
افزايش 16 درصدى توليد تايرهاى سوارى دركويرتاير

مدير عامل عنوان كرد  :  

نماينده ولي فقيه در نيروي انتظامي ايران، سالم مقام عظماي واليت را به سربازان و كاركنان بزرگترين 
مركز آموزش مرزباني نيروي انتظامي در كشور ابالغ كرد. حجت االسالم بهرامي در ديدار با سربازان و 

كاركنان مركز آموزش محمد رسول ا... (ص) شهرستان بيرجند گفت: ( ادامه در صفحه 3)

ابالغ سالم رهبر معظم انقالب
 به سربازان بزرگترين پادگان مرزباني كشور  

8

3

واكنش فرمانده سپاه به اظهارات 
هاشمى رفسنجانى

فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: خشك مقدس 
خواندن دلسوزان انقالب ناشى از يك بغض خطرناك نسبت به ...

قل قل قليان؛
سمفونى فرجام تيره زندگى

تا به حال براى شما اتفاق افتاده است كه به پارك رفته و شاهد 
حضور عده اى جوان باشيد، كه قبل از ورود به پارك...

اطالعيه سازمان حج درباره تعليق عمره 
سازمان حج و زيارت با انتشار اطالعيه اى اعالم كرد كه 
عمليات اعزام زائران عمره گزار از روز دوشنبه 24 فروردين 
تعليق گرديد. اين سازمان در اطالعيه خود آورده است: 
تا حصول اطمينان از تامين امنيت زائرين ايرانى، عمليات 

اعزام عمره گزاران از تاريخ 94/1/24 تعليق مى گردد.

توقف توزيع شير در مدارس 
مدير توزيع شير مدارس گفت: توزيع شير در مدارس 
به دليل تامين نشدن اعتبارات متوقف شده است. به 
گزارش خبرگزارى صدا و سيما، ولي خاني گفت: اعتبار 
الزم براي توزيع شير 33 ميليارد تومان در نظر گرفته 

شده كه تاكنون فقط 8 ميليارد آن تامين شده است.

هشدار درباره فعاليت بازنشستگان
 در وزارتخانه ها

از  تعدادى  به  دولتى  مهم  مقام  يك  دستور  براساس 
دستگاه هاى اجرايى، تاكيد شده است كه با توجه به 
 ممنوعيت هاى قانونى و ضرورت چابك سازى دستگاه ها 
كارگيرى  به  هرگونه  انسانى،  نيروى  ساماندهى  و 
همكاران بازنشسته از ابتداى امسال ممنوع بوده و تنها 
بازنشستگانى امكان همراهى دولت را خواهند داشت كه 
 از طريق باالترين مقام مسئول دستگاه به كميسيون هاى 

مربوطه دولت معرفى شوند. 

دستور دولت درباره
 ادامه تحصيل كارمندان 

 براساس ابالغيه دولت به همه وزارتخانه ها و سازمان هاي 
دولتي، تاكيد شده است با توجه به اختيارات دولت، آثار 
استخدامي مدارك تحصيلي ماخوذه توسط كارمندان 
به  نسبت  اجرايي  دستگاههاي  در  شاغل  مديران  و 
تنها  استخدام،  بدو  در  شده  ارائه   تحصيلي  مدارك 
براي يك مقطع تحصيلي باالتر با رعايت شرايطي با 

تحصيل اين كاركنان، قابل احتساب خواهد بود.
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صفحه7

برداشت 67 تن گل محمدى از باغات استان / صفحه 7
رئيس سازمان جهادكشاورزى خراسان جنوبى پيش بينى كرد: 

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

 اجراى نماى آلومينيوم با پايين ترين قيمت
09157201009 - 09151655537

يك تايپيست حرفه اى نيازمنديم
   مراجعه فقط به صورت حضورى

خيابان معلم - خيابان فردوسى - خدمات پژوهشى حكمت

مهندسين مشاور در زمينه راهسازى براى نظارت كارگاهى پروژه هاى خود

 از مهندسين عمران با حداقل 4 سال سابقه راهسازى
  دعوت به همكارى مى نمايد

 عالقه مندان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر
با شماره  09156282913 تماس حاصل نمايند.

جناب آقاى
 مهندس اميرحسين خسروى بيژائم

مدير محترم بيمه دانا شعبه توحيد

كسب عنوان برتر شركت متبوع

  در ارائه خدمات و رضايت مندى هم استانى ها

 را تبريك گفته و تشكر و قدردانى خود از پرسنل

 محترم بيمه دانا به جهت سعه صدر ، حسن خلق

 مشترى مدارى و پرداخت خسارت هاى اين واحد

صنعتى در اسرع وقت اعالم مى دارم.

مدير كارخانه كاغذ و مقوا دوبلكس
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 ايسنا: اولين آمار بانك مركزى از تغييرات قيمتى كاالهاى اساسى در سال جارى بيانگر بيشترين افزايش قيمت در ميوه هاى تازه است در عين حال مرغ با ريزش 
حدود 6 درصدى قيمت در صدر بيشترين كاهش قرار دارد. در هفته منتهى به 21 فروردين ماه امسال قيمت لبنيات 1,5 درصد، تخم مرغ 0,1، ميوه هاى تازه 18,4، 
سبزى هاى تازه 8,7، گوشت قرمز 0,4 و قند و شكر 0,4 درصد گران تر شد. اين درحالى است كه قيمت برنج 0,2 درصد كاهش يافت و قيمت چاى تغييرى نداشت. 

مرغ در صدر بيشترين ريزش قيمت 

 آمادگى وزارت كشور براى صدور 
20 ميليون كارت ملى هوشمند

اعتبارات عمرانى  پرداخت  افزايش  به   وزير كشور 
در دولت يازدهم اشاره كرد و گفت: در دولت تدبير 
افزايش  درصد   95 قبلى  دولت  به  نسبت  اميد  و 
گزارش  به  داشتيم.  را  عمرانى  اعتبارات  پرداخت 
بر  به سوالى مبنى  پاسخ  ايسنا، رحمانى فضلى در 
اين كه آيا وزارت كشور در رابطه با ورود بانوان به ورزشگاه ها برنامه اى 
دارد، گفت:  ما به داليل اخالقى و اجتماعى و همچنين امكانات موجود 
فرصت حضور بانوان در اماكن ورزشى را نداشتيم. وى افزود: در سال 93 
در حوزه ثبت احوال صدور كارت ملى هوشمند را پيگيرى كرديم و در حال 

حاضر آمادگى صدور 20 ميليون كارت ملى هوشمند را داريم. 

هشدار وزير بهداشت درباره تخلفات تعرفه اى 
 

وزير بهداشت ضمن تاكيد بر لزوم رعايت تعرفه هاى 
پزشكى از سوى مراكز درمانى دولتى و خصوصى، 
از تعيين تكليف و اعالم تعرفه هاى پزشكى 94 از 
سوى هيئت وزيران تا پايان ماه جارى خبر داد. دكتر 
هاشمى در گفتگو با ايسنا، درباره برخى اخبار مبنى بر 
افزايش خودسرانه تعرفه هاى پزشكى از سوى برخى 
بيمارستان ها و مراكز درمانى، گفت: اطالع رسانى هاى الزم در اين زمينه 
از سوى معاونت درمان انجام شده است. مسلم آن است كه طبق قانون با 
متخلفان برخورد مى شود. وى تاكيد كرد: مديران و روساى مراكز درمانى و 
بيمارستان ها نيز الزم است از آن روش سنتى كه پيش از اين انجام مى دادند 

حتما پرهيز كنند در غير اين صورت برايشان مشكل ايجاد مى شود.  

جلسه با بانك مسكن براى تسريع در پرداخت 
تسهيالت 30 ميليونى مسكن مهر 

قائم مقام وزير راه و شهرسازى در طرح مسكن مهر از 
برگزارى جلسه جديدى با بانك مسكن در خصوص 
تسريع در پرداخت تسهيالت 30 ميليونى مسكن مهر 
خبر داد.به گزارش ايسنا،  مهرآبادى درباره مهم ترين 
تكميل  براى  شهرسازى  و  راه  وزارت  برنامه هاى 
پروژه هاى مسكن مهر در سال جارى و رسيدگى به تسريع در روند پرداخت 
تسهيالت 30 ميليون تومان تومانى مسكن مهر گفت: هفته آينده جلسه اى 
در خصوص روند پرداخت تسهيالت 30 ميليون تومانى مسكن مهر برگزار 
مى كنيم. نازك كارى، افتتاح، تحويل، ثبت سند اعيانى، صورت بندى تفكيكى 

و فروش اقساطى واحدها از برنامه هايى هستند كه امسال بايد انجام شود .

مشخص  با  كه  موضوعاتى  از  يكى  مهر،  گزارش  به 
نيروى  دستمزد  و  حقوق  ساليانه  افزايش  ميزان  شدن 
كارگران  دريافتى  ميزان  افزايش  شود،  مى  مشخص  كار 
معموال  است.  مختلف  هاى  بخش  در  شاغل  كارمزدى 
طبق روال موجود در بازار كار ايران، در حال حاضر بخش 
از  كشور  كارمزدى  شاغالن  و  كارگران  از  توجهى  قابل 
حمايت هاى قانون كار خارج هستند و پوشش هاى قانونى 
براى اين گروه از شاغالن در دست نيست. پيش از اين 
از  بيش  است  كرده  اعالم  كار  وزارت  كار  روابط  معاون 
40 درصد اقتصاد كشور در آمارهاى رسمى وجود ندارد و 
بانك هاى اطالعاتى موجود قادر به شناسايى اين دست از 
فعاليت ها نيست؛ بنابراين طبيعى است كه نزديك به 50 
درصد كل اقتصاد كشور از دايره حمايتى قانون كار خارج 

باشد كه خود مى تواند مفاسد و مسائلى را براى بازار كار 
از  ايران به وجود آورد. شوراى عالى كار براى جلوگيرى 
«كارمزدى»  عنوان  با  شاغالن  از  بخشى  حقوق  تضييع 
در مصوبه دستمزدى خود، بخشى را به عنوان چگونگى 
افزايش حقوق سال 94 اين گروه ها پيش بينى كرده كه 
عمل به آن براى بنگاه ها و واحدهايى كه از اين دست 

نيروها استفاده مى كنند، الزامى است.

 متن ابالغيه وزارت كار درباره افزايش حقوق 
كارگران كارمزدى در سال 94

وزارت كار در بخشنامه اى اعالم كرد: نرخ هاى كارمزدى 
در سال 1394 (به نسبت آخرين كارمزد در سال 1394) 

در مورد كارگران كارمزدى (اعم از موقت يا دائم) به ماخذ 
17 درصد افزايش مى يابند. در صورتى كه كارگران داراى 
بخش ثابت مزد (عالوه بر كارمزد) باشند، اين بخش نيز 
يا  نرخ  چنانچه  تبصره:  يابد.  افزايش  17درصد  بايستى 
مالك هاى كارمزدى تابع قسمت ثابت مزد بوده و يا به 
عبارت ديگر به صورت درصدى از قسمت ثابت مزد تعيين 
مشمول  مزد  ثابت  بخش  تنها  اينصورت  در  باشند،  شده 
17 درصد افزايش خواهد گرديد. (زيرا با اين عمل نرخ يا 
مالك هاى كارمزدى نيز به دليل تبعيت از قسمت مذكور 
در  تبصره:  شد).  خواهد  افزايش  دستخوش  خود  به  خود 
مزد  افزايش  بابت  كارگران  دريافتى  مجموع  كه  صورتى 
و  محاسبه  مالك  گردد،  روز  در  ريال   237475 از  كمتر 
ريال   237475 همان  كارمزدى  كارگران  به  آن  پرداخت 

افزايش كارمزد، كارگران كارمزدى  بر  خواهد بود. عالوه 
نيز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندى مشاغل بانشد 
ذيربط  هاى  دستورالعمل  مطابق  و  مورد  حسب  خير،  يا 
وزير   93.12.25 مورخ  بخشنامه  موضوع  سنواتى  پايه  از 

تعاون، كار و رفاه اجتماعى برخوردار خواهند شد.

با  اجتماعى  تامين  سازمان  درآمد  و  فنى  معاون 
بيان اينكه تمهيداتى را براى تشويق كارفرمايانى 
كه به حفظ سوابق بيمه اى پرسنل شان توجه مى 
كنند در نظر مى گيريم، گفت: در تالش هستيم 

آيين نامه مربوط را طى دو ماه آينده تدوين كنيم. 
روند  درباره  ايسنا،  با  گفتگو  در  زدا  محمدحسن 
پرداخت جرايم بيمه اى سال گذشته كارفرمايان 
به تامين اجتماعى اظهار كرد: يك ميليون و 200 

در سال گذشته  كه  داريم  فعال  كارفرماى  هزار 
حدود پنج هزار ميليارد تومان به سازمان بدهى 
داشتند اما تسويه اين بدهى ها از سوى كارفرمايان 
با  بتوانيم  اميدواريم  افزود:  وى  نبود.  چشمگير 

طراحى مشوق هايى وضعيت را بهبود بخشيم. در 
واقع از اين پس بخشودگى جريمه بدحسابان را 
منتفى كرده و بر روى تشويق كارفرمايان خوش 

حساب تمركز مى كنيم. 

جزئيات افزايش دستمزد شاغالن كارمزدى

تدوين آيين نامه تشويقى كارفرمايان خوش  حساب تامين اجتماعى تا خرداد 
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روز بزرگداشت اديب و عارف شهير 
«شيخ فريد الدين عطار نيشابورى»

نيشابورى  ابراهيم  محمدبن  فريدالدين  شيخ 
مشهور به عطار، شاعر و عارف نام آور ايرانى در 
قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجرى است. وى 
در ابتدا شغل عطارى داشته و پس از تغيير حال، 
عاقبت پس  درآمد.  عارفان  و  ِسلك صوفيان  در 
اقامت  رحل  خود  زادگاه  در  متعدد،  سفرهاى  از 
افكند. معروفترين مثنوى هاى عطار، منطق الطير 
بيان مقامات  نام دارد و كتاب تذكرة االولياء در 

عرفا نيز از آثار مشهور منثور اوست. 

مرگ «اميراسد ا... علم» نخست وزير 
و وزير دربار پهلوى (1357 ش)

اميراسدا... َعلَم در سال 1298 ش در بيرجند متولد 
شد. پدرش از دوستان رضاخان به شمار مى رفت. 
َعلَم بعدها در كودتاى 28 مرداد 32 نقشى جدى 
ايفا كرد و پس از كودتا با دريافت مشاغل حساس، 
به  سالگى   59 در  َعلَم،  سرانجام،  گرفت.  پاداش 

بيمارى سرطان در نيويورك درگذشت.

عمليات نامنظم فتح 5 در شمال سليمانيه 
توسط سپاه پاسداران (1366ش)

عمليات نامنظم فتح 5 در منطقه ماووت در استان 
نظامى  مراكز  انهدام  هدف  با  عراق  سليمانيه 
فرمانده  تحت  رزمندگان  گرفت.  صورت  دشمن 
و  پاسداران  سپاه  از  متشكل  رمضان،  قرارگاه 
از كوهستان هاى  عبور  با  عراقى،  ُكرد  معارضين 
صعب العبور، خود را به اهداف از پيش تعيين شده 

رساندند و بعثيان را مورد تهاجم قرار دادند. 

به  ملقب  ثَْعلَبي»  قاسم  بن  «يحيي  درگذشت 
«ابوزكريا» اديب و شاعر مشهور عرب(616 ق).

ايران  پيامبري در  از مدعيان  تولد «ماني» يكي 
(216م).

از خاك  توافق ارتش سرخ شوروي براي خروج 
كشور افغانستان (1988م).

تقويم مناسبت هاى  روز

برگزارى آزمون استخدامى
 آموزش و پرورش

وزير آموزش و پرورش ضمن اعالم اين خبر كه مجوز 
استخدام نيروى انسانى به صورت شفاهى صادر و زمان 
آن مشخص شده است، گفت: به محض آنكه مجوز به 
صورت كتبى ابالغ شود، دستورالعمل مربوطه را صادر 
داده  استخدام شفاها  افزود: مجوز  فانى  خواهيم كرد. 
شده، زمان آن مشخص و آزمون را سازمان سنجش و 
آموزش و پرورش مشتركا برگزار مى كنند. وى اظهار 
دستورالعمل  شود  ابالغ  كتبا  مجوز  كه  زمانى  كرد: 
با  پرورش  و  آموزش  وزير  شد.  خواهد  صادر  مربوط 
با توجه  و  انسانى  نيروى  به  نياز  اينكه برحسب  بيان 
و  آموزش  در  جغرافيايى  جايگاه  و  رشته  به جنسيت، 
پرورش توزيع نيازها را در دستورالعمل اعالم مى كنيم، 
گفت: كسانى كه پذيرفته مى شوند بايد يك سال در 

دانشگاه فرهنگيان آموزش معلمى ببينند.

پيش بينى نرخ ارز در ماه هاى آينده
 و احتمال تك نرخى شدن 

 
ايران  بازرگانى  اتاق  نمايندگان  هيئت  عضو  ايسنا: 
اظهار  ارز در سال جارى  نرخى شدن  به تك  نسبت 
خوش بينى و عنوان كرد كه سقوط نرخ ارز نمى تواند 
اظهار  باشد.خليلى  كشور  اقتصاد  براى  مثبتى  اتفاق 
دهد  مى  رخ  نامه  تفاهم  امضاى  با  كه  اتفاقى   كرد:  
اين است كه ابتدا ثبات بلند مدت و قابل پيش بينى ترى 
در تغييرات نرخ ارز به وجود خواهد آمد. موضوع ديگر 
تك نرخى شدن ارز و خروج از شكل دو نرخى بودن 

ارز بانك مركزى و ارز آزاد است. 

گندم عمده ترين كاالى وارد شده به كشور 
در سال گذشته 

 
ميليارد و  با دو  دانه گندم خوراكى  ايسنا: در سال 93 
 289 ميليون دالر و سهم ارزشى 4,36 درصد عمده ترين 
كاالى وارد شده به كشور محسوب مى شود. براساس اين 
گزارش به ترتيب وسايل نقليه با حجم سيلندر بين1500 
تا2500 سانتى متر مكعب به ارزش دو ميليارد دالر، ذرت 
دامى به ارزش يك ميليارد و 751 ميليون دالر، برنج 
به ارزش يك ميليارد و 409 ميليون دالر، كنجاله سويا 
به ارزش يك ميليارد و 239 ميليون دالر عمده ترين 

كاالهاى وارداتى به كشور را تشكيل داده اند. 

آموزش و پرورش دختران، اولويت ويژه 
دولت يازدهم 

 
ايسنا: فانى وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه در دولت، 
آموزش و پرورش دختران را در اولويت قرار داديم، گفت: 
يقينا توسعه آموزش و افزايش پوشش دانش آموزان به ويژه 

دختران مى تواند در توسعه پايدار آينده جامعه موثر باشد. 

 حمل اثاثيه منزل 
با خاور مسقف و كارگر ماهر

09159639065- على آبادى

"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   105 قاليشويي و مبل شويي ايـران
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «مرحله اول»
سربيشه  شهرستان  دادگسترى  عمومى  دادگاه  اول  شعبه  از  صادره  اجرائيه  موجب  به   9309985617100148 كالسه  پرونده 

آقاى حسن قنبرى شكوه محكوم است به پرداخت مبلغ 99/556/519 ريال بابت اصل خواسته به همراه خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسى 

در حق آقاى حسن رضا بخشى و مبلغ 4/000/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت. لذا مقرر گرديده است دو ساعت آب از چاه قنبر 

شكوه با آبدهى 25 ليتر در ثانيه به همراه هفت درصد از باغ پسته اى (به مساحت حدود هشت هكتار با حدود 4000 درخت بزرگ و كوچك 

متعلق به نامبرده كه حسب نظريه كارشناس ارزش ملك فوق الذكر مبلغ 1/270/000/000 ريال كارشناسى گرديده است از طريق مزايده با 

قيمت كارشناسى در تاريخ يكشنبه 94/2/27 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان خوسف به فروش 

 برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به فردى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله 

را  مربوطه  قبض  و  توديع  دادگسترى  صندوق  به  ماه  يك  ظرف  حداكثر  را  مابقى  است  مكلف  نامبرده  و  اخذ  مزايده  برنده  از  المجلس  فى 

 تسليم اجراى احكام نمايد. در غير اين صورت 10 درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. 

بديهى است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزايده و صدور دستور تمليك از دادگاه صادر كننده حكم ، اموال مذكور به 

برنده مزايده تحويل خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.             

كوچى - مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

دعوت مجمع عمومى به طور فوق العاده
 شركت تعاونى مسكن كاركنان پليس فرودگاه خراسان جنوبى

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مسكن كاركنان پليس فرودگاه خراسان 
جنوبى مورخ 94/2/15 راس ساعت 13 در محل دفتر شركت واقع در نبش مدرس 43 تشكيل 
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 با اعطاى نمايندگى وكيل معرفى نمايد.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس

تصويب صورت هاى مالى سال هاى 91، 92 و 93
تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره
تعيين تكليف زمين باقى مانده از پروژه 68 واحدى

تعيين تكليف بدهى اعضاى بدهكار

شركت تعاونى مسكن كاركنان پليس فرودگاه استان خراسان جنوبى

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

3قاليشويى كدبانو  با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 2 2 1 2 9 7 9
3 2 2 1 4 9 8 9

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى

ايزوگـام مصطفى هريوندى
برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود

محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

كلينيك ترك اعتياد كيش مهـر خاوران
مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 

آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2 
 ساعت كار: 7-3 بعدازظهر    تلفن: 056-32213766

كارگاه يك روزه زندگى زناشويى بهتر 
توسط استاد زينب سلگى

زمان : 94/1/26 ساعت 17 الى 21 
تلفن رزرو :  32235499

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند:

بخـار گستـر  مهـر ايرانيـان
نمايندگى  خراسان جنوبى

    خدمات مهندسى ديگ هاى بخار، شيرآالت صنعتى فشار قوى
تاسيسات و تجهيزات بخار، ماشين آالت صنايع غذايى

شعبه مركزى : تهران- خيابان طالقانى - پاساژ روشن   4- 77625693 - 09122050609
شعبه بيرجند : خيابان محالتى -  جنب اداره كل فرهنگ و  ارشاد  اسالمى

32323551 -  09155623575   حسينى



سه شنبه * 25 فروردين 1394 * شماره 3195 

نماينده ولي فقيه در نيروي انتظامي ايران، سالم مقام عظماي واليت را به سربازان و كاركنان بزرگترين مركز آموزش مرزباني نيروي انتظامي در كشور ابالغ كرد. حجت االسالم 
بهرامي در ديدار با سربازان و كاركنان مركز آموزش محمد رسول ا... (ص) شهرستان بيرجند گفت: افراد جوان در جوامع سرنوشت ساز هستند و جوان در اسالم جايگاهي ويژه و 

رفيع دارد. وى ادامه داد: همه مسئوالن در نيروهاي مسلح بايد امكانات رشد و تعالي جواناني را كه در اختيار آنان است فراهم كنند و بايستي برخوردها سازنده و تأثيرگذار باشد.

3ابالغ سالم رهبر معظم انقالب به سربازان بزرگترين پادگان مرزباني كشور   
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

مسئولين پاسخ دهند: آيا حق شهروندان ساكن 
در خانه هاى بنياد مسكن شوكت آباد نيست 
و  چاله  از  پر  منطقه  اصلى  خيابان  حداقل  كه 
خاكى نباشد؟ كوچه ها بدون اسم و تابلو و سطل 
زباله وجود ندارد! اگر خداى نكرده حادثه اى رخ دهد 
آتش  و  اورژانس  نيروهاى  به  طور  چه  دانيم  نمى 

نشانى آدرس بدهيم!!
915..953
در جرايد آمده براى كاهش تصادفات هر 25 كيلومتر 
 دوربين نصب مى شود. اگرهزينه اين دوربين ها

صرف يك طرفه نمودن جاده ها شود تصادفات 
خيلى كمتر خواهد شد.

915...947
با سالم. 26 سال است شهداى مظلوم و غريب 
شهرستان  رود  دهن  روستاى  مقدس  دفاع 
داشتى  وگرامى  يادبود  مجلس  يك  خوسف 
براى اين عزيزان گرفته نشده است! مزار شهدا 
از نعمت برق و روشنايى محروم است و مزار شهدا 
چون  است  نشده  كامل  بازسازى  و  نيست  مسقف 
شرمنده  قيامت  نكنيم  كارى  ندارند.  خدا  جز  كسى 

شهيدان اين سرزمين باشيم.
915...008

متأسفانه  استاندارمحترم  خدمتگزار،  آقاى  جناب 
خراب ترين هتل ها به زائران خراسان جنوبى 
اتوبوس هايى  كه سيستم گرمايش و  مى رسد و 
سرمايش آن معيوب  و گاهى اوقات از سقف ماشين 
قرار  استان  اين  اختيار  در  گردد  مى  سرازير   آب 
مى گيرد!! آيا حق يك زائر عتبات عاليات كه حداقل 

سى ساعت در راه است اين است؟
  0915 ...703
بابت  ذيربط  مسئولين  و  شهردارى  از  خواستم   سالم. 
شهر ما  جمع آورى گدايان سطح شهر تشكر كنم. 

نسبت به بعضى شهر ها واقعاً عاليه. خداقوت.
930...010

سالم. مدتى است لوله هاى آب روستاى شيرخند 
رود. مى  هدر  آب  و  تركيده  زهان  توابع   از 

برخى  اوقات  اكثر  تقريبًا  كه  است  حالى  در  اين 
خانه ها آب ندارند و با قطعى آب مواجهند! عليرغم 
فراوان دهيار روستا درخصوص قطعى آب  مكاتبات 

اقدامى صورت نگرفته است.
915...683

بلوار  آسفالت  براى  محترم  شهردار  از  سالم. 
جواديه تشكر مى كنيم. جمعى از اهالى

915...234
از راهنمايى و رانندگى و شهردارى خواهشمنديم 
پاركينگ  جلوى  تصادفات  از  جلوگيرى  براى 
طبقاتى سرعتگير و عاليم هشدار دهنده نصب 

كنند تا شاهد اين همه برخورد خودرو نباشيم.
915...700
با عرض سالم و خسته نباشيد و تبريك سال 94 به 
مسئولين محترم شهر به خصوص شهردارى بيرجند 
به فكر مردم پايين شهر فلكه كالهدوز  لطفاً 
هم باشيد. همش به فكر باال شهر نباشيد خدا رو 
خوش نمياد خون اونا از ما رنگين تر نيست عدالت 

رو رعايت كنيد.
901...615
به  نسبت  محترم  استاندار  هاى  دغدغه  به  توجه  با 
اين  برسرراه  موجود  موانع  رفع  و  عشاير  مشكالت 
عاجزانه  شهرسازى  و  راه  مديركل  از  عزيزان، 
به  رود  دهن  روستايى  پروژه  داريم  درخواست 
عشايرى  هاى  راه  حوزه  در  كه  بلنجير  مزار 

استان است آسفالت شود. 
 09154952008
با تشكر از زحمات شهردارى. نمادها بايد تناسب 
باشد. داشته  مردم   فرهنگ  و  ميادين   با 

بيل و بز و ...!
915...437
به  با عنايت  بيرجند  سالم. شهردار فهيم شهرستان 
اينكه سال صرفه جويى است و در شوراى ترافيك 
ناصرى  شهيد  بلوار  در  چرا  شده  مصوب  نيز 
1500خانواده  تا  كنيد  نمى  باز  را  بريدگى 

دعايتان بكنند.
 915...956  
سالم. دوستان محترم شهردارى آيا شما حاضريد 
فقط يك روز در سايت ادارى معصوميه ميان 
اين همه آشغال و زباله  زندگى كنيد. لطفًا خدا 

را در نظر داشته باشيد.
 938....585  
سالم. استاندار محترم روستاى مرتضويه از توابع 
تنها  ماژان  جلگه  بخش  خوسف  شهرستان 
 روستايى است كه جاده فرعى آن آسفالت نشده
تو طرح  زير20خانوار  پيگيرى كرديم گفتن جمعيت 

نيست. ما چه گناهى كرديم كه 15خانواريم.
915...598  

*رحيم زاده
تا به حال براى شما اتفاق افتاده است كه به پارك رفته 
و شاهد حضور عده اى جوان باشيد، كه قبل از ورود به 

پارك قليان و بساط قليان را همراه مى آورند؟!
تا حاال شده بخواهيد يك روز تعطيل را در دل طبيعت 
ناگهان  كه  ببريد  لذت  پاكش  هواى  از  و  كنيد  سپرى 
دوش  به  قليان  و  سوار  موتور  جوان  چند  به   چشمتان 
مى افتد كه بيش از اينكه مواظب خودشان باشند، مواظب 
اندازها  دست  از  عبور  در  مبادا  كه  هستند  هايى  قليان 

افتاده، شكسته و بزمشان يخ بزند...؟!
آيا تا به حال قليان هاى دست سازى كه با قوطى هاى 
با خالقيت برخى جوانان طراحى و ساخته  نوشابه  خالى 
شده اند را ديده ايد؟ چند بار تا كنون از كنار جمع گروهى 
به  رفتن  براى  را  آنها  مدار  و  قرار  و  شده  رد  جوانان  از 
چايخانه و بحث آنها در مورد طعم قليانى كه قرار است در 

آنجا استعمال بشود، شنيده ايد؟!
روزگار عجيبى است! امروزه زينت بخش محافل مردم 
به خصوص جوان ها، قليان هايى شده اند كه تنها جوانى 
آنها را به يغما مى برند كه با قل قل شان قهقه تلخى بر 

فرجام تاريك  و بى فرجام جوانى مى زنند.
ها،  خيابان  رو  پياده  از  عبور  هنگام  امروزى  جوامع  در 
طرفتر  آن  كوچه  چند  تا  اى  ميوه  هاى  قليان  تند  بوى 
بين  قليان در  استعمال  قابل تشخيص است، و قبح  هم 
محافل  در  حتى  كه  شده  شكسته  حدى  تا  جامعه  افراد 
خانوادگى، اعضاى يك خانواده اعم از پدر و مادر و فرزند، 
تفريح  خودشان  قول  به  و  زده  قليان  به  پكى  هم   كنار 
مى كنند. جوان امروز نه تنها استعمال دخانيات و قليان 
را بد نمى داند، بلكه در بعضى محيط ها اين كار را باعث 

افتخار و شأن خود تلقى مى كند.
يا  قليان  كه  فرزندانى  براى  پدران  نگاه  ديگر  امروزه 

سيگار مصرف مى كنند، سنگين نيست.
ديگر كمتر مادرى دلشوره فرداى نافرجام فرزندانى را كه 
به استعمال دخانيات روى آورده اند در دل داشته و در باور 
گروه بزرگى از مادران امروز، قليان و سيگار نوعى تفريح 
براى فرزندان محسوب مى شود به گونه اى كه  مادران 
براى تهيه تنباكوى قليانى كه فرزندشان مصرف مى كند، 

در طعم هاى گوناگون روانه سوپرماركت ها مى شوند...
انواع  ها  ماركت  سوپر  اتفاق  به  قريب  اكثر  امروزه 
تنباكوهاى ميوه اى را در ويترين محصوالت خود عرضه 
مى كنند و انواع زغال قليان، اعم از زغال هاى آماده يا 

زغال مو و... را ارائه مى دهند.
جوان امروز همسر و مادر آينده فرزندانش را براى صرف 

قليان به چايخانه ها دعوت مى كند.
جوان امروز، با تجربه طعم هاى جديد و به روز قليان ها، 
آزادى و مدرن بودنش را به رخ ديگرى كشانده  و در كنار 

قليان ها عكس هاى يادگارى مى گيرد.

 مواد افيونى و ... 

رغم  به  بوم  و  مرز  اين  جوانان  كه  بخير  روزهايى  ياد 
آزاد بودن بسيارى از چيزها (مواد افيونى و...) آزاد انديش 

بودند و آزاد مرد...!
كاش باور پاك جوان هاى ديروزى، به نحوى كارآمدتر 
و تأثيرگذارتر به جوان هاى امروزى القا مى شد و كاش 
تفريحات  اين  آخر  امروزى مى فهميدند كه  جوان هاى 
 نابودى و آوارگى در پس كوچه هاى پر از ابهام زندگيست!

نبود آب براى شنا
 شيرجه زدن در مرداب را توجيه نمى كند

 البته قابل عرض است كه در جامعه فعلى بسيارند جوان هاى
غيور و آزاد انديشى كه هيچ وقت در قيد و بند تفريحات 
 ناسالم نبوده و نيستند. جوان هايى كه بهترين و مفرح ترين،
تفريح خودشان را ورزش مى دانند و جوانمردى آنچنان 
هيچ  با  غيرتشان  درخت  كه  دوانده  ريشه  هايشان  رگ 
تبرى، چه از جنس قليان ها، چه از جنس سيگار و ساير 
مواد مخدر افيونى و چه در قالب انواع محرك هاى غير 

اخالقى شكسته  نمى شود.
 مسئله مهم اينكه جوان امروز اصلى ترى عامل رويكرد هاى
نبود  را  ناسالم،  تفريحات  سوى  و  سمت  به  اجتماعى 
روحيه  و  جوانى  با  متناسب  هاى  سرگرمى  و  تفريحات 

منحصر به فرد اين دوران مى داند.
اما آيا واقعًا نبود آب براى شنا، شيرجه زدن در مرداب را 

توجيه مى كند؟ آبتنى به چه قيمتى؟!
فضاى  به  نگاهى  با  مان  قبلى  گزارش  ادامه   در 
چايخانه ها، در اين گزارش  به رويكرد جوانان به بحث 

قليان ها مى پردازيم.
تعجب  است،  پركرده  را  كوچه  فضاى  تمام  قليان  بوى 
 نكنيد در ورودى يكى از چايخانه هاى شهرمان هستيم، 
 پله هاى چايخانه را يكى يكى زير پا مى گذاريم، هرچه 
 پايين تر مى رويم انگار اكسيژن كمتر مى شود و در نهايت
از  گروهى  هاى  دسته  و  است  قليان  دود  از  اى   هاله 
به  پكى  تفريح  براى  خودشان  قول  به  كه  هايى  جوان 

قليان مى زنند.

 جوان هايى كه با دود قليان هنرنمايى مى كنند 

اينجا كم نيستند جوان هايى كه با دود قليان هنرنمايى 
مى كنند. رضا يكى از همين جوان هاست كه دود قليان را 
با ولع خاصى فرو داده و پس از لحظاتى با مهارت عجيب 
فرستد. مى  بيرون  متوالى  هايى  حلقه  شكل  به  را   آن 

جوان ديگرى دود را به شكل مربع درآورده و گاهى آن را 
به شكل قلب درست مى كند.

در گوشه ديگرى از چايخانه جمعى از افراد زمان گيرى 
به  قليان  از  را  بيشترى دود  بتواند زمان  كرده و هركس 
سمت دهانش نفس بكشد گويا ركورد جديدترى كسب 

مى كند و شايد اين هم رشته اى از المپيك باشد!

 سفارش انواع قليان ها از تفريحات مداوم 
برخى افراد در همه فصول است

 

شهرستان  تفريحى  طبيعى  مراكز  از  يكى  اميرشاه  بند 
زيبا و شاداب آن خوشامدگوى  بيرجند است كه طبيعت 

افراد در ايام تعطيل است. 
براى تكميل گزارشمان سرى به آنجا نيز مى زنيم.

پشت سد اميرشاه آب چندانى ذخيره نشده و پس از عبور 
و  بسيار  پى  در  پى  سازهاى  و  ساخت  گردنه،  آخرين  از 

چايخانه هاى متعدد نظرمان را جلب مى كند.
همين  از  و  پركرده  را  فضا  اى  ميوه  تنباكوهاى  بوى 
ابتدا كه از خودرو پياده مى شويم راهنمايمان براى ادامه 
گزارشمان است. نزديك غروب است، نورهاى رنگارنگ 
را  زيبايى  منظره  كوه  دامنه  در  ها  ساختمان  هاى  چراغ 
رقم زده است، بعد از طى مسافتى شيب دار به چايخانه 
مورد نظر مى رسيم، آالچيق هاى آهنى در حصار حصير و 
چيدمان زيبا در دل كوه زيبايى طبيعت را دو چندان نموده 
است. با حضور در قسمت سرپرستى، مدير چايخانه ليست 
دهد. مى  نشان  را  پذيرايى  مواد  ساير  و  ها  قليان   انواع 
قليان هاى دو سيب، سيب نعناع، سيب پرتقال، هلو و... از 

انواع قليان هاى موجود است.
 علت حضورمان را براى مسئول چايخانه توضيح مى دهيم
وى در گفتگو با آوا مى گويد: در ايام تعطيل جمعيت قابل 
توجهى براى تفريح به دل طبيعت و چايخانه ها مى آيند 

كه غالبًا در ليست پذيرايى شان قليان ذكر شده است. 
وى ادامه مى دهد: البته جمعيت در روزها و شب هاى 
براى  اما  نيست،  فصول  ساير  با  مقايسه  قابل  تابستان 
جمله  از  شكل  اين  به  تفريح  مردم  و  جوانان  از  بعضى 

تفريحات مداوم هفتگى است.

جوان ها با اطالع از مضرات قليان
 بر استعمال آن پافشارى دارند

خانم جمالى مى گويد: چندى پيش اماكن اقدام به جمع 
با  افراد  حضور  كه  كرد  ها  چايخانه  در  ها  قليان   آورى 
قليان هاى شخصى و در خواست هاى مكرر افراد باعث 
براى  و  محدود  شكل  به  البته  ها  قليان  دوباره  عرضه 
بيشتر  حاال  گويد:  مى  وى  است.  شده  خاص  مشتريان 
 قشر جوان يا نوجوان به مصرف قليان ها روى آورده اند
 و در اين ميان خانم ها و دختران جوان نيز سهم عمده اى

را به خود اختصاص داده اند. وى در حالى كه از مضرات 
قليان ها با خبر است، مى گويد: اكثر جوانان نيز از مضرات 
قليان ها مطلع هستند ولى در عين حال به دنبال سفارش 

قليان ها با طعم هاى مختلف اند.

ارايه قليان با هدف جذب مشترى
 و جلب رضايت اوست

وى در پاسخ به سؤاالت آوا كه با وجود مضرات بسيار چرا 
 قليان را در ليست پذيرايى خود عرضه مى كند، مى گويد:

جلب رضايت مشترى از ضروريات تجارت است و مشترى 
مدارى يكى از عوامل اصلى جذب آنها به شمار مى رود، كه 
با توجه به درخواست مداوم و پى در پى مشتريان در اين 
خصوص ما نيز پاسخگوى نياز آنها هستيم كه اگر اين گونه 

نباشد، مشتريان جذب چايخانه هاى رقيب مى شوند.
از  ار آالچيق ها سرى زده و در جمع گروهى  به يكى 

دختران دانشجو حاضر مى شويم.
دختران جوان نيز علت حضورشان را تفريح و سرگرمى 
و دور هم بودن در آخر هفته و فرار از استرس درس و 

دانشگاه در روزهاى تعطيل عنوان مى كنند. 

جايى براى تفريح زنان نيست...

 وقتى در خصوص قبح كشيدن قليان براى زنان مى گوييم،

معتقدند: مسئوالن همواره مدعى يكسان بودن حقوق زن 
و مرد هستند، پس چرا مردان حق استفاده از هر تفريحى 
را دارند، و وقتى صحبت از تفريح و سرگرمى بانوان به 
ميان مى آيد افكار همه به سمت زشتى اين كار سوق داده 
مى شود؟ يكى از آنها در ادامه مى گويد: گذشته از اين، 
اينجا هيچ جايى براى تفريح ندارد و مكان هاى تفريحى 
فقط در حد يك مكان ساده است و هيچ گونه ساماندهى 
كيفى انجام نشده است. به طورى كه مردم اينجا حتى از 
يك پارك يا شهربازى با رونق هم بى بهره اند. در حالى 
تخليه  براى  مكانى  و  پويايى  تفريح،  نيازمند  جوانان  كه 
شور و نشاط وافر جوانى اند و در پاسخ به اين نياز به ناچار 

به محيط چايخانه ها روى مى آوردند. 
دختران جوان نيز از مضرات قليان اطالع داشته ولى استعمال 

يك بار قليان در طول هفته را چندان مضر نمى دانند.

اختصاص اماكن مهيج با نشاط براى جوانان 
جايى براى جوالن سفره خانه ها نمى گذارد

به گفته يكى از دختران با  برنامه ريزى هدفمند مديران  
ايجاد و تعبيه شهربازى در دل زيباى طبيعت شهرستان و 
اختصاص اماكن مهيج با نشاط براى جوانان، مطمئنًا اين 
با استقبال جوانان روبرو شده و ديگر جايى براى  مراكز 

جوالن سفره خانه ها و ارائه قليان باقى نمى ماند.
و  بازى  وسايل  با  پارك  يك  اگر  دهد:  مى  ادامه  وى 
را  وقتمان  بايد  چرا  باشد  جوانان  حال  مناسب  تفريحى 
اينجا هدر بدهيم و هرچه كه بلد نيستيم در جمع دوستان 

مختلف ياد بگيريم؟ 
يكى از دانشجويان بومى در گفتگو با آوا مى گويد: اگر 
مثل خيلى از شهرها مجموعه پارك آبى يا تله كابين و... 
در شهر ما داير مى شد چرا جوانان بايد با كشيدن قليان 

اوقاتشان را پر كنند؟!
 مريم مى پرسد؟ مگر جوانان بيرجندى، جوان نيستند؟
چرا مسئوالنى كه به خاطر استعمال قليان و ساير دخانيات 
بر جوانان خرده مى گيرند و فكرى به حال  جلوگيرى از 
 عرضه سيگار يا قليان و فرهنگسازى و برنامه ريزى هاى
اشتغال و  مجاز  هاى  سرگرمى  راستاى  در   هدفمند 

جوانان نمى كنند؟

يك ادعا: قل قل قليان، خستگى ها 
و دغدغه هايمان را تسكين مى دهد

در ميان جمعى از جوانان كه براى تفريح به دل طبيعت 
آمده اند، نشسته و باب صحبت را با آنان باز مى كنيم، 
حسين، جوان 23 ساله اى است كه مدام زغال هاى قليان 
را باد مى زند و آنچنان ماهرانه پك زده و آن را به درون 
ريه هايش هدايت مى كندكه گويى ساليان سال است كه 
قليان مى كشد، به گفته خودش از ايام هفته چند روز را 

به همراه دوستان براى كشيدن قليان به اين مكان مى 
آيد و در جمع رفقا ساعتى را دور از دغدغه هاى روزمره 

خوش مى گذرانند. 
وى مى گويد: صداى قل قل قليان و دودى كه از آن 
 بلند مى شود خستگى ها و دغدغه هايش را كم مى كند.

وقتى از على 20 ساله نيز علت حضورش را مى پرسيم، 
مى گويد: شهر ما جاى تفريحى خاصى ندارد و تنها تفريح 
ما همين دور هم نشستن ها و قليان  كشيدن است، و 

تأكيد مى كند: البته فقط قليان و نه هيچ چيز ديگر! 

يك كشف تازه: دود قليان بعد از عبور 
از داخل آب تصفيه شده و مشكلى ندارد!!

او نيز همانند باور غلط عوام، معتقد است ضرر و زيان 

قليان بسيار كمتر از سيگار كشيدن است و با استناد به اين 
مورد كه دود قليان بعد از عبور از داخل آب تصفيه شده و 

مشكلى ندارد، بر صحت گفتارش پافشارى مى كند.

قليان چگونه به ايران آمد

به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، قليان و مصرف آن از 
 سال 942 ميالدى، يعنى 29 سال پس از ورود پرتقالى ها 

به خليج فارس، در ايران رواج يافت.
سفرنامه  در  صفوى،  دوران  سياحان  از  يكى  شاردن، 
خود مى نويسد كه شاه عباس بسيار كوشيد تا از استعمال 
قليان در بين مردم جلوگيرى كند. براى اين كار، روزى 
قليان  تنباكو  جاى  به  كه  داد  دستور  رسمى  مجلسى  در 
مهمانان را با پهن چاق كنند و سپس در حالى كه آنان 
مشغول كشيدن قليان خود بودند، گفت كه، اين تنباكو را 
كه وزير همدان براى من فرستاده است و ادعا مى كند كه 
از  آنان همگى  است؟  دنياست، چگونه  تنباكوى  بهترين 
اين تنباكو تعريف كردند. آنگاه شاه خطاب به آنان گفت 
پهن  از  را  آن  نمى توان  كه  ببرد  را  چيزى  «مرده شوى 
تشخيص داد». سرانجام كار مخالفت شاه عباس بزرگ 
با تنباكو به تحريم آن كشيد و هنگامى كه در گرجستان 
متوجه شد، سربازان او پول خود را صرف كشيدن تنباكو 
را كه  تجارى  و  ممنوع ساخت،  را  آن  توتون مى كنند  و 
توتون و تنباكو به اردوى او آورده بودند با تنباكوى خود 
يك جا سوختند، و سربازانى كه مرتكب كشيدن توتون و 

تنباكو مى شدند بينى و لبانشان را مى بريدند.
اما در دوران قاجار قليان بخشى از ضرورت هاى زندگى 
را  قليان  انواع  بزرگان در خانه هاى خود  و  اشراف  و  بود 
شده  جواهركارى  آنها  از  بعضى  كه  مى كردند  نگهدارى 
بودند، به طوريكه واقعه مشهور قيام تنباكو در دوران قاجار 
رخ داد كه در  آن فتوايى توسط ميرزا حسن شيرازى مبنى 

بر تحريم مصرف و فروش تنباكو صادر شد.

علم پزشكى چه مى گويد

مصرف قليان آشكارا تأثيرات مضرى بر دو عضو حياتى 
بدن يعنى ريه ها و قلب دارد. سرطان ريه، سرطان مرى، 
بيمارى انسدادى ريوى مزمن، آمفيزم، پايين بودن وزن 
هنگام تولد نوزاد، افزايش حمالت آسم و ذات الريه برخى 

از خطرات مربوط به كشيدن قليان هستند. 
ميزان و عمق َدم در حركت دادن آب قليان بسيار مهم 
اما  اينكه كمتر مصرف مى  شود،  با وجود  قليان  است و 
حجم دودى كه از طريق آن وارد بدن مى  شود، 10 تا 20 

برابر دود ناشى از مصرف سيگار است.
ساير خطراتى كه در كشيدن سيگار مشاهده نمى شود، 
ولى در كشيدن قليان وجود دارد، بيمارى هاى عفونى مثل 
قليان) و  از شيلنگ  استفاده مشترك  اثر  (در  هپاتيت ب 

 افزودن الكل يا داروهاى روان گردان به تنباكوى قليان است. 
تحقيقات همچنين نشان داده است كه پس از 45 دقيقه 
استفاده از دود قليان، مونوكسيد كربن، نيكوتين پالسما و 

ضربان قلب به شدت باال مى رود. 
استفاده از قليان در كنار سرطان ريه با افزايش احتمال 

ابتال به سرطان دهان و مثانه نيز همراه است.
يك تحقيق نشان داده است كه كشيدن قليان خطر ابتال 

به سل ريوى را افزايش مى دهد.
قليان  مضر  تأثيرات  مقابل  در  كودكان  مخصوصًا 
آسيب پذير هستند. اگر كودكان در محلى باشند كه در آن 
ايجاد عفونت هاى ريوى،  احتمال  قليان كشيده مى شود، 
افزايش  آنها  در  كودك  ناگهانى  مرگ  سندرم  و  آسم 
هاى  سال  در  كه  تنباكو هايى  اكثر  به  متأسفانه  مى يابد. 
اين  كه  مى  شود  اضافه  اسانس هايى  آمده  بازار  به   اخير 
موجب  تنفس  دستگاه  تحريك  بر  عالوه  ها  اسانس 
بر  عالوه  بنابراين  شود،  مى   آلرژى  و  حساسيت 
بيمارى هاى ذكر شده، رينيت آلرژيك و سرفه هاى مزمن 

همراه با خلط را براى فرد به همراه دارد.
اين تصور، تصورى كامًال غلط است كه اگر دود قليان 
آسيبى  شود،  خارج  دهان  راه  از  فقط  و  نشود  ريه  وارد 
به ريه ها نمى رساند، چون دود از طريق مخاط دهان و 
 حنجره جذب بدن شده و آثار سوء خود را بر جا مى  گذارد.

افرادى كه  آزاد مى  شود،  قليان  حتى در هوايى كه دود 
در  اند،  گرفته  قرار  دود  معرض  در  و  كشند  نمى   قليان 

طوالنى  مدت دچار عوارض آن خواهند شد.
مى شود  استفاده  قليان  در  كه  آلومينيومى  فويل  اگر 
سوختن  حال  در  زغال  با  باشد،  نداشته  خوبى  كيفيت 
واكنش داده و موادسرطان زايى توليد مى كند كه موجب 

سرطان مى شود.
مطلع  واقعيت  اين  از  بايد  مى كشند  قليان  كه  افرادى 
مرطوب  و  رد مى شود  آب  از  قليان چون  دود  كه  باشند 
برخى  مى ماند.  ريه ها  در  بيشترى  زمان  مدت  است 
ميكروب ها، عمدتًا باكترى هايى كه موجب سل مى شوند، 

در لوله قليان وجود دارند.

كشيدن قليان و نابارورى

مى تواند  قليان  مى كند  اعالم  كه  دارد  وجود  شواهدى 
ميزان اسپرم را در مردان كاهش دهد.

را  اسپرم  طول  عمر  و  تحرك  مى تواند  قليان  كشيدن 
بچه  بر  كه  ژنتيكى شود  تغييرات  و موجب  داده  كاهش 
فلزات سنگينى  حاوى  قليان  كه  آنجا  از  مى گذارد.  تأثير 
چون آرسنيك، كروم، سرب و كبالت است، اينها موجب 

كاهش توليد اسپرم مى شوند.
بيشترين تأثير سوء مصرف تنباكو و توتون بر روى جنين، 
در سه ماهه دوم و سوم باردارى است، زيرا در اين زمان 
اندام هاى جنين به تدريج تشكيل مى شوند و در صورت 
استعمال سيگار و قليان، رشد اندام ها مختل و جنين با 
عقب ماندگى مواجه مى شود. اين موضوع حتى پيش از 
باردارى هم مضر است و بر تخمك هاى زن تأثير منفى 

دارد و قدرت بارورى آنها را كاهش مى دهد.
استعمال تنباكو موجب مى شود تا هنگام زايمان، جنين 
با استرس مواجه شود و با آغاز درد زايمان، ضربان قلب 
جنين كاهش يابد و نتواند انقباضات رحم را تحمل كند. 
به اين ترتيب زايمان با مشكل مواجه شده و نوزاد بايد به 
روش سزارين متولد شود.دود قليان براى جنين نيز بسيار مضر 
است و به دليل اينكه پيش از استعمال با بخار آب مخلوط مى 

شود، حتى بسيار خطرناك تر از دود سيگار است.

مصرف قليان موجب پوكى استخوان مى شود

مصرف سيگار و قليان موجب اختالل در جذب كلسيم 
و  وزن  كاهش  زودرس،  يائسگى  استخوان،  ساخت  و 
تسريع  به  كه  شود  مى  جنسى  هاى  هورمون  تخريب 
كم  با  نيز  الكل  مصرف  انجامد.  مى  استخوان  پوكى 
كردن فعاليت سلول هاى سازنده استخوان موجب پوكى 

استخوان مى شود.

مصرف دخانيات 
بهبود زخم را به تأخير مى اندازد

سوء  به  مبتال  كه  بيمارانى  در  و  گوارشى  سيستم  در 
هاضمه هستند، مى توان گفت مصرف دخانيات، به صورت 
گوارشى،  هاى  زخم  ايجاد  در  ديگر،  طرق  يا  استنشاقى 
تشديد برگشت اسيد معده به مرى و ايجاد سرطان هاى 
دستگاه گوارش مؤثر است. همچنين در بيمارانى كه دچار 
زخم هاى سيستم گوارشى هستند، مصرف دخانيات بهبود 
زخم را به تأخير مى اندازد و پاسخ به درمان را كند مى كند. 
به بيمارانى كه از سوء هاضمه رنج مى برند توصيه اكيد 
مى شود، حتمًا براى افزايش تأثير درمان و كاهش دوره 
بيمارى، به طور جدى مصرف مواد دخانى را ترك كنند.

در روزگارى كه طومار بلند باالى عوارض قليان به آرامى 
در هم  را  كنندگان  زندگى مصرف  در سكوت، طومار   و 
مى پيچد بايد از مسئوالن پرسيد آيا زمان اقدام و شكستن 

سكوت فرا نرسيده است... 
را  ديگرى  صداى  هر  ها  قليان  قل  قل  صداى   گويا 

تحت الشعاع قرار داده است...

قل قل قليان ؛ سمفونى فرجام تيره زندگى

اعتراض به تغيير كاربرى 
يك قطعه زمين در خيابان ياس بيرجند

نامه مفصلى كه  اهالى خيابان ياس طى  از  جمعى 
به دفتر روزنامه آوا ارسال كرده اند به تغيير كاربرى 
ادارى  ساختمان  براى ساخت  مسكونى  زمين  قطعه 
در اين خيابان اعتراض كردند. آنها با استناد به كليات 
مواد  و  شهرسازى  و  ساختمانى  مقررات  و  ضوابط 
متعدد قانونى ديگر كه طى 6 بند مشروح به آن اشاره 
شده، احداث ساختمان ادارى در محيط مسكونى را بر 

خالف ضوابط شهرسازى كشورى دانسته اند. 
مسئوالن  از  ياس  خيابان  ساكنان  نامه،  اين  در 
مربوطه پرسيده اند آيا مى توان به خاطر منافع يك 
شهرسازى،  ضوابط  خالف  بر  هم  آن  دولتى  ارگان 

حقوق بخشى از ساكنان شهر را پايمال كرد؟ ...

از ميان نامه هاى رسيده

عكس : آرشيوى
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شما يادتون نمياد

تست ازدواج ! 

آموزه هاى عمه خانم

جلوي دوستات ادعا ميكني كه خداي كامپيوتري، بعد يه روز يكي از دوستات زنگ مي زنه
 كه اگه ممكنه بري و ويندوزشو عوض كني، ميري اونجا و به جاي اينكه ويندوزشو درست كني،
 مي زني كامپيوترشو داغون ميكنى.

بد شانسي يعني 

اگر به سواالت زير پاسخ درست بدهيد يعنى شما درك 
صحيحى از مراسم ازدواج و حواشى آن داريد و مى توانيد 

براى مزدوج شدن اقدام كنيد:
1- چرا زن ها مهريه مى گيرند و مردها مهريه مى دهند؟

الف- چون عدالت رعايت شود!
ب- اى آقا! مهريه رو حاال كى داده كى گرفته؟

ج- مهم عشق و عالقه است!
د- چون آقاى داماد دست از پا خطا نكنه

2- به هديه خانواده عروس به داماد چه مى گويند؟
الف- خلعتى  ب- جارفته ج- چيزى نمى گويند

شعر  جواب  در  حنابندان  شب  در  عروس  خانواده   -3 
«حنا حنا آورديم، دختر تونو برديم» چه مى كنند؟

نمى ديم  دختر  ارزونيتون،  حنا  «حنا  مى گويند  الف- 
بهتون» يعنى كال همه ملت سر كارند.

ب- زبان درازى مى كنند.
زودتر «كاشكى  يا  و  جونتون»  «نوش  مى گويند   ج- 

مى بردين»
 4- از بيت «امشب چه شبيست شب مراد است امشب... 

بادابادا مبارك بادا» چه نتيجه اى مى گيريم؟
الف- اسم داماد «مراد» است. ب- مبارك بايد بدود.

ج- شنيدن اين شعر براى بچه ها مناسب نيست.
د- عروسى تمام شده ؛ به خانه تان برويد.

5- چرا به هديه سر عقد داماد به عروس «زير لفظى» 
مى گويند؟

الف- «چون زير ميزى» نمى شود بگويند.
ب- چون «عروس گول زنك» نمى شود بگويند.

ج- چون كادو را زير زبان عروس مى گذارند.

خام  خشت  در  خانم  عمه  بيند،  آينه  در  جوان  آنچه 
بيند! عمه زنى سالخورده و سرد و گرم چشيده است 

كه تجربيات خود را در اختيار جوانان قرار مى دهد.

* شما يادتون نمياد: سه بار پشت سر هم بگو: گاز 
دوغ دار، دوغ گازدار!! يا چايى داغه، دايى چاقه

كه  كودك  برنامه  از  قبل  نمياد،  يادتون  شما   *
ساعت پنج بعدازظهر شروع مى شد، اول بيست 
دقيقه عكس يك گل رز بود با آهنگ باخ،،، بعد 
اسامى گمشدگان بود با عكساشون.. كه وحشتى 
توى دلمون مى انداخت كه اين بچها چه باليى 
سرشون اومده؟؟ آخر برنامه هم نقاشيهاى فرستاده 
شده بود كه هّمش رنگ پريده بود و معلوم نبود 
چى كشيدند.تازه نقاشيها رو يك نفر با دست مى 

گرفت جلوى دوربين، دستش هم هى مى لرزيد!!
* شما يادتون نمياد، يه برنامه بود به اسم بچه هااااا 
قرار  (مثال صداش  باشييييييددددد  مواظبببببب 
بود طنين وحشتناكى داشته باشه! بعد هميشه يه 
بالهايى كه سر بچه ها اومده بود رو نشون مى داد، 
من هنوز وحشت چرخ گوشت تو دلمه. يه گوله ى 
آتيش كارتونى هم بود كه هى اين طرف اون طرف 
مى پريد و مى گفت:آتيش آتيشم، آتيش آتيشم، 
آتيششش رو  اونجا  ميزنم،  آتيششش  رو   اينجا 

مى زنم، همه جا رو آتيششش مى زنم
* شما يادتون نمياد: تو دبستان سر كالس وقتى 
گچ تموم مى شد، خدا خدا مى كرديم معلم به ما 
بگه بريم از دفتر گچ بياريم. هميشه هم گچ هاى 
رنگى زير دست معلم زود مى شكست، بعدم صداى 

ناهنجار كشيده شدن ناخن روى تخته سياه
محبوب بازى  از  يكى  نمياد،  يادتون  شما   * 
 بچگى مون كارت جمع كردن بود، با عكس و اسم
فوتباليستها، يا  موتور  يا  ماشين  مشخصات   و 

يا ضرب المثل يا چيستان …
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كاريكاتور

گران شدن نان 

يك نان لواش گريه سر داد، ديشب به ميان سفره نان 
 آرامش سفره را بهم زد، آن نان لواش زار و ناالن

آن سفره بگفت: «اى لواشك، خاموش كه خواب من برآشفت!
با اين همه آه و داد و فرياد يك ثانيه هم نمى توان خُفت!»

نان گفت كه: «حال من خراب است، معذور كه گشته ام روانى 
مجنون شده ام، ببخش من را، سيرم به خدا ز زندگانى!

گه خام و خميرم و نپخته، گه سوخته و زغالى ام من 
گه جيرى و سفت و الستيكى، با آن كه ز اصل، عالى ام من

منفور شدم به نزد مردم، با آنكه نكرده ام خطايى  
هرگز تو به عمر خود نبينى، چون بنده لواش بينوايى»

سفره چو شنيد صحبت نان، زد خنده تلخى از سر درد  
گفتا: « چه لواش زودرنجى، بسيار ضعيف هستى اى مرد

گر بشنوى از مسايِل من، تا مغز بسوزى اى «خميرى»!... 
بِشنو َسِر سوزنى ِز َدرَدم، ليكن ِز شنيدنش نَميرى!...

عمرى َسِر من به كاِر خود گَرم، در خدمِت مردمان َدماَدم...
صبح و شب و ظهر مى نشستند ِگرَدم همه شادمان و بى غم...

هر وعده به نانّى و غذايى، تزيين شدمى به دست آنان... 
گَه محتويات من گران بود، گه اندك و ساده بودو ارزان ...  

هرچيز كه بود صرف مى شد بى هيچ تكلّفى و قيدى... 
بى منّت و دستورى و جَبرى، از جانِب هيچ َعمر و زيدى!...  

تا آنكه يكى ز دولتى ها با كفش به روى فَرِق ما رفت!...  
با خلق بگفت مى نشانم، من بر سِر سفره شما «نفت!»...

اين گفته بالى جان من شد، بِنمود سياه روزگارم... 
زآن پس بخدا لواِش ناشكر! روِز خوش و خُّرمى ندارم...

بوِى بَِد نفت مى دهم من! نفتى شده ام جان لواشك!... 
آلوده شدم به نفِت مايع، گرديده وجوِد من پُر از لَك!»

از چالِش بيِن نفت و سفره، اينك بگذشته چندسالى 
درگيرِى ما ادامه دارد، ديگر به تَنَم نمانده حالى!...  

با اينهمه گوئيا اخيرا يك فرِد بزرگوار ديگر...  
كشور!... مردمان  سفره  بر  نشانم  را  «گاز»  كه  فرموده    

آن «مايع» و اين يكى بُود «گاز»، «جامد» َسِر سفره جاش خاليست...
كم مانده «زغاِل سنگ» آيد! آنگه سر و صورتم زغاليست!  

هستم ِز براى دولتى ها چون موِش سفيِد آزمايش!... 
صد ايده براى بنده دارند، اندر جلسات و در همايش!...

بخشى ِز تألّماِت خود را تشريح نمودم از برايت... 
پس ُغر مََزن و ِشكوه مفرما! باشد كه دهد خدا شفايت!...»

شرمنده شد آن لواش و گفتا: حّقا كه چه سرگذشت سختى!... 
بُردم غم و ُغّصه خود از ياد! اى سفره تو هم بخواب لَختى!...»

مثنوى نان و سفره!
* حسين زاده

در راستاى ضرورت بازتعريف بعضى از ضرب المثل هاى 
پرداخته ايم،  آنها  از  مورد  چند  تفسير  به  امروز  فارسى 
اين  پيرامون  عمومى  افكار  تنوير  از  بعد   اميدواريم 
نباشيم مجبور  ديگر  كه  برسد  روزى  المثل ها،   ضرب 

 از آنها استفاده كنيم.

«آب كه سر باال مى رود 
قورباغه ابوعطا مى خواند»

ديده  موارد  از  بسيارى  در  نيست،  ابوعطا  فقط  درواقع 
و  استعداد  مذكور  قورباغه  و  رفته  سرباال  آب  كه  شده 
ذوق موسيقى خود را در انواع سبك هاى پاپ، رپ، هارد 
راك، اوپرا، اوپرا مينى، گوگل كروم و ... هم آزمايش 
به  اعتماد  مى رود  سرباال  وقتى  آب  اين  اصوال  كرده، 
كه  طورى  به  مى شود  ايجاد  انسان  در  خاصى  نفس 
 36 گرافيست،  ميليون   25 بر  بالغ  كشور  در  ما  االن 
ميليون عكاس، 12 ميليون فعال سياسى كه از طريق 
ميليون   14 مى كنند،  سياسى  فعاليت  نويسى  وبالگ 
فعال سياسى كه از طريق تغيير عكس پروفايل فعاليت 

سياسى مى كنند.خيلى هم عالى.

«آب نمى بيند وگرنه شناگر قابلى است»

آيا شما از آن آدم ها هستيد كه اينجا يك حرف مى زنيد 
و جاى ديگر حرف تان را عوض مى كنيد؟ آيا به بقيه 
هم  سياسى  پست  شما  يا  مى دهيد؟  خرمن  سر  وعده 
استعداد ؟شما  اين همه  با  نيست  نداريد؟ حيف  داريد؟ 
مى توانيد در يك كشور خارجى سياستمدار شويد. عزيز 

دلم، شما آب نمى بينيد وگرنه شناگر خوبى هستيد.

«آدم هزار پيشه كم مايه است»

به  است  آشكارى  توهين  المثل  ضرب  اين  نظرم   به 
به  دولت ها  در  معموال  كه  عزيزى  المشاغالن  ابو 
صورت كنترات خدمت رسانى مى كنند. لزوم برخورد با 

اين گونه ضرب المثل ها به شدت احساس مى شود.

«آن را كه حساب پاك است 
از محاسبه چه باك است»

فرض  به  هستيد،  كار  به  مشغول  جايى  در  شما  مثال 
هستيد،  بستن  حال  در  روز  هر  بندى.  بسته  صنايع 
هرچيزى كه دم دست تان است مى بنديد. بعد از چند 
و  مى آيند  كنند  تقدير  شما  از  كه  اين  جاى  به  سال 
را  آن  مى گوييد  شما  بعد  مى كنند،  محاسبه  به  شروع 

اين  است؟  باك  از محاسبه چه  است  پاك  كه حساب 
 200 تان  جيب  توى  مى كنيد  دست  مى گوييد  كه  را 
مى  پرداخت  را  تان  حساب  و  مى آوريد  در  هزارتومان 

كنيد، خب ديگر چه باك است؟ هيچى. 
لذا به سرعت كارخانه بسته بندى را ترك مى كنيد.

«سر بز آهنگر را ببريد
 تا چشم خرس بترسد»

به  اشاره  احتماال  نيست.  خاصى  چيز  يكى   اين 
روزنامه نگارها دارد. بگذريم.

«بزك نمير بهار مياد، كمبوزه با خيار مياد»

 شما فردى هستيد كه در دوران سازندگى ازدواج كرديد 
و نتوانستيد صاحب مسكن شويد. 

نتوانستيد  و  آورديد  فرزند  تا  سه  اصالحات  دوران  در 
مهرورزى  دوران  در  شويد.  مسكن  صاحب 
مسكن  صاحب  نتوانستيد  هم  باز  و  شديد  بازنشست 
و  شديد  خسته  ديگر  اعتدال  دوران  در  شويد. 
نميدين  مسكن  اگه  گفتيد:  و  افتاديد  دراز  به   دراز 

من بميرم. 
نمير!  بزك  به شما مى گويند:  لحظه مسئوالن  اين  در 
و  اين همه سال كار  از  بعد  احساس مى كنيد  شما كه 
تالش تبديل به يك بزك شده ايد با نااميدى مى پرسيد: 

به چه اميدى نميرم؟
با   مسئوالن پاسخ مى دهند: چون بهار مياد، كمبوزه 
مى كنيد،  نگاه  را  مسئوالن  تعجب  با  شما  مياد.  خيار 
خارج  صحنه  از  و  خنده  زير  مى زنند  پخ  مسئوالن 
مى شوند. متاسفانه ضرب المثل به طور دقيق مشخص 
نمى كند كه آيا همراه با بهار و كمبوزه و خيار آيا مرد 

بهارى هم مى آيد يا نه.
قابل  المثل  ضرب  سازنده  سنجى  مصلحت  اينجا  در   
مياد،  بهار  نمير  بزك  اگر مى گفت  است چون  ستايش 
مسلما  مى آيند  بهارى  مرد  و  خيار  همراه  به  كمبوزه 
بزك همان جا يا از افسردگى مى مرد يا به طريق ديگر 
المثل  ماندن ضرب  ابتر  ولى همين  خودكشى مى كرد 
لذا  بماند.  زنده  تا چند صباحى  به بزك كمك مى كند 
توى  بزك هاى  از  و  مى كنم  تشكر  كلى  طور  به  بنده 

خونه خواهش مى  كنم همچنان زنده بمانند.

آيدين سيار

 ُبزك هاى توى خونه؛ لطفا نميريد!

 مركز نيكوكارى محله غفارى

با محوريت مساجد محل  

پل ارتباطى ميان توانمندى ها و تخصص جامعه با نيازهاى محرومين

از تمامى خيرين و موسسات خيريه ، موسسات آموزشى ، فرهنگى و مذهبى ، فعاالن بخش پزشكى و درمان، فرهنگيان 
و اساتيد محترم حوزه و دانشگاه ، اصناف ، مردم و فعاالن بخش ها و تخصص هاى مختلف عالقه مند خدمت به محرومين 

در جهت رفع نيازهاى واقعى شناسايى شده و در راستاى خودكفايى و توانمند سازى نيازمندان جامعه 
دعوت به هميارى و همكارى افتخارى مى نمايد. 

امور قابل واگذارى:

حمايت از ايتام ، دانش آموزان و دانشجويان و سالمندان نيازمند

كمك هاى نقدى و غير نقدى شامل (سبدهاى غذايى و معيشتى ، پوشاك، غذاى گرم 

كمك جهيزيه و ارائه وام هاى قرض الحسنه و ...)

فعاليت هاى داوطلبانه: امور پزشكى و درمانى ، امور فرهنگى و آموزشى ، اشتغال

 و كاريابى ، امور مربوط به مسكن، ازدواج ، امور حقوقى، معيشت و ...

شماره حساب: 107713410 نزد بانك رفاه شعبه خيابان معلم  به نام مركز 
 نيكوكارى محله  غفارى

آدرس:  بيرجند  

خيابـان  غفارى   

بيست مترى جرجانى

 مسجد حضرت محمد  رسول  ا...  (ص)

شماره هاى تماس:
32424323 
09151639086 - 09151602439  

درمانگاه خيريه ولى عصـر (عج) 
وابسته به دارالشفاء فاطمه زهرا (س)   

آماده ارائه خدمات ذيل براى رفاه حال همشهريان محترم همه روزه به جز ايام تعطيل 
 در شيفت هاى صبح و بعدازظهر مى باشد: 

 ويزيت پزشكان: عمومى- متخصص داخلى- قلب و عروق- عفونى- اطفال- زنان 
 خدمات پاراكلينيكى: دندانپزشكى- مركز مشاوره ( گروه درمانى ، مشاوره فردى) 

كلينيك سوء مصرف مواد- داروخانه – آزمايشگاه- مامايى

 (مشاوره فردى و گروهى براى بانوان) 
 تزريقات – پانسمان - بخيه – ختنه - آندوسكوپى- اكو- نوار قلب - راديوگرافى دندان 
 نشانى: بيرجند - خيابان جمهورى اسالمى 19- ميدان شهيد سندروس (فرهنگ سابق) 

تلفن: 32227361 - 32227363 - 32227364

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح

 09151104086

09158994086 
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

 رسولي

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

نقـاشي ساختمان پيشگامـان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك 

روغن ، اكروليك ، مولتي كالر و ...
 " كاغذ ديوارى و لكه گيرى گچ پذيرفته مي شود "  

09151630485 معصوميه  - صنعت و معدن 3- پالك  30

تورهاى گروهى قشم با قطار / 5  ارديبهشت
 كيش - كاشان - اصفهان و شيراز / 9 ارديبهشت

  استانبول گروهى / 23 ارديبهشت
تور استانى آبگرم لوت / 28 فروردين

تورهاى مالزى – استانبول – آنتاليا - هند - چين و ...

شركت ميناب سير شرق   32221719- 09159618005 - 09373751404



طراح: نسرين كارى                        

افقي: 1- نام دختر حضرت محمد 
(ص)  - عمارت بسيار بلند 2- وفات 
سردرگمي-   نماد   - درگذشت  و 
بودن  هم  مثل   -3 موش  مرگ 
نوعي   - فرعون  نيكوكار  زن   -
خطاب   - فربه   -4 مرغوب   چرم 
بي ادبانه - آدم كوچك - باالپوش 
قديمي 5- تير پيكاندار-  از اصول 
دين -  جنگ 6- فرشته نگهبان- 
 - زرتشت  آيين  در  پيمان  و  عهد 
نفس سوزناك 7  قديمي-   كفش 
-اثر و عالمت - از كوه هاى مهم 
تركيه  - بيماري خطرناك 8- بيم 
و ترس -   تاجريزي -   مربوط 
مقابل-   و  نزد   -9 ديگر  دنياي  به 
اسباب  استراليايي-   گوسفند 
ماه   - قديمي 10-پر حرفي  بازي 
كامل - راهنمايي 11- واحد پول 
 – جثه  قوي   - اروپا  مشترك 
بدل»  «نسخه  اختصاري  عالمت 
شاهنامه-   در  رستم  12-جد 
گيري  اندازه  واحد   - خودستايي 
صوت - جمله قرآني 13-  نمايش 
غم انگيز - عابد و زاهد - ماه آخر 
سال شمسي 14-  در امان بودن-  
بي نظير-  بدنام و بي آبرو 15-  از 
آثار معروف جالل آل احمد - قوم 

مغولي

تابلوى  1-خالق  عمودي: 
آلمان  در  كاخي   - عاشورا  ظهر 
 - زبانزد  و  نامور   - 2-دوستان 
شوهر  و  زن  3-جدايي  خاكستري 
- آهنگ نظامي -  برد آن معروف 
 - كاري  سوراخ  ابزار   -4 است 
خبرگزاري عراق - ضمير غايب - 
آقا و سيد 5- افترا - زن گندمگون  
-موضوع و زمينه 6- قدرت و توان 
- جذب كردن 7- از كلمات استثناء 
رهگذر  كشورمان   باستاني  تپه   -
8- دريچه هوا در اتومبيل-  جاي 

مطمئن - بنيان نهادن 9-سودمند-  
بلوچستان  و  سيستان  شهرهاي  از 
پنداري   -10 برنج  پخت  نوعي   -
آذربايجان  شهرهاي  از  گويي-   و 
شرقي 11 - عدد منفي-  براندازي 
حكومت - خرقه درويش 12 - از 
 - بلوچستان  و  سيستان  شهرهاي 
نقش هنرپيشه-  ميوه سبز - خانه 
 - ورزش  در  زدني   -  13 منزل  و 
داخل شدن  نوعي چاپ 14 - نبرد 
 15 كربال  قديم  نام   - پدر  رزم   و 
15- از آثار معروف رسول پرويزي
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ضرب المثل بيرجندى

* آواز دهل شنيدن از دور خوش است
معموال پيش از اين مصرع «انگور خوش است و آب 
انگور خوش است»، هم مى آيد، اما در هر دو حالت، 
نداشته  كار  در  دستى  تاكسى  كه  است  اين  منظور 

باشد، مشكالت آن را درك نمى كند

* اهور به دو مگيره
آهو را به دو مى گيرد

بسيار سالم است، بسيار خوب مى دود

مراقبت بيسكويت هاتان باشيد!

زن جوانى بسته اى كلوچه و كتابى خريد و روى نيمكتى 
در قسمت ويژه فرودگاه نشست كه استراحت و مطالعه 
كند تا نوبت پروازش برسد. در كنار او مردى نيز نشسته 
اولين  او  وقتى  بود.  مجله  خواندن  مشغول  كه  بود 

كلوچه اش را برداشت، مرد نيز يك كلوچه برداشت.
در اين هنگام احساس خشمى به زن دست داد، اما هيچ 

نگفت فقط با خود فكر كرد: عجب رويى داره!
اى  كلوچه  نيز  مرد  برداشت  كلوچه اى  او  كه  بار   هر 
برمى داشت. اين عمل او را عصبانى تر مى كرد، اما از 
خود واكنشى نشان نداد. وقتى كه فقط يك كلوچه باقى 
مانده بود، با خود فكر كرد: ”حاال اين مردك چه خواهد 
كرد؟“ مرد آخرين كلوچه را نصف كرد و نصف آن را 

براى او گذاشت!...
را  كتابش  و  كيف  كند،  تحمل  نتوانست  ديگر  زن 

برداشت و با عصبانيت به سمت سالن رفت.
وقتى كه در صندلى هواپيما قرار گرفت، در كيفش را 
باز كرد تا عينكش را بردارد، كه در نهايت تعجب ديد 
بسته كلوچه اش، دست نخورده مانده .تازه يادش آمد كه 

اصال بسته كلوچه اش را از كيفش درنياورده بود.
بسته  شود  عصبانى  يا  خشمگين  اينكه  بدون  مرد 

كلوچه اش را با او تقسيم كرده بود!

يادم مياد يه كسى بهم گفت :
مرگ هميشه به تو لبخند مى زنه و تنها كارى كه
 مى تونى بكنى اينه كه تو هم بهش لبخند بزنى.

فيلم گالدياتور

اميدوارم آنقدر خوب باشيم و زيبا زندگى كنيم كه وقتى 
از خط پايان زندگى مى گذريم كسى دست نزند …

**********************
دنبال كسى نباشيد كه همه مشكالت شما را حل كند

دنبال كسى باشيد كه نگذارد به تنهايى با آن مشكالت 
روبرو شويد !

براى انسان هاى موفق هفت روز هفته هفت امروز 
است و براى ديگران هفت روز هفته ، هفت فردا !

برف  همش  چون  بيسوادن؟  ها  پنگوئن  چرا  ميدونيد 
داشتيد  اى  ديگه  سوال  اگه  تعطيله  هاشون  مدرسه   مياد 

در خدمتم

تازيان را غم احوال گران باران نيست
پارسايان مددى تا خوش و آسان بروم

حافظ شيرازى 

مشكالت زندگي مانند جدول كلمات متقاطع است، 
براي حل مشكالت بزرگ بايد اول مشكالت 

كوچك را از سر راه برداشت.

خدايا تو ميدانى آنچه را كه من نميدانم در دانستن 
تو آرامشى است و در ندانستن من تالطمها تو خود 

با آرامشت تالطمم را آرام ساز

هيچ چيز بدتر از آن نيست كه يك فرد ثروتمند هميشه 
اين موضوع  براى  دليلى  باشد. هيچ  ناراحت و عصبانى 
پديده  اين  با  روز  هر  من  حال  اين  با  اما  ندارد  وجود 
سروكار دارم. اين موضوع ناشى از داشتن زندگى نامتعادل 
هاى داشته  از  نارضايتى  همچنين  و  زياد  انتظارات   و 

فردى ست.
شما بدون قدردانى و تحسين آن چه كه داريد نمى توانيد 
به خواسته هاى واقعى تان برسيد. اما چگونه بايد تعادل 
را در زندگى برقرار كرد؟ در يك زندگى نامتعادل موفقيت 

چه معنايى دارد؟
حدود چهار دهه است كه هرقدم از زندگى را به مردم و 
برخى از زنان و مردان بسيار مهم جهان، آموخته ام. من با 

مديران شركت هاى بزرگ و كوچك كار كرده ام. 
لحظه  در هر  ام كه مردم  دريافته  موارد  اين  تمامى  در 
تصميم كليدى مى گيرند كه به زندگى شان جهت مى 
دهد. اگر در هنگام اين تصميم گيرى ها حواست نان را 
از لحاظ  افرادى مى شويد كه  اغلب  مانند  جمع نكنيد، 

فيزيكى در وضعيت خوبى قرار ندارند. 
لحاظ  از  و  هستند  فرسوده  افسرده  احساسى  نظر  از 
اقتصادى نيز در وضعيت استرس آورى قرار دارند. اما اگر 
آگاهانه تصميم گيرى كنيد، مى توانيد امروز مسير زندگى 

تان را به معناى واقعى تغيير دهيد.

اولين تصميم: موضوع مورد توجه خود را با 
دقت انتخاب كنيد

در هر لحظه ميليون ها موضوع براى جلب توجه شما با 
هم رقابت مى كنند. شما مى توانيد يا به مسائلى فكر كنيد 
كه در حال حاضر و در كنار شما در حال وقوع هستند يا در 
آينده قرار است رخ دهند. همچنين ممكن است به گذشته 
بينديشيد. به هر چيزى كه توجه كنيد، انرژى فرستاده مى 
شود. موضوعات مورد توجه شما و الگوى انجام آن به 
كل زندگى شما شكل مى دهد. عالقه منديد كه روى چه 
حيطه اى تمركز كنيد؛ به چيزهايى كه داريد يا چيزهايى 
كه در زندگى شما وجود ندارد؟ مطمئنم كه به هر دو روى 
سكه توجه مى كنيد. اما اگر افكار هميشگى تان را بررسى 

كنيد، بيشتر براى چه مواردى وقت گذاشته ايد؟
بيشتر از اين كه به چيزهايى فكر كنيد كه در اختيار نداريد 
يا حسرت كسانى را بخوريد كه از لحاظ اقتصادى از شما 
جلوتر هستند، شايد بايد اعتراف كنيد كه در مورد مسائلى 
غير از مسائل اقتصادى بايد قدردان باشيد؛ شما مى توانيد 
شكرگزار سالمتى، خانواده، دوستان، موقعيت ها و ذهن 

تان باشيد.
افزايش عادت تحسين داشته هاى تان مى تواند سطح 
جديدى از سالمت و ثروت عاطفى را براى تان به ارمغان 
داشتن  براى  آيا  كه  است  اين  اصلى  سوال  اما  بياورد. 

احساس شكرگزارى عميق از ذهن، بدن، قلب و روح تان 
مايه مى گذاريد؟ آن جاست كه مى توانيد لذت، شايد و 
رضايت را پيدا كنيد.اگلوى توجه ثانويه اى را پيدا كنيد كه 
روى كيفيت زندگى تان اثرگذار باشد؛ آيا شما بيشتر روى 
چيزهايى تمركز مى كنيد كه مى توانيد تحت كنترل خود 
بگيريد يا برعكس؟اگر به چيزهايى توجه داشته باشيد كه 
وارد  را  بيشترى  استرس  كنيد،  كنترل شان  توانيد  نمى 
زندگى خود مى كنيد. شما مى توانيد روى بسيارى از جنبه 
هاى زندگى تان تاثيرگذار باشيد اما نمى توانيد آن ها را 
كنترل كنيد.زمانى كه اين الگوى تمركز را كسب كرديد، 

مغز شما بايد تصميم ديگرى بگيرد.
اين  تمام  كه  كنيد  بررسى  تصميم:  دومين 

كارها براى چيست؟
نحوه تفكر شما در مورد زندگى تان به حوادث، شرايط 
اقتصادى يا اتفاقاتى كه براى شما رخ داده است، ارتباطى 
ندارد. كيفيت زندگى شما به معنايى مربوط مى شود كه 
براى اين مسائل قائل شده ايد. بيشتر اوقات شما از نقش 
ضمير ناخودآگاه تان در معنابخشيدن به حوادث زندگى 
از  بيمارى،  اتفاقى (مانند تصادف،  بى خبريد. زمانى كه 
دست دادن شغل) براى تان مى افتد، آيا آن را به منزله 
شما  با  فردى  اگر  پايان؟  يك  يا  بينيد  مى  شروع  يك 
مخالفت مى كند، آيا او به شما توهين كرده، شما را تربيت 

كرده يا واقعا نگران شماست؟
يا شايد  معناى منفى ست؟  به  ويرانگر  آيا يك مشكل 
دريافت  خداوند  سوى  از  اى  هديه  كه  است   ممكن 
كرده ايد؟زندگى شما برمبناى معنايى مى گذرد كه شما 
به آن داده ايد. هر معنايى باعث داشتن احساسات منحر 
به فردى مى شود و كيفيت زندگى شما شامل جايى ست 
كه به طور احساسى در آن زندگى مى كنيد.من هميشه 
در طى سمينارها سوال مى كنم: «چند نفر از شما كسانى 
را مى شناسند كه داروى ضدافسردگى مصرف مى كنند و 
هنوز هم افسرده اند؟» معموال 85 تا 90 درصد از شركت 

كنندگان دست شان را باال مى برند.
مردم  حال  بهبود  باعث  بايد  دارو  است؟  ممكن  چگونه 
شود. اما حقيقت اين است كه طبق برچسب موجود روى 
ممكن  جانبى  عوارض  از  يكى  ضدافسردگى  داروهاى 

است افكارى در مورد خودكشى باشد.
اما مهم نيست كه فردى چقدر دارو مصرف مى كند؛ اگر 
او به طور مداوم به چيزهايى توجه داشته باشد كه نمى 
تواند كنترل كند يا ندارد، به راحتى ممكن است نااميد 
زندگى كردن  ارزش  مانند «زندگى  اگر جمله اى  شود. 
ندارد» نيز به اين موضوع اضافه شود هم ديگر معجونى 
از  تواند  نمى  ساخته شده كه هيچ قرص ضدافسردگى 

پس آن برآيد.
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حديث روز

آنگاه   ، مادر  و  پدر  به  نيكي  آنگاه   ، است  وقت  به  نماز  خدا  نزد  در  كارها   بهترين 
جنگ در راه خدا . پيامبر (ص)

سخن پير قديم 

فالش بك

اين تصميم ها زندگى مالى تان را متحول مى كند

با كمترين هزينه به خانه هاى تان رنگ و رويى تازه بخشيد 

09151608440 - چهكندى نژاد

 اجناس پوشاك مردانه 
 همراه با دكور و پرو

 به قيمت خريد 
به فروش مى رسد.
09355713396

فروش منزل واقع در شكراب
185 متر با امكانات آب ، برق ، گاز 

يا معاوضه با خودرو
09333265876

فروش كارواش
با موقعيت و شرايط بسيار عالى

09159612306
09156647003

فروش يا معاوضه دو قطعه زمين در 
معصوم آباد با درخت ، آب كافى و مدارك

09155625297

فروش رستوران با موقعيت عالى 
يا معاوضه با خودرو   09155616181

وانت پيكان مدل 85 يا 86 خريداريم.  
09159593007

فروش كارواش با تمامى امكانات

09356483771

پيش فروش آپارتمان خيابان رسالت (150 مترى) 
فى : مترى 16/000/000 ريال

09354851937

فروش زمين موسوى حاشيه بيست مترى  

09153615443
يك كارگاه تعمير و توليد مبل با 

بهترين موقعيت به فروش مى رسد.
09367362756

يك نفر ليسانس عمران در زمينه 
آب با سه سال سابقه بيمه براى اخذ 
گريد نيازمنديم.  09155622188

استخدام كارشناس خانم
ترجيحا متاهل  در  يكى  از  رشته هاى 
حسابدارى  - كامپيوتر- عمران  

 رياضى  - مديريت 
 مسلط به كامپيوتر  - امور ادارى
 و اينترنت با روابط عمومى باال

ساعت تماس: 12 الى  14
09159654247

دعوت به همكارى 
سازمان سما يك نفر سرايدار 

خدمتگزار بازنشسته به صورت 
قراردادى نيازمند است 

متقاضيان مى توانند براى اطالع 
با تلفن 32342146 
تماس حاصل نمايند.

يك نيروى خانم (مجرد) براى كار در 
پيتزا فروشى نيازمنديم. شيفت شب
32441200 - 09158619030

يك همكار براى كار در بنگاه امالك
نيازمنديم.

09151611812

پروانه پايه 2 رشته عمران يا معمارى 
براى  مجرى ذيصالح نيازمنديم.

09153613014

تعدادى بازارياب با سابقه 
و حقوق عالى نيازمنديم.

32220024

يك همكار آقا  براى كار در خشكشويى 
نيازمنديم.       09155632009

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

نبش جمهورى 2 – جنب هتل مقدم
با خريد الستيك ، باد نيتروژن رايگان بزنيد

سمسارى تهران پارس
 تمام لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

چند نفر براى توزيع روزنامه نيازمنديم.  09151635963

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

09151636052

فروش زمين مزروعى به مساحت 2500 
مترمربع ، حصار كشى شده با 20 دقيقه 

آب واقع در معصوم آباد تقاب – امين آباد 
فى: 26 ميليون    09156640597

نيــازمنــديــم
واحد پذيرش و جذب آگهى هاى يك ويژه نامه نيازمندى ها

 بازارياب: 2 نفر ، طراح: 1 نفر

 آشنا به نرم افزار فتوشاپ و اينديزاين 

عالقه مندان براى همكارى مشخصات و رزومه خود را به شماره 

09356120355 پيامك نمايند.

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 09158651167- شهريارى

 قابل توجه تمامى ادارات دولتى
 و همشهريان  محترم 

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما 
نصب و سرويس كولر و غيره

 در اسرع وقت
09155622188  

  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

خيابان ارتش - سه راه معلم  جنب بيمه البرز  

  3 2236030   09151605216

ايزوگام سليمانى
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اخبار ورزشى

تسنيم: «آويشن» به عنوان رفع كننده غلظت خون، افزايش دهنده هوش، تقويت كننده اعصاب و معده و همچنين الغر كننده شناخته مى شود. براى رفع غلظت 
خون و پاكسازى خون از مواد زائد بهتر است كه آويشن را همراه با چند عدد عناب دم كرده و روزى چند بار مصرف شود، به اين ترتيب كه يك قاشق غذاخورى 
آويشن خشك همراه با 7 تا 10 عدد عناب در يك ليتر آب جوش دم كرده و روزى چند بار مصرف شود، مصرف اين نوشيدنى به سالمت بدن كمك مى كند.

آويشن؛ كاهنده غلظت خون 

ايران 5 - 3 آمريكا /كشتى ايران
 قهرمان جام جهانى لس آنجلس شد 

عصرايران: تيم ملى كشتى ايران قهرمان جام جهانى 
شد. ملى پوشان كشتى ايران در ديدار فينال مسابقات 
و  گرفتند  قرار  آمريكا  ملى  تيم  مقابل  آنجلس  لس 
 3-5 ديدار  اين  در  شدند  موفق  شايستگى  عين  در 
مسابقات  اين  در  ايران  ملى  تيم  برسند.  پيروزى  به 
در ديدار اول بالروس را شكست داد، در ديدار دوم 
تركيه را از پيش رو برداشت و در ديدار سوم مقابل 
آذربايجان پيروز شد. كشتى گيران ايران در فينال هم 

ميزبان را شكست دادند و قهرمان شدند. 

كى روش شفاهى اعالم كرده مى ماند
 

ايسنا : عضو هيئت رئيسه فوتبال با بيان اينكه كارلوس 
كرده  اعالم  كفاشيان  به  شفاهى  طور  به  كى روش 
مى ماند، گفت: عليرضا اسدى فعال در امور مديريتى تيم 
ملى دخالتى ندارد. شهرام دبيرى در پاسخ به اينكه از 
نظر هيئت رئيسه تمام خواسته هاى كى روش براى تيم 
ملى بايد اجرايى شود، خاطرنشان كرد: قطعا نمى تواند 
چنين باشد. درخواست هاى منطقى كه عمدتا مربوط به 
تامين امكانات است را بايد بپذيريم اما اگر خواسته هاى 
بخاطر  ليگ  ناموقع  شدن  تعطيل  مثال  غيرمنطقى 
برنامه هاى تيم ملى و... باشد، امكان تحقق آنها نيست. 

آغاز ليگ برتر فوتسال از نوزدهم تير
 

ايسنا: عضو هيئت رئيسه فوتسال زمان آغاز مسابقات 
ليگ برتر را 19 تير اعالم كرد. كريم منصورى گفت: 
شروع ليگ روز جمعه نوزدهم تير خواهد بود و اولين 
مبارك  ماه  با  همزمانى  خاطر  به  فصل  اين  بازى 
رمضان ساعت 22:30 برگزار خواهد شد. وى درباره 
زمان قرعه كشى مسابقات نيز اظهار كرد: قرعه كشى 
بيست ويكم ارديبهشت انتخاب شده است. منصورى 
تيم سوم 10  تيم دوم 25 و  اول 35،  تيم  به  گفت: 

ميليون تومان پاداش داده مى شود.
 

كرار فصل بعد هم براى استقالل
 بازى مى كند

اينكه  بر  تاكيد  با  استقالل  باشگاه  مديرعامل   : مهر 
دارد،  باشگاه  اين  با  ساله  دو  قراردادى  كرار  جاسم 
از  بعد  وى  محروميت  و  گرفته ايم  استعالم  ما  گفت: 
پايان قراردادش با استقالل خواهد بود. بهرام افشارزاده 
عنوان كرد: محروميت كرار بعد از اتمام مسابقات اين 
فصل آغاز نمى شود و اينكه گفته اند بعد از اين فصل او 
ديگر نمى تواند در ايران بازى كند درست نيست چرا كه 
با استقالل قراردادى دو ساله دارد و محروميتش بعد از 

اتمام قرارداد دو ساله با استقالل آغاز خواهد شد.

چرا نبايد شير و چاي را مخلوط كرد؟

اثر  در  كه  مشكالتي  از  يكي  نيوز:  سالمت 
مي آيد،  به وجود  چاي  با  شير  كردن  مخلوط 

فردي  اگر  است.  شير  تغذيه اي  ارزش  كاهش 
براي دريافت ريزمغذي هاي موجود در شير كه 
مصرف  شيرچاي  است،  كلسيم  آنها  مهم ترين 
مي كند، بايد بداند ارزش تغذيه اي شير مصرفي 
او تحت تاثير تركيب هاي موجود در چاي مانند 

حد  تا  و  مي گيرد  قرار  كافئين  و  پلي فنول ها 
مهم ترين  كلسيم،  مي آيد.  پايين  چشمگيري 
ريزمغذي شير است كه تحت تاثير تركيب هاي 
موجود در چاي قرار مي گيرد و غير از آن، ساير 
صورت  در  تاحدي  هم  شير  ريزمغذي هاي 

تركيب با چاي تخريب خواهند شد.

«نخود» سدى در برابر سرطان ها

 سالمانه: «نخود» پروتئين و فيبر دارد اما يك 
از  را  آن  مى تواند  كه  دارد  هم  ديگرى  ويژگى 
ميوه ها و سبزى ها متمايز كند. در نخود ماده اى 

معدنى به نام سلنيوم وجود دارد كه در اغلب ميوه ها 
و سبزى ها يافت نمى شود. سلنيوم روى كاركرد 
آنزيم كبد اثر مى گذارد؛ ضمن اينكه، جلوى التهاب 
و سرعت رشد تومور را مى گيرد. ساپونين موجود 
در نخود هم مانع از گسترش سلول هاى سرطانى 
در بدن مى شود. پتاسيم، آهن، كلسيم، منيزيم و 

ويتامين ب 6 آن نيز زياد است.
 

بخور و نخورهاى طب سنتى
 براى بيماران مبتال به تيروئيد

عاليم  با  تيروئيد  كم كارى  بيمارى  شهرخبر:   
كاهش ضربان قلب، تعريق زياد، اختالل خواب، 
ريزش مو، افزايش وزن و تغييرات در فشار خون 
همراه است. از ديدگاه طب سنتى براى كنترل اين 
بيمارى مى توان از ويتامين هاى گروه B استفاده 
كرد همچنين مصرف ويتامين C نيز براى افراد 
مبتال به كم كارى تيروئيد مفيد است. مصرف 
 سبزيجاتى مانند اسفناج، هويج و فلفل دلمه اى ،

خوردن گوشت مرغ و ماهى براى اين بيماران 
مفيد است. غذاهاى دريايى مانند ميگو و ماهى 
تن به دليل غنى بودن مقادير باالى يد مى تواند 
مثل  ها  خوراكى  برخى  اما مصرف  باشد.  مفيد 
كلم، شلغم، سويا، بادام زمينى و آجيل براى اين 

بيماران خوب نيست.

Dكمبود ويتامين
 زنان را افسرده مى كند 

كمبود  كه  مى دهد  نشان  ها  پژوهش  نيوز:  نامه 
ويتامين D مى تواند با بروز افسردگى در زنان جوان 
مرتبط باشد. محققان مى گويند، مى توان با مصرف 

مكمل هاى ويتامين D به سالمت عمومى بدن 
كمك كرد. ويتامين D را مى توان آن را با قرار 
گرفتن در معرض نور خورشيد و يا مصرف موادى 
نظير شيرهاى غنى شده، زرده تخم مرغ، ماهى و 

سبزيجاتى نظير جعفرى به دست آورد.

روش هاى درمان سردرد از ديدگاه 
طب سنتى 

افزايش  علل  مهمترين  جديد  طب  ديدگاه  از 
سردرد كمبود خواب و استراحت، كاهش قندخون 
در طول روز، كم شدن مصرف كافئين، كم آبى 

و كم خونى است. *سردرد ناشى از كمبود خواب: 
نياز به خواب مانند نياز به غذا يكى از نيازهاى 
طورى  بايد  شبانه روز  در  بنابراين  است  اساسى 
برنامه ريزى كرد كه خواب در حداقل الزم تأمين 
شود، بنابراين حداقل 5 تا 6 ساعت خواب آرام 

قند  كاهش  از  ناشى  سردرد   * است.  ضرورى 
خون: مصرف قندهايى كه سريع جذب مى شود 
مثل شكر سفيد، نبات، شكالت و شيرينى باعث 
ترشح باالى انسولين شده و به دنبال آن، افت 
مصرف  در  نتيجه  در  مى شود  ايجاد  قند  سريع 
به  مى شود  ايجاد  اعتياد  خوراكى هايى  چنين 
همين دليل افراد در طول روز با كم خوردن اين 
دليل  به  سردرد  مى شوند.*  درد  سر  دچار  مواد 
كم خونى: براى رفع اين مشكل مصرف شربت 
عسل، شربت شيره انگور، عرق بيدمشك، گل 
گاوزبان و مصرف ميوه هايى مثل انبه و ليموترش 

در رفع سردرد ناشى از كم خونى موثر است. 

ورزش زياد براى اين افراد ممنوع! 

نتايج تحقيقات حاكى از آن است كه فوايد راه 
رفتن يا دويدن در يك مدت كوتاه و مشخص 
به طور كامل آشكار نمى شود و انجام فعاليت 
شده  توصيه  استانداردهاى  از  بيش  بدنى  هاى 
به ويژه براى افرادى كه سابقه بيمارى دارند با 
خطر فزاينده مرگ و مير همراه است. به گفته 
شود  مى  توصيه  قلبى  بيماران  براى  پزشكان، 
كه در اغلب روزها 30 تا 40 دقيقه فعاليت بدنى 
داشته باشند اما توصيه نمى شود كه اين بيماران 

بيش از استاندارد توصيه شده ورزش كنند.

 «نخود» سدى در برابر سرطان ها

محروميت 22 راننده متخلف 
از رانندگى

سنجش  طرح  در  گفت:  استان  راهور  پليس  رئيس 
سالمت رانندگان ، تعداد 22 راننده مشكوك به استعمال 
موادمخدر شناسايى و از رانندگى محروم شدند. سرهنگ 
رضائى اظهار داشت: تاكنون 1268 مورد تست سالمت 
بر روى رانندگان انجام شده كه از اين تعداد، 4 مورد در 
مصرف مت آمفتامين، 17مورد در مصرف مرفين و تعداد 
15مورد در مصرف امفتامين مثبت بوده است.  رانندگان 
متخلف مبلغ 2 ميليون ريال جريمه و 22 گواهينامه از 
اين رانندگان اخذ شد و به مدت 6 ماه از رانندگى محروم 

و20 نمره منفى در سوابق آنان درج گرديد.

همدستى دختر و داماد براى سرقت 
اينترنتى از حساب پدر

 
استان  غرب  فتا  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه 
اسالمشهر  فتا  پليس  به  شهروندى  گفت:  تهران 
مراجعه و عنوان كرد كه موجودى حساب بانكى وى 
سرهنگ  است.  شده  برداشت  مجاز  غير  به صورت 
با  كارشناسان  شاكى،  تقاضاى  با  افزود:  باقريان 
بررسى تخصصى، رد پاى سارقان را كه دختر و داماد 
شاكى بودند در فضاى مجازى شناسايى و متهمان را 
دستگير كردند. متهمان پس از حضور در پليس فتا 
به جرم خود اعتراف كردند و پس از تشكيل پرونده 

به مرجع قضايى تحويل داده شدند.

روش عجيب مرد طلبكار 
براى رسيدن به پولش 

باشگاه خبرنگاران:  فروشنده اى كه به بهانه وصول 
مجاز  غير  برداشت  بدهكار،  حساب  از  خود  طلب 
همدان  فتا  پليس  ماموران  توسط  بود،  داده  انجام 
بررسى  در  افزود:  امينى  سرهنگ  شد.  دستگير 
اوليه مشخص شد، برداشت ها بصورت خريد شارژ 
 pos تلفن همراه و در يك مورد خريد از دستگاه
با  فردى  تحقيقات،  ادامه  با  است.  گرفته  صورت 
در  متهم  شد.  دستگير  و  شناسايى  معلوم   هويت 
وصول  عمل  اين  از  را  خود  انگيزه  ها   بازجويى 

بدهى هاى گذشته اعالم كرد. 
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حوادث

دستگيري قاتل فراري و كشف سرقت هاي سريالي در فردوس 

فرمانده انتظامي فردوس، از دستگيري قاتل و سارقان حرفه اي در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ دوم واعظي گفت: در پي 
اعالم فردي از شهروندان فردوسي مبني بر سرقت طالجات دختر بچه 5ساله اش موضوع در دستور كار فرماندهي انتظامي 
اين شهرستان قرار گرفت. اين مقام انتظامي افزود: ماموران با انجام اقدامات اطالعاتي موفق به شناسايي نوع خودروى 
سارقان شدند. فرمانده انتظامي فردوس تصريح كرد: در كمتر از نيم ساعت يك فقره سرقت ديگر از حوزه كالنتري اسالميه 
شهر فردوس مشابه سرقت هاي قبلي به مركز فوريت هاي پليسي110 اعالم شد كه براي دستگيري سارق و يا سارقان 
كليه نيروها به حالت آماده باش در آمدند. سرهنگ دوم واعظي خاطرنشان كرد: با توجه به سرنخ هاي بدست آمده و احتمال 
خروج سارقان از حوزه استحفاظي به طرف گناباد، مراتب از سوي پليس آگاهي به كالنتري كاخك گناباد اعالم شد. وي 
افزود: پس از حدود يك و نيم ساعت از وقوع سرقت برابر اعالم كالنتري كاخك گناباد خودروى پيكان سفيد رنگ سارقان 
شناسايي و توقيف شد كه تعدادي از كارآگاهان به همراه مالباخته براى شناسايي اموال مسروقه به محل اعزام شدند. پس از 
حضور ماموران در محل و مشاهده طالهاي مسروقه توسط مالباخته، سارقان كه يك خانواده متشكل از يك مرد و يك زن 

به همراه دو كودك بودند، شناسايي و دستگير شدند كه متهم به 7 فقره سرقت و يك فقره قتل در طبس اعتراف كرد.  

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

  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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل 

  09158076574- نظرى

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
انواع گل هاى

 طبيعى و  مصنوعى 
شيشه هاى كريستالى  

آدرس: بيست مترى اول غربى ، خيابان سعيدى  

09155614954-32212174 



مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي استان گفت: ثبت نام براي مراسم اعتكاف دانشگاهيان از 22 فروردين ماه آغاز مي شود و تا 2 ارديبهشت ماه ادامه دارد.  
 حجت االسالم جعفرى افزود: اعتكاف خواهران در مساجد امام جعفرصادق «ع» دانشگاه بيرجند، شهداي گمنام دانشگاه علوم پزشكي و امام موسي كاظم «ع» دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند 

و اعتكاف برادران در مساجد باقرالعلوم «ع» دانشگاه پيام نور بيرجند و ولي عصر«عج» دانشكده كشاورزي در روزهاي شنبه، يكشنبه و دوشنبه 12، 13 و 14 ارديبهشت ماه برگزار مي شود.

راه آهن خراسان جنوبىدانشگاهيان استان در ايام البيض ماه رجب در مساجد دانشگاه معتكف مى شوند
 يك پروژه مهم و زيربنايى است

با  محسن حاج ميرزايى، دبير هيئت دولت در ديدار 
استاندار خراسان جنوبى به موضوع راه آهن به عنوان 
و  كرد  اشاره  استان  در  زيربنايي  و  مهم  پروژه  يك 
گفت: اميد است بتوان در ظرف زماني مشخص شده 
خراسان  استاندار  كرد.  اجرا  مرحله  وارد  را  امر  اين 
طريق  از  مهم  اين  تحقق  قطعًا  افزود:  نيز  جنوبى 
همدلي مسئوالن و نيز همراهي مردم محقق خواهد 
شد. خدمتگزار بر اجرايي شدن مصوبات سفر كاروان 
تدبير و اميد به استان تأكيد كرد و ادامه داد: با اجرايي 
شدن اين مصوبات بخش اعظمي از مشكالت استان 

در بخش هاي مختلف رفع خواهد شد.

پرداخت بيش از 2000 وام خود اشتغالى
  به مددجويان تحت حمايت  امداد

 برناى تنها- معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد 
امام (ره) استان گفت: در سال گذشته براى توانمند 
سازى مددجويان تحت حمايت، 2 هزار و 108 وام 
پرداخت  حمايت  تحت  مددجويان  به  اشتغالى  خود 
شد. خزاعى عرب افزود: با پرداخت اين وام ها براى 
2 هزار و 530 نفر فرصت شغلى ايجاد شده كه در 
اين باره بيش از 191 ميليارد ريال از منابع امدادى و 

بانكى هزينه شده است.

زنان سهم خود را 
در پويايى اقتصادى كشور ايفا كنند

گفت:  استاندارى  بانوان  امور  دفتر  سرپرست  ايسنا- 
زنان به عنوان نيمى از جمعيت كشور بايد سهم خود را 
در پويايى اقتصادى در عرصه هاى دانش بنيان و اقتصاد 
مقاومتى به درستى ايفا كنند. شريفى در كارگاه آموزشى 
اصالح الگوى مصرف و اقتصاد مقاومتى با بيان اينكه 
موضوع  مقاومتى  اقتصاد  در  مهم  مسائل  از  يكى 
صرفه جويى و اصالح الگوى مصرف است، افزود: در 
همين راستا رسالت زنان و مادران در مديريت منزل و 

محيط هاى اقتصادى جامعه بسيار سنگين است.

تأسيس كانون بازنشستگان دانشگاه بيرجند 

مجوز  با  بيرجند  دانشگاه  بازنشستگان  كانون 
ماده10  كميسيون  موافقت  و  كشور  وزارت  رسمى 
از تصويب  احزاب و جمعيت ها، پس  فعاليت  قانون 
در20  بازرسان  و  مديره  هيئت  انتخاب  اساسنامه، 
اساس  بر  كرد.  آغاز  را  فعاليت خود  جارى  فروردين 
رئيس  عنوان  به  مودى  اصغر  على  داخلى  انتخابات 
محسن  رئيس،  نايب  نژاد  محمدقلى  مديره،  هيئت 
مسئول  ابراهيمى  سلطان  رقيه  دار،  خزانه  قدبا 
مسئول  شمشيرگران  محمدامين  كانون،  دبيرخانه 
همچنين  شدند.  انتخاب  خدمات  و  رفاهى  كميته 
آقايان احمدى و سورگى اعضاى على البدل كانون و 
رضايى به عنوان بازرس اصلى و قائم پناه به عنوان 

بازرس على البدل كانون انتخاب شدند.

45 فرهنگى استان با رهبرى ديدار مى كنند

مدير كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى گفت: در 
ايام بزرگداشت مقام معلم تعداد 45 نفر از فرهنگيان 
مى كنند. المعى  ديدار  رهبرى  معظم  مقام  با  استان 
اظهار كرد: 880 پرونده از ادارات آموزش و پرورش 
معلمان  انتخاب  براى  استان  مناطق  و  شهرستان ها 
داورى  از  پس  كه  رسيد  ستاد  دبيرخانه  به  نمونه 
10معلم  منطقه اى،  نمونه  معلم   220 پرونده ها  اين 
نمونه استانى و معلم نمونه كشورى خراسان جنوبى 
مقام  بزرگداشت  هفته  ايام  در  كه  شدند  مشخص 

معلم، از اين عزيزان تجليل مى شود.

پيش  بينى برداشت 67 تن گل محمدى 

رئيس سازمان جهادكشاورزى خراسان جنوبى گفت: 
پيش بينى مى شود در سال جارى 67 تن گل محمدى 
برداشت  استان  در  اين محصول  زيركشت  از سطح 
سطح  ميزان  اينكه  بيان  با  مطلق  ولى پور  شود. 
است،   هكتار   64 استان  در  محصول  اين  زيركشت 
افزود: بيشترين سطح زيركشت اين محصول مربوط 
به شهرستان سربيشه است كه ميزان 95 درصد گل 
محمدى توليدى در استان به گالب تبديل مى شود.

طرح تخصيص سوخت ناوگان عمومى 
خراسان جنوبى عملياتى مى شود

مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان از اجراى 
طرح تخصيص سوخت ناوگان حمل و نقل عمومى 
استان از اول ارديبهشت ماه امسال خبر داد. نصرى 
اظهار كرد: در اين طرح تخصيص سوخت بر اساس 
مبناى  بر  و  ماه  هر  ابتداى  در  نقليه  وسيله  عملكرد 
صورت  (تعداد  نقليه  وسيله  گذشته  ماه  عملكرد 
با لحاظ ضريب تردد  بارنامه دريافتى)  يا  وضعيت و 
نقليه محاسبه و در كارت  بار و مسافر وسيله  بدون 

سوخت ناوگان آنها ذخيره مى شود.

راه اندازى كارخانه خوراك دام مجهز به 
سوپر استارتر (پيش دان) براى اولين بار

مديركل دامپزشكي از راه اندازي كارخانه خوراك دام 
داد. رفيعي  (پيش دان) خبر  استارتر  به سوپر  مجهز 
پور گفت: راه اندازي و تجهيز كارخانه خوراك دام به 
سوپر استارتر براي اولين بار در استان انجام مي شود 
و اين موضوع حتي در سطح كشور هم نادر بوده و 
به لحاظ كيفي و استانداردهاي بين المللي حائز رتبه 
است. به گفته وى كارخانه هاي خوراك دام، طيور و 
آبزيان استان پيگير فراهم نمودن شرايط الزم جهت 

دريافت كد IR از اين اداره كل هستند.
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ثبت  مديركل  فرد-  كاظمى 
در  اينكه  بيان  با  استان  احوال 
واقعه   82 و  هزار  سال 93  هشت 
ازدواج  در استان ثبت شده  گفت: 
ثبت هشت  با  مقايسه  در  آمار  اين 
ازدواج سال 92  هزار و 292 مورد 

برخوردار  از كاهش 2.53 درصدى 
اينكه  بيان  با  پورحسين  است. 
روز  شبانه  هر  در  گذشته  سال  در 
 2.1 ساعت  هر  در  و  والدت   50
شده  ثبت  استان  در  والدت  واقعه 
است،  اظهار كرد: 18 هزار و 212 

در  گذشته  سال  در  والدت  واقعه 
با  مقايسه  در  كه  شده  ثبت  استان 
سال  واقعه   430 و  هزار   17 ثبت 
درصدى   4.49 رشد  از  آن  گذشته 
برخوردار بوده است. وى از ثبت 12 
هزار و 336 واقعه والدت شهرى و 

پنج هزار و 876 واقعه روستايى خبر 
والدت  آمار   92 سال  گفت:  و  داد 
و 248  هزار  استان 11  در  شهرى 
مورد و روستايى شش هزار و 182 
 9.67 شهرى  در  كه  بوده  مورد 
پنج  روستايى  در  و  افزايش  درصد 

با  وى  است.  داشته  كاهش  درصد 
بيان اينكه در برابر هر 100 والدت 
دختر 104 والدت پسر داشته ايم، 
هاى  والدت  درصد   99.66 گفت: 
مهلت  در  گذشته  سال  در  استان 

قانونى به ثبت رسيده است. 

زنگ خطر در استان به صدا درآمد:

ازدواج كاهش، طالق افزايش

افزايش 16 درصدى توليد 
تايرهاى سوارى راديال دركويرتاير

تايرهاى  توليد  گفت:  كويرتاير  شركت  عامل  مدير 
راديال سوارى اين شركت در سال گذشته نسبت به 
سال 92 حدود 16 درصد افزايش داشته است. زينلى 
افزود: درسال گذشته3 ميليون و 112 هزار و 251 
حلقه انواع تاير راديال در اين شركت توليد شده كه 

حدود 412 هزارحلقه بيشتر از تايرهاى توليدى راديال در سال 92 مى باشد. 
وى اظهار اميدوارى كرد: با برنامه ريزى هاى انجام شده، توليد اين تايرها باز 

هم افزايش يافته و در سال 94 از 3 ميليون و300 هزار حلقه نيز فراتر رود. 

حسين زاده- استاندار خراسان جنوبى به همراه مديركل 
بهزيستى استان روز گذشته از خانه كودكان و نوجوانان 

حضرت فاطمه زهرا (س) بيرجند ديدن كرد.
استاندار در اين بازديد گفت: دخترانى كه دراين مركز حضور 
دارند با توجه به تحصيالتشان مى توانند در آينده منشأ خير 

و بركت در جامعه و منشأ خدمت در ادارات باشند و من 
به تمامى خيرين توصيه مى كنم كه با همكارى مجامع 
خيريه و بهزيستى از اينگونه مراكز ديدن كنند و بخشى 
نمايند.  هديه  مراكز  اين  به  را  اختيارشان  در  امكانات  از 
استاندارى نيز از محل منابع در اختيار و امكانات دستگاه ها 

در مواقع نياز به اينگونه مراكز كمك خواهد كرد. 

بيش از 90 درصد خدمات سازمان بهزيستى
 به بخش غيردولتى واگذار شده است

مدير كل بهزيستى استان با بيان اينكه در راستاى اجراى 
اصل 44 بيش از 90 درصد خدمات در سازمان بهزيستى 
 94 سال  براى  گفت:  شده،  واگذار  غيردولتى  بخش  به 
جامعه هدف  سازى  توانمند  راستاى  در  خرد  مالى  طرح 
در  افزود:  مطلق  اكبرى  است.  بهزيستى  كار  دستور  در 
به  يك  هر  گروه   150 خرد  مالى  طرح  اجراى  راستاى 
ظرفيت 20 تا 25 نفر به عنوان سهميه خراسان جنوبى 
بهزيستى  سازمان  مشاركت  سهم  و  شده  گرفته  درنظر 
تومان كمك  ميليون   5 گروه  هر  ازاى  به  اين طرح  در 
بالعوض مى باشد كه اين طرح در هفته جهانى كار در 

استان كليد خواهد خورد. 

احداث 475 واحد مسكن اجتماعى

وى اضافه كرد: طرح مسكن اجتماعى نيز براى سال 94 
استان  كه سهميه  دارد  قرار  بهزيستى  سازمان  برنامه  در 
خراسان جنوبى 475 واحد است كه 257 واحد آن ويژه 
مشاركت  با  كه  باشد  مى  معلول   2 داراى  هاى  خانواده 
بهزيستى، بنياد مستضعفان، راه و شهرسازى، بنياد مسكن 
و انجمن خيرين مسكن ساز احداث خواهد شد و 218 واحد 
نيز تحت عنوان مسكن غيرمقاوم براى روستاها مى باشد. 
وى تصريح كرد: در اين راستا براى خانواده هاى داراى 2 
معلول در مناطق شهرى 30 ميليون تومان كمك بالعوض 
و براى مسكن غير مقاوم روستايى 8 ميليون تومان كمك 
بالعوض درنظر گرفته شده كه اختصاص مبلغ 2 ميليارد 
براى  علوى  بنياد  سهم  كمك  تومان  ميليون   300  و 

خانواده هاى داراى 2 معلول قطعى است. 
وى گفت: اجراى طرح بشير نيز به عنوان طرح كنترل و 
كاهش طالق به ويژه براى اشخاص در آستانه ازدواج و 
زوجين در آستانه طالق در سال 94 در دستور كار سازمان 

بهزيستى است و بايد اجرايى شود.

30 ميليون تومان كمك بالعوض به خانواده هاى با دو معلول در شهرها اختصاص مى يابد

برگزارى جشن ميالد كوثر با حضور آيت ا... سليمانى

در  زاهدان  جمعه  امام  سليمانى  ا...  آيت  شبستان- 
ناحيه  واليت  عاشقان  هيئت  و  كوثر  ميالد  جشن 
استانى،  مسئوالن  جمع  در  بيرجند  سپاه  مقاومت 
طيبه  شجره  برادر  و  خواهر  و...  مربيان  بسيجيان، 
فاطمه  حضرت  ميالد  تبريك  با  بيرجند  صالحين 

زهرا (س) و امام خمينى (ره) با بيان گوشه اى از فضائل و ويژگى هاى 
بارز حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: سخن گفتن درباره حضرت زهرا(س) 
سخت است. وى عفت، غيرت، حيا، حجاب، عبادات، زهد و تقوى، وفادارى 

و دفاع از واليت را از جمله ويژگى هاى حضرت فاطمه (س) عنوان كرد.

مراسم رژه نيروهاى مسلح در بيرجند برگزار مى شود

اقتدار  رژه  گفت:  استان  در  ارشد  ارتش  فرمانده  جانشين  فرد-  كاظمى 
نيروهاى مسلح خراسان جنوبى همزمان با 29 فروردين در بلوار شهيد صياد 
با  ديدار  نورى طاهرى افزود:  برگزار مى شود. سرهنگ  بيرجند  شيرازى 
خانواده معظم شهدا به منظور تقويت روحيه كاركنان و فرماندهان، ديدار با 
قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان همزمان با صبح 27 فروردين و گلباران 
گلزار مطهر شهدا در عصر همان روز از جمله برنامه هاى گراميداشت روز 
ارتش است. وى در ادامه گفت: مراسم رژه روز 29 فروردين رأس ساعت 8 

در بلوار شهيد صياد شيرازى بيرجند آغاز مى شود.

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند 
كليوى غنچه اميد را درقلب هايشان 

شكوفا سازيم.
بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.

 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم
شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:

شماره كارت: 6037701199502144
بانك ملى: 0105783779007                                                                               
بانك كشاورزى: 69961169                                                                                                                                         

 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن:32229154   فاكس:32229051

ورزش يعنــي: سالمتــي
روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول»

شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند
تاريخ انتشار: 94/1/25

 جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند چهارشنبه 94/2/9 ساعت 17
 (5 بعدازظهر) در محل سالن شهيد بهشتى دانشكده علوم تربيتى و روان شناسى دانشگاه (داخل شهر) برگزار مى شود. از كليه 

 اعضا دعوت مى شود براى شركت 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 واقع در مجموعه پرديس دانشگاه بيرجند (شوكت آباد- 

سازمان مركزى دانشگاه) مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد

دستور جلسه: 
طرح ، تطبيق و تصويب اساسنامه جديد شركت وفق مقررات و اصالحات بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

هيئت مديره شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند

آگهي ثبت نام كانديداهاي هيئت مديره چهارمين دوره انتخابات

سازمان نظام پرستاري استان خراسان جنوبي (شهرستان هاي بيرجند و قاين)
بدين وسيله به اطالع كليه كادر پرستاري مشمول ماده 16 قانون سازمان نظام پرستاري مي رساند: چهارمين دوره انتخابات هيئت 
مديره هاي سازمان نظام پرستاري در تاريخ 94/3/29 به طور همزمان در سراسر كشور برگزار خواهد شد، لذا متقاضيان ثبت نام در 
هيئت مديره شهرستان هاي واجد شرايط مي توانند از تاريخ 94/1/26 لغايت 94/2/6 با توجه به شرايط ذيل و در دست داشتن مدارك 

الزم به ستادها / هيئت هاي اجرايي انتخابات شهرستان هاي خود مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط انتخاب شوندگان هيئت مديره سازمان نظام پرستاري شهرستان ها به شرح ذيل مي باشد:

1. عضويت در سازمان نظام پرستاري به صورت معتبر و به تاريخ روز و گذشت سه سال متوالي از عضويت مذكور با ارائه كارت عضويت 
در سازمان كه در كل كشور يكنواخت و داراي شماره نظام پرستاري و صادره از سازمان مركزي مي باشد.

2. عدم سابقه محكوميت كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعي باشد.
 3. عدم سابقه محكوميت از هيئت هاي رسيدگي به تخلفات سازمان نظام پرستاري كه منجر به محروميت از عضويت در سازمان

 نظام پرستاري باشد.
4. داشتن حداقل سه سال سابقه سكونت يا اشتغال در حوزه انتخابيه

5. عدم تجاهر به فسق و نداشتن فساد اخالقي و مالي
6. التزام عملي به اسالم و پايبندي به قانون اساسي جمهورى اسالمي ايران

تبصره: ضمناً اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه تابع احكام دين اعتقادي خود مي باشند، 
مشروط به اينكه تجاهر به نقض احكام اسالمي را ننمايند.

7. عدم عضويت در هيئت هاي نظارت و اجرايي
مدارك الزم  براى ثبت نام داوطلبين در هيئت مديره ها :

1. فتوكپي شناسنامه (تمام صفحات دو نسخه)
2. 6 قطعه عكس 4 × 3

3. تصوير كارت عضويت معتبر در سازمان كه برابر اصل شده باشد.
4. گواهي مبني بر سه سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه به تاييد سازمان نظام پرستاري شهرستان مربوطه ( در شهرستان هايي 

كه تاكنون نظام پرستاري نداشته اند به تاييد شبكه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه)
5. تكميل فرم ثبت نام داوطلبين

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

دبيرخانه: بيرجند – ابتداي خيابان آيت ا... بهشتي – ساختمان مركز جامع 
درمان بيماران خاص – طبقه سوم – واحد مديريت پرستاري 

فاكس: 32235950   تلفن: 32381324  
كدپستي: 9719873839

ستاد اجرايي مركزي
چهارمين دوره انتخابات سازمان نظام پرستاري

استان خراسان جنوبي

يك واحد آپارتمان تكميل با 2 سال ساخت واقع در معصوميه، 
نيستان 4، 110 متر     فى: توافقى  09196887913

فروش يك قطعه زمين كارگاهى
 با متراژ 108 متر واقع در جنب 
كارگاه هدايتى 09196887913

يك نيرو آشنا به كار پيتزا يا كافى شاپ نيازمنديم . با مزاياى عالى   09156695564 - توحيدى



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

  امام رضا (ع) : از نشانه هاى  دين  فهمى، حلم  و علم  است و خاموشى
  درى  از درهاى  حكمت  است. خاموشى  و سكوت، دوستى  آور 

و راهنماى  هر كار خيرى  است. (تحف  العقول، ص  469)

12 : 34
19 : 22
23 : 51
4 : 39
6 : 05

اولين سكانس پايتخت 4 در پكنعكس روز 

سخنان  من، ظريف و عراقچى فكت شيت  است  

فهم  بين  كرد:  تأكيد  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس   
دارد.   وجود  توجهى  قابل  فاصله  توافق  و  مشترك 
فكت  است  ممكن  ايران  آيا  اينكه  درباره  صالحى 
گفت:  همين  كند،  منتشر  نامه  تفاهم  درباره  شيت 
ايراد  عراقچى  و  ظريف  آقاى  و  بنده  كه  سخنانى 

كرده ايم همه اينها فكت شيت(شرح ماجرا) است.

 برآورد حزب  اصالحات از آرايش در مجلس 
شوراى  گفت:  اصالحات  مردمى  حزب  دبيركل 
براى  انگيزه اى  متأسفانه  اصالحات  جبهه  هماهنگى 
بيان  با  فومنى  زارع  ندارد.  ديگر  گروه هاى  با  تفاهم 
 25 تا   20 دارد  قصد  اصالحات  مردمى  حزب  اينكه 
درصد مجلس را در دست گيرد، تأكيد كرد: ما سعى 
داريم براى نخستين بار دكترين جديد انتخاباتى را براى 

انتخابات آينده ارائه كنيم تا مردم به آن رأى دهند.

 احمدى نژاد را اصولگرا نمى دانند 

نژاد  احمدى  خصوص  در  مقدم  مصباحى  غالمرضا 
اصولگرايان  حمايت  بدون  انتخابات  در  وى   : گفت 
تمام  نژاد  احمدى   : افزود  وى  شد.  نمى  پيروز 
دستاوردهاى 6 سال اول دو دوره رياست جمهورى 
اقدامات دو سال آخر قرار داد  الشعاع  خود را تحت 
 و از اين جهت ديگر نه او خود را اصولگرا مى داند 

و نه ديگر جريان اصولگرا او را اصولگرا.

اسامى مسئولين دولت احمدى نژاد
  كه ليست اموال شان را ارائه نكردند  

اعضاى  از  نفر  سه  گفت:  قضائيه  قوه  سخنگوى 
قوه  به  را  خود  اموال  ليست  دهم  و  نهم  دولت هاى 
عزيزى  گفت:   محسنى اژه اى  نكردند.  ارائه  قضائيه 
معاون توسعه مديريت، محمدزاده رئيس سازمان محيط 
فرهنگى  ميراث  سازمان  رئيس  ملك زاده  و  زيست 

كسانى هستند كه ليست اموال خود را ارائه نكردند.

 روحانى و كابينه اش حقيقتا مخلصند 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب به رئيس 
و معاونان بنياد شهيد و امور ايثارگران خاطر نشان كرد: 
انقالب،  مخلص  حقيقتاً  كابينه اش  و  روحانى  آقاى 
كشور و مردم هستند و از اين جهت فضاى خوبى در 
اختيار شما قرار گرفته است كه بايد از اين فرصت در 
اصالح وضع بنياد و رسيدگى به مشكالت خانواده هاى 

شهدا، آزادگان و جانبازان عزيز بهره ببريد.

تشكر احمد توكلى از تعليق سفر عمره

 احمد توكلى نماينده تهران در مجلس گفت: از جناب 
آقاى رئيس جمهور و وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
به  داشتند،  ماجراى عربستان  در  برخوردى كه  بابت 

عنوان نماينده مردم تشكر مى كنم.

  تنها اسرائيل به توافق  اعتراض دارد
تاكنون  كه  آنچه   : گفت  فرانسه  خارجه  وزير  فابيون 
درباره آن توافق شده؛ مثبت است و تقريبا يك كشور 
اما  دارد.  اعتراض  توافق  اين  به  صهيونيستى)  (رژيم 
هنوز نكاتى وجود دارد كه ما درباره آن به توافق دست 
اينكه  از  اطمينان  و  بازرسى  جمله  از  ايم  نكرده  پيدا 
برنامه هسته اى ايران به سمت و سوى نظامى منحرف 
 نخواهد شد و مسئله ديگر شروط برداشته شدن تحريم ها 
و نحوه و شروط بازگرداندن مجدد آن در صورتى است 

كه ايران توافقات را نقض نمايد.

  بحران يمن را ايران ايجاد كرد ! 
رئيس جمهور مخلوع يمن گفت : بحران يمن در اثر 
اشتهاى سيرى ناپذير ايران براى كسب قدرت بيشتر 
ها  حوثى  اگر  است.  شده  ايجاد  منطقه  بر  تسلط  و 
متوقف نشوند آنها تبديل به يك گروه حزب ا... ديگر 
تحت پشتيبانى ايران مى شوند و تهديدى براى مردم 

منطقه و وراى آن خواهند بود.

 پاسخ تند پاكستان به تهديد وزير اماراتى
وزير كشور پاكستان در پاسخ به وزير مشاور در امور 
خارجى امارات، تصريح كرد كه فكر كردن به تهديد 
پاكستان توسط امارات خنده دار است. دور روز قبل 
امارات  خارجى  امور  در  مشاور  وزير  قرقاش»  «انور 
بى طرفى  موضع  اعالم  از  شدت  به  عربى  متحده 

پاكستان در قبال حمله به يمن انتقاد كرد.

 رفع تحريم ها، چند هفته پس از توافق 
چه  اينكه  درباره  ايران  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس 
تعهداتش  به  ايرانى  طرف  كه  برد  مى  زمان  مقدار 
كند  رفع  را  ها  تحريم  نيز  ديگر  طرف  و  كند  عمل 
ممكن  اما  نرسد،  ماه  به  كنيم  مى  تالش  ما  گفت: 
است برخى به ماه برسد. مدتى طول مى كشد و ما 

تالش مى كنيم اين مدت را كاهش دهيم.

كرى: كنگره در مذاكرات دخالت نكند  

جان كرى وزير امورخارجه آمريكا از نحوه ارائه توافق 
چارچوب در مورد برنامه هسته اى ايران از سوى خود 
پس از آن كه رهبر عالى ايران تعبير متفاوتى از آن ارائه 
 داد و يك سناتور سرشناس آمريكا، كرى را «توهم زده» 
خواند، دفاع كرد. كرى كه قرار است گزارشى به كنگره 
قانونگذاران هشدار داده است كه چوب  به  ارائه دهد 
الى چرخ اين توافق نگذارند و شرايطى تعيين نكنند 

كه مانع از اجراى توافق از سوى ايران شوند. 

عربستان: توافق هسته اى بايد با قطعنامه 
 اتحاديه عرب تطابق داشته باشد! 

 وزير خارجه عربستان گفت: ما درباره مذاكرات هسته اى 
ايران و اهميت اين كه اين توافقنامه به تحقق شروط 
كند  تضمين  كه  شود  منجر  آورى  الزام  و  مشخص 
برنامه هسته اى ايران به برنامه اى نظامى تبديل نشود 
با قطعنامه  اى كه  به گونه  داريم.  نظر  اتفاق  اروپا  با 

اتحاديه عرب در اين خصوص تطابق داشته باشد.

نشست  پنجمين  در  جمهور  رئيس  
دولت  گفت:  مجلس  و  دولت  مشترك 
تحويل  را  كار  بسيار حساسى  شرايط  در 
مجلس  همكارى  با  توانستيم  اما  گرفت 
و همه مردم و با رهنمودهاى مقام معظم 
ماه   20 در  بسيارى  از مشكالت  رهبرى 

گذشته عبور كنيم.

روحانى :  حقوق هسته اى تنها 
خواست ملت ايران نيست

و  منافع  به  توجه  بر  تأكيد  با  روحانى 
خواست ملت ايران، گفت: حقوق هسته اى 
تنها خواست ملت ايران نيست و مردم در 
زمينه هاى مختلف نظير بانك و ارتباطات 
و  خارجى  سرمايه  حضور  دنيا،  با  تجارى 
اشتغال  ايجاد  و  فناورى  ورود  رفاه،  ايجاد 
حق دارند و ما بايد براى تحقق همه حقوق 
مردم  جمهور  رئيس  كنيم.  تالش  آنها 
ايران اسالمى را فهيم و دانا توصيف كرد 
و با اشاره به نتايج مذاكرات هسته اى در 
بر  مذاكرات  اين  در  داشت:  اظهار  لوزان، 
راه حل ها تفاهم شده است و تا رسيدن به 
نتيجه نهايى راه بسيار سختى را پيش رو 
داريم كه در اين راه از نظرات مقام معظم 
رهبرى ، قوا و مشاورانى كه از ابتداى اين 
دكتر  استفاده مى كنيم.  كردند،  راه كمك 
را  مردم  لبخند  وقت  هر  افزود:  روحانى 
ديديم متوجه مى شويم كه موفق هستيم، 
اما هر وقت كه ناراحتى مردم را ديديم بايد 

بدانيم كه مشكل داريم.

الريجانى: مذاكره كنندگان 
خطوط قرمز را مدنظر دارند

اين  در  نيز  مجلس  رئيس  الريجانى،   
خارجه  وزير  جمهورى،  رئيس   از  نشست 
در  كه  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس  و 
هفته هاى اخير تالش وافرى براى هدايت 
مذاكرات هسته اى در مسير صحيح داشتند، 
قدردانى كرد و گفت: اين مذاكرات سخت 
و پيچيده بود و عبور از آن وقت و دقت 
بسيار مى طلبيد. رئيس مجلس بر انسجام 
درونى در كشور براى مقابله با چالش هاى 

بيرون تأكيد كرد و نامگذارى امسال به نام 
دولت و ملت، همدلى و همزبانى از سوى 
مناسب  و  دقيق  را  انقالب  معظم  رهبر 
بين المللى،  صحنه  در  گفت:  و  دانست 
ايران  ميان  تا  مى كنند  دغلكارى  عده اى 

با كشورهاى اسالمى  اختالف بيندازند و 
هاله دروغين ايجاد كنند كه اجماع جهانى 

عليه ايران وجود دارد.

حداد عادل: دلواپس خدعه 
دشمن هستيم

نيز در اين نشست به   دكتر حداد عادل 
مسئله هسته اى اشاره كرد و اظهار داشت: 

مسئله هسته اى كه موضوع مشترك ملت، 
دولت و مجلس است، ظرفيت دو قطبى 
دارد  ضرورت  و  دارد  را  ما  جامعه  كردن 
پرهيز  آن  بروز  از  همزبانى  و  همدلى  با 
احساس  خود  نوبه  به   : افزود  وى  كرد. 
دلواپسى مى كنم، اما به تيم مذاكره كننده 
اعتماد داريم و مى دانيم فرزندان راستين 
و مصالح كشور  منافع  در جهت  مملكت 
دلواپس  همواره  بايد  اما  برمى دارند  گام 

نيرنگ و خدعه دشمن بود.

تاجگردون : با توجه به حمايت 
رهبرى نبايد دلواپس باشيم

و  برنامه  كميسيون  رئيس  تاجگردون   
نقاط  از  اگر  گفت:  نيز  مجلس  بودجه 
استفاده  مجلس  و  دولت  بين  مشترك 
شود، در ادامه كار مجلس تا پايان سال 
بيشتر  شكوفايى  و  رشد  شاهد  جارى 
اينكه  بيان  با  وى  بود.  خواهيم  كشور 
حمايت هاى رهبرى از تيم مذاكره كننده 
شرايطى را بوجود آورد كه نبايد دلواپس 
باشيم، اظهار داشت: ترس اصلى به شكل 
با تبديل اين موضوع  اين است كه  عام 
سياسى،  رقابت  در  موضوعى  به  ملى 
بايد  افزود:  وى  شود.  قطبى  دو  جامعه 
كه  ندهيم  اجازه  همكارى  و  همدلى  با 
بخش هاى مختلف جامعه آسيب ببيند و 
بسته شود  در كشور  اگر فضاى سياسى 

قطعاً  همه آسيب خواهيم ديد.

 انسجام درونى براى مقابله با چالش هاى بيرونى ضرورى است

واكنش فرمانده سپاه  به اظهارات هاشمى  رفسنجانى

خشك  گفت:  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه  كل  فرمانده   
مقدس خواندن دلسوزان انقالب ناشى از يك بغض خطرناك 
وقتى   : گفت  جعفرى  سردار  است.  ارزشى  جريان  به  نسبت 
نظام اسالمى مى خواهد عدالت را جارى كند و دانه درشت ها را 
در محكمه افكار و وجدان عمومى محاكمه كند، معلوم است 
كه صداى وااسالما، دادخواهى و تظلم از كسانى كه در معرض محاكمه هستند و 

وابستگان آنها بلند مى شود. اينها مى خواهند جاى ظلم و عدل را عوض كنند!.

متاسفانه در سال 88 اصالحات توسط تندروها هدايت شد

سياست  در  دولت  است  معتقد  مجلس  اصالح طلب  نماينده 
داخلى منفعل عمل كرده و سياست خارجى تمام برنامه هاى 
دولت را تحت الشعاع قرار داده است. پزشكيان در مصاحبه با 
فارس عامل فتنه 88 را قانون شكنى مى داند، اگرچه معتقد 
است متاسفانه سكان هدايت اصالح طلبى در دست تندروها 
بوده و همين مسئله باعث شد جريان اصالحات دچار قانون شكنى محرز شد اما 

بخشى از مسئوليت وقوع فتنه را برعهده اصولگرايان و برخى از نهادها مى داند.

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى
ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم

 25 درصد نقد ، ما بقى طى سه فقره چك
بدون كارمزد

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16    تلفن: 32234286
09357787955 - سلطانى
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امالك و مستغالت

فروش زمين 180 مترى
 در شهرك چهكند
09151639811

امتياز مسكن ارتش ، معصوميه پايين 
واريزى 15/700 فى: توافقى

09157414784

200متر زمين فروشى دستگرد
 سند ششدونگ.خ كوثر 

 09159626771

200زمين مسكونى
 با سند شهر خوسف
 09151600541

آپارتمان 2خوابه بلوارمجيديه 
تكميل شده فى 55ميليون

 09391646003

واحدآپارتمان 
سپيده16زيربنا103متر95ت 

نقد20ت وام  09155624165 

زمين فروشى نرجس 11 
قطعه پنجم شمالى
 09151630283

يك قطعه زمين حاشيه خيابان 
جمهورى به مساحت90دوكله 

بفروش ميرسد.  09151614227

امتياز فاز2مسكن مهرواريزى 
17م تحويلى امسال 30م معاوضه 

باخودروى مدل باال 09159611511 

فروش منزل وياليى، خ دولت،  
90مترزمين 80متربنا تكميل شمالى  

فى85ميليون09155618396 

منزل فروشى اميراباد
 استقالل 9  

09155614947 

فروش 4 قطعه زمين ويالهاى 
مهندسين دشت بجد با قيمت 
كارشناسى 09151607283

فروش امتياز اپارتمان 130 مترى از 
پروژه نگين معصوميه واريزى 21,2   

فى كارشناسى  09195605878

فروش يك قطعه زمين 130مترى 
دونبش خيابان واليت حاجى اباد
فى توافقى  09155615043

فروش يا معاوضه منزل سه طبقه 
خيابان عدل - متراژ 234 متر   

09153626539

منزل ويالى متراژ 130 متر
 90زيربنا - اميراباد فى 55

 09158662519
 

يك ساعت آب با 5000هزار متر 
زمين باالتر از سرچاه زينى فى 50م 

 09155628196

منزل فروشى - معصوميه  پايين 
2طبقه 105متر زمين 140 متربنا   
فى:140م يامعاوضه09158641723 

زمين فروشى واقع در حاجى آباد
 متراژ صد متر 8ميليون 

 09305617239

فروش بسيارفورى زمين دراميراباد 
خ امام على 110مترفى 17ميليون 

 09159351216

فروش 2قطعه زمين 240مترى 
 لب ساحل دريا (فرح آباد- سارى)
فى: 60م تومان 09191044920 

 
واحدآپارتمان 

سپيده16زيربنا103متر95ت 
نقد20ت وام 09155624165 

فروش فورى 500مترزمين مشاع 
،بلوارشهيد ناصرى باسند شش دانگ 

فى توافقى  09358751787 

طبقه 90متر از مجموعه سه طبقه 
تخليه فول امكانات نارنج 

فى: 150 م 09156042402

فورى  فورى فروش  يك قطعه زمين 
200 مترى  دو كله- كالته بجدى 
زير فى امالكى09331736362 

معاوضه آپارتمان93مترى با مشهد 
خيابان پونه

 09157717769

منزل فروشى دربافت قديم 
حاجى آباد با آب,برق,گاز,تلفن 

 09159644565

خريدار آب چاه و زمين در محدوده 
بيرجند 

 09151613167

فروش آپارتمان 200مترى بيست 
مترى سوم مدرس باقيمت استثنايى   

09156683966

فروش زمين 120مترى
 بسيجيان

 09153617584

زمين فروشى220متر حسين آباد 
باقران، بلوارپيامبراعظم

قيمت 75ميليون 09366138973 

500 سهم از پالك 1832 فرعى 9 
با سند تك برگى (ازاد) قيمت 30 

ميليون 09195143083
 

زمين فروشى500سهمى سنددار 
پالك4661وپالك1691بلوارناصرى

 09157418930

منزل وياليى در2طبقه
 درشوكت آبادمعاوضه بامشهد

 09158600762

فروش منزل ويالتى در حسين آباد 
سادات يا معاوضه بازمين داخل شهر 

 09158650989

فروش زمين302مترى ارتش 
بيدخت،ويك قطعه زمين180مترى 

حاجى آباد 09157418930 

فروش منزل مسكونى 360 متر 
200متر- شهرك شهيدمفتح 

فى: كارشناسى  09159644663

فروش آپارتمان غفارى90مترى، 
طبقه5  قيمت 115م نقد+ 20م وام 

كم بهره 09151605482

فروش فورى و شرايطى امتياز 302 
ارتش بعد از دانشگاه آزاد بيرجند 

 09151632896

منزل فروشى قديمى خيابان دانشگاه 
متراژ450متر فى توافقى

 09158640121

فروش زمين امير اباد
 انتهاى امام على 120متر فى: 25م

 09398771500

فروش يك واحدآپارتمان فاز فرهنگيان 
در حال ساخت واريزى 37ميليون

 فى:  50ميليون 09151632577 

فروش واحدآپارتمان( مسكن مهر) 
75 مترمفيد  مهرشهر فى: 38م  

معاوضه با ماشين 09159658433 

آپارتمان فروشى در پونه با امكانات 
كامل 90 متر مفيد فى 137

 09157717206

فروش؛آپارتمان75مترى،طبقه 
دو،2خوابه، كف سراميك، 

نرجس1شعبانيه09157418930 

آپارتمان فروشى در بهترين منطقه 
شهر با امكانات كامل 90 متر مفيد 

فى 135    09157555256 

فروش آپارتمان 90 مترى  
انتهاى موسى بن جعفر طبقه چهارم 

دو خواب   09157230018
 

زمين فروشى متراژ160مترسند 
باپروانه معبر12مترى شمالى 

فى: 115ميليون09155612630

فروش زمين يا معاوضه 
162مترمهرشهرمعبر20مترى 

فى: 80ميليون 09303072405 
 

فروش آپارتمان100مترى 
تعاونى اتحاد كويرتاير تكميل

 09153613070
 

زمين فروشى منتظرى 17 
متراژ 140 متر

 09153625171

منزل فروشى  .50مترزمين. 2طبقه 
قابل سكونت .مهرشهر 

حافظ غربى 09151633727 

منزل دوطبقه دردستگردامكانات فول 
شيك معاوضه باملك درشهر

09151639659

منزل فروشى  زمين50متر  
100مترزيربنا اسكلت    مهرشهر

 فى: كارشناسى  09151633727

فروش يك واحد اپارتمان 86 مترى 
واقع در خيابان سعيدى،

1ميليون و ششصد 09307688430 

آپارتمان 2خواب تكميل شده
 مسكن مهر خ الهيه فى55

 09158381091

فروش فورى منزل حاجى ابادسند 
دار فى: كارشناسى معاوضه با ماشين

09151614718

معاوضه 60 متر تجارى زيرزمين 
همكف حاشيه پارك پامچال با زمين 

در بهمن و ظفر 09151636687

فروش يامعاوضه منزل دوطبقه 
دونبش واقع دربهشتى 170 متر 

زيربنا فى 200 م 09153613651 

زمين فروشى واقع در حاجى آباد 
متراژ صد متر 8ميليون

 09305617239

فروش يك باب منزل ويالى دونبش 
حسين اباد سادات يامعاوضه بازمين 

موسوى 09151635436 

فروشى واحد75مترى طبقه دوم 
مهرشهر شركت مولوى

 09153623788

فروش فاز 2 نظام پرستارى 
بلوار شهيد فايده 110 مترى  

09151641339

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

رهن و اجاره

يك دفتر تجارى با شرايط مناسب 
رهن كامل داده مى شود. جماران  
جنب پوشاك بارون 09153623518

طبقه دوم يك و احد مسكونى انقالب 
5 113متر زير بنا 10متر 1ميليون 
رهن 250اجاره 09153622395

اجاره واحد تجارى با دهانه 7 متر و 
متراژ 40 مترمربع، با كليه امكانات ، 
نبش غفارى 21   09151614825

منزلى واقع در جمهورى 26
به اجاره داده ميشود
 09358938462

اجاره آپارتمان
 خيابان غفارى سايت 04

 09011465223
 

اجاره سوئيت در بهترين نقطه شهر، 
جهت آرايشگاه زنانه يا دانشجو خانم.
فقط پيام بديد.09156677310 

واحد 100 مترى همكف جديدساز
 2 خوابه در معلم به رهن واجاره
داده مى شود.09158653855

 
رهن كامل طبقه همكف دوكله 
مستقل خيابان ارديبهشت .زوج 
جوان.15 م  09157412611 

متفرقه
يك دست ميزوصندلى ادارى

 با قيمت مناسب فروشى
 09398609698

يك عدد ميز پيشخوان و قفسه 
چوبى لباس به فروش مى رسد

09153631340

فروش يك دست روكش صندلى 
پرادو و دو دست روكش كمرى

 09373417877

فروش تمامى اجناس مغازه   لوا زم ا 
لتحرير اعم از و يترين قفسه و جواز 

 09157561395

فروش نشا
گوجه وبادمجان

09157212359 

  LPG لوازم دست دوم گازسوز
خودرو سوارى

 09365633233

فروش دوعدد پخش سى دى 
خور ماشبن جى وى سى پابونر 

هركدام50000 09383166867 

فروش يك دستگاه حشره كش برقى 
بزرگ فى: 140000تومان

 09158663251

فروش تانكر2000 ليترى
 ورق سفيد و كپسول گاز بوتان

 09151607882 

گندم باالى 500 كيلو 
جهت مصرف مرغداريها، زير فى 

 09151613644 

فروش
تمامى لوازم ساندويچى  

09153617747

مودم wimax روميزى مبين نت 
تضمينى فقط 100تومان

 09151631025

سينك ظرفشويى آينه سرويس 
بهدآشتى زير قيمت كارخانه

 09151606610

فروش تلويزيون 21 اينچ الجى مدل 
اسليم 280هزار ت
 09105469391

پمپ باد و جك سوسمارى بكس 
بادى شمارا نقدا خريداريم

 09383166867

باكس حرفه اى مارشال اصل ژاپن 
امپ سرخود كيفيت عالى فى500

 09196062070

فروش رستوران باموقعيت عالى با 
چند سال سابقه كارى 

با قيمت مناسب 09158612338 

كتابهاى كنكور رشته ى علوم انسانى 
فروش يزيرقيمت

 09381543857

فروش 4حلقه رينگ والستيك 
اسپرت سايز پانزده فورى 

09159639352

تلويزيون21اينچ صفحه تخت خارجى 
ويك گيرنده ديجيتال خريداريم

 09394212753

 فروشى بدليل تغيير شغل يخچال 
شش در ترازوديجيتال سايه بان 
تماس 6 به بعد 09358047466 

فروش كابينت دست2
درحدنووتميز

 09153624212

فروش  بهترين نهال پسته 
بامناسب ترين قيمت  

09158634844   

فروش يك دستگاه چى پى اس 
مارشال باامكانات و وسايل جانبى
 90 هزارتومان 09158629388

 به يك جواز امالك معتبر
 نيازمنديم

 09157555256

فروش پخش وباند مارشال
 زير فى

 09196062070

فروش دوعددموتورگيربكس تك فاز 
و10مترشافت و100عددلوله 2مترى 

09153621585
 

پروانه كسب منصوعات چوبى
 به اجاره داده مى شود

 09393636015

فروش سوپر ماركت
 با كليه امكانات

 09362888492

اتاق نيسان كمپرسى كامل
 فى 2200   

09156678776  

فروش يخچال فريزر2قلودونار و 
تلويزيون 21سامسونگ با ميز 

 9157913372 LCDتخت2نفره ميز

فروش فورى مزون در بهترين فصل 
كار بعلت مهاجرت ،باكليه وسايل و 
قيمت استثنايى 09355598886

نيازمند يك سوله در اطراف 
شهر(ورودى شهر)ميباشيم

 09151640588

فروشى بدليل تغيير شغل يخچال 
شش در فريزردركشويى سايه بان 
تماس 4 به بعد 09358047466 

رايانه و همراه

فروش گوشى ال جىt375 درحدنو 
تميز4,8اينچ جاوا 150هزارتومان

 09154962905

كامپيوتر فروشى فورى نقد
 با قيمت مقطوع 400 هزارتومان 

09105468112
 

L7(LG p715 )فروش گوشى
فى 400- فقط sms بزنيد 

 09353778208

 htc one v فروش گوشى
،مشكى،در حد نو قيمت 320000 

تومان 09354804851
 

 huawei y300 گوشى
قيمت 270

 09157210219

گوشى نوكيا ساده 2 سيم كارت. رم 
خور. با كارتون 60تومان

 09362458510

گوشى هاوايى مدلy520 باسه هفته 
كاركرددوربين5 اندرويد 4 يا معاوضه

 باسامسونگ 09159644565
 

G610  فروش گوشى هوايى مدل
فى 330 هزار تومان 

09372464860

گوشى نوكياX3تميز،كاركرد 
بسيار پايين درحد نو و...قيمت 

توافقى.09151605955 

يك عدد گوشى لمسى جى ال ايكس 
اندرويد تعويض با گوش اندرويد

 09019885126

فروش گوشى نوكياc3-01لمسى 
وصفحه كليد-ميزكامپيوتر

09153638963

جوياى كار

راننده با خودرو ترجيحا دوگانه جهت 
كار در آژانس بصورت تمام و نيمه 
وقت نيازمنديم09365613536 

به تعدادى بازارياب جهت 
موادغذايى ويك حسابدار نيازمنديم.   

09152038400

راننده با ماشين دوگانه سوز جهت 
كار در آژانس نيازمنديم.

 09159369072

تعدادى راننده با خودرو بصورت تمام 
ونيمه وقت جهت كار در 

آژانس نيازمنديم 09365613536

راننده پايه 2باتمام مدارك بارى
 آماده به همكارى هستم

09366930019 

به يك شاگرد درساندويچى درشيفت 
صبح نيازمنديم ساعت تماس 3 الى 

12 شب  09389761008

جوياى كار پرستار كودك درشيفت 
بعدازظهر در منزل خودم هستم. 

 09157243603
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ر خودرو متفرقه

خريدار .سمند ال اكس دوگانه
 مدل 90به باال 
09159620826

تندر 90 سفيد فول E2  مدل 92 
تميز بدون رنگ و خط و خش 
و بدون زدگى 09355640457 

پى كى فروشى
 مدل 83

 09151643726

نيسان كمپرسىf مدل 84 بيمه 
برج4. فى:15م. 
09159645880

پى كى نقره اى مدل 
83انثكتور،تميزبيمه يكسال تودوزى 
نو، 7 مليون تمام 09158632953

ام وى ام 530 نوك مدادى مدل 
91 خيلى كم كاروتميز فروشى يا 

معاوضه 09151611494 

موتور انرژى بدون كالج مدل 91 
مشكى فى2300

 09159627300

pkخريدار ماشين
مدل 85 به باال

09158634844

دوچرخه دماوند مشكى ساده 
قطعات باال اسپرت فى توافقى 

09357508462

زانتيامدل 84تميز،دوره 
رنگ،بيمه1سال،

تخفيف كامل  09157213655 

فروشى وانت پيكان مدل 87بيمه 
كامل3سال تخفيف قيمت توافقى

09157927353

فروش ومعاوضه ليفان 520 مدل 88 
بدون رنگ، معاوضه باپژو.سمند.پرايد 

 09151603994

دوچرخه دماوند درحد نو مشكى 
ساده قطعات باالاسپرت فى توافقى

09357508462

پيكان مدل 82دوگانه سى ان جى 
بيمه تابرج 7قيمت 7م
 09368417802

فروشىپاترول سفيد4درهيدروليك 
كولربيمه الستيك معاينه كامل 

توكرم 09151638892 

فروش پيكان وانت مدل 87 دوگانه 
كارخانه، دور رنگ، فى: 9300000 

 09156041846

فروش هندا ليفان مدل88
يكسال بيمه

 09357502813

فروش ام وى ام 530سفيد
 مدل90 قيمت 32ميليون

 09151608713

دوچرخه ثابت كم كار
 400000 تومان 
 09393196949

فروش ام وى ام 530سفيد مدل90 
قيمت 32ميليون

 09151608713

روآ مدل 86 نوك مدادى تميز 
دوگانه كارخانه رنگ دارد,

فى 10500م   09013990917 

وانت فروشى مدل 90،كم كار،اتاق 
كفى ،الستيك درحدنو،بيمه تابرج5 

 09151630283

ريو  فروشى مدل 89
سفيد بدون رنگ

 09151632577

فروشى وانت پيكان مدل 87بيمه 
كامل3سال تخفيف قيمت 

توافقى09157927353

پى كى 82سه تيكه رنگ 
بيمه و الستيك كامل فروشى 

09158621559

ام وى ام 530 نوك مدادى مدل 
91 خيلى كم كاروتميز فروشى يا 

معاوضه 09151611494 

خودرو پرايد

پرايد 88 يك گلگيركاپوت استوك 
سرشاسى سالم  بيمه برج6الستيك 
نو فى: 12800    09158346163

پرايد سفيد چهاررينگ اسپرت مدل 
84 بيمه الستيك كامل 11 تومان

 09151600582

پرايد 85 سفيد
 9800تومان

 09156660560

خريدار پرايداز 85به باال 
دو گانه نقد

09157746737

پرايد 85نقره اى تميز بيمه 2دوماه 
تخفيف كامل  فى:10800م

 09398771500

فروش پرايد دوگانه كارخانه يك بدنه 
رنگ مدل 89بيمه الستيك دارد 
نقدا 13م    09151605276 

پرايدمدل89دوگانه كارخانه نقره 
اى بدون رنگ يكسال بيمه خانگى 

فروش فورى 09151613610

پرايد 85 سفيد
 9800تومان

 09156660560

پرايد هاچ بك 80سفيد بدون 
رنگ فوق العاده تميز و كم كار 

09361965416

پرايد 86سفيد بدون رنگ 
فى:  7ميلون

 09158611387

فروش پرايد سفيد
مدل 79 فروشى
09105462137

هاچ بك سفيد مدل 80 ،بيمه تا 
برج 10، فى:   8200 يا معاوضه 
باپرايد دوگانه09159647810 

فروشى هاچ بك مشكى مدل 
85 بيمه كامل تميز فى: 10500 

09383391349

پرايد چپى
 شمارا خريداريم

 09158651652

پرايد82به باال
تا7تومن خريدارم

 09153618913

پرايد 85 سفيد
 9800تومان

 09156660560

خودرو پژو

پارس فول ابش دنده  كروزمدل 
90فروشى يامعاوضه بامدل93.      

09153638165

فروش پارس Tu5 خشك 94 
خاكسترى. فى فقط 38000000ت 

 09116463595

پارس تى يو فايو داشبورد جديد
 مدل 94 سفيد خشك 

فى: 37 ميليون   09153635766 

پارس تى يو فايو 91  سفيد 
بى رنگ  تميز

 09156042402 
 

فروش پژو SD-V9 206 مدل 87 
فوق العاده تميز  فى:  29000،000 

09153633942

پژوپارس،سفيدمدل.87.الستگ50 
بيمه تا برج4سركاپوت.رنگ دارد.

فى: 22   09158689262 

پژو 405 مدل 85 موتورى تميز 
يك گلگير رنگ

 فى:  16500000  09393449811 

پژو 206اس دى دوگانه
 مدل 87 تميز خانگى
 09151615404

پژو 405،مدل 85، تمام رنگ
نوك مدادى،تميز، 12،000،000

 09363351211

فروش پارس سال دوگانه خاكسترى 
مدل 93     فى :38500000   

 09116463595

پژوپارس مدل 84رنگ نقره اى بدون 
رنگ سيستم رنگ اسپرت

09159152836  

فروش يك دستگاه پژو نقره اى مدل 
88 تميز،خانه اى .بدون رنگ، دوگانه. 

فى:توافقى09158668360 

پژو405مدل89دوگانه كارخانه نقره 
اى بدون رنگ يكسال بيمه يامعاوضه 

باپرايد 09151613610 

فروش پارس 2گانه سوز 
مدل 94داشبورد جديد

فى 38.5    09151639123 
 

پژوآردى سفيدمدل 85دوگانه
بيمه يماه9م

 09156662696

خودروى 206تمام رنگ مدل 
83بيمه يك سال الستيك ندارد 
 فى:  9500   09155626056 

معاوضه  پارس 90 سفيد كم كار 
خانگى بيمه 6 ماه  با سورن

 09305617069

حواله پارس تى يو فايو 
تحويل شهريور 94 خريداريم. 

 09153635766

فروشى پژو405رنگ نوك مدادى 
تمام رنگ، دوگانهCNGيكسال

 فى 13ميليون، 09157289214


