: هدف اصلى در انجام مأموريت ها رضاى 
خدا و مردم است كه اميد است مردم شريف استان همچون 
شاهد  همچنان  تا  باشند  داشته  را  الزم  همكارى  گذشته 
استمرار موفقيت هاى حاصله در كاهش تصادفات و كشته ها 

و مجروحين حوادث رانندگى در استان باشيم.

ورزشكاران هيئت ورزش همگانى بيرجند از مركز توانبخشى حضرت على اكبر (ع) بازديد كردند
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اجراى برجام،به سرعت تهران بستگى دارد 

 مدير كل آژانس انرژى اتمى در پايان نشست شوراى 
حكام گفت اين نهاد تا روز 15 سپتامبر (24 شهريور) 
به  را  ايران  احتمالى خود در مورد توضيحات  سواالت 
تهران ارائه مى كند. آمانو گفت نمى تواند پيش بينى كند 
كه اجراى تعهدات ايران در برنامه جامع اقدام مشترك، 
چه ميزان زمان مى برد. وى گفت: «اگر سواالت اين 
است كه چقدر طول مى كشد، خوب بايد بگويم كه... 
اجراى  سرعت  و  ايرانى  طرف  به  زيادى  حد  تا  اين 
اقدامات بستگى دارد، مثال اينكه چقدر طول مى كشد 
ذخاير اورانيوم كاهش يابد يا اينكه چقدر زمان مى برد كه 

سانتريفيوژها برداشته شده و به انبار منتقل شوند.»

حمايت رئيس كميته ملى
  دموكرات ها از «برجام»

«شولتز» رئيس كميته ملى دموكرات هاى آمريكا كه يكى 
از اعضاى يهودى مجلس نمايندگان اين كشور به شمار 

مى رود حمايت خود از توافق هسته اى را اعالم كرد.

اعتراض جلوى ساختمان كنگره، بخاطر 
معامله وحشتناك با ايران!  

در  كه  كرد  اعالم  جمهورى خواهان  نامزد  «ترامپ» 
تجمعى كه قرار است عليه توافق هسته اى انجام شود، 
شركت مى كند. وى در توئيتر نوشت: چهارشنبه جلوى 
ساختمان كنگره حاضر مى شوم تا به معامله وحشتناك و 

نامناسبى كه دارد با ايران انجام مى شود، اعتراض كنم.

حل مشكالت منطقه اى بدون حضور 
ايران امكان پذير نيست

استراتژيك مجمع   واليتى رئيس مركز تحقيقات و 
تشخيص مصلحت با بيان اينكه بدون حضور ايران 
با  گفت:  ندارد،  وجود  اى  منطقه  مسائل  امكان حل 

هرگونه تجزيه اين دو كشور مخالف هستيم.

اردوغان: حمايت هاى ايران و روسيه 
نباشد رژيم سوريه فرو مى پاشد

 اردوغان رئيس جمهور تركيه در مصاحبه اى با تكرار 
ادعاها درباره بشار اسد رئيس جمهور قانونى مردم سوريه 
گفت: اگر حمايت هاى ايران و روسيه نباشد نظام حاكم 

بر دمشق بيشتر از 24 ساعت دوام نمى آورد.

فرانسه 24 هزار پناهجو را خواهد پذيرفت 

كشورش  آمادگى  از  فرانسه  جمهور  رئيس  اوالند   
دليل  به  غالبا  كه  پناهجو  هزار   24 پذيرش  براى 

بحران سوريه راهى اروپا شده اند خبر داد.

 تعبير جالب يك سناتور از ابهامات برجام
درباره  آمريكايى  جمهوريخواه  سناتور  يك   
بيان  در  جالب  مقايسه  يك  با  اى  هسته  توافق 
شد  مدعى  اى  هسته  توافق  با  خود  مخالفت   علت 
كه  است  بزرگ  آنقدر  توافق  اين  هاى   روزنه 

مى توان با كاميون وارد آن شد. 

مى گفتند اگر مى خواهيم زندگى كنيم 
بايد با كدخداى جهان كنار بياييم 

 آيت ا... مصباح يزدى با بيان اينكه از همان ابتداى 
پيروزى انقالب اسالمى برخى ها در مجلس خبرگان 
بودند كه مى خواستند اين نظام را نظام دموكراتيك 
نامگذارى كنند، بيان كرد: امام خمينى(ره) از همان ابتدا 
بر اين اصل استوار بودند كه نظام ما جمهورى اسالمى 
نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر. وى گفت: 
حتى برخى افراد در آن زمان آينده ايران را همانند لبنان 
مى پنداشتند و مى گفتند كه آمريكا مهمترين كشور 
دنياست و ما اگر مى خواهيم زندگى كنيم بايد با اين 
كدخداى جهان كنار بياييم و در غير اين صورت ما را 
به جان يكديگر مى اندازد و اختالفات داخلى سرنوشتى 

همانند لبنان براى ما رقم خواهد زد.

اعدام هم نمى تواند پرونده زنجانى را ببندد 

يك عضو كميته پيگيرى پرونده زنجانى در مجلس 
پرونده  نمى تواند  هم  اعدام  گزينه  حتى  است،  معتقد 
بابك زنجانى را ببندد. سلطانى با بيان اينكه پيگيرى 
پرونده بابك زنجانى از سوى نمايندگان تنها به شخص 
زنجانى ختم نمى شود، تصريح كرد: بابك زنجانى تنها 
ويترين بوده و ما به دنبال شناسايى كسانى هستيم كه 

زنجانى را به هرحال ساخته و پرداخته كرده اند.

روحانى به ما اداى «دين» نكرد
  فراموش نكن باز هم انتخابات داريم!

 عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملى با بيان اينكه 
رئيس جمهور در قبال زحمات حزب اعتماد ملى در جريان 
انتخابات رياست جمهورى 92 اداى «دين» نكرده است، 
گفت: آقاى روحانى بايد بداند كه انتخابات ديگرى هم 
در پيش خواهد بود. شكورى به برنامه ها و سياست هاى 
حزب متبوع خود براى دهمين دوره انتخابات مجلس 
اشاره و اظهار كرد: حزب اعتماد ملى امكان دارد براى 

انتخابات مجلس ليستى مستقل در تهران ارائه دهد.

نظر شوراى نگهبان درباره 
نقش مجلس در برجام 

تأكيد  با  نگهبان،  شوراى  سخنگوى  ابراهيميان   
نقش  درباره  رسمى  نظر  اظهار  فعًال  شورا  اينكه  بر 
مجلس در بررسى برجام نكرده است، گفت: معتقدم 
نباشد،  هم  بين المللى  قرارداد  يك  برجام  اگر  حتى 

مجلس اختيار عام قانونگذارى دارد.

در «برجام» حتى از حقوق تصريح شده 
در توافق ژنو هم عقب نشينى شده است

 نقوى حسينى گفت جليلى در كميسيون ويژه برجام اظهار 
كرد: در «برجام» حتى از حقوق تصريح شده در توافق 
ژنو هم عقب نشينى شده است. جليلى همچنين گفت ما 
در برجام دسترسى، نظارت و بازرسى هاى غيرمتعارف را 

پذيرفتيم كه برخالف خطوط قرمز تعيين شده است. 

مجلس دست به برجام بزند همه چيز به هم مى ريزد!
 

 رئيس سازمان انرژى اتمى گفت: با توجه به اين كه برجام به 
تصويب رسيده و ديگر قابل مذاكره مجدد نيست، بررسى مجلس 
و دست بردن در محتواى برجام همه چيز را برهم خواهد ريخت. 
صالحى با تأكيد بر اين كه اين برجام به سرانجام خود خواهد 
رسيد، افزود: برجام در جهت حفظ منافع ملى به تصويب رسيده 
است و خدشه اى به حاكميت ما وارد نشده است.وى گفت: سايت هسته اى نطنز، فردو و 

آب سنگين اراك تعطيل نشده و هم چنان به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

كنايه عراقچى : ببخشيد اگردر شأن شما نيستيم

تنش در كميسيون برجام به اوج رسيد؛ همان دستى كه چند ماه 
پيش به سمت وزير خارجه آمريكا خودكار پرت كرد، در جلسه 
كميسيون ويژه عينكش را روى ميز كوبيد. البته جرقه تنش در 
جلسه كميسيون برجام از همان دقايق ابتدايي حضور عراقچي در 
اين مجموعه زده شده بود؛ از همان جايي كه نمايندگان منتقد 
اعتراض مي كنند كه چرا وزير خارجه شخصا در اين جلسات شركت نمي كند و عراقچي 

هم در پاسخ به كنايه مي گويد: «ببخشيد اگر ما در شأن مجلس نيستيم.»

رئيسى: كميسيونى در دولت و بانك مركزى در خصوص پرونده موسسه ميزان تشكيل شده 

دستور رئيس قوه درباره ِكرسنت
پرونده  مورد  در  كشور  كل  دادستان    
مرحله  يك  پرونده  اين  گفت:  كرسنت 
قضايى را گذرانده و دادستانى كل اعتراض 
را  اعتراض  قضائيه  قوه  رئيس  و  كرده 
رفته  ديوانعالى كشور  در  االن  و  پذيرفت 

و نظر قطعى صادر شده است.
 حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسى اظهار 
كرد: مقام معظم رهبرى فرمودند با دزد دزد 
گفتن كار حل نمى شود و بايد زمينه بروز 
فساد از بين برود. قوه قضائيه هم همين 
رويه را پيش مى برد اما بايد خود كنترلى 
فسادى  عنوان  هيچ  به  تا  باشيم  داشته 
را  نوعى زمينه وقوع جرم  به  و  ندهد  رخ 
از بين ببريم. در پرونده هايى مانند فساد 
123 ميلياردى و همين سه هزار ميلياردى 
بروز  زمينه  اما  شد  مختومه  است  درست 

اين جرايم هنوز از بين نرفته است.

پرونده هاى جرايم اقتصادى 
رسانه اى مى شود

برخى  مورد  در  كشور  كل  دادستان    
در  گفت:  قضايى  مطرح  هاى  پرونده 
فساد  هاى  پرونده  در  است  آمده  قانون 
بايد  شد  قطعى  حكم  وقتى  اقتصادى 
گوييم كه  مردم مى  به  اى شود.  رسانه 
دانه  هاى  پرونده  در  كه  است  اين  بنابر 

درشت ها مردم حتما مطلع شوند.

فقط يك دكل گمشده است

  دادستان كل كشور در مورد پرونده دكل هاى 
گمشده گفت: دكل گمشده در پرونده است 

و دكل ها نداريم! سازمان بازرسى در حال 
بررسى است و دادسرا هم بازجويى ها را آغاز 
كرده و 2 نفر فعال در حال بازجويى هستند. 
وى در مورد اينكه چرا دادگاه هاى مفاسد 
اقتصادى علنى برگزار نمى شود، افزود: اين 
بر اساس اعالم و راى دادگاه و قاضى است.

با نمايندگان مجلس ارتباط داريم

نمايندگان  برخى  اينكه  مورد  در  رئيسى   
مجلس مى گويند به ما اجازه نمى دهند 
با  ما  گفت:  شويم،  ها  پرونده  برخى  وارد 
كميسيون قضايى و اصل90 ارتباط داريم. 

به  قطعا  دارد  اطالعاتى  اى  نماينده  اگر 
 درد دستگاه قضا مى خورد اما در رسيدگى 
پرونده ها تنها قاضى مى تواند رسيدگى كند 

و هيچ فردى حق دخالت و ورود ندارد.

اعتراض دادستانى به راى 
پرونده كرسنت

دادستان كل كشور در مورد پرونده كرسنت 
را  قضايى  مرحله  يك  پرونده  اين  گفت: 
اعمال  اساس  بر  كل  دادستانى  و  گذرانده 
ماده 18 اعتراض كرده و رئيس قوه قضائيه 
ديوانعالى  در  االن  و  پذيرفت  را  اعتراض 

كشور رفته و نظر قطعى صادر شده است. 
مالقات  درخواست  مورد  در  وى 
اين  گفت:  زنجانى  بابك  با  نمايندگان 
مثال  دارد.  قضايى  دستور  به  نياز  ارتباط 
مصاحبه  متهم  اين  با  توانيد  نمى  شما 

كنيد يا مالقاتى داشته باشد. اين پرونده 
رسيدگى  وسط  و  است  رسيدگى   مورد 
است.  اخالل  اين  و  شد  وارد  شود  نمى 
ماموريت  قضائيه  قوه  رسانه  مركز  امروز 
مصاحبه  با  را  جرم  وقوع  داليل  تا  دارد 

روشنگرى كند تا جامعه روشن شود.

صاحبان نفوذ در برخى پرونده ها 
فضاسازى مى كنند

اعمال  مورد  در  رئيسى  االسالم  حجت   
اصوال  گفت:  ها  پرونده  برخى  در  نفوذها 
افرادى به دليل نسبتى كه دارد مثال پدرى 
به فرزندش پيگيرى هايى دارند كه طبيعى 
فرد  اتهامات  خواهند  مى  گاهى  اما  است 
با فضاسازى ها و حرف هاى بى مبنا  را 
البته  كنند.  سازى  فضا  دچار  را   دادگاه 
سازى  فضا  هميشه  سنگين  هاى  پرونده 
عليه آن است و فكر مى كنند بايد طبق 

نظر آنها بايد با متهم برخورد كنيم.
 دادستان كل كشور در مورد پرونده موسسه 
ميزان گفت: دغدغه حفظ سهام و حق مردم 
 در قوه قضائيه وجود دارد چون بى تقصير ترين

افراد مردم هستند. كميسيونى در دولت و 
تشكيل  خصوص  اين  در  مركزى  بانك 
شده و دادسراى انقالب مشهد به دنبال اين 
هستند سهام مردم از بين نرود. االن ميزان 

دارد به بانك صادرات منتقل مى شود.

بازديد ورزشكاران هيئت ورزش همگانى بيرجند از مركز توانبخشى حضرت على اكبر(ع)عكس روز 

ابراز همدردى

همكار گرامى 

جناب آقاى محمد حسين تابع 
  درگذشت مادر گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده 

براى آن مرحومه از درگاه خداوند متعال آرامش ، براى شما و ساير بازماندگان 

صبر و بردبارى خواهانيم. ما را در غم خودتان شريك بدانيد

هيئت مديره و اعضاى اتحاديه فروشندگان مواد پروتئينى بيرجند

دوربين مداربسته
2 عدد دوربين ديد در شب 

DVR + 600tvl (4 كانال + 
HDMI + انتقال تصوير بدون 

اى پى استاتيك)
280/000            360/000

32341226 - 09197147874

شركت پخش بهنوش 
استخدام مى نمايد

اين شركت براى راه اندازى الين هاى 
فروش 2 و3 به

 1- ويزيتور  2- انباردار  3- اپراتور
4-راننده با مدارك كارت هوشمند

5- توزيع كننده نياز دارد.
تلفن: 32253309

 ساعت تماس: 8 الى 13  
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امالك و مستغالت

فروش زمين مسكونى، زراعى و آب 
در حسين آباد سادات

09393269977

امتيازمسكن مهر16,5واريزى
 زيرفى 23م مناسب
09159611511

ملك كشاورزى با 4ساعت آب ازچاه 
عميق با باغ پسته زرشك فى توافقى 

 09152340692

آپارتمان 86 متر،انتهاى معلم 
يامعاوضه بامنزل درسجادشهر
فى: 120م 09151600159

300متر زمين، حاجى آباد 
خليج فارس كنار خانه هاى بنياد

فى 30 م 09156047010

منزل وياليى دو طبقه بنا 140متر 
زمين 75متر معصوميه 

فى 132ميليون 09151600337

باغ 1250متر حاشيه جاده سورگ 
بدون آب 80نهال سه ساله فى: 35م 
ومعاو ضه باخودرو 09151600337

فروش آپارتمان90مترى4واحدى 
تكميل،سجادشهر نقدى100م

 20وام 09157400507

فروش يامعاوضه منزل2نبش،
 360 متر، 2 واحد ،معصوميه

09153623565

واحدمسكونى، غفارى، 115متر،سه 
طبقه ، 6 ميليون وام مهر پرداخت 
شده فى: 85   09338107289

فروش مغازه تجارى 220متر، 
پاسداران جنب نمايشكاه اتومبيل 
فى: 750 م 09338107289 

5هزار زمين ديمه زار باسند ما لكيت 
مترى ده هزار تومان با خودرو مدل 

باال معاوضه 09151634660

زمين مسكونى به متراژ168 متر 
حسين آباد سادات دونبش،

 مترى270 هزار 09151638475

متقاضى خريد منزل وياليى
 تا 350م

09158635715

فروش منزل وياليى شمالى
منتظرى، متراژ 124متر دهنه10 
فى كارشناسى 09158635715

فروشى: 1200 متر زمين سند دار 
تك برگى در محدوده شهر روبرو 

فرودگاه 09397952530

خانه هاى بنياد مسكن شوكت 
آباد خاك گچ طبقه اول تعويض 

باماشين131سفيد09157407900

فروش يا معاوضه آپارتمان.153 
مترمفيد.نوساز.طبقه 2.اميرآباد

09363448440

فروش آپارتمان 68مترى نيلوفر 
آفتابگيرفول امكانات فى102م 

09155614808

يك دربند مغازه تجارى 60متر
قاين ، ابتداى مسجد جامع  زيرفى 

كارشناسى 09155178893

فروش واحد مسكونى، بلوارالهيه 
بسيار شيك با تمامى امكانات 
فى : 58م 09338107289

فروش منزل حاجى آباد
دوخوابه صد مترى.فى54م نقد،يا 
معاوضه با خودرو 09157566375

معاوضه باغ تفريحى شمس آباد
فى 70 م

09153618933

خريدارمسكن مهر
2واحدى هر2واحد
09151604815

مسكن مهر (مهرشهر) آماده تحويل 
75مترى 33م يا معاوضه باخودرو 

09128639016

منزل وياليى
 خيابان مالك اشتر
09373315908 

واحدآپارتمان فروشى مهرشهر
معاوضه باخودروياآپارتمان

 داخل شهر 09151635187

يك واحد مسكونى ، خوسف بسيار 
شيك طبقه دوم.زير بنا 100متر 

فى45 م 09155622327

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

از منازل دوطبقه كويرتاير،معصوميه 
100 متر زيربنا زمين 230 سند آزاد 

فى: 135 م 09155624165

فروش فورى منزل، آپارتمان 
140مترى اوقافى تمام فول

غفارى 35 ،  09157579794 

زمين جهت كارواش
 باالى 200 متر، نيازمنديم.

09153623568

زمين 250متر،  خوسف داراى آب 
وبرق چهارديوارى شده 35مترساخته 

شده، فى: توافقى 09158652765

زمين152مترى شمالى 
مهرشهر،كالنشهرفى 30م

09390151045

زمين فروشى سراب جنوبى متراژ 
240 متر سند دار وجواز سه طبقه 
معاوضه با ملك 09155611734

زمين فروشى 220متر ملكى در ظفر 
معاوضه با منزل تازه ساز و يا نقدى 

09151923723

زمين فروشى،منطقه 7سنگ سفيد 
مشهد 240 متر فى 40 ميليون

09153401335

زمين 300 مترى 170 مترزيربنا 
حياط مستقل دونبش، اسديه

 فى 40 ميليون 09153401335

منزل فروشى شكراب خاك گچ 
120 متر زير بنا 200 متر زمين 

09158633502

فروش آپارتمان مسكن مهر ، 
مهرشهر 85مترى فول امكانات 

فى45م09011215833

فروش آپارتمان مسكن مهر 
تكميل درخوسف فى:توافقى 

09152654003

فروش معاوضه آپارتمان بلوارجودايه 
وبلوارميالد فول امكانات فى 60م 

09011215833

فروش 1200 متر
 گلخانه با لوازم جانبى 

 09156030300

فروش منزل وياليى نبش پرستار 
20 داراى چهار طبقه مجوز ساخت 

09156030300

منزل فروشى يامعاوضه بلوار 
شعبانيه200زمين270 بنا

09155614099

فروش فورى وتعويض منزل وياليى 
با توى شهرحاجى آباد 85 متر شيك 

كامل فى 48م 09332952082
 

آپارتمان92متر ، غفارى حاشيه 
خيابان پرستار سند آزاد باالترين

 قيمت پيشنهادى 09153626412

فروش آپارتمان 80مترى 2طبقه 
درمصطفى خمينى باامكانات كامل

09153635874

باغ ويال معصوم آباد تقاب، 110 متر 
زير بنا 450 متر حياط با 1 ساعت آب

 فى: 150 م 09365570206

رهن و اجاره

اجاره : معصوميه 
منزل مستقل ،همكف بزرگ

09153623565

زيرزمين سرويس كامل موكت 
سجاد شهر براى زن و مرد اجاره
 170 و 1 رهن 09155612725

مغازه تجارى 30 مترتميز
خيابان پاسداران به اجاره داده
 مى شود 09378672064

آپارتمان اجاره اى
 معلم 30 فى 550 با 1500رهن

09153625171

رهن و اجاره منزل دوطبقه طبقه 
دوم فول امكانات تازه ساز سپيده 

09155610354

رهن و اجاره خ مدرس 
طبقه اول پيش 2 م 600تومان

09384574733

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

اجاره يك اطاق حدود18 متر و 
آشپزخانه 12 متر، مطهرى اجاره 
100پيش 500ت 09156665979

اجاره سوئيت(زيرزمين)
150 اجاره  و 500 پيش

09116463595

اجاره آپارتمان جماران طبقه 
4.دوخواب 110مترى جنوبى 16م 

150تومان 09155615043

نيازمند انبار براى مصالح ساختمانى 
معصوميه وسجادشهر و بلور عبادى با 

تجارى 09158638810

يك واحد آپارتمان 85 مترى بنياد 
مسكن شوكت آباد 150 اجاره 1 
ميليون رهن 09156030300

منزل دوخواب، طبقه اول 1 م رهن و 
220 اجاره ودوباب مغازه14و28مترى 

17شهريور 09158619838

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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رايانه و همراه
 05-C2 فروش گوشى نوكيا

فى: 69تومان
 09397051976

گوشى سامسونگ تك سيمكارته 
اصلى، مدل s5360،اندرويد 2,3,6 
دوربين 3مگاپيكسل09159626404

فروش پنج عدد گوشى نوكيا 
بسيارتميز ، هر عدد 20 هزار تومان

09158632804

جوياى كار

به يك خميرگر و چانه گير
 براى كار درنانوايى نيازمنديم

09157556457

جوان متاهل جوياى كار نگهبانى 
،سرايدارى ياكارگرى در رستوران 

ادارات شركتهاو.... 09158657813 

جوانى 24 ساله آماده همكارى 
جهت امور نگهبانى در حومه شهر 

09387905768

تعدادى راننده باخودروى مدل 
باالبصورت تمام وقت نيازمنديم 

09151614993

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
براى كار در آژانس نيازمنديم 

09157217084

به تعدادى بازارياب 
با حقوق عالى نيازمنديم 

 09380296577

جوانى 20ساله داراى مدرك ديپلم 
كامپيوتر توانايى آماده همكارى براى 

انجام همه كار09154955293

جوانى 26 ساله داراى كارت پايان 
خدمت آماده همكارى در هر زمينه اى 

09158662940

جوانى سرباز به صورت پاره وقت 
درشيفت بعدازظهرآماده همكارى 

09159593848
 

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

جوانى 33ساله 
متاهل جوياى كاردرهركارى

 09157898378

براى رفع تنهايى يك خانم ميانسال 
سوئيت دانشجويى سجادشهر بطور 

رايگان 09384574733

جهت كاردرآژانس منطقه توحيد 
راننده با ما شين نيازداريم

09151608353

به يك سرمايه گذاربراى احداث پمپ 
بنزين وگازوييل بين راهى نيازمنديم

09379592973

جوياى كارفتوشاپ،طراحى بدنه 
سايت،ترجمه متون انگليسى

هستم09152681232

جوانى 30ساله،  مجرد
جوياى كاردرشيفت بعدازظهر

09158651034

جوياى كارسرويس مدارس 
جهت رفت وبرگشت فرزندتان 

09364566967

لوازم منزل

تلوزيون الجى21وگيرنده ديجيتال 
و ميز ال سى دى تميز خانگى 

300هزار تومان  09157228688

تلويزيون 29وميزوگاز 4شعله فردار و 
سينما خانواده،يك جفت فرش 12
مترى فى 2150، 09370235835

فروش استثنايى ماشين لباسشويى 
دو قلو 7 كيلويى جنرال 450هزار 

تومان 09157031210

دودست مبل 7 نفره درحدنو ويك 
ميزتلوزيون ال سى دى وكمدبچه 

درحدنو09159610871

يك دست مبل راحتى 7نفرى با يك 
ميزنهارخورى 4نفرى ، ميز تلوزيون 

فى: توافقى09151634822

فروش تخت و كمد بچه 
و مقدارى موكت
09384574733

تلوزيون ال اى دى 47 اينچ ال جى 
نو و آكبند2 ميليون تومان فروشى 

09151601774

يخچال 12 فوت جنرال استيل
سالم و تميز فى: 250 هزار تومان

09395246334

فروش ماشين لباسشويى پاكشوما 
دوقلو ،7كيلويى درحد نو

09153631906

بخارى گازى شومينه مرواريد
سوزمدل180مرواريدصفرتوكارتن 

فى:80هزار 09158525402

فروش كولرگازى خارجى 
انگليسى قديمى باكاركرد كم 

09151613869

يخچال 10فوت آزمايش سفيدرنگ 
نسبتا نو شش ماه كاركرد600هزار

09151613869

يك جفت فرش 6 مترى دست بافت 
باطرح خشتى با بافت بسيار عالى و 

ضمانتى 09158641095

متفرقه

فروش مغازه مواد لبنى محلى و 
غذايى و آجيل خشكبار ، معلم 

09155617031

يك دستگاه موتورجوش موزا با 
روشنايى برق فروشى يا تعويض با 

ماشين پرايد 09155615786

فروش فيش حج عمره
 اولويت 370  

 09153615135 

خشكشوئى با بهترين موقعيت 
به فروش مى رسد فقط به علت 

مهاجرت 09158106518

يك عدد پخش خودرو مارك 
elementجديد فلش خور نو به 
فروش ميرسد 09151601774

سوپرماركت فروشى
 واقع درقاين

 09156630269

واگذارى كانكس شهردارى جهت 
سوپر ماركت و ميوه فروشى 36متر 

09151608385

فروش دوربين كنن، مشكى
 بسيار تميزدر حد نو 

فى: 150 هزار  09156692246

فروش كليه وسايل مغازه
 تايپ وتكثير 

 09151490628

به يك نانوايى به صورت اجاره اى 
يافروشى نيازمنديم
09158529895

فروش قوطى پروفيل، ورق سقفى، 
فنس و طورى 
9153225047

فروش مقدارى كابينت Mdf با بدنه 
فلز ،و اپن آشپزخانه و تاج باالى اپن و 

بوفه اشپزخانه 09151634115

فروش سيستم 
دوربين مداربسته و دزدگير 

09156684694

فروش استارت پيكان دست دوم 
فى: توافقى

09153639159

 آهن نمره16 3مترآهن نمره18 2 
عدد15 ميلگرد 16 . 12 متر و2 
5متر ناودونى 09153637159

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايد مدل 81 دوگانه،سفيد
الستيك 80%  فى توافقى

09358468906

پرايد مشكى 87 بيمه و الستيك در 
حد خوب فرمان هيدروليك بدون 
رنگ فى: 12 م09380340913

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

فى13,200م 09157213351 

فروش پرايدسفيدمدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف فى6م

09158624313

خريدار پرايد تميز لطفا فروشنده 
واقعى تماس بگيرد
 09359057779 

پرايد نقره اى 86 دو تيكه رنگ
 بيمه آذر تخفيف كامل. 10500

09155626068

پرايد132مدل 89رنگ سفيد تمام 
فول داشبردجديد فى: 11/500م 

تمام رنگ09159611578 

پرايد 78بيمه تا آخرسال 10 
سال تخفيف دور رنگ 6500 

 09305978802

پرايد exمدل 92دوگانه كارخانه
 كم كار بسيار تميز ،الستيك كامل 

بيمه 10ماه 09151600879 

 132مدل90بيمه تابرج3 تميز 
الستيك درحدنو يه درب رنگ 
فى:14/200    09159638682

خريدار پرايد هاچ بك مدل 
75به پايين با شرايط 4ماهه 

09157230654

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

معاوضه با خودرو 09153624517 

پرايد مدل 77 كره اى بيرنگ تميز 
وفنى عالى الستيك كامل تك برگ 
سند فى 6/500    09361796387 

پرايدسفيد86بدون رنگ،بيمه يك 
سال كامل8سال تخفيف،فى توافقى 

 09370228230

پرايد132سفيدمدل90دوگانه 
دستى يك گلگيررنگ بيمه6ماه 
فى:14/800 م 09301209479 

پرايد نقره اى86 چهارالستيك نو 
دوگانه دستى يك گلگير رنگ
 10ماه بيمه 09365010637

خودرو پژو 

پژو405مدل83دوگانهCNG بيمه 
كامل تخفيف كامل سه تكه رنگ 

فى توافقى 09192111678

 تاكسى پژو روآ 86 
فى: 12 م باشرايط
 09159610134 

آردى سفيد مدل 85 ،بيمه 10ماه 
تخفيف4سال فى :8/500 م 

09128188113
 

206 تيپ 2 سفيد مدل 90 كم كار 
الستيك خارجى70 درصد روكش 

دزدگير تميز 09153626412

فروشى پژو SLX 405 مدل 
1390سفيدفاقدرنگ بسيارتميز 
فى23،500 م 09156635072

 پارس سال داشبورد جديد
مدل 93،   17 هزار كار 31م

09153633647

خريدار206مدل 83تا85كاركرد 
زيرصدهزاركيلومتر هستم 

 09301884247

پژو 405 نوكمدادى مدل 84 داراى 
يك سال بيمه، الستيك فى: توافقى 

 09157923090

پارس  TU5سفيد92
نوبيمه الستيك فول

 فى:32300ت    09156522402 

فروش تاكسى پژو روآ مدل 90 
دوگانه سوز فى كارشناسى
تلفن 09151636471 

فروش پژو پارس دلفينى مدل 
85تميزبيمه يك سال تخفيف بيمه 
4سال رنگ دارد09158645456 

 آردى 81 معاوضه با پژو سمند
 مدل پايين

09365611825

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

چك معتبر  09154977009

خودرو متفرقه

فروش وانت پيكان دوگانه مدل 84 
تازه تعمير بدون رنگ بيمه 1سال 

الستيك نو 09158619238 

موتورسيكلت هندا ترجيحا 
قيمت 700تا800نيازمنديم 

 09158642045

فروش موتورايژمدل 88 
بسيارتميزبيمه تابرج12

فى:400تومان09105483380 

فروش پيكان سوارى
مدل 79

09151614481 

فروش يكدستگاه تريل پيشرو 250 
كم كار يا معاوضه با موتور بى كالچ  

فى 4/550 ،  09151603734 

 200cc تريل مدل86 استارتى
نارنجى جفت ديسك كمك وسط 

فى:1400 09351102373 

سمند پايه گازسوز مدل 91 
فى: 26ميليون

 09156039042 

پيكان 76موتورعالى رينگ اسپرت 
پخش باند فى4800شرايط چك 

معتبر09364566967

موتورهندا پيشتاز مدل 89 يكسال 
بيمه 5سال تخفيف فى 1500000    

09158605281

پيكان مدل 78رنگ سفيد
 2ماه بيمه با8سال تخفيف 

 09014064753

سمند ، سفيد رنگ اى اف سون
 مدل 91 تك برگ سند فى 25 

ميليون 09153358974 

پيكان 76پخش باند فنى عالى 
فى توافقى با چك معتبرتادوماه 

 09364566967

پاترول مدل 79 سبز يشمى كرم 
بدون رنگ 4 سيلندر 4 درب
 در حد نو 09151638261 

فروش دوچرخه 26دماوند
 بسيار تميز فى:180ت 

 09011875075

موتورهندا 150شباب مدل94/4 
درحد خشك بيمه يك سال كامل 

فى 2600م 09157556457

خريدار ماشين وموتور
 معامله با سپرده ميزان 

 09153612447

نيسان وانت مدل 86 دوگانه
 بيمه 10ماه

 09159645880

موتور تريل كره اى 4سوپاپ 
مدل 88  ،2سال خوابيده 

فنى بابيمه فى:3م 0915604919

خريدار دوو ريسر
 تا 5م

09158604919

پيكان مدل80فنى عالى بيمه 
تابرج12،تخفيف كامل فى4500م 

 09395244997

سمند نقره اى مدل 82يكسال بيمه 
دور رنگ تميز فى 12 تخفيف
 پاى معامله09151408639 

فروش زانتيا87 سفيد تميز
قابل معاوضه 

 09155628381

سمندLXسال بنزينى سفيد
تحويلى ارديبهشت94

 فى: 29 م 09152611573 

پيكان 76رينگ اسپرت فنى عالى 
پخش باند فى4700تخفيف داده 

ميشود09364566967 

فروش فورى سمند سفيدEF7مدل 
90بدون رنگ قيمت مد نظر را 
پيامك كنيد 09158621728 

وانت پيكان مدل مدل88
بيمه تا برج 10بدون رنگ با اتاق
فى 10700،  09157411501 

فروش موتورسيكلت 
مدل90سوپرايرانا بدون 

بيمهفى1/100 09371699331 

فروش تيبا دو سفيد 93بى 
رنگ 500/ 24معاوضه باپژومدل باال

09153632761

فروش موتورايژ88 تميز
 باوسايل فابريك

 09158619238 

خريدارپى كى تميزتا5ميليون 
ترجيحارنگ روشن هستم

 09355449549

موتورپيشروپارس ريس 200 نارنجى 
فروش يامعاوضه باموتور سبك 

09196062070

يك دستگاه ال90 مدل88 تمام 
رنگ شاستى ها سالم بيمه تا 95/1 

 09157976748


