
شن هاى طبس، بازيگران بزرگترين صحنه انقالب

 مديرحج و زيارت خراسان جنوبى گفت: از وديعه گذاران حج تمتع براى ثبت نام در ظرفيت هاى 
تاريخ  تا  كه  گذارانى  وديعه  وسيله  بدين  شود.  مى  دعوت   1394 تمتع  حج  هاى  كاروان  خالى 
84/12/25 در شعب بانك ملى ايران ثبت نام نموده اند، مى توانند در ظرفيت خالى كاروان هاى 

اعالم شده ثبت نام نمايند. ( شرح در صفحه 7)

دعوت از وديعه گذاران براى ثبت نام  در ظرفيت هاى 
خالى حج تمتع 94
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موسوى الرى: دولت با وعده هاى

 روحانى فاصله دارد

اصالح طلبان از شخص رئيس دولت حمايت كردند و حمايت 
اصالح طلبان باعث شد تقريبا معادله انتخابات به هم بريزد ...

امنيت تهران
 در گرو توسعه روستاهاى مرزى

دومين همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب آسيا با حضور 
پژوهشگران، دانشوران و دانش پژوهان استانى، ملى و بيش از...
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صفحه 7

آنكو عمل نكرد و عنايت اميد داشت!
* هرم پور

 بيست و پنجمين نشست كميته فرهنگى و اجتماعى 
(سومين  كشور  شرق  پايدار  امنيت  و  توسعه  شوراى 
كميسيون فرهنگى شورا) روز پنجشنبه هفته گذشته 
به ميزبانى زاهدان و با حضور وزير ارشاد برگزار شد. 
چند  از  كشور  شرق  پايدار  امنيت  و  توسعه  شوراى 
و  رهبرى  معظم  مقام  دستور  و  تأكيد  با  قبل  سال 
است.  كرده  بكار  آغاز  ملى  امنيت  شوراى  تصويب 
استانهاى خراسان جنوبى،خراسان رضوى، سيستان و 
بلوچستان، كرمان و هرمزگان  عضو اين شورا هستند 
و كاركرد اصلى آن، رفع محروميت، توسعه همه جانبه 
ملى،  وحدت  تقويت  پايدار،  امنيت  برقرارى  منطقه، 
مناسب  بسترهاى  ايجاد  و  امنيتى  و  اطالعاتى  رصد 

براى توسعه استانهاى مورد اشاره است.
 عضويت در چنين شوراهايى به دليل اهميت باالى 
مصوبات و الزم االجرا بودن آنها و نيز تأثير سريع و 
مهمى كه بر توسعه مى گذارد، براى استانهاى عضو، 
فرصتى مغتنم به شمار مى رود و از اين رو همواره 
و  مديريتى  باالترين سطوح  در  تا  است  تالش شده 
با در دست داشتن مرقومه اى از نظرها، راهكارها و 
درخواست ها از اين فرصت مناسب براى رسيدن به 
استفاده مطلوب به عمل  آبادانى  پيشرفت، عمران و 
اين  در  كشور  مهم  وزراى  عضويت  دليل  به  آيد. 
ارشاد  اطالعات،  كشور،  مثل  وزيرانى  جمله  از  شورا 
 ... و  كشاورزى  جهاد  درمان،  و  بهداشت   اسالمى، 
مصوبات معموًال همپوشانى هاى چند منظوره اى را 
رفع  به  توجه  آنها  همه  محور  كه  شوند  مى  شامل 

محروميت ها و توسعه منطقه به شمار مى رود. 
 از آنجا كه در پروژه هاى عمرانى و اقتصادى مهم، 
 پيوست هاى امنيتى، جزو الينفك طرح ها و پروژه هاست، 
با پيش زمينه قبلى مسئولين در  لذا حضور موفق و 
توجه  قابل  و  راهگشا  بسيار  تواند  مى  جلسات،  اين 

باشد. (ادامه در صفحه 2)

يادداشت
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عروسك هاى تاجمير در راه ثبت جهانى / صفحه 7

اجراى نماى آلومينيوم

 با پايين ترين قيمت
09157201009 - 09151655537 

دومين سالگرد درگذشت مادر عـزيزمان 

شادروان كوچك انصارى
 " همسر زنده ياد مسعود رخشانى "

را با ذكر فاتحه و صلواتى به روح پاكش گرامى مى داريم.
يادش هميشه جاودان

فرزندان

سركار خانم دكتر مرضيه عطايى
سوگ فقدان خواهر گرامى تان صبرى الهى را مى طلبد

 از درگاه خداوند سبحان براى آن مرحومه غفران و رحمت الهى 

و براى شما و خانواده محترم صبر و شكيبايى آرزومنديم.

دكتر شكيب و خانم خجسته شرافتى

با نهايت تاسف درگذشت 

شادروان حاج يحيى كريمى 
( بزرگ خاندان ) بازنشسته نيروى انتظامى  

را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن مرحوم امروز يكشنبه 
94/2/6 ساعت 10 صبح از مسجد النبى (ص) خيابان شهدا 

به سمت روستاى بجد برگزار مى شود
شركت بيمه كارآفرين (سهامى عام) در راستاى گسترش 

فرهنگ بيمه و ارتقاى سطح كمى وكيفى خدمات خود در استان 
خراسان جنوبى از افراد با انگيزه فعال وعالقه مند جهت اعطاى  

نمايندگى(آيين نامه 54)دعوت به همكارى مى نمايد. 

اعطاى نمايندگى 

92 آدرس : بيرجند  بلوار صياد شيرازى- 
05632235863

نحوه ثبت نام : مراجعه حضورى و تكميل مدارك ثبت نام 
1

فروش يك قطعه زمين در حاجى آباد حاشيه خيابان امام خمينى (ره)
 قيمت توافقى يا معاوضه با ماشين

09151650613

فـروش آپارتمان 125 متر مفيد ، تازه ساز ، فوق العاده شيك 
داراى 35 ميليون تومان وام واقع در بيست مترى شيرين غربى

قيمت كارشناسى     شماره تماس: 09155623706

جناب آقاى مهندس جعفرى
 مدير كل محترم راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى 

جناب آقاى مهندس كريم پور 
مدير محترم  راهدارى اداره كل راه و شهرسازى

جناب آقاى مهندس رجبى 
مدير محترم ساخت و توسعه راه ها  اداره كل راه و شهرسازى

جناب آقاى مهندس مودى
 رئيس محترم اداره راه روستايى اداره كل راه و شهرسازى

جناب آقاى مهندس صادقى 
رئيس محترم اداره راه و شهرسازى شهرستان قائنات

از تالش صميمانه شما سروران مكرم و ساير همكاران محترم در 

زيرسازى راه روستاى واليتمدار و شهيد پرور كرشك آرين شهر قائنات 

كه موجب مسرت و اميد و قدردانى فراوان اهالى شده است

 كمال تشكر و قدردانى را داريم.

اهالى روستا ، خاندان شهيد على عرب پور و شهيد حسن سبزه جو 

شوراى اسالمى و دهيارى روستاى كرشك

خدمتى ديگر به شهروندان محترم

بيرون بر غذاى پارس
با قيمت مناسب ، كيفيت عالى و پيك رايگان

تاالر و رستوران پارس 
 سه راه معلم - روبروى بيمارستان ارتش

تلفن: 32225420

شعار سازمان جهانى بهداشت براى هفته واكسيناسيون سال 2015:

« ارتقاى ايمن سازى - واكسيناسيون براى همه»
(Close �e Immunization Gap -Vaccination For All)

«واكسيناسيون اقدام بسيار مهم و با ارزشى است كه به وسيله آن با هزينه كم مى توان از ابتال به بيمارى هاى عفونى جلوگيرى كرد»

معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند - گروه تخصصى بيمارى هاى مركز بهداشت استان خراسان جنوبى

هفته واكسيناسيون (5 لغايت 10 ارديبهشت ماه) را گرامى مى داريم

معاونت بهداشتى

حضور سروران موجب امتنان است.ضمنا وسيله نقليه در خدمت عزيزان خواهد بود.

خانواده كريمى و ساير بستگان
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فارس: رئيس سازمان حج و زيارت گفت: زوج هاى جوانى كه براى عمره ثبت نام كرده بودند مى توانند خارج از نوبت به عتبات عاليات مشرف شوند. 
اوحدى درباره آخرين مصوبه اين سازمان اظهار كرد: طبق اين مصوبه زوج هاى جوانى كه براى عمره ثبت نام كرده بودند و قرار بود مراسم ازدواجشان 
هم در آنجا برگزار شود، مى توانند به دفاتر سازمان حج استان مراجعه كنند و خارج از نوبت به عتبات عاليات مشرف شوند. 

زوج هاى متقاضى عمره به عتبات مى روند 

كارت هوشمند ملى براى همه ايرانيان تا پايان سال 95

بر  گفت:  كشور  احوال  ثبت  سازمان  رئيس  ايرنا:   
اساس برنامه ريزى هاى انجام شده تا پايان سال 95 
 تمامى ايرانيان صاحب كارت هوشمند ملى مى شوند. 
محمد ناظمى اردكانى افزود: يكى از برنامه هاى پنجم 
توسعه در سازمان ثبت احوال كشور صدور كارت هوشمند 
ملى براى مردم است كه به همين منظور اقدامات الزم 
و زيرساخت هاى اين فعاليت در كشور فراهم شده است. وى افزود: بر اساس 
برآوردهاى انجام شده 60 ميليون نفر از مردم ايران نيازمند كارت هوشمند ملى 
هستند كه اميدواريم تا پايان سال 95 همه اين افراد صاحب كارت شوند. مردم 
تاكنون 15هزار تومان براى صدور كارت هوشمند ملى پرداخت مى كردند اما در 

قانون بودجه سال جارى اين رقم به 17 هزار و 200 تومان رسيده است. 

سازمان مديريت: استخدام «رسمى» نداريم

جهان نيوز: سرپرست نوسازى معاونت سرمايه انسانى 
سال  در  امور  برخى  واگذارى  از  مديريت  سازمان 
جارى خبر داد و گفت:  دو برنامه براى كوچك سازى 
و اصالح ساختار نظام ادارى وجود دارد. صفدرى در 
مورد كوچك سازى بدنه دولت و شائبه مغايرت اين 
موضوع با استخدام هاى جديد اظهار كرد: نيروهايى 
كه استخدام مى شوند، كيفى بوده و در پست هاى تخصصى قرار مى گيرند و 
اكثر مجوزهاى مربوط به مشاغل، ضرورى محسوب مى شوند. وى با تاكيد 
بر اينكه استخدام هاى جديد در قالب كارمند رسمى نخواهد بود،  گفت: اين 
استخدام ها در قالب پيمانى بوده تا بتوان با اعمال مديريت در دستگاه ها بعدا 

امكان تبديل وضعيت وجود داشته باشد.

پرداخت وام براى خريد كاالهاى ايرانى 

ايسنا: قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از اجراى 
كاالهاى  خريد  براى  مردم  به  وام  «پرداخت  طرح 
ايرانى» خبر داد و گفت: اين طرح به منظور تحريك 
تقاضاى داخلى و رونق توليد در نظر گرفته شده كه بر 
مبناى آن قرار شده تسهيالتى براى خريد كاال به مردم 
اختصاص يابد و مبلغ آن از طريق پرداخت وام و اقساط 
بازپرداخت شود. خسروتاج اظهار كرد: وزارت صنعت به دنبال طرح هايى است 
كه بتواند از طريق اختصاص وام كااليى به مردم، زمينه تقاضا را فراهم كند تا از 
محصوالت داخلى حمايت شود. به گفته وى اين طرح مشترك با وزرات تعاون 
بوده كه بر اساس آن قرار است تسهيالت در قالب قانون كار به كارمندان و 

حقوق بگيران دولت اختصاص يابد و اميدواريم امسال اجرايى شود. 

و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسكن  معاون   
تصميمات  و  خبرها  آخرين  به  شهرسازى 
درباره افزايش وام  مسكن اشاره كرد و گفت: 
تسهيالت مورد نظر تا سقف هاى 40، 60 و 80 
ميليون تومانى و با توجه به شرايط و جمعيت 

افزايش  بزودى  و  است  شده  تدوين  شهرها 
سقف تسهيالت خريد مسكن امكانپذير خواهد 
شد. به گزارش فارس، حامد مظاهريان با اعالم 
مسكن  و  مركزى  بانك  دو  مشروط  موافقت 
توجه  با  كرد:  اظهار  مالى  منابع  تامين  براى 

براى  نياز  مورد  منابع  قابل مالحظه  به حجم 
تامين منابع اوليه صندوق پس انداز و نيز تامين 
منابع يارانه اى و لزوم تعبيه روش مناسب تامين 
مالى براى جبران اين منابع، اجراى اين طرح 
به تاخير افتاده كه با رفع موانع موجود، افزايش 

سقف تسهيالت خريد مسكن امكانپذير خواهد 
شهرسازى،  و  راه  وزير  معاون  گفته  به  شد. 
تسهيالت مورد نظر تا سقف هاى 40، 60 و 80 
ميليون تومانى و با توجه به شرايط و جمعيت 

شهرها تدوين شده است.

 مشاركت 25 دستگاه دولتى براى توسعه مشاغل خانگى 
رشته هاى  است  قرار  كه  شده  اعالم  حالى  در  كشور  در 
مشاغل خانگى در راستاى نيازهاى جامعه بازنگرى شوند. 
به گزارش ايسنا، مشاغل خرد و خانگى در اكثر نظام هاى 
طريق  از  اشتغال  توسعه  و  است  شده  شناخته  اقتصادى 
مشاغل خرد و خانگى به عنوان يك ضرورت در توسعه 
اشتغال و كارآفرينى در اكثر كشورهاى دنيا مطرح است و 

دولت ها بر توسعه مشاغل خانگى توجه ويژه اى دارند. 
كمبود شغل و محدوديت ايجاد اشتغال و مشكالت اقتصادى 
دولت ها از يك سو و نياز كم به منابع مالى و مزاياى فراوان 
توسعه  و  اشتغال  در  آن ها  سازنده  نقش  و  خانگى  مشاغل 
اقتصادى موجب شده تا اين بخش در كشور ما نيز مورد توجه 
قرار گيرد و به عنوان يكى از سياست هاى مثبت براى اشتغال 
مورد توجه قرار گيرد. وى با بيان اينكه مشاغل خانگى كشور 

كم و حدود 11 درصد است، افزوده است: نرخ مشاركت در 
بسيارى از كشورها مثل ايتاليا و اسپانيا 25 تا 40 درصد است 
و اين در حالى است كه با توجه به مسائل فرهنگى و اجتماعى 
كشور ما توجه به مشاغل خانگى و توسعه آن مزيت هاى 
فراوانى دارد و تناسب بيشترى با فرهنگ كار كشور ما مى تواند 

داشته باشد. 
اما درباره نوع سياست ها و توسعه مشاغل خانگى در حوزه 
مشاغل  كه  گفت  بايد  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت 
خانگى از سال1390 مورد توجه قرار گرفت كه در سال 90 
حدود 2 هزار ميليارد تومان، در سال 91 هم 1390 ميليارد 
تومان و در سال 1392 به دليل مشكالت سيستم بانكى به 
500 ميليارد تومان كاهش يافت كه از اين 500 ميليارد تومان 
تنها يك پنجم به متقاضيان مشاغل خانگى پرداخت شد. در 
سال 1389 تعداد مشاغل خانگى شناخته شده 214 شغل بود 

كه در بخش هاى مختلف صنايع دستى، فرش، شيالت و 
توليدات كشاورزى و دامى ، تجارت الكترونيك و ... شامل 
مى شد كه اين رشته ها سالى يكبار بازنگرى مى شود. ظاهرا 
تعداد مشاغل كاهش نيافته است بلكه دسته بندى مشاغل 
تغيير كرده است.  امامدادى درباره تداخل برخى مجوزها در 
زمينه مشاغل خانگى نيز گفته است: براى همه رشته ها فرم 
هايى طراحى و تعريف شده است ولى براى مشاغل دامى و 
كشاورزى به دليل حساسيت مجوز جهاد كشاورزى الزم است 
كه ممكن است تا حدودى كار در اين زمينه كند شود ولى اگر 

موردى باشد مشكل آن را حل مى كنيم. 
 رئيس دبيرخانه ستاد مشاغل خانگى يادآور شد: از نظرات 
بهتر  خدمات  ارائه  در  را  ستاد  مى توانند  كه  كسانى  همه 
استفاده خواهيم  نمايند  يارى  ايجاد مشاغل خانگى  براى 
كرد. وى درباره رشته هاى صنايع دستى نيز گفت: در كنار 

توجه به رشته هاى سنتى به عنوان ميراث ملى و فرهنگى 
هاى  رشته  مى كنيم  تالش  خانگى  مشاغل  بحث   در 
هاى  رشته  بين  اين  در  يابد.  توسعه  و  شود  ايجاد  جديد 
از حوزه هاى مورد  بدليجات و غيره  سنتى جواهرسازى، 

توجه ماست. 

شرايط و چگونگى اعطاى تسهيالت به مشاغل خانگى 

طرح اعطاى تسهيالت 40، 60 و 80 ميليونى خريد مسكن با توجه به جمعيت شهرها

امروز 6 ارديبهشت 1394 مصادف با
 7 رجب 1436 و 26 آوريل 2015

گشايش نخستين ايستگاه فرستنده 
راديويى و تلگراف بيسيم ايران (1305ش)

بود  ابتدا به عهده وزارت جنگ  بيسيم در  ايجاد 
و نخستين بناى بيسيم ايران در سال 1303 ش 
نيمه سال 1304، نصب دستگاه  از  يافت.  پايان 
فرستنده 20 كيلو واتى موج بلند و مركز نيروى 
آن آغاز شد و قسمت گيرنده آن نيز در جوار پست 
در  بيسيم مركزي  تلگراف  قرار گرفت.  فرستنده 
تمام  به  تلگراف  اولين  و  شد  افتتاح  قاجار  قصر 
اولين  گرديد.  مخابره  دنيا  بيسيم  ايستگاههاي 
كه  بود  مسكو  بيسيم  داد  پاسخ  كه  دستگاهي 

شرحي مبني بر تبريك مخابره نمود.

شهادت برادر پاسدار «محّمدمنتظرقائم» 
در صحراى طبس (1359ش)

پس از شكست حمله نظامى آمريكا به ايران در 
هلى كوپتر،  فروند  چند  گذاشتن  جا  به  و  طبس 
سپاه  فرمانده  قائم  منتظر  محمد  پاسدار،  برادِر 
بررسى  براى  يزد،  اسالمى  انقالب  پاسداران 
فيض  به  و  شد  وارد  نظر  مورد  ناحيه  به  اوضاع 

شهادت نائل آمد.
صدور بيانيه سازمان ملل عليه كاربرد سالح هاى 

شيميايى عراق بر ضد ايران (1364ش).
تولد «ابن َطّرار» محدث و اديب مسلمان(305 ق).

انعقاد «معاهده  پاريس»، بين ايران و انگليس در 
عهد «ناصرالدين شاه»(1273ق).

انتشار اولين روزنامه جهان در فرانسه (1605 م).
شوروي   در  چرنوبيل  هسته اي  نيروگاه  انفجار 

سابق(1986م).

تقويم مناسبت هاى  روز

آنكو عمل نكرد و عنايت اميد داشت!

(ادامه از صفحه 1) استان خراسان جنوبى نيز به دليل قرار 

استانهاى  شامل  كه  كشور  پنجم  منطقه  در  گرفتن 
و  سيستان  شمالى،  و  رضوى  جنوبى،  خراسان 
بلوچستان، يزد و كرمان مى شود و به دليل مساحت 
و  جمعيت  نفر  ميليون   14 كشور  پنجم  (منطقه  زياد 
است)  گرفته  بر  در  را  كشور  كل  مساحت  سوم  يك 
هاى  مؤلفه  از  افغانستان،  كشور  با  همسايگى  نيز  و 
اين  در  استانهاى ديگر عضو  برخى  از  تر  توجه  قابل 
شوراها و مناطق برخوردار است.  انتظار نيز اين است 
در  اجرايى،  مسئوالن  و  مديران  استان،  دلسوزان  كه 
راستاى احقاق حقوق مردم خونگرم اين استان و نيز 
فراهم نمودن امكانات و بسترهاى مناسب براى ارتقاى 
شاخصه هاى عمران و آبادانى با آمادگى كامل و در 
عاليترين سطح در اين جلسات حضور يابند، نه اينكه 
از حضور فعال غفلت كرده و يا به حضور معاونين و 
 كارشناسان اكتفا نمايند. بدون ترديد سهل انگارى هاى 
اينچنينى، سنگ زدن به شيشه سرنوشت مردم استان 
از آن است تاكنون مسئوالن  است. شنيده ها حاكى 
استان چندان توجهى به حضور فعال در جلسات اين 
مردم  كه  كنيم  عنوان  است  الزم  اند،  نداشته  شورا 
بيش از هر كسى دلسوزان واقعى خود را مى شناسند 
 و براى كسانى كه هوشمندانه براى مردم از فرصت ها 
استفاده مى كنند احترام قائلند. مردم به حق متوقعند 
كه  مصوباتى  درباره  استان  اجرايى  و  ارشد  مديران 
تاكنون براى خراسان جنوبى از اين مجرا گذشته است 
نيز ضمن گاليه مندى شديد،  و  نمايند  ارائه  توضيح 
هاى گزارش  و  اخبار  ارائه  به   توجهى  كم   داليل 
حضور در چنين نشست هاى مهمى را ارائه كنند. اگر 
به شرق كشور  اى  توسعه  نگاه  اهميت  به  مسئوالن 
رسيده اند؛ بى شك گام اول از داخل استانها و به وجود 

آمدن نگاه توسعه محورى آغاز خواهد شد. 
از  نيست،  شعار  يك  تنها  همزبانى  و  همدلى  سال 
جمله ابعاد مهم عملى آن توجه به حق مردم و ارائه 
به  خدمت  براى  سربازى  سنگر  در  آنان  به  گزارش 

شهروندان است. 
يادداشت هاى  با  رابطه  پيشنهاد خود در  (لطفا نظر و 

روزنامه را به شماره 500010004068438 بفرستيد.)

يادداشت

آغاز دوباره پرداخت وام ازدواج جوانان

 معاون وزير ورزش و جوانان گفت: از سران قوا مى خواهيم 
در حوزه جوانان قوى تر وارد شوند. به گزارش مهر، 
اساس  بر  بزودى  خواهيم  مى  گفت:  گلزارى  محمود 
وعده وام ازدواج بانك مركزى، وام ها را دوباره آغاز 
كنيم. البته اين موضوع بر عهده تصميم و اجراى بانك 
مركزى است. معاون وزير ورزش و جوانان از ايجاد 30 
مركز مشاوره قبل از ازدواج خبر داد و گفت: همايش 

ملى خيرين ازدواج امسال برگزار مى شود.

جذب «سرباز معلم» در آموزش و پرورش

با  متناسب  استان ها  پرورش  و  آموزش  كل  ادارات   
سهميه اى كه دارند براساس رشته هاى مورد نياز، به 
جذب معلمان وظيفه اقدام مى  كنند.به گزارش فارس، 
مشمولين واجد شرايط بايد داراى برگه آماده به خدمت 
بدون ُمهر غيبت باشند كه تاريخ برگه اعزام آنها اول 
تيرماه 94 لغايت اول شهريور 94 باشد. عالقه مندان 
اداره كل آموزش و  براى كسب اطالعات به سايت 

پرورش استان مورد نظر مراجعه كنند.

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

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

دعوت نامه  تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» 
شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند    تاريخ انتشار:  94/2/6

جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند يكشنبه 94/2/27 ساعت 
16 در محل هنرستان فنى خيامى واقع در خيابان غفارى، روبروى بيمارستان ولى عصر (عج) برگزار مى شود. از كليه 
اعضا دعوت مى شو براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت 

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

دستور جلسه: 
 اصالح ماده 5 اساسنامه     تمديد مدت فعاليت شركت تعاونى  

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه  شركت تعاونى مصرف وحدت «نوبت اول»
تاريخ انتشار: 94/2/6

مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف وحدت يكشنبه 94/3/10 ساعت 10 صبح در محل شركت برگزار 
مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود شخصا يا وكالتا براى اتخاذ تصميم نسبت به موارد ذيل در اين جلسه حضور به 
هم رسانند. ضمنا به اطالع مى رساند: با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع عمومى تعداد آراى وكالتى 
هر عضو حداكثر 3 راى و فرد غير عضو يك راى خواهد بود. كسانى كه تمايل به شركت در انتخابات هيئت مديره 

و بازرس را دارند تا تاريخ 94/3/2 تقاضاى خود را به شركت ارائه دهند.
دستور جلسه: 

 بررسى گزارش هيئت مديره و بازرس
بررسى صورت حساب هاى مالى سال 1393

 تغييرات سرمايه و اعضا 
 بررسى بودجه سال 1394

تصويب مبلغ بازپرداخت سهام
 تقسيم سود ويژه

 انتخات هيئت مديره     انتخاب بازرس
 بررسى خط مشى هيئت مديره و اختيارات آنان

هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول)
شركت تعاونى مسكن شهيد مطهرى  خوسف

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) شركت تعاونى مسكن شهيد مطهرى سه شنبه 94/2/29 ساعت 11 
صبح در محل هيئت حسينى خوسف به آدرس مطهرى 11 برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود نسبت به 
تصميم گيرى در خصوص موضوعات ذيل در جلسه مذكور حضور يابند. از اعضايى كه درخواست كانديداتورى در 
سمت بازرس يا هيئت مديره تعاونى را دارند، درخواست مى شود حداكثر به مدت 7 روز نسبت به تحويل مدارك 
كانديداتورى (اعم از فتوكپى كارت ملى ، شناسنامه ، يك قطعه عكس و...) همراه فرم ثبت نام را به دفتر تعاونى 
تحويل و رسيد دريافت نمايند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نمى تواند در جلسه مذكور حضور يابد، مى تواند 

همزمان با نماينده تام االختيار خود به دفتر شركت مراجعه و فرم وكالت نامه را تنظيم نمايد.
 آراى وكالتى هر فرد عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى خواهد بود

دستور جلسه: 
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - استماع گزارش نماينده حقوقى تعاونى و وكالى شركت - استماع گزارش 

حسابدارى و بررسى و تاييد تراز مالى منتهى به اسفند 93 - بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94
انتخابات اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال- انتخابات اعضاى اصلى و على البدل بازرسى 

براى مدت يك سال- بررسى مواردى كه در حيطه وظايف مجمع عمومى عادى باشد.
هيئت مديره

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 75 مترى خيابان مفتح 100 ميليون  ،  50 نقد و 50 وام ، تخليه   
آماده تحويل 

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 100 و 180 مترى در حال ساخت واقع در سپيده  ، آورده اوليه 
35 ميليون        وام  مسكن 50 ميليون  

   *  فروش منزل وياليى واقع در انقالب 1 ،  180 متر زمين 85 بنا ، جديد ساز ، 100 ميليون 

پيمانكارى و مشاركت در ساخت منطقه خوب يا فقط حاشيه خيابان هاى اصلى

 امالك آسمان در خدمت همشهريان
بيست مترى دوم غربى مدرس ، بين كوچه 1 و 3       3-32231772 و 09155611127

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

آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 1819/93 اجرايى در قبال دستور فروش صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقى بيرجند در خصوص دعوى خانم 

راضيه شخم گر به طرفيت سكينه شخم گر و غيره مبنى بر فروش پالك ثبتى به شماره 100 اصلى بخش يك بيرجند واقع در خيابان 
حكيم نزارى كوچه شهيد حسينى ، پالك 22 جنب موزه مشاركت مردم شناسى بيرجند كه حسب نظريه كارشناس مساحت عرصه در 
سند مالكيت متراژ حدود اربعه و مساحت زمين مشخص نگرديده كه برابر اعالم شهردارى منطقه يك بيرجند مساحت زمين حدود 341 
مترمربع و متراژ اعيانى احداثى طبقه همكف 254 مترمربع و طبقه اول 209 مترمربع كه بناى فوق قديمى ساز سقف گنبدى و تخريبى 
بوده و فاقد ارزش ريالى مى باشد كه داراى انشعابات منصوبه آب و برق هركدام يك امتياز است با توجه به شكل نامنظم هندسى زمين و 
موقعيت ملك قرار گرفته در انتهاى كوچه بن بست 4 مترى ارزش آن به مبلغ 1/034/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق 
مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/2/30 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى 
ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده 
مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد 
اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه 

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

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

 ساب انواع سنگ هاى
 مرمر گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538

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

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

ثبت نام در محل
تلفن ثبت نام: 32214166

دارالقرآن امام على بن ابيطالب (ع)  تهران شعبه بيرجند

برگزارى كالس هاى آموزش قرآن ويژه خواهران
هر هفته  سه شنبه ها ساعت 16 هيئت حسينى (خيابان انقالب) 
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حجم آب ذخيره  شده پشت سدهاى خراسان جنوبى كاهش يافته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران بيرجند، مديرعامل آب منطقه اى خراسان جنوبى گفت: تاكنون 10 ميليون و 
700 هزار متر مكعب آب در سدهاى اين استان ذخيره شده است كه 8 درصد كاهش دارد. امامى با بيان اينكه هم اكنون 3 سد حاجى آباد زيركوه، برون فردوس و پارساى سرايان 

خشكيده است افزود: سد رزه شهرستان درميان با 6 ميليون متر مكعب، بيشترين آب ذخيره شده در پشت سدهاى خراسان جنوبى را به خود اختصاص داده است.

3حجم آب ذخيره  شده پشت سدهاى استان كاهش يافت
پيام شما

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

ايام  اين  انتظامى در  نيروهاى زحمتكش  لطفًا 
داشته  ها  پارك  بر  بيشترى  نظارت  تابستان 
صحنه  يك  ظهر  حوالى  پيش  روز  چند  باشند 
خيلى زننده در پارك نيلوفر شاهد بوديم كه جاى 
انتظامى بسيار احساس شد. لطفًا در  خالى نيروى 
اين  از  بزنيد.   به پارك ها سرى  ساعات روز هم 

فضاها خانواده ها هم استفاده مى كنند.
935...994

فارس  خليج  خيابان  ساكنين  چرا  سالم. 
حاجى آباد كنتور دارند ولى آب ندارند؟ چرا 
اين خيابان خط تلفن نداره؟ چرا گوشى تلفن همراه 

در اين خيابان آنتن نميده؟
915...719

و  زيبا  هاى  گزارش  بابت  ممنونم  آوا.  سالم 
جامعتون. خدا قوت.

936..564
باسالم. تقاضا داريم مسئولين آب و فاضالب 
سرى به خيابان قدس بزنند. پانزده روز است 
فاضالب  كشى  لوله  دليل  به  را  خيابان  اين  كه 
نيستند.  مردم  و  كسبه  فكر  به  اصًال  و  اند  بسته 

خواهشمنديم پيگيرى نماييد.
915...245

خواهشمنديم  بيرجند  شهردار  از  سالم. 
براى خيابان هاى عمار، حر و ابوذر غفارى 
به  كنند.  درست  محله  پارك  هم  مهرشهر 
نسبت جنوب شهر ما اهالى مهرشهر هيچ امكانات 
تفريحى نداريم. فرزندان ما زندگى در روستا را بر 
بعضى  امكانات  چون  دهند  مى  ترجيح  مهرشهر 
روستاها از ما بيشتر است. از آواى عزيز در انعكاس 
و  تشكر  كمال  داد  خواهد  انجام  كه  پيگيرى  و 

قدردانى را داريم.
915...352

آقاى  از  ويژه  تشكرى  خواستم  مى  سالم. 
آسفالت  براى  ايشان  همكاران  و  شهردار 
ادارى  سايت  در  كشى  جدول  و  مهر  بلوار 
آنجا  ساكنان  از  اينجانب  اگرچه  باشم.  داشته 
روزنامه  در  مكرراً  اينكه  به  باتوجه  ولى  نيستم 
خواندم كه اهالى آنجا تقاضاى فوق را دارند ولى 
لذا  نشد  انجام  تشكرى  حتى  كار  از  بعد  متأسفانه 
اينجانب كه همشهرى هستم وظيفه خود دانستم 

كه تشكرى داشته باشم اجركم عند...
915...669

فوق  گرفتن  نوبت  براى  پيش  هفته  سالم. 
تخصص چشم ساعت 4 صبح به بيمارستان 
... مراجعه كردم. روزى 10 نفر با دستگاه نوبت 
مسئول محترم  ويزيت مى شوند.  و  دهى شده 
آمد 5 نوبت را براى نورچشمى ها برداشت 
كه  ما  بگيرين.  نوبت  برين  گفت  بعد   و 
مراجعه  دوباره  فردا  برويم  بايد  بوديم  ششم  نفر 

كنيم. اين هم شد عدالت!
915...876
 سالم. خسته نباشيد. توى يك شهر دو قانون نوبره
كارگزارى  به  رانندگان  بيمه  فيش  گرفتن  براى 
كه  هزينه  پرداخت  بدون  كردم  مراجعه  مدرس 
حقشم همونه دادن ولى براى همكارم رفتم خيابان 
انقالب به غير از دو هزارتومان كه گرفتن بماند باز 

انگشت و امضا هم گرفتند!
915...045

جمعيت  وجود  با  آباد  حاجى  روستاى  چرا 
بااليى كه داره پارك نداره؟ لطفأ پيگيرى كنيد.
915...719

روز  ها  بعضى  كار  تو  موندم  جون.  آوا  سالم 
بعد  ميكارن  درخت  بخواد  دلت  تا  طبيعت 
درخت هاى چندين و چند ساله رو هم آب 
نميدن تا خشك بشه! مثل درخت هاى ضلع 

شرقى شهرك صنعتى بيرجند.
915...004
و  نهبندان  محترم  نماينده  خدمت  باسالم 
يك  اما  شد  تمام  خدمتتون  سربيشه.دوره 
از  تا  نيامديد  مود  باسناباد  و  خاواز  به  سفر 
نزديك شاهد جاده اين روستاها باشيد. خدايى جاده 

روستاى شماهم اينجورى است.؟!
915...422

* حسين زاده

 دومين همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب آسيا 
با حضور پژوهشگران، دانشوران و دانش پژوهان استانى، 
ملى و بيش از 7 كشور منطقه و يونسكو در روزهاى دوم و 
سوم ارديبهشت ماه سال جارى در دانشگاه بيرجند برگزار 
شد و با دريافت 150 مقاله و برگزارى 5 نشست تخصصى 

و مراسم اختتاميه به كار خود پايان داد.

مطالب ارائه شده از سوى 25 سخنران 
نشست هاى همايش، كم نظير بود

به گفته دبير همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب 
اين  افتتاحيه  مراسم  در  ما،  خبرنگار  با  گفتگو  در  آسيا 
معاون  ويژه  به  استانى  و  ملى  هاى  شخصيت  همايش 
 فرهنگى قوه قضائيه و خانم الروش رئيس دفتر منطقه اى

يونسكو در ايران و در مراسم اختتاميه نيز حجت االسالم 
رئيسى دادستان كل كشور، خانم موالوردى معاون امور 
وزير  رياست جمهورى، سجادپور دستيار  خانواده  و  زنان 
حضور  اكو  مؤسسه  اجرايى  مدير  جبارى  و  خارجه  امور 
داشتند و مجموعه مباحث مطرح شده در اين همايش كه 
از نظر من كم نظير بود در قالب دو جلد كتاب و نشريات 

پژوهشى به چاپ خواهد رسيد.

براى معرفى استان در سطح بين المللى 
به ديپلماسى مكمل نيازمنديم

دكتر محمدرضا مجيدى مطالب ارائه شده از سوى 25 
سخنران نشست هاى پنجگانه همايش را واقعًا بى نظير 
توصيف و اظهار كرد: اگر بناست استان خراسان جنوبى 
ديپلماسى  بر  عالوه  بايد  كند  پيدا  المللى  بين  وجهه 
رسمى معمول از ديپلماسى مكمل نيز استفاده كنيم كه 
يكى از وجوه ديپلماسى مكمل، ديپلماسى علمى است. 
و  تخصصى  هاى  نشست  برگزارى  با  كه  معنى  اين  به 
همايش هاى علمى عالوه بر بيان مباحث علمى، سعى 
شود تا ظرفيت ها و پتانسيل هاى يك منطقه از كشور 

و جهان مورد بررسى قرار گيرد. 
سفير و نماينده سابق جمهورى اسالمى ايران در يونسكو 
عنوان  با  كه  همايش  پنجم  نشست  در  كرد:  تصريح 
امنيت  علمى،  جوامع  سازى  توانمند  روستايى،  «توسعه 
امنيتى،  برگزار شد و مسئولين  انسانى»  امنيت  و  غذايى 
منابع طبيعى، كشاورزى و ... استان در آن حضور داشتند، 

امنيت  آب،  خشكسالى،  باره  در  مهمى  هاى  بحث 
مصور  صورت  به  محيطى  زيست  مسايل  و  غذايى 
آب  دغدغه  افزود:  وى  شد.  مطرح  فيلم  با  همراه  و 
حداقل يك دهه است كه بر سر زبان ها است و از 
طريق رسانه به آن پرداخته مى شود اما متأسفانه به 

صورت كارشناسى مورد بررسى قرار نمى گيرد.

اگر بناست ريل از استان عبور كند
آب هم بايد از عمان به استان منتقل شود

هاى  طرح  كه  كردم  عنوان  من  افزود:  مجيدى  دكتر 
منطقه اى و برون مرزى در موضوع انتقال آب وجود دارد 
كه حائز اهميت است مانند انتقال آب از سطح دولتى و نيز 
انتقال آب از عمان به خراسان رضوى و عرض كردم اگر 
بناست خطوط ريلى از خراسان جنوبى عبور كند همزمان 

بايد لوله آب هم از عمان وارد استان شود.
وى اضافه كرد: عمان و خليج فارس دو منبع آبى خدادادى 
 هستند كه استفاده از اين منابع آبى نيازمند آب شيرين  كن

عربى  كشورهاى  برخى  و  دارد  بااليى  هزينه  كه  است 
منطقه با دالرهاى نفتى اين كار را انجام داده اند. 

 از آنجا كه يكى از دستاوردهاى هسته اى ما آب شيرين كن
است جا دارد نيروگاه هاى هسته اى ما براى برون رفتن 
منطقه و استان از بحران آب، كمك كنند و رسانه ها بايد 
در سطح ملى با انجام گفتگوهاى حضورى و غيرحضورى 
اين موضوع مهم را مطرح و مورد بررسى قرار دهند. تمامى 
 استان هاى ذى نفع در اين موضوع بايد در نشست هاى

رسانه اى به اين بحث مهم بپردازند.

همايش نشست ها معموالً از متن آن مهمتر است

دبير همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب آسيا با بيان 
اينكه حواشى اين نشست ها معموًال از متن آنها هم مهمتر 
است، ادامه داد: اگرچه مباحث مطرح شده در اين همايش 
ها دانشگاه  اختيار  در  و  منتشر  كتاب  دو  يكى  قالب   در 

اما در حاشيه نشست ها، مالقات ها  قرار خواهد گرفت 
و گفتگوهاى مهمى با نمايندگان كشورهاى منطقه انجام 
شد. تفاهم نامه اى هم با هدف ارتباط بيشتر بين يونسكو 
و دانشگاه بيرجند به امضا رسيد. با آنكه در مدت حضور 
من در يونسكو 18 كرسى اتفاق افتاد و همه آنها مربوط به 
 دانشگاه هاى تهران بود امضاى اين تفاهم نامه مى تواند

از  يكى  آتى  در سال هاى  كه  كند  تقويت  را  اميد  اين  
اختصاص  بيرجند  دانشگاه  به  يونسكو  كرسى هاى مهم 
مى يابد كه در كنار ثبت جهانى باغ اكبريه و بزرگداشت 
عالمه عبدالعلى بيرجندى مى تواند يك اتفاق بسيار مهم 

و تاريخى باشد.

مباحث مهمى را مى توان 
از كتابچه همايش استخراج كرد

دكتر مجيدى ادامه داد: عالوه بر اينها از كتابچه همايش 
اين موضوعات  نيز مى توان مباحثى را استخراج كرد و 
و  مكتوب  هاى  رسانه  داد.  قرار  كنكاش  مورد  را  مهم 

مجازى ما نيز بايد در اين باره فعال شوند.
سپس اين بحث و سؤال از سوى خبرنگار ما مطرح شد: 
«از نگاه راهبردى و جغرافياى سياسى، بيرجند به ويژه در 
جايگاه  در شرق كشور  قرن 20  اوايل  و  قرن 19  اواخر 
بسيار پر اهميتى داشته به نحوى كه در قرارداد فى مابين 
روسيه و انگلستان، مشهد در حوزه نفوذ روس ها و بيرجند 
در حوزه نفوذ انگليس باقى مى ماند. طى سال هاى بعد 
على الظاهر با توسعه امكانات حمل و نقل و فناورى از 
ارتقاى  با  آيا  شد....  كاسته  منطقه  اين  راهبردى  ارزش 
سطح فناورى هاى گوناگون از ارزش راهبردى اين بيش 
از آن كاسته خواهد شد؟ كه « دكتر مجيدى پاسخ داد: 
شرق  و  مرزى  منطقه  و  استان  يك  به  تنها  بحث  اين 

كشور بر نمى گردد.
 در عصر فضا و سايبر، جايگاه هاى جغرافيايى كمرنگ 
سهم  جغرافيايى  افزارى  سخت  ابعاد  همچنان  اما  شده 
ناوهاى  خاطر  همين  به  كه  بينيم  مى  ما  و  دارد  مهمى 
آمريكايى امروز در خليج عدن حضور دارند و در سفر اخير 
رئيس جمهور افغانستان به كشورمان هم با توجه به وجود 
آبراهه ها و گذرگاه هاى شرق كشور، بحث هاى ترانزيت 
اهميت  به هر حال  افغانستان مطرح مى شود.  به  ايران 
اين حوزه بسيار زياد است و به طور قطع با ارتقاى امنيت 
افغانستان و وجود بندر چابهار كه حكم بندرعباس براى 
استان هرمزگان را دارد، خراسان جنوبى مى تواند بارانداز 
شرق كشور و انبار دپوى كاالها نه تنها براى صادرات به 
افغانستان كه براى صادرات به كشورهاى آسياى شرقى 
مرزهاى  ژئوپولتيك  اهميت  واسطه  به  امر  اين  و  باشد 

استان خراسان جنوبى قابل تحقق است.

بايد ظرفيت هاى راهبردى استان را 
مورد توجه قرار داد

دكتر مجيدى درباره اهميت راهبردى خراسان جنوبى و 
به ويژه بيرجند در سال هاى اخير نيز گفت: در اين زمينه 
بايد  كنم.  مى  اشاره  خودشناسى  اهميت  به  هميشه   من 
و  معدت  تجارت،  بشناسيم.  را  استان  هاى  ظرفيت 

گردشگرى سه پتانسيل مهم استان است. 
در حوزه هاى ديگر از جمله كشاورزى و توليد چهار محصول 
هاى ظرفيت  انار  و  عناب  زرشك،  زعفران،   راهبردى 

نيز  پنبه  توليد  در  اينكه  است. ضمن  فرد  به  منحصر  ما 
جايگاه خوبى داريم در بخش هاى ديگر نيز ظرفيت هايى 
وجود دارد كه تمامى اين پتانسيل ها و ظرفيت ها بايد 
شناسايى شوند و ظرفيت هاى راهبردى استان و مزاياى 

نسبى را مورد توجه قرار دهيم.
در يكى از نشست هاى همايش هم عنوان شد كه اگر 
هاى  ظرفيت  بايد  حتمًا  بيفتد  استان  در  اتفاقى  بناست 
قرار  توجه  مورد  است  گسترده  بسيار  كه  آن  راهبردى 
است.  مطرح  كشور  شرق  آهن  راه  بحث  اكنون  گيرد. 
با  كه  است  بالقوه  ظرفيت  يك  نيز  استان  غنى  معادن 
ايجاد صنايع فراورى در كنار اين معادن مى توان براى 

اشتغالزايى گام برداشت.

لزوم تقويت بنيه اقتصادى ساكنين نوار مرز

دبير همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب آسيا در 
پاسخ به اين سؤال كه «با توجه به خشكسالى هاى متعدد 
و مستمر و تخليه روستاهاى مرزى از جمعيت، ضرورى 
است كه تقويت اقتصاد مرزنشينان از طريق ايجاد صنايع 
كوچك و تزريق اعتبار براى ايجاد اشتغال پايدار هرچند 
كم صرفه براى دولت با رويكرد اقتصاد براى ايجاد امنيت 
اهميت پيدا مى كند. آيا براى گذراندن مصوبه اى قانونى 
بر مبناى اين پيش فرض با هدف توجه بيشتر به مناطق 

مرزى فاقد امكانات، توجيه اقتصادى وجود دارد؟» اظهار 
داشت: قطعًا مرزها را با مرزنشينان مى توان حفظ كرد و 
بحث هزينه كردن و صرفه اقتصادى در اين باره مطرح 

نيست و بايد به اين موضوع توجه شود.
دكتر مجيدى افزود: امنيت پايدار، توسعه پايدار به دنبال 
دارد و اگر نيروهاى امنيتى نباشند و امنيت پايدار ايجاد 

نشود هيچ كارى پيش نخواهد رفت. 
مرزنشينان بهترين پاسدار براى مرزها هستند و اگر قرار 
حاشيه  بحث  و  باشد  امن  شهرها  حاشيه  و  تهران  است 
نشينى كه معضالت زيادى از جمله مهاجرت روستائيان 
و معضالت اخالقى و امنيتى ديگر را باعث مى شود به 
وجود نيايد بايد به روستاها به ويژه روستاهاى مرزى به 
داشته  بيشترى  توجه  استانى  و  ملى  تكليف  يك  عنوان 
باشيم و لذا تقويت بنيه اقتصادى ساكنين نوار مرزى در 

استان بهترين راهكار در اين زمينه است.

اعتبارات استان بايد
با استعدادهاى آن متناسب باشد

در  اسديه  قند  كارخانه  تعطيلى  علت  كرد:  تصريح  وى 
سال هاى اخير، نبود آب براى كاشت چغندر است حال 
آنكه در آن سوى مرز استان آب وجود دارد و محصوالتى 
توليد  افغانستان  در  عنوان كشت جايگزين خشخاش  به 
مى شود كه مى توان زمينه را براى توليد چغندر قند در 
افغانستان فراهم كرد و توليدات را دركارخانه قند اسديه با 

سود 50 درصدى براى طرفين مورد استفاده قرار داد. 
بايد  اعتبارات  و  داريم  زيادى  استعدادهاى  استان  در 
مركز  مصوبات  لذا  و  باشد  استعدادها  اين  با  متناسب 
هم بايد با ويژگى ها و ظرفيت ها و استعدادهاى استان 

تناسب داشته باشد.

امنيت تهران
 در گرو توسعه روستاهاى مرزى

دكتر مجيدى در گفتگو با آوا

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»
چون در پرونده 1443/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى حسن على آبادى به پرداخت مبلغ 36/800/000 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له ملنگ شير الله فرد و پرداخت مبلغ 

1/840/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت با توجه به معرفى اموال از ناحيه محكوم عليه به شرح ذيل كه ارزيابى گرديده است شامل 1- كفش زنانه كرم رنگ بتام هشت جفت هر عدد 200/000 ريال 
2- كفش صندل پسرانه تبا 10 جفت هر عدد 100/000 ريال 3- كفش راحتى زنانه 27 جفت هر عدد 170/000 ريال 4- كفش بزرگ پا زنانه 24 جفت هر عدد 250/000 ريال 5- كفش بچگانه تابستانى 26 
جفت هر عدد 150/000 ريال 6- كفش مردانه پاسارگاد هفت جفت هر عدد 300/000 ريال 7- كفش زنانه تابستانى تينا پنج جفت هر عدد 180/000 ريال 8- كفش مردانه آفتاب بند دار پنج جفت هر عدد 
370/000 ريال 9- كفش مردانه آفتاب بى بند هشت جفت هر عدد 380/000 ريال 10- كفش مردانه بند دار هفت جفت هر عدد 360/000 ريال كه جمعا به مبلغ 27/500/000 ريال كارشناسى شده است كه از 
طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/3/2 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع 

دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

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

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

   تلفن: 056-32213766

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
 شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند     تاريخ انتشار: 94/2/6

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند يكشنبه 94/2/27 ساعت 17 در محل هنرستان فنى خيامى واقع در خيابان غفارى 
روبروى بيمارستان ولى عصر (عج) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه را 
دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا اعضايى كه متقاضى كانديداى بازرسى مى باشند ظرف مدت يك هفته از آگهى 

انتشار براى تكميل و ارائه مدارك به دفتر شركت در روزهاى فرد از ساعت 18 الى 20 مراجعه نمايند.
دستور جلسه: 

بازرس اصلى و انتخاب  پيشنهادى سال 94 -  بودجه  تعاونى - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 - طرح و تصويب  بازرس شركت  و    گزارش كتبى هيئت مديره 
 على البدل براى يك سال مالى - طرح و تصويب حق الزحمه بازرس و هيئت مديره - تفويض اختيار به هيئت مديره براى اخذ تسهيالت از منابع بانكى و اعتبارى - تعيين روزنامه 

كثيراالنتشار اصلى و على البدل براى درج آگهى ها - ارائه و قرائت گزارش حسابرسى- تعيين خط مشى آتى شركت
هيئت مديره شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند
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سلطان تيتر ايران

نگرش

چشمان حسين قندى استاد روزنامه نگارى با رضايت همسر و فرزندان او اهدا شد.به گزارش ايرنا بيتا و مهسا قندى فرزندان استاد قندى و جميله 
سردارى همسر او رضايت دادند كه چشمان او اهدا شود.حسين قندى كه او را به سلطان تيتر مى شناختند
 روز پنج شنبه به ديار باقى شتافت. پيكر او تشييع و در قطعه نام آوران بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

چشمان حسين قندى اهدا شد 

قدر بدانيم؛ چگونه؟

«قدر خودتونو بدونين؟»؛ « قدر جووني تونو بدونين؟»؛ 
«حيف كه قدرشو ندونستم!» و جمالتي مشابه از اين 
دست را روزانه به كرات مي شنويم و بر زبان مي آوريم. 
هيچ فكر كرده ايد چگونه مي شود مثال قدر «جواني» را 
دانست؟ نمي شود كه جواني را كادو پيچ كرد و دست به 

آن نزد. يا برايش تقدير نامه نوشت...
چگونه قدر بدانيم؟ و چگونه به فرزندان مان بياموزيم 

كه قدر بدانند؟ 
قدر دانستن نوعي «توجه»  و «آگاهي» است. 

قدر دانستن يعني اينكه متوجه باشي االن بهار است و 
تو زنده اي  و فرصت داري  به افراد خانه سالم كني،  
با آنان سخن بگويي و متوجه باشي كه تضميني براي 

تكرارش در صبح فردا نيست. 
قدر دانستن يعني اينكه با افتخار از سن و سالت حرف 
بزني. خودت مي داني فردا يك روز به سنت اضافه و يك 

روز از عمرت كم مي شود. 
قدر دانستن يعني اينكه با بوي سكرآور ياس باغچه ي 
همسايه مست شوي و با چهچهه ي جانفزاي پرندگان 
ياس  بوي  باشي  متوجه  بگيري.  اوج  آسمان  خود  تا 

هميشگي نيست. 
قرار نيست كه خودت را به زحمت بيندازي يا براي رفاه 
آنچه وظيفه داري و تعهد  از   و آسايش ديگران بيش 
پدر،  كرده اي رياضت بكشي. هر كس هستي. مادر، 
فرزند، مدير يا كارگر و كارمند. همه جا اول خودت. اگر 
نتواني به خودت احترام بگذاري و كمك كني، بعيد است 
احترام و كمكت به ديگران جان مايه ي عشق داشته 

باشد. يا تملق است يا تحميل و اجبار. 
قدر دانستن تالش مكرر هم نيست. گاهي بايد ايستاد، 
اطراف را برانداز كرد. راه راست و ميانبر رو مقايسه كرد. 
اصال سري به قبرستان زد و تاريخ تولد و فوت را نگاه 
تا روي  از ما  كرد. شما فكر مي كنيد فاصله هركدام 
صندلي چرخدار يا تخت آسايشگاه چقدر است؟ به قدر 
چشم برهم زدني.. پس به قدر چشم بر هم زدني از توجه 

به آنچه هستيم نبايد غفلت كنيم.
سعدي رحمه ا... عليه چه زيبا مي گويد: « در هر نفسى 

دو نعمت موجودست و بر هر نعمت شكرى واجب». 
زندگي و شرايط امروز تان اگر تحميلي است يا انتخاب 
خودتان،  فقط يك بار تكرار مي شود. قرار هم نيست 
قرباني  يا  كنند  مي  قرباني  را  خود  كه  كساني   براي 

مي پندارند جلسه تقدير و تجليلي برپا شود.
درست زندگي كنيم و آگاهانه نفس بكشيم و بدانيم در 
هر موقعيتي حتي بدترين شرايط،  هم فرصت هست و 

هم محدوديت. برنده كسي است كه فرصت ها دريابد.
و بدانيم شب زندگي هر كس-  شايد كمي بلندتر بشود-  

اما حتما به صبح مي انجامد. 
امروز تكرار نخواهد شد. لبخند بزن، دوست داشته باش، 

مهربان باش و قدر خودت را بدان.
عصمت محمودي

سلطان تيتر ايران درگذشت

ايرنا: پيكر مرحوم قندى با 
و  حضور برخى مسئوالن، 
روزنامه هاى كثيراالنتشار، 
ارتباطات،  علوم  استادان 
و  نگاران  روزنامه 
به  و  تشييع  خبرنگاران، 

قطعه  در  خاكسپارى  براى  (س)  زهرا  بهشت  سوى 
اسفند  متولد  قندى  ياد  زنده  يافت.  انتقال  آوران  نام 
1330 در سبزوار و بزرگ شده تهران بود. در كنكور 
دانشگاه در دو رشته زبان و ادبيات انگليسى و روزنامه 
نگارى دانشكده علوم ارتباطات اجتماعى قبول شد و 

روزنامه نگارى را انتخاب كرد.
درست بعد از اتمام آن دوره (1351) موسسه كيهان 
و  (آمريكا  قاره  دو  براى  اى  نشريه  به چاپ  تصميم 
اروپا) گرفت و قرار شد كيهان هوايى را همان گروه 

تحقيقاتى دربياورد
. سال 56 بعد از اتمام دوره خدمت به آمريكا رفت و 
در رشته مديريت بين الملل، كارشناسى ارشد گرفت 
هوايى  كيهان  به  البته  و  ايران  برگشت   58 سال  و 
روزنامه  در  ايران  به  بازگشت  از  .بعد  تا سال 1372 
هاى كيهان، ابرار، اخبار، انتخاب و باالخره جام جم 
در سمت هاى مختلفى مشغول به كار نويسندگى و 
كتاب  به  قندى  آثار  جمله  از  شد.  مسووليت  ايفاى 
مطبوعات در  نويسى  مقاله  نوين،  نگارى   روزنامه 
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مهدي باللي مود در 15 شهريور 1321 شمسي در مود بيرجند 
پا به عرصه وجود نهاد. تحصيالت ابتدائي را در مود و زاهدان 
و متوسطه را در دبيرستان شوكتي بيرجند به پايان رسانيد. 
ابتدا در رشته شيمي و سپس در  را  تحصيالت دانشگاهي 
دانشكده پزشكي دانشگاه تهران آغاز نمود و در خرداد 1343 
به اخذ ليسانس شيمي و در خرداد 1349 به دريافت دكتري 

پزشكي نائل آمد. 
وى در سال 1351 به سمت مربي پزشكي قانوني و مسمومين 

دانشكده پزشكي مشهد استخدام و مشغول به كار گرديد. 
پروفسور باللي در سال 54  به سمت استادياري و سرپرستي 
بخش مسمومين بيمارستان امام رضا (ع) منصوب شد و طي 
دانشكده  آموزشي  امور  مديريت   1357 تا   1355 سالهاي 

پزشكي مشهد را نيز عهده دار بود. 

مهدى باللى دكترى تخصصى
 از دانشگاه ادينبورگ بريتانيا گرفت

تخصصي دوره  گذرانيدن  جهت   1357 تيرماه  در   وي 
سم شناسي باليني در دانشكده پزشكي دانشگاه ادينبورگ عازم 
بريتانيا شد. نامبرده دركوتاه ترين زمان ممكن ، به اخذ دكتري 
تخصصي (Ph.D) با درجه ممتاز در رشته فارماكولوژي و سم 

شناسي باليني نائل آمد.
تخصص  فوق  و  شناسي  درمان  تخصص  دريافت  از  پس 
استاديار  عنوان  با  ماه همان سال  مرداد  در  ها،  مسموميت 
دانشكده پزشكي دانشگاه ادينبورك استخدام و در مركز درمان 
ادينبورگ  بيمارستان سلطنتي  درمان مسمومين  و  شناسي 
مشغول به  كار گرديد. پروفسور باللي در دي ماه 1360 با 
عشق خدمت به وطن و در شرايط جنگي به مشهد بازگشت و 
با سمت استاديار و سرپرست بخش مسمومين بيمارستان امام 
رضا (ع)، وابسته به دانشكده پزشكي دانشگاه مشهد مشغول 
به كار شد. در ارديبهشت 1364 به سمت دانشياري و در مهر 
ماه 1370 به مقام استادي گروه آموزشي بيماريهاي داخلي 
دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد ارتقاء يافت. 
پزشكي  علوم  دانشكده  تاسيس  در  باللي  مهدي  پروفسور 
بيرجند مشاركت داشته و از سال 1367 به عنوان عضو هيئت 
امناي اين دانشكده در مشهد همكاري نموده است. نامبرده 
از سال 1382 سردبيري مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي 

بيرجند را عهده دار مي باشد.

باللى عضو هيئت موسس انجمن سم شناسي و مسموميت 
هاي كشور (از خرداد 1371 تا مهرماه 1377) و از مرداد 1380 
تا مهر ماه 1382 رياست هيئت مديره اين انجمن را عهده 

دار بوده است.
پروفسور باللي از تيرماه 1370 به مدت سه سال به عنوان عضو 
كميسيون پزشكي شوراي پژوهش هاي علمي كشور فعاليت 
داشته است. وي دبير هفتمين كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي 

ايران (مهرماه 1364) و سومين كنگره سراسري مسموميتها 
 (مهرماه 1372) و همچنين مدير امور بين المللي اولين كنگره 
 بين المللي پزشكي گازهاي شيميائي جنگي (خرداد 1368)

بوده است.

پرفسور باللى عضو جامعه
 سم شناسان بالينى اروپا شد

جامعه  عضو  عنوان  به   1363 خرداد  در  باللي  پروفسور 
عضويت  به   1365 مرداد  در  و  اروپا  باليني  شناسان  سم 
كنترل  مراكز  و  باليني  شناسي  سم  جهاني  فدراسيون 
دبير  و  مديره  هيئت  عضويت  به   1373 آبان  در  و   سموم 
منطقه اي مديترانه شرقي فدراسيون مذكور انتخاب گرديد. 
وي از مرداد 1365 به عنوان كارشناس افتخاري و مشاور 

سم شناسي باليني سازمان بهداشت جهاني فعاليت داشته و 
از اسفند 1369 تا كنون سرپرستي چندين گروه كار پروژه 
سم شناسي بين المللي (INTOX) اين سازمان را عهده 
دار مي باشد. پروفسور باللي از سال 1379 تا كنون عضو 
 (IPCS) كميته برنامه ريزي ايمني شيميائي و سم شناسي
 1369 آبان  در  وى  باشد.  مي  جهاني  بهداشت  سازمان 
و  آسيا  پزشكي  شناسي  سم  جامعه  رئيس  نائب  سمت  به 

اقيانوسيه و در آبان 1373 در تايپه پايتخت تايوان به رياست 
سمت  اين   1381 ماه  آذر  تا  و  گرديد  انتخاب  جامعه   اين 

را به عهده داشت.

باللى در بسيارى از همايش ها بين المللى به 
عنوان سخنران شركت داشته است

المللي بين  كنگره  اولين  رياست  باللي   پروفسور 
سم شناسي پزشكي آسيا واقيانوسيه و همچنين پنجمين كنگره 
سراسري سم شناسي ومسموميت ها كه در مهر ماه 1376 در 
دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد عهده دار بوده است. 
وى در بسياري از همايشها و كنفرانسهاي ملي، بين المللي و 
جهاني درمان شناسي، فارماكولوژي و سم شناسي باليني به 
عنوان سخنران مدعو شركت نموده و رياست جلسات و گروه 

هاي كاري و كارگاهي را دارا بوده است.
پروفسور باللي عضو فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري 
ارزشيابي و  ممتحنه  هاي  هيئت  و  ايران   اسالمي 

رشته هاي تخصصي سم شناسي و مسموميت ها در وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. 

استاد باللى در سال 1376 به عضويت دائمى 
آكادمى علوم جهان در آمد

باللى در خرداد 1376 به عضويت دائمي آكادمي علوم جهان 
در حال پيشرفت (TWAS) كه مركز آن در كشور ايتاليا 
مي باشد، انتخاب گرديد. پروفسور باللي در مرداد 1383 به 
هاي  منع سالح  سازمان  مشورتي  علمي  شوراي  عضويت 
شيميائي (الهه، هلند) انتخاب و در پنجمين نشست اين شورا در 

اسفند 1383 به اتفاق آرا به نائب رئيسي اين شورا انتخاب گرديد.

استاد باللى صاحب تاليفاتى زيادى
 به زبان فارسى و انگليسى مى باشد

زمينه  در  متعدد  انتشارات  و  تاليفات  صاحب  وي 
و  شناسي  درمان  پزشكي،   شناسي  سم  شيمي،   هاي 
(تك  منوگراف  و  كتاب   21 شامل  ها  مسموميت 
مقاله   90 انگليسي،  و  فارسي  هاي  زبان  به  نگار) 
و  داخلي  علمي  مجالت  و  پزشكي  نشريات  در  علمي 
و  علمي  هاي  كنگره  در  مقاله  خالصه   212 و   خارجي 
زبان  به  المللي  بين  و  كشور  پزشكي  هاي  كنفرانس 
باللى  استاد  باشد.  مي  فرانسه  و  انگليسي  فارسي،  هاي 
مختلف  هاي  زمينه  در  متعددي  هاي  نامه  تقدير  و  جوائز 
سم  با  مرتبط  درماني  و  بهداشتي  پژوهشي،  آموزشي، 
 شناسي و مسموميت ها در سطح كشور و در مجامع علمي 
سال 1379  نمونه  پزشك  است.  نموده  كسب  المللي  بين 
نمونه  پژوهشگر  خراسان،  استان   1381 سال  و  كشور 
و  كشور  نمونه  پژوهشگر  و  مشهد  دانشگاه   1364 سال 
دانشگاه علوم پزشكي مشهد در سال 1384، جوائز بهترين 
سخنراني و پوستر از همايش هاي بين المللي سم شناسي 
حوادث  و  فوريتها  جهاني  جامعه  و  متعدد  سالهاي  در 
علمي افتخارات  جمله  از  ميالدي  سال 2006  در   پزشكي 

 ايشان مي باشد.

با نام آوران استان

دكتر مهدى باللى مود؛ پدر علم سم شناسى ايران

عكس و مكث

مراسم تشيع استاد تيتر ايران
دكتر حسين قندى

نام آوران

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

آيا مى دانيد  با هزينه اى كه براى مراسم و تشريفات اموات در قبرستان انجام مى شود ، مى توان چند مدرسه ساخت 
كه تا بناى آن استوار است ثوابش به روح آن مرحوم برسد؟              اداره كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبى
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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

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

قيرگونى
10 سال ضمانت

 و بيمه ايران

انواع باطرى هاى ايرانى و خارجى ، سبك و سنگين 

به مناسبت والدت حضرت على (ع) با تخفيف ويژه در خدمت همشهريان عزيز مى باشد.

افتتـاح  شد

نبش مدرس 1       
32234251 - 09153403494   

     09156633327 - كلينيك تخصصى زانتيا



طراح: نسرين كارى                        

اسامى  فهرست  سياهه،  افقي: 1- 
– سوفسطايي بنام يونان 2- عبادت  
پارلمان   – سخت  بسيار  كردن– 
استان  شهر  دومين    -3 روسيه  
عضو   – مساحت  لحاظ  به  كرمان 
كنار   – عدالت  فرياد   – شنوايي 
صندلي 4- كنايه از چشم – آمد و 
نماد   – سرشت   – شد  5- گشت 
 – اقوام  از   – نصرت   -6 فرانسه 
شعله آتش 7- مچاله شده – رشته 
– برهان – واژه بيزاري 8-  ظاهر 
 – تعجب  حرف   – دهان   – بنا 
قديم  جيحون    -9 قديم  خراسان 
حرف   – قاطع  نمرات-   ريز   –
جرأت   – تشبيه  ادات   -10 نفرت 
داشتن – شهري تاريخي در استان 
مازندران 11-  قهوه خانه – جمع 
پيشوايي  مادربزرگ 12-    – نكته 
– از نقاط ديدني مشهد 13-  عضو 
دوم  و  نود  سوره   – فرزند   – پا 
الف 14-  درخشان  كاله   – قرآن 
"– صبحانه نخورده – هدف 15- به
گفته  وب  بر  مبتني  هاي   برنامه 
مي شود كه براي نگهداري بحثها 
و نوشته هاي كاربرهاي يك وبگاه 
به كار مي روند – شهري در استان 

فارس

كشور  پايتخت   -1 عمودي: 
آفريقايي گابن – دنباله رمان بر باد 
رفته 2-  سنگ قيمتي – هدايتگر 
براي  مشهور  بسيار  افزاري  نرم   –
طراحي سه بعدي و انيميش نسازي 
3-  يك دور تنيس – پاره و بخش 
– تاك – تنگه 4-  باب – واضح 
– اسب چاپار – بوي ماندگي 5- از 
اجزاي شيريني – پارانشيم 6- عضو 
بچه  صداي   – گناه  عقوبت   – پا 
7- طريق كوتاه – فصل – ضمير 
 -8 شده  پيچيده  نخ   – مفعولي 
بخشي از اوستا – شهري در استان 

گلستان 9- ديگ دهان گشاد – نزد 
– خوردني متعجب – پايين حوض 
10-  الكترود انجام عمل اكسايش 
روسي  نژاد   – نيش  دندانهاي   –
شست   – خودمان  پول  واحد   -11
وشوي بدن در آب سرد 12- دوستي 
به خشخاش  بعضي   – مطابقت   –
گذارند – ناني است نازك مانند كاغذ 
13- هوله – پرگو مي زند – چرخ 
فرمانده   -14 فرنگي  ماه   – تانك 
سپاه – وسيله شخمزني در قديم – 
خزنده گزنده 15- ارگانيسم – بازيگر 

مرد فيلم دل بي قرار
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پاسخ جدول 3205

يكشنبه * 6 ارديبهشت 1394 * شماره 3205 

ضرب المثل بيرجندى

بل ار كمر تو نخ خورد
بيل بر (به) كمر تو نخواهد خورد.

طعنه اى است به كسى كه از انجام كارى، با خريد 
چيزى يا تعهد مسئوليتى، بيم دارد

بل خو ار كمر تو نخورده ( بل ار كمر تو نخورده)
بيل كه بر (به) كمر تو نخورده 

(بيل بر (به) كمر تو خورده)
همان، اما در اشاره به كسى

 كه كار يا مسئوليتى را قبول نمى كند.

استاد زرنگ و دانشجوها

چهار دانشجو كه به خودشان اعتماد كامل داشتند يك 
هفته قبل از امتحان پايان ترم به مسافرت رفتند و با 
خوشگذرانى  به  حسابى  ديگر  شهر  در  خود  دوستان 
پرداختند.اما وقتى به شهر خود برگشتند متوجه شدند 
كه در مورد تاريخ امتحان اشتباه كرده اند و به جاى سه 
شنبه، امتحان دوشنبه صبح بوده است. بنابراين تصميم 
گرفتند استاد خود را پيدا كنند و علت جا ماندن از امتحان 
را براى او توضيح دهند. آنها به استاد گفتند: «ما به 
شهر ديگرى رفته بوديم كه در راه برگشت الستيك 
خودرومان پنچر شد و از آنجايى كه زاپاس نداشتيم تا 
مدت زمان طوالنى نتوانستيم كسى را گير بياوريم و از او 
كمك بگيريم، به همين دليل دوشنبه دير وقت به خانه 
رسيديم.»..... استاد فكرى كرد و پذيرفت كه آنها روز بعد 
بيايند و امتحان بدهند.چهار دانشجو روز بعد به دانشگاه 
رفتند و استاد آنها را به چهار اتاق جداگانه فرستاد و به 
هر يك ورقه امتحانى را داد و از آنها خواست كه شروع 
كنند....آنها به اولين مسأله نگاه كردند كه 5 نمره داشت. 
سوال خيلى آسان بود و به راحتى به آن پاسخ دادند.....

سپس ورقه را برگرداندند تا به سوال 95 امتيازى پشت 
ورقه پاسخ بدهند كه سوال اين بود: « كدام الستيك 

پنچر شده بود ؟»

اونقدر  كنم  مى  فكر  وقتها  بعضى  وودروف:  رونالد 
دارم براِى زندگى مى جنگم، كه وقتى براى زندگى

 

 كردن ندارم.
ديالوگ فيلم 

 باشگاه خريداران داالس(2013) اثر ژان مارك ولى

*  شما ممكن است بتوانيد گلى را زير پا لگدمال كنيد، 
اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد. 

* نگاهت رنج عظيمى است، وقتى بيادم مى آورد كه 
چه چيزهاى فراوانى را هنوز به تو نگفته ام . 

به  كه  است  عقل  تنها  مردم  تمامى  بين  در   *
اندازه  به  مى كنند  فكر  زيرا همه  تقسيم شده   عدالت 

كافى عاقلند. 

از بزرگى نترس؛ بعضى بزرگ زاده مى شوند، 
برخى بزرگى را به دست مى  آورند و بعضى بزرگى 

را به دامانشان مى  اندازند.

حيف نون قهرمان شنا مى شه، ازش مى پرسند: از 
كجا شروع كردى؟ مى گه: از زمين خاكى!

تا ز پير مكتب دل درسها آموختيم           
 در كالس معرفت اول وفا آموختيم

غالمحسين يوسفى (ناقوس)

از نزديكي با كسي كه قادر به حفظ
 اسرار و رموز زندگي خود نيست پرهيز كن.

خيلى اوقات آدم از آن دسته از چيزهاى بد ديگران 
ابراز انزجار مى كند كه در خودش وجود دارد

دكتر على شريعتى

اهميت و تاثير روان شناختى رنگ ها بر خلق و خوى 
بيش  نيست.  پوشيده  بر كسى  افراد،  اجتماعى  و  فردى 
از 32 ميليون رنگ در طبيعت شناخته شده كه همگى 
نشان از خالقى دارند كه آن ها را هدفمند آفريده و رمزى 

ناشناخته يا شناخته شده در آن ها نهفته است.
 مغز انسان تاكنون تنها توانسته بخش ناچيزى از مخلوقات 
را تجزيه و تحليل كند و براى وجودشان داليل محكمى 

ارائه دهد.
فرم پايه  بر  نظر تصويرى،  از  را  عالم هستى   پروردگار، 

 و رنگ، بنيان نهاده و در هر ذره اى معنا و انرژى خاصى 
را نهفته تا آدمى آن ها را بشكافد و فلسفه وجودى شان 
 را دريافته و از اين نشان به خالق خود دست يابد. طبيعت 
انسان  به عنوان  باشد، ولى ما  توانست بدون رنگ  مى 
را سياه و سفيد  پيرامون خود  توانيم محيط  نمى  هرگز 
ببينيم. در آغاز تصور چنين موقعيتى، شايد اين موضوع 
ديدنى و هيجان انگيز باشد، اما پس از چندلحظه همه 

چيز زيبايى و هيجان خود را از دست مى دهد.
براى اثبات اهميت رنگ ها توضيح چندانى الزم نيست. 
رنگ ها در ذات وجودى مخلوقات قرار گرفته و جدايى 
اشيا  از  را  جنسيت  توان  نمى  كه  گونه  همان  ناپذيرند. 
همه كرد،  جدا  آن  از  توان  نمى  هم  را  رنگ   گرفت، 
رنگ ها با ما سخن مى گويند، لبخند مى زنند، ما را در 
خود فرو برده و بر ماتاثير مى گذارند؛ مانند اصوات! به 

كارگيرى ناشيانه رنگ به وسيله بيشتر مردم، به ويژه در 
جوامع شرقى، خلق و خوى افراد، نداشتن تنوع و يكنواختى 
در به كارگيرى برخى از رنگ ها، دامنه كاربرد علمى رنگ 
را به خصوص در پوشش هاى فردى، با اشكاالت قابل 
توجهى رو به روكرده كه در درازمدت تاثير مخرب آن 
آشكارا به چشم مى خورد. در چنين جوامعى، بدون آن 
كنند،  صادر  خاصى  دستور  حاكم  قوانين  و  مذاهب   كه 
غيرمعقولى نسبت  به  مختلف  سنين  در  ها   رنگ 

تقسيم بندى شده و به كار گرفته مى شوند. كاربرد بسيار 
منفى رنگ ها در درجه اول در كهنساالن و سپس در 

جوانان و افراد ميانسال قابل مشاهده است.
خاكسترى،  سياه،  هاى  رنگ  از  درازمدت  استفاده 
ها  آن  از  كهنساالن  اغلب  كه  اى  سورمه  و  اى   قهوه 
استفاده مى كنند، رفتار نادرستى است؛ زيرا اين رنگ ها با 
گذشت زمان، موجب بروز كسالت هاى روحى و روانى يا 
تقويت آن ها مى شوند. رنگ هاى سرد و كدر، فشار خون 
را كاهش داده و نشاط را از ديدگان دور مى كنند. تنوع در 
پوشش لباس، در همه گروه هاى سنى اهميت دارد، زيرا 
تكرار يك رنگ، حتى اگر رنگ شاد و روشنى باشد، به 
شدت كسالت آور است. رنگ ها، بر خلق و خوى فردى 
و اخالق روزمره افراد تاثير فراوان دارند. با توجه به سن 
خاص خود، در هر سنى كه هستيد تصور كنيد كه با كت 
و شلوار خاكسترى يا با مانتو و شلوار قهوه اى يا مشكى، 

به مدت يك سال هر روز صبح، در آينده نگاه مى كنيد و 
سپس به محل كارتان مى رويد.

در طى روز چندين بار به خودتان در شيشه ويترين مغازه 
ها يا در آينه مى نگريد و ديگران بارها به شما خيره مى 
شوند. خودتان تصور كنيد كه اين يكدستى و يكنواختى، 
چه باليى بر سر شما و مخاطبان شما مى تواند بياورد.

در مقابل، تصور كنيد يك سال با استفاده از رنگ هاى 
مختلفى مانند قرمز، سبز، آبى، زرد و ديگر رنگ ها، سر 
كارتان حاضر مى شويد و خودتان را در قالب رنگ هاى 
مختلف مى بينيد، يا اينكه ديگران شما را با اين همه تنوع 
مى بينند، بى شك بيش از اين كه تنوع رنگ ها براى 
شما موثر باشد، براى جذب مخاطبان شما موثر خواهدبود! 
فرهنگ  از  ها  رنگ  برخى  كارگيرى  به  محدوديت  اگر 
اجتماعى كمى دور مى شد، رنگ چه معجزه هاى كه 
نبود،  مهم  ها  آن  تنوع  و  ها  رنگ  اگر  زيرا  كرد!  نمى 
زمين، گل  و  آسمان  يعنى  آفرينش،  نمادهاى  زيباترين 
ها و درختان، دريا و آب و... با اين همه تنوع رنگ و فرم 
آفريده نمى شد. تنواع رنگ ها نه تنها در پوشش هاى 
 فردى بلكه در چيدمان و ديگر فضاهاى محيط زندگى
بى تاثير نيست. رنگ ها مى توانند زنده كنند و بميرانند، ما 
 كدام يك را مى خواهيم؟ چرا از آن ها كمك نمى گيريم؟ 

چرا آن ها را جدى نمى گيريم؟
در  تواند  مى  پرنشاط  و  گرم  هاى  رنگ  از  گيرى  بهره 

باالبردن احساس حركت، نشاط و هيجان، تقويت قدرت 
حافظه و بينايى و گرماى بيشتر بدن، بسيار موثر باشد. 
رنگ هاى گرم؛ به خصوص قرمز و نارنجى، در افزايش 

قدرت جسمانى بسيار تاثير مى گذارند.
خود را در زمستانى بسيار سرد، در ميان برف ها، با لباس 
آيا  ببينيد  كنيد.  تصور  روشن  آبى  يا  خاكسترى  سفيد، 
سرماى بيشترى احساس مى كنيد؟ چند لحظه بعد خود را 
با لباسى قرمز يا نارنجى تصور كنيد. چه احساسى خواهيد 
داشت؟ در تابستان و گرماى سوزان چطور؟ حتما خواهيد 
آبى آسمانى، در احساس  و  لباس هاى سفيد  گفت كه 
سردى و گرمى بدنتان موثرند. زندگى روزمره ما به اندازه 
كافى يكنواخت و كسل كننده است! پس چه بهتر كه آن 
را با استفاده درست و علمى از رنگ ها، كه خود منبع 
انرژى بسيار موثرى هستند، تغيير دهيم. تنوع در رنگ 
لباس ها در هر سنى كه هستيد؛ در اولين برخورد شما با 
مخاطبان، به ويژه افرادى كه هميشه شما را مى بينند، 
لبخندى نرم و پرنشاط ايجاد مى كند، كه اين خود خالى 
از لطف نيست.رنگ هاى سرد، به خصوص گروه آبى، در 
آرامش فكر و سكون و سكوت موثرند و رنگ هاى گرم، 
در ايجاد انرژى و نشاط تاثير بيشترى دارند.در جامعه ما، 
افسردگى، زندگى جوانان و بسيارى از افراد ديگر را دربر 

گرفته و آنها را به كسالت و خستگى گرفتار كرده است.

5

پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

و به راستى نوح را به سوى قومش فرستاديم پس در ميان آنان نهصد و پنجاه سال 
درنگ كرد تا طوفان آنها را در حالى كه ستمكار بودند فرا گرفت. عنكبوت آيه 14

حديث روز

بهترين كارها در پيش خدا آن است كه (بينوايي را)سير كنند ، يا قرض او رابپردازند 
يا زحمتي را از او دفع نمايند .  حضرت محمد (ص)

سخن پير قديم 

فالش بك

رنگ لباس هايت نشان از خلق و خوى تو دارد

قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

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

را تجربه كنيد.   09158668002
يك همكار خانم براى كار در دفتر 
نمايندگى بيمه  كوثر كد 5440 

نيازمنديم.   32447068

 تعدادى بازارياب 
با سابقه و حقوق عالى نيازمنديم.

32220024
يك منشى بازنشسته آقا

 با روابط عمومى باال نيازمنديم.
09155626909 - شهريارى

شركت ميناى سرخ شـرق 
تعدادى افراد تحصيلكرده 
(ترجيحا خانم) براى فروش

 در شهرستان ها نيازمند است.
09151650431- 32255243

همكار خانم يا آقا براى فروشندگى 
با حقوق عالى و تمام وقت

نيازمنديم.
32449254 - 09159644822

 فروش زمين 200 مترى در دولت  43 
با  جواز براى ساخت ، قيمت: 140 ميليون 

معاوضه با خودرو     09151614191

يك كلينيك تخصصى زيبايى  با  كليه 
لوازم و امكانات با موقعيت عالى و قيمت 

مناسب به فروش مى رسد.   
09333155509 

فروش اتاق پيكان وانت با ارتفاع 1/60 
مخصوص پخش با  چادر مخصوص

09150809738

فروش پژو  مدل 82، انژكتورى 
فرانسوى ، نقره اى ، تمام رنگ 

 رويت عالى     09152694800

 مغازه 65 مترى به رهن و اجاره 
واقع در سه راه اسدى بين مطهرى 2 و 4 

 واگذار مى شود.    09159633054

فروش نقدى پاترول چهار درب 
 سفيد ، هيدروليك ، كولردار

  بيمه و الستيك كامل ، داخل كرم 
 بسيار تميز يا معاوضه با پژو

09151638892

فروش باغ ويال با امكانات آب و برق
 و يك ساعت آب چاه موتور 

همراه با درختان ميوه 
واقع در روستاى معصوم آباد

09010749275

باغى به متراژ 1000 متر با انواع 
درختان ميوه و نيم ساعت آب 
از چاه عبدالهى واقع در تقاب

 به فروش مى رسد.
09156687906

يك باب منزل همراه يك دربند 
مغازه واقع در پاسداران 26 
رهن و اجاره (ترجيحا رهن) 

داده مى شود.
09156687906

اصل  گواهينامه  موقت  پايان 
تحصيالت  كاردانى (رشته فرش) 

 دانشگاه آزاد اسالمى به نام 
رزا خسروى  فرزند مصطفى  مفقود 
شده از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تدريس خصوصى رياضى  عمومى 1و 2  
معادالت  ديفرانسيل ، الكترونيك 

 سيگنال و سيستم    09109197822

موتور كامل زانتيا دو هزار با نامه 
براى نقل و انتقال
09150809738

فروش  زمين  با  بهترين موقعيت 
سند دار ، براى  ساخت ويال

09155629644

 فروش پوشاك مردانه در راسته بازار 
با موقعيت  عالى و پروانه  كسب

09157710431

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

09151608440 - چهكندى نژاد

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم
09151632890 - سبزه بين

قابل توجه شركت ها ، موسسات 
و نهادهاى دولتى 

 فروش يك واحد مسكونى واقع در 
فلكه اول مدرس ، مقابل پاساژ الماس 

به متراژ تقريبى 214 متر كه 22 متر آن 
 تجارى بوده يا با آپارتمان 3 طبقه 

در جنوب شهر ، محدوده توحيد تا آوينى 
معاوضه مى شود.    09358034128

 يك خانم داراى سابقه كار
 براى دفترنمايندگى بيمه نيازمنديم.  

32236790 -09159145322

يك نفر حسابدار با سابقه كار 
نيازمنديم. 

32233016  ساعت تماس: 8 تا 14
سمسارى تهران پارس
 تمام لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

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

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

 09158651167- شهريارى

فروشگاه الستيك  اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

تعدادى خانم آشنا به كامپيوتر 
با روابط عمومى باال نيازمنديم.

09156665436 - 32238124

  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
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اخبار ورزشى

سالمانه : افزودن نعناع و رزمارى به رژيم غذايى مى تواند براى سالمت مفيد باشد.«نعناع شبيه يك آرام كننده براى معده دردهاى طوالنى مدت است. در 
حال حاضر نعناع به عنوان يك عامل ضد سرطانى به شمار مى رود». «رزمارى حاوى آنتى اكسيدان هاى قدرتمند و ويتامين هاى مختلفى است و مى تواند 
براى درمان سوءهاضمه مورد استفاده قرار گيرد. براى بهره بردن از فوايد آن مى توان از رزمارى در تهيه مرغ، نان و سبزيجات استفاده كرد.»

آشنايى با خواص شگفت انگيز «نعناع» و «رزمارى» !

پيست موتورسوارى و اتومبيل سوارى 
در بيرجند افتتاح شد

منظوره  چند  پيست  از  بردارى  بهره  با  همزمان 
بيرجند،  اميرآباد  اتومبيلرانى  و  سوارى  موتور 
حضرت  والدت  مناسبت  به  اى   جشنواره 
آكروباتيك  و  نمايشى  حركات  اجراى  با  (ع)  على 
و  ديفرانسيل  دو  و  آرسى  هاى  اتومبيل  و  موتور  با 
حركات نمايشى عبور از حلقه آتش و پرش از روى 6 

اتومبيل با حضور مسئولين برگزار شد. 
جوانان  و  ورزش  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
 شهرستان بيرجند،  در اين جشنواره از محمد خانى و سعيد 
قربان زاده قهرمان موتورسوار راه يافته به اردوى تيم 
اين جشنواره  در  است  تجليل شد. شايان ذكر  ملى 
اداره  ورزش  توسعه  معاون  سرپرست  حضور  با  كه 
و  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس  كل، 
برگزار  ورزشى  هاى  هيئت  وروساى  پيشكسوتان 
شد، از سينا داشگر 8 ساله  به عنوان خردسال ترين 
به  تجليل  نيز  كشور  شرق  قهرمان  و  سوار  موتور 

عمل آمد.

اعزام امير حسين عباسپور به مسابقات 
انتخابى تيم ملى نوجوانان كشور

ملى  تيم  انتخابى  مسابقات  به  عباسپور  امير حسين 
نوجوانان كشور كه از پنجم تا ششم ارديبهشت ماه  
انقالب  مجموعه  ميز  روى  تنيس  ملى  آكادمى  در 
با مربيگرى و سرپرستى  در تهران برگزار مى شود 
محمدرضا عباسپور اعزام شد. عليرضا رهنما حقيقى 
، على  (تهران)  امين احمديان   ، (آذربايجان شرقى) 
(مركزى)  رضايى  مرتضى  (مازندران)،  شعارى  اكبر 
عباسپور  اميرحسين   ، (گلستان)  خسرونژاد  آرين   ،
(خراسان جنوبى) ، حميد شمس (البرز) ، على نظرى 

(لرستان) بازيكنان حاضر در اين مسابقات هستند.

همايش پياده روى خانوادگى
 در بيرجند    برگزار شد

 
همايش پياده روى خانوادگى با حضور جمع كثيرى 
از همشهريان و خانواده هاى ورزش دوست بيرجند 
به  از مسير ميدان جماران  اين همايش  برگزار شد. 
سمت بند دره برگزار و جوايز نفيسى به قيد قرعه به 

شركت كنندگان اهدا شد. 
تاثير  و  سالمت  هفته  مناسبت  به  است؛  گفتنى 
عدد   4 همايش،  جوايز  جامعه  سالمتى  در  ورزش 
از  بعد  كه  بود  ورزشى  لوازم  پكيج   65 و  دوچرخه 
با  همايش  اين  اهداشد.  برندگان  به  مراسم  اتمام 
ايران  تاج  ادارى  مبلمان  فروشگاه  مالى  مشاركت 

نماينده رسمى شركت نيلپر برگزار شد.

بايدها و نبايدهاى تغذيه سالمندان

جام جم سرا: سالمندان مى توانند از همان غذاى 
ماستشان  بايد  مثال  ولى  كنند،  استفاده  خانواده 

گوشت هاى  با  غذاهايى  و  باشد  كم چرب تر 
گروه  اين  غذاى  كنند.  مصرف  آسان هضم تر 
مواد  واقع  در  باشد.  هم  كم نمك تر  بايد  سنى 
غذايى مورد نياز سالمندان مانند ميانساالن بايد 
شامل چربى، قندها، پروتئين، ويتامين ها و مواد 

معدنى باشد و نبايد هيچ  كدام از اين گروه ها را 
اينها،  بر  از رژيم غذايشان حذف كنند.  عالوه 
برابر   1,5 حدود   Dويتامين به  سالمندان  نياز 
ميانساالن است. همچنين بايد حتما فرآورده هاى 
لبنى كم چرب مصرف كنند و چربى گوشت را 

كامال بگيرند تا به چربى خون مبتال نشوند. 

بيمارهايى با عالمت خستگى 

ريشه  مى تواند  مفرط  خستگى  نيوز:  سالمت   
در عوامل مختلفى داشته باشد كه بيمارى هاى 

به  مى تواند  و  بوده  آن  علل  از  يكى  جسمى 
صورت خستگى ظاهر شود. كم خونى، مشكالت 
كليوى، كم كارى تيروئيد، بيمارى هاى قلبى و 
تنفسى نياز به انرژى بااليى دارند و زمانى كه 
كامل  صورت  به  الزم  رسانى  خون  و  انرژى 
انجام نگيرد فرد احساس خستگى مى كند. يكى 
احساس  افسردگى،  عالمت هاى  شايع ترين  از 
خستگى مفرط مى تواند باشد همان طور كه فرد 
احساس افسردگى در خلق مى كند. همچنين از 
اشتها  به كمبود  ديگر عاليم خستگى مى توان 
و كم خوابى اشاره كرد. يكى از عاليم سرطان 
لوزالعمده، احساس خستگى و افسردگى مى تواند 
در  ريشه  فردى  خستگى  احساس  اگر  باشد. 
افسردگى داشته باشد بايد به روانپزشك مراجعه 

كرده و تحت دارو درمانى قرار گيرد.

عاليم اختالل در تصفيه خانه  بدن

تصفيه خانه   عنوان  به  كليه ها  سرا:  جم  جام 
و  اندام ها  سالمت  حفظ  در  حياتى  نقش  بدن 
باعث  مختلفى  عوامل  ولى  مى كنند،  ايفا  بدن 
مى شود آنها وظيفه اصلى خود را انجام نداده و 
مشكالت كليوى متعددى ايجاد شود. فردى كه 
از بيمارى كليوى رنج مى برد، معموال به سختى 

بين چاقى  ارتباطى  به خواب مى رود. همچنين 
وقفه  دارد.  وجود  كليوى  مزمن  بيمارى هاى  و 
تنفسى در خواب نيز در مبتاليان به بيمارى هاى 
احساس  و  است.خشكى  معمول  بسيار  كليوى 

از ديگر نشانه هايى  است كه  خارش در پوست 
بايد جدى گرفت. احساس دفع ادرار در فواصل 
نزديك به هم يكى از شايع ترين نشانه هاى بروز 
معموال  مى رود.  شمار  به  كليوى  بيمارى هاى 
بيمارى هاى  از  كه  افرادى  چشم هاى  اطراف 

كليوى رنج مى برند، متورم و پف كرده است. 

لبخند زيبا مى خواهيد، بخوانيد 
 

 شهرخبر: وقتى اول نخ دندان مى كشيد، مسواك 

زدن موثرتر مى شود. اگر نخ دندان در دسترس 
نداريد، مى توانيد از خالل دندان استفاده كنيد.براى 
حفظ كارايى مسواك و لبخند زيبا، مسواك خود را 
هر سه تا چهار ماه يك بار عوض كنيد. سعى كنيد 
دو بار در ماه مقدارى جوش شيرين (همانند خمير 
دندان) بر روى مسواك خود بريزيد سپس دهانتان 

را شستشو دهيد تا خنده تان زيبا تر شود. 

 ايمنى غذا در هنگام خريد
 مواد غذايى :

1-براى دستيابى به غذايى سالم و ايمن، در هنگام 
خريد، مواد غذايى را از فروشگاهها و مراكز معتبر 
خريدارى كرده و از خريدن مواد غذايى كه در خارج 
از فروشگاه يا در معرض نور آفتاب و هواى محيط 
نگهدارى مى شوند خوددارى كنيد. 2-در هنگام 
خريد برچسب مواد غذايى را از نظر تاريخ توليد، 
انقضاء ،شماره پروانه ساخت يا كد بهداشتى، پروانه 
بهره بردارى بهداشتى، اسم و آدرس كارخانه بررسى 
كنيد و از خريد مواد غذايى تاريخ مصرف گذشته 
خوددارى كنيد.3- بهتر است از خريد بسته هاى 
آسيب ديده مواد غذايى، دچار پارگى، لهيدگى و يا 
نشتى اجتناب گردد.4-از خريد قوطى كنسرو ضربه 
خورده، فرورفته، باد كرده و زنگ زده خوددارى و در 
صورت مشاهده آسيب الك داخل قوطى كنسرو پس 
از باز كردن در ، از مصرف آن خوددارى كنيد. 5-از 
خريد مواد غذايى فله اى نظير چيپس، رب، خيارشور، 
ترشى وغيره خوددارى نماييد زيرا  به دليل مشخص 
نبودن محل توليد و زمان انقضاء مى تواند سالمت 
 مصرف كنندگان را با مخاطرات جدى رو برو سازد. 
 مركز اطالع رسانى غذا - روابط عمومى معاونت 

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

عاليم اختالل در تصفيه خانه  بدن

22 فقره تصادف در معابر 
درون شهرى استان اتفاق افتاد

فارس : رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خراسان 
فقره   22 گذشته  هفته  طول  در  گفت:  جنوبى 
افتاد.  اتفاق  استان  درون شهرى  معابر  در  تصادف 
نفر   28 اين مدت  در  كرد:  اظهار  سرهنگ رضايى 
وى  شدند.  مجروح  تصادفات  اثر  در  شهروندان  از 
توجه  تصادفات  از  درصد   41 علت  اينكه  بيان  با 
نكردن به جلو بوده است، يادآور شد: همچنين علت 
27 درصد از آن رعايت نكردن حق تقدم، 9 درصد 
توانايى نداشتن در كنترل وسيله نقليه و 23 درصد 

ساير عوامل بوده است.

جاساز 95 كيلو ترياك 
در الستيك خودرو

فارس: فرمانده انتظامى نهبندان از كشف 95 كيلو گرم 
ترياك در اين شهرستان خبر داد. غالمرضا شاهوردى 
حسينى  شهيد  بازرسى  ايستگاه  ماموران  كرد:  اظهار 
سهل آباد،حين كنترل خودروهاى عبورى به يك دستگاه 
كاميون كشنده اينترناش كه از سمت زاهدان به سمت 
مشهد در حال تردد بود مشكوك شده و خودرو را براى 
بازرسى متوقف كردند. وى افزود: پس از تالش چند 
ساعته ماموران، مقدار 95 كيلوگرم نوع ترياك كه به طرز 
بسيار ماهرانه اى در الستيك هاى عقب قسمت كشنده 

خودرو جاسازى شده بود، كشف و متهم دستگير شد.

قرار پليس با اعضاى باند بزرگ 
كالهبردارى

 
ويژه  انتظامى  فرمانده  جانشين  خبرنگاران:  باشگاه 
غرب تهران از انهدام باند كالهبردارى اسناد دولتى 
در شهريار خبر داد.سرهنگ گلزارى گفت: با اعالم 
خبرى مبنى بر اينكه اشخاصى با تشكيل دفتر كار و  
معرفى خود به عنوان مامور دولت اقدام به استخدام 
گذرنامه،  گواهينامه،  جعل  دولتى،  ادارات  در  افراد 
كارت ملى و كالهبردارى از مردم مى كنند بالفاصله 
قرار گرفت. بررسى موضوع در دستور كار ماموران 

ماموران با قرار صورى با دو نفر از متهمان در شهريار 
به محل اعزام شدند و آنان را دستگير كردند.

پدر، مرگ دردناك دختر 3 ساله اش 
را رقم زد 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس راهور يزد گفت: بر اثر 
بى احتياطى راننده يك دستگاه كاميون بنز در حركت با 
دنده عقب، دختر بچه سه ساله جان خود را از دست داد. 
سرهنگ جمشيدى اظهار كرد: خبر تصادف فوتى يك 
 دستگاه كاميون بنز با عابر پياده از طريق مركز فوريت هاى 
پليسى اعالم شد و عوامل پليس در محل حادثه حضور 
پيدا كردند. وى افزود: با بررسى هاى افسر كارشناس 
مشخص شد راننده كاميون اقدام به حركت با دنده عقب 
كرده كه با فرزند خودش به نام « ر.م» سه ساله برخورد 
مى كند و اين تصادف منجر به مرگ كودك مى شود. 

قتل دلخراش پدر به دست 
فرزند 15 ساله

باشگاه خبرنگاران : جسد مرد 60 ساله اى كه توسط همسر 
و فرزندش در مشهد به قتل رسيده بود، از عمق چاه 
فاضالب خارج شد.سرپرست نيروهاى اعزامى آتش نشانى 
مشهد با اشاره به اينكه نيروهاى آتش نشانى براى كشف 
جسد به محل حادثه اعزام شدند، افزود: يك نوجوان 15 
ساله با مراجعه به كالنترى محله نسبت به قتل پدر خود با 
همكارى مادرش در سه ماه پيش اعتراف مى كند.به دليل 
اختالفات خانوادگى، پسر و مادرش با بستن پاهاى اين 
فرد او را به داخل چاه فاضالب پرتاب كرده  و روى چاه را 

نيز از خاك و نخاله ساختمانى پر كرده اند.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل   09158076574- نظرى

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 
به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 

09155610262- سيد مهدى فاطمى
ايزوگام شرق

0915  562  9033        0915  562  2050
آدرس: خيابان ارتش-  جنب  جهاد كشاورزى 32233092-3

نيسان قديمى و فرسوده را از 4 تا 6 ميليون 

نقدا در محل خريداريم.  
09155612608   

خريداريم

روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

با ورزش جامعه را از شادابي لبريز كنيم.

فروش 2000 متر باغ  داخل محدوده خدماتى شهر مود 
 با80 اصله نهال زرشك 20 ساله  و  6 ساعت آب از قنات سربندى

  با  قيمت استثنايى          09155623695
حمل بار و اثاثيه منزلفروشى

 با كاميونت مسقف چادردار 
و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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رئيس اداره حفاظت محيط زيست قاين اعالم كرد: تعداد 109 قطعه پرنده تزئينى در شهرستان قاين كشف و ضبط شد. حسن خواجوى گفـت: مأموران يگان حفاظت محيط 
زيست با همكارى مأمورين پاسگاه انتظامى ايست بازرسى قاين از يك دستگاه اتوبوس مسافربرى كه در مسير زاهدان- مشهد در حال تردد بود، تعداد 58 قطعه جوجه طوطى 

سبز و 51 قطعه مرغ مينا كشف و ضبط كردند. وى افزود: در اين رابطه يك نفر متخلف دستگير و پرونده متهم براى رسيدگى قانونى تحويل مراجع قضايى شد.

عروسك هاى تاجمير و حوله بافى خراشاد كشف 109 قطعه پرنده تزئينى در قاين
در راه ثبت جهانى

با ارائه راهكارهاى مؤثر از سوى سعيد آبادى دبيركل 
دفتر  رئيس  خانم الروش  و  يونسكو  ملى  كميسيون 
منطقه اى يونسكو در ايران، عروسك هاى تاجمير و 
حوله بافى خراشاد در آينده نزديك ثبت جهانى خواهند 
شد. عباس زاده معاون هنرهاى سنتى و صنايع دستى 
استان گفت: پيش بينى مى شود پس از استاندارد سازى، 
طى مراحل قانونى مدنظر و اهميت بازار و توليد انبوه 
محصوالت، اين دو دستاوردهاى صنعتگران خراسان 
جنوبى مورد حمايت دفتر يونسكو قرار گيرد. الزم به 
يونسكو در  دفتر منطقه اى  رئيس  ذكر است الروش 
يونسكو در  از طرف  داد: در همايشى كه  ايران قول 
تهران برگزار خواهد شد هفته اى را به عنوان «صنايع 
نظر  در  جنوبى»  خراسان  سنتى  هنرهاى  و  دستى 
بگيرند. وى در بازديد از كارگاه حمايتى توليدى دستان 
پرنوان قول مساعد همكارى با اين مجموعه را داد و 
گفت: در همايش مذكور از محصوالت اين مجموعه 

استفاده خواهد كرد.

جمع آورى3 ميليارد ريال زكات در بيرجند

فارس- مدير كميته امداد امام (ره) بيرجند گفت: طى 
سال گذشته مبلغ 3 ميليارد و 562 ميليون و 800 هزار 
است.  اين شهرستان جمع آورى شده  در  زكات  ريال 
سال  در  شده  جمع آورى  زكات  ميزان  افزود:  قريب 
 128 حدود   92 سال  مشابه  مدت  به  نسبت  گذشته 
درصد رشد داشته است. وى يادآور شد: تعداد عامالن 
زكات در اين شهرستان 84 نفر بوده  و سهم زكات 
 3 مبلغ  شده  جمع آورى  زكات  مجموع  از  مستحبى 

ميليارد و 155 ميليون و 150 هزار ريال بوده است.

تحقيق و پژوهش علمى
 اولويت دفتر تحقيقات كاربردى ناجاى استان

انتظامى  فرماندهى  كاربردى  تحقيقات  دفتر  رئيس 
علمى،  پژوهش  و  تحقيق  گفت:  جنوبى  خراسان 
اولويت دفتر تحقيات كاربردى ناجاى خراسان جنوبى 
حضور  از  ايسنا،  با  گفتگو  در  حيدرى  سرگرد  است. 
استان  انتظامى  فرماندهى  كاربردى  تحقيقات  دفتر 
در نمايشگاه هفته مشاغل خبر داد. وى افزود: دفتر 
كار  نظامى،  امور  بر  عالوه  ناجا  كاربردى  تحقيقات 
علمى و پژوهشى و تأليف و ترجمه نيز انجام مى دهد. 
كاربردى  تحقيقات  دفتر  برتر  مقام  كسب  از  وى 
دفاتر  بين  استان در سال جارى  انتظامى  فرماندهى 
از دانشگاهيان و  ناجا خبر داد و  تحقيقات كاربردى 
تأليف  ارائه مقاله، ترجمه و  پژوهشگران در راستاى 

طرح هاى پژوهش دعوت به عمل آورد.

كمك 4 ميليارد تومانى مردم استان
 به بازسازى عتبات عاليات

استان  عاليات  عتبات  بازسازى  ستاد  رئيس  فارس- 
براى  جنوبى  خراسان  مردم  گذشته  سال  در  گفت: 
بازسازى عتبات عاليات مبلغ 4 ميليارد تومان كمك 
نقدى و غيرنقدى كردند. محمدى اظهار كرد: اقالم 
زرشك،  نقره،  طالو  مسكوكات،  شامل  غيرنقدى 
وجود  با  وى  گفته  به  است.  بوده  فرش  و  زعفران 
خشكسالى چندين ساله و محروميت، خراسان جنوبى 
جزو  مقدسه  عتبات  بازسازى  در  مشاركت  لحاظ  از 
استان هاى برتر كشور است. محمدى با بيان اينكه در 
حال حاضر 170 كارگاه قالى بافى در سطح استان براى 
يادآور  فعال است،  بازسازى عتبات عاليات  به  كمك 
شد: در اين كارگاه ها حدود 10 هزار بانوى خوش ذوق 
فعاليت  به صورت شيفتى  و هنرمند خراسان جنوبى 
مقدس  مشهد  در  استان  زائرسراى  به  وى  مى كنند. 
 700 زائرسرا  اين  ساخت  براى  گفت:  و  كرد  اشاره 
مترمربع زمين در نزديكى حرم دريافت شده كه طرح 
اوليه اين زائرسرا آماده شده و قرار است در 9 طبقه با 

ظرفيت يك هزار تخت در دو فاز اجرا شود. 

2 آموزشگاه خيرساز در استان 
با هزينه  25 ميليارد ريالى افتتاح مى شود

مدارس خراسان  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  مديركل 
خيرساز  آموزشگاه  پروژه  دو  به زودى  گفت:  جنوبى 
ريال  ميليارد   25 اعتبار  با  زيركوه  و  قاينات  در 
شانزدهمين  كرد:  اظهار  بيكى  مى شود.  افتتاح 
از  بيش  تعهد  سبب  مدرسه ساز  خيران  جشنواره 
از  هدف  وى  شد.  خيران  توسط  ريال  ميليارد   130
تكريم  را  مدرسه ساز  خيران  جشنواره هاى  برگزارى 
از  آموزش  حوزه  دست اندركاران  سپاسگزارى  و 
محل  از  كرد:  تصريح  و  دانست  مدرسه ساز  خيران 
كمك خيران در سال گذشته 30 پروژه مشاركتى در 
سطح استان به بهره بردارى رسيد. وى حضور خيران 
جشنواره  هفدهمين  در  را  مدرسه يار  و  مدرسه ساز 
شهرستانى ملموس و چشمگير عنوان كرد و يادآور 
شد: اين جشنواره در 29 ارديبهشت ماه سال جارى در 

بيرجند برگزار مى شود.

سهميه اداره اوقاف فردوس
از طرح تربيت حافظ قرآن 570 نفر است

اينكه  به  اشاره  با  اوقاف فردوس  اداره  ايكنا- رئيس 
بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته در سال 94 
سهميه فردوس از طرح تربيت حافظ قرآن، تربيت 570 
حافظ است، گفت: اميدواريم با تالش هايى كه انجام 
حجت االسالم  شود.  محقق  سهميه  اين  شد  خواهد 
طاليى افزود: يكى از اولويت هاى اداره اوقاف فردوس 
در سال جارى ادامه مسير تربيت حافظان قرآن است. 
وى با اشاره به اينكه در سال گذشته توانستيم براى 
46 موقوفه شهرستان فردوس سند مالكيت اخذ كنيم، 
اثر  بر  زمان  طول  در  موقوفات  از  برخى  داد:  ادامه 
عوامل طبيعى دچار فرسودگى شده اند كه تالش داريم 
اين قبيل موقوفات را شناسايى كنيم. وى عنوان كرد: 
در سال گذشته سالن بقاع امامزادگان سلطان محمد 
ميليارد  يك  هزينه  با  را  فردوس  ابراهيم  سلطان  و 
به  اوقاف  درآمدهاى  از محل  تومان  ميليون  و 500 

بهره بردارى رسانديم.

احداث 9 باب پايگاه اورژانس بين راهى 

فارس- مسئول بسيج سازندگى خراسان جنوبى گفت: 
دانشگاه  با  قرارداد مستقيم  قالب  در  در سال گذشته 
اورژانس  پايگاه  باب   9 احداث  بيرجند  پزشكى  علوم 
بين راهى با متراژ تقريبى هر پايگاه 100 مترمربع در 
دستور كار بسيج سازندگى استان قرار گرفت. زهرايى 
بيچند،  پايگاه هاى  شامل  پروژه ها  اين  كرد:  تصريح 
شوسف، سيدال، دهسلم و بندان در شهرستان نهبندان 
شهرستان  در  درح  و  مختاران  مود،  پايگاه هاى  و 
سربيشه و پايگاه اورژانس آيسك در سرايان مى شود 
كه با توجه به عدم اختصاص اعتبار كامل آن تا سقف 
اعتبار موجود در حال اجرا است. وى اظهار كرد: اجراى 
اين پروژه ها در راستاى كمك به دولت بوده و ضمن 
و  نظام  داخلى  بخشى  عمق  سبب  محروميت زدايى 

تحكيم پيوند مردم با انقالب مى شود. 

پيش بينى برداشت 195 تن خاكشير
 در خراسان جنوبى

در  خاكشير  تن   195 امسال  شود  مى  بينى  پيش 
باشگاه  گزارش  به  شود.  برداشت  بشرويه  شهرستان 
خبرنگاران؛ مدير جهاد كشاورزى بشرويه گفت: امسال 
230 هكتار از اين ارضى كشاورزى اين شهرستان زير 
كشت خاكشير رفته است. سرچاهى افزود: با برداشت 
اين محصول يك ميليارد و 300 ميليون تومان درآمد 
عايد كشاورزان مى شود. سال گذشته هم در بشرويه 
184 تن خاكشير برداشت شد. التيام زخم و جراحات، 
درمان اسهال، رفع سنگ كليه، از بين بردن التهابات 
پوستى و درمان بيمارى هاى ناشى از كمبود ويتامين 
ث از جمله خواص خاكشير است. برداشت خاكشير تا 

اواخر ارديبهشت ادامه دارد.

همايش آموزشى مربيان و داوران ورزشى 
خراسان جنوبى برگزار مى شود

جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل  تسنيم- 
آموزشى  سراسرى  همايش  نخستين  برگزارى  از 
خراسان  داوران  و  مربيان  جامعه  تربيتى  و  فرهنگى 
جنوبى خبر داد. عزيززاده مقدم اظهار كرد: معاون وزير 
و  مى كند  سفر  جنوبى  خراسان  به  جوانان  و  ورزش 
و  فرهنگى  آموزشى  كارگاه  نخستين  وى  حضور  با 
تربيتى در تاالر اجتماعات بانك ملت برگزار مى شود.
رئيس  افزود:  سفر  اين  برنامه هاى  به  اشاره  با  وى 
و  مباحث  تبيين  به  سفر  اين  در  راهبردى  شوراى 
به  جوانان  و  ورزش  وزارتخانه  كارى  سياست هاى 
ويژه در حوزه فرهنگى، آموزش و پژوهش مى پردازد. 
به گفته وى ديدار با استاندار، سخنرانى معاون وزير، 
و  حوزه  اساتيد  حضور  با  آموزشى  دوره  برگزارى 
است.  سفر  اين  مهم  برنامه هاى  جمله  از  دانشگاه 
عالى  مشاور  احمدى  عبدالحميد  افزود:  عزيززاده 
وزارت  وپژوهشى  آموزشى  فرهنگى،  معاون  و  وزير 
ورزش و جوانان است كه دوشنبه 7 ارديبهشت ماه به 
خراسان جنوبى سفر مى كند و از نزديك با مشكالت 

حوزه ورزش استان آشنا مى شود.

تحقق 104 درصدى تعهد اشتغال در زيركوه

اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  اداره  رئيس  فارس- 
 465 شهرستان  اين  گذشته  سال  در  گفت:  زيركوه 
محقق  آن  درصد   104 كه  داشته  اشتغال  تعهد  نفر 
بيمه  مقررى بگيران  به  اشاره  با  رضايى  است.  شده 
مقررى   از  نفر  اين مدت 11  در  يادآور شد:  بيكارى 
بيمه بيكارى در اين شهرستان استفاده كردند. وى با 
بيان اينكه در اين مدت 9 مورد مشكالت كارگرى 
و كارفرمايى به صورت كتبى داشته ايم، ادامه داد: در 

اين مدت حدود 118 مورد مشاوره تلفنى داشته ايم.

سه قصاب متخلف در قاينات جريمه شدند

سه قصاب متخلف كه خارج از كشتارگاه اقدام به ذبح 
دام كرده بودند به جريمه نقدي محكوم شدند.رئيس 
با  افزود:  اين خبر  اعالم  با  قاينات  دامپزشكي  شبكه 
توجه به احتمال شيوع بخش عمده اى از بيمارى هاى 
مشترك بين انسان و دام از طريق ذبح دام در اماكن 
به  پرونده  تشكيل  از  پس  متخلف  فرد  سه  عمومي، 
مراجع قضايي معرفي شدند كه در اين راستا جمعاً به 
پرداخت 43 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم شدند. 
سالمت  تضمين  و  تأمين  براى  كرد:  تأكيد  گوهري 
تهديد  را  جامعه  بهداشت  كه  خاطى  افراد  با   مردم 

مي كنند، برخورد قانونى صورت مى گيرد. 

مسابقات قرآن ويژه خانواده هاى شاهد 
و ايثارگر خراسان جنوبى برگزار شد

مسابقات قرآن مرحله استانى با حضور بيش از 200 
رشته هاى  در  از  شهرستانى  مرحله  منتخبان  از  نفر 
تفسير، مفاهيم، حفظ و قرائت قرآن ويژه خانواده هاى 
شاهد و ايثارگر استان در طبس برگزار شد. نارمنجى، 
معاون فرهنگى اجتماعى بنياد شهيد استان با اشاره به 
اينكه مرحله شهرستانى مسابقات قرآن در بهمن ماه 
سال 1393 برگزار شده است، يادآور شد: نفرات برتر 
در  امتياز  نصاب  با كسب حد  از مسابقات  دوره  اين 

مرحله كشورى شركت مى كنند.

اجراى طرح هادى در سياه خونيك نهبندان

نهبندان  انقالب اسالمى  بنياد مسكن  فارس- مدير 
روستاى  در  هادى  طرح  اجرايى  عمليات  آغاز  از 
بالغ بر  اعتبارى  با  شهرستان  اين  سياه خونيك 
توزيع  و  تأمين  غالمى  داد.  خبر  ريال  يك ميليارد 
عادالنه امكانات اجتماعى، توليدى و رفاهى در ميان 
طرح  اين  اجراى  اهداف  مهم ترين  از  را  روستاييان 
دانست و افزود: اعتبار الزم براى اجراى عمليات طرح 

هادى از محل اعتبارات ملى تامين شده است.
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هاى  ظرفيت  در  نام  ثبت  براى  گذاران  وديعه  از  دعوت 
خالى كاروان هاى حج تمتع 1394

گفت:  جنوبى  خراسان  زيارت  و  حج   مدير 
در  نام  ثبت  براى  تمتع  حج  گذاران  وديعه  از 
تمتع  حج  هاى  كاروان  خالى  هاى  ظرفيت 

1394 دعوت مى شود.
 ابوالفضل نوفرستى افزود: با عنايت به فراخوان 

اوليه از دارندگان قبوض وديعه گذارى حج تمتع براى نام نويسى و 
از كاروان ها در  تشرف به حج تمتع و تكميل نشدن ظرفيت برخى 
سطح شهرستان هاى استان، بدين وسيله وديعه گذارانى كه تا تاريخ 
84/12/25 در شعب بانك ملى ايران ثبت نام نموده اند، مى توانند 

در ظرفيت خالى كاروان هاى اعالم شده ثبت نام نمايند.
مدت  حداكثر  گفت:  ادامه  در  جنوبى  خراسان  زيارت  و  حج  مدير 
درنظر گرفته شده براى مراجعه و ثبت نام 10 روز خواهد بود ضمن 
تكميل  منظور  به  فراخوان  اين  آنجائيكه  از  شود  مى  تأكيد   آنكه 
به  افراد  همزمان  مراجعه  زمان  در  لذا  باشد  مى  خالى  هاى  ظرفيت 
كاروان ها، نام نويسى با رعايت اولويت ثبت نام بانكى افراد مى باشد 
امر  مربوطه،  در شهرستان  ها  كاروان  تكميل ظرفيت  به محض  كه 

ثبت نام متوقف مى شود.
را  نام  ثبت  فرآيند  استان  سطح  در  كاروان   8 است  ذكر   شايان 
انجام داده و حدود هزار و 62 نفر زائر به حج تمتع سال جارى مشرف 

خواهند شد.

فرمانده نيروى دريايى سپاه، گفت: خداوند شن هاى روان 
را مأمور كرد تا سربازان آمريكايى را در صحراى طبس 
زمين گير كنند و يكى از بزرگترين صحنه هاى انقالبى را 
رقم زد. به گزارش ايسنا، دريادار على فدوى، در مراسم 
سالروز شكست حمله نظامى آمريكا در صحراى طبس 
در مسجد شكر، اظهار كرد: جريان هاى خباثت در تمامى 

دوران ها برعليه اين كشور توطئه مى كنند.
وى به واقعه بزرگ صحراى طبس اشاره كرد و گفت: در 
اين حادثه بزرگ و همچنين هشت سال جنگ تحميلى، 
به وضوح امدادهاى الهى را مشاهده كرديم. فدوى افزود: 
قبل  سال  از  باشكوه تر  سال  هر  بايد  مهم،  مراسم  اين 
برگزار شود و مسئوالن بايد در شكوفايى ابعاد اين واقعه 
بزرگ تالش كنند. وى تأكيد كرد: واقعه صحراى طبس 
تنها يك خاطره نيست بلكه هميشه جريان دارد و اين 
يك وعده الهى است كه خداوند افرادى كه در راه حق 

حركت كنند را يارى مى كند. 
آمريكا،  در  كرد:  تصريح  سپاه،  دريايى  نيروى  فرمانده 
كتابى درباره اين واقعه بزرگ به چاپ رسيده است كه در 
آن عظمت خداوند و مددهاى غيبى او به ملت ايران در 

اين واقعه به خوبى هويدا است. 
امروز ضعيف تر  بزرگ  اينكه شيطان  به  اشاره  با  فدوى 
و  جنگ  ماهيت  اگر  افزود:  است،  هميشه  از  ذليل تر  و 
حمله هاى نظامى آمريكا تنها سيطره سياسى، اقتصادى 
و... بود بايد سال هاى قبل اين جنگ ها تمام مى شد اما 
متأسفانه هر روز شاهد هستيم كه در يك گوشه از جهان، 
آمريكا مسبب ايجاد يك جنگ جديد مى شود. وى با بيان 
انقالب  برعليه  آمريكا در تمامى جريان هايى كه  اينكه 
اسالمى ايران رخ مى دهد، نقش داشته است، اظهار كرد: 
امروز آمريكا اعتراف مى كند كه گرچه قدرت برتر نظامى 
در جهان است اما قدرت و مدد معنوى مانند ملت ايران 
فارس  در خليج  آمريكا  به شكست  ندارد. وى همچنين 
اشاره كرد و افزود: امروز آمريكا از رويارويى با ملت ايران 
وحشت دارد و اگر اطمينان پيدا كند كه تا آخر وقت امروز 

به فردا موكول  را  اين كار  نابود كند،  را  مى تواند اسالم 
كشورهايى  به  آمريكا  كرد:  خاطرنشان  فدوى،  نمى كند. 
نوعى  به  كه  مى كند  حمله  و...)  فلسطين  لبنان،  (يمن، 
ايران وابسته هستند ولى به  به نظام جمهورى اسالمى 

خوبى مى داند كه هيچ گاه به پيروزى نمى رسد.
وى يادآور شد: يكى از مهمترين داشته هاى ملت ايران 
الهى است  امدادهاى  از  بر خدا و كمك خواستن  توكل 

كه  امروز تمامى ملت ها مى دانند كه شيطان بزرگ يعنى 
در  ما  پيروزى  و  دارد  قرار  «ضعف»  موضع  در  آمريكا 
صحراى طبس، در واقع پيروزى جبهه حق بر باطل بود.

لزوم ساخت موزه عبرت هاى واقعه صحراى طبس

آثار جنايت هاى  براى حفظ  نيز گفت:  امام جمعه طبس 
آمريكا و چيزهايى كه باقى مانده؛ ساخت موزه عبرت هاى 
از ضروريات است. حجت االسالم   واقعه صحراى طبس 
مهاجريان مقدم، افزود: هرچه عظمت، قدرت و اقتدار در 

جهان مستضعفين وجود دارد به بركت رهنمودهاى امام 
بزرگوار و ادامه آن توسط مقام معظم رهبرى است.

وى ادامه داد: در ماه هاى بسيار با عظمتى قرار داريم كه 
ماه رجب، ماه ريزش رحمت الهى است.

حمله  شكست  سالروز  گراميداشت  با  طبس  جمعه  امام 
نظامى آمريكا در صحراى طبس، تصريح كرد: از آنجايى 
در  مى آيد؛  گرفتاران  كمك  به  الهى  اليتغير  سنت  كه 

واقعه طبس خداوند شن ها را مأمور كرد تا سبب هالكت 
بايد  روز  اين  اينكه  بر  تأكيد  با  وى  شود.  آمريكايى ها 
هميشه در حافظه تاريخ بماند، افزود: در گذشته، استاندار 
خراسان جنوبى، 100 ميليون تومان به تكميل پروژه هاى 

صحراى طبس كمك كرد اما اينها كافى نيست.
دنيا  سرتاسر  در  آمريكا  بيان  اينكه  با  مهاجريان مقدم 
روزها  اين  گفت:  مى دهد،  قرار  تهاجم  مورد  را  ملت ها 
اقدامات  اين  كه  هستيم  يمن  به  آل سعود  حمله  شاهد 
با  طبس  جمعه  امام  مى شود.  ابالغ  آل سعود  برحاكمان 

اشاره به اينكه هيچ وقت نبايد در برابر آمريكا كوتاه آمد و 
بايد در مقابل جنايت آمريكا ايستاد، تأكيد كرد: مقاومت 
مردم؛  به  صادقانه  خدمت  همچنين  و  آمريكا  برابر  در 

شكرانه اين پيروزى است.
وى خاطر نشان كرد: اين مراسم هرساله بايد باشكوه تر 
و  آمريكا  جنايت هاى  آثار  حفظ  براى  و  شود  برگزار 
چيزهايى كه باقى مانده؛ ساخت موزه از ضروريات است.

طبس  در  موزه  كلنگ زنى  شد:  يادآور  مهاجريان مقدم 
انجام شده و اميدواريم با كمك و همت مسئوالن هرچه 

زودتر ساخت موزه تكميل شود.

برگزارى مراسم واقعه صحراى طبس 
به صورت ملى در سال آينده

هم  كشور  مقدس  دفاع  آثار  حفظ  بنياد  رئيس  جانشين 
طبس  صحراى  واقعه  بزرگداشت  مراسم  برگزارى  از 
موزه  گفت:  و  داد  خبر  آينده  سال  در  ملى  صورت  به 
عبرت هاى واقعه طبس در حال ساخت است و سازمان 
در حال پيگيرى هستيم كه اين موزه حداقل در 2 سال 
محمدحسن  سرتيپ  امير  شود.  بهره بردارى  آماده  آينده 
نامى در حاشيه مراسم گراميداشت سالروز شكست حمله 
نظامى آمريكا در صحراى طبس اظهار كرد: آمريكايى ها 
با برنامه ريزى وارد صحراى طبس شدند و ما اطالعى از 
اين موضوع نداشتيم، اين خداوند بود كه انقالب اسالمى 
را پشتيبانى مى كرد و مردم و مسئوالن را هدايت مى كند. 
اين  در  بارها  و  بارها  آمريكا  شكست  كرد:  تصريح  وى 
درس  واقعه  اين  از  بايد  آنها  و  است  شده  تكرار  خاك 
دارد  ما ضرورت  براى  آنچه  اينكه  بيان  با  نامى  بگيرند. 
افزود:  الهى دارد،  انقالب اسالمى پشتيبان  اين است كه 
كه  دفاع مى كنيم، همانگونه  انقالب  از  توان  تمام  با  ما 
تاكنون دفاع كرده ايم. وى با اشاره به شعار سال از سوى 
مقام معظم رهبرى تأكيد كرد: دشمن در سال هاى گذشته 
از هر امكاناتى براى ضربه زدن به انقالب استفاده كرد و 

به دنبال اختالف افكنى بين مردم و مسئولين است.

شن هاى طبس، بازيگران بزرگترين صحنه انقالب

بهره مند ى بيش از 16 هزار نفر 
از آموزش هاى مهارتى در سال 93

گفت:  استان  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  كل  مدير 
نمايشگاه استانى معرفى مشاغل به منظور آشنايى 
در  شغلى  و  تحصيلى  رشته هاى  با  دانش آموزان 
اين  اينكه  بيان  با  آيند  خوش  شد.  افتتاح  بيرجند 
نمايشگاه با 56 غرفه در محل نمايشگاه بين المللى 

شهرستان  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  مراكز  افزود:  يافت  گشايش  بيرجند 
بيرجند شامل مراكز برادران بيرجند، برق و الكترونيك، تخصصى صنايع 
چوب، خواهران بيرجند و آموزشگاه هاى آزاد بيش از 100 حرفه كه خدمات 
آموزشى آنها در مراكز آموزشى مذكور ارائه مى شوند را در اين نمايشگاه 
به نمايش گذاشته است. به گفته وى اشتغال از مهم ترين دغدغه هاى 

مسئولين، خانواده ها و جوانان در جامعه امروز است. 
خوش آيند اظهاركرد: نوع و تنوع شغل در جامعه بسيار وسيع است و بايد 
كارجويان را با فرصت هاى شغلى و مشاغل مختلف آشنا كنيم تا در آينده 
زمينه اشتغال آنها فراهم شود. وى گفت: آموزش هاى فنى و حرفه اى به 
سبب انعطاف پذيرى نشأت گرفته از خصيصه هاى بازار كار و اوضاع اقتصادى 
كشور و نيز به دليل آموزش و ايجاد مهارت هاى الزم در افراد براى توانايى 
در احراز مشاغل، نقش به سزايى در اشتغال دارد. وى ادامه داد: اين اداره كل 
براى كاهش زمان بيكارى جويندگان كار و كمك به اشتغال جويندگان كار 
طى سال گذشته  16782، نفر دوره  معادل 2623811 نفر ساعت آموزش 

فنى و حرفه اى را در بخش هاى مختلف اجرايى كرده است. 

استانى شدن انتخابات 
رسيدگى بيشتر به مسايل حوزه انتخابى را در پى دارد

نماينده مردم نهبندان و سربيشه در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: با اجراى طرح استانى شدن انتخابات 
نمايندگان فرصت بيشترى براى رسيدگى به مسايل 

حوزه انتخابى خود دارند. 
هاشم زهى در گفتگو با تسنيم، اظهار كرد: اين طرح 

در واقع به شكلى نيست كه كشورى يا استانى باشد ولى به عبارتى در اين 
يعنى  استانى  باشد و هم  نماينده هم شهرستانى  طرح متذكر شده اند كه 
همان شرايط كه در گذشته بود و نماينده اى كه مى خواست از آن حوزه 
نماينده شود بايد متعلق به آن حوزه باشد و حتى بايد در گذشته بومى و 

ساكن آن منطقه باشد. 
وى گفت: اين طرح يك كار خوبى است و اگر چه برخى افراد اين طرح را 
سبك و سنگين مى كنند و بايد گفت اين طرح چندين و چند بار در اشكال 
ارائه شده كه هم  اين طرح دوباره  ديگرى مطرح شده و در حال حاضر 
اهدافى كه مدنظر مردم است در آن گنجانده شده و هم اهدافى كه در كل 

بايد براى نماينده در كل كشور مدنظر باشد گنجانده شده است. 
هاشم زهى با اشاره به مزاياى اين طرح براى مناطق محروم استان گفت: 
اگر كارى براى مردم در استان شود بايد وحدت تمام نمايندگان در استان 
را داشته باشد و پيگيرى تمام نمايندگان استان و هرچه نمايندگان استان 
بيشتر باشند بهتر مى توانند حرفشان را به دولت مردان منعكس كنند و يا در 

صحن مجلس بهتر براى مناطق محروم مى توانند امتيازاتى را بگيرند.

كمبود اعتبار مهمترين مشكل اجراى پروژه دوبانده كردن محور بيرجند- قاين
مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى گفت: مهمترين مشكل در اجراى پروژه 

دوبانده كردن محور بيرجند قاين كمبود اعتبار و منابع مالى است.
جعفرى در گفتگو با فارس اظهار كرد: محور بيرجندـ  قابن قطعه اى از طرحى مربوط 
به سال 74 است كه راه فيض آباد، بجستان، فردوس، ديهوك، گناباد و تربت حيدريه 

در آن گنجانده شده و هر سال براى اين پروژه ها اعتبار يكجا دريافت مى شود.
وى با بيان اينكه محور بيرجند به خضرى به پنج قطعه تقسيم شده است، تصريح 

كرد: اين قطعه تا پايان حوزه استحفاظى استان را در بر مى گيرد.
مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى با بيان اينكه قطعه نخست اين محور از 
بيرجند تا 35 كيلومتر، قطعه دوم از كيلومتر 35 تا 73 و قطعه سوم از كيلومتر 73 تا 
110 بعد از كمربندى قاين را در بر مى گيرد، يادآور شد: قطعه چهارم از كمربندى 
قاين تا خضرى به طول 55 كيلومتر و قطعه پنجم نيز از خضرى تا انتهاى حوزه 

به خضرى بيش از يك سال است كه زير بار ترافيك رفته اما مسير باقى مانده تا استحفاظى استان است. جعفرى ادامه داد: از كمربندى قاين تا سه كيلومتر مانده 
خضرى به سبب اختالف با مردم بر سر ترددهاى عرضى كه بسيار خطرناك است 
و احتمال تصادف را چندين برابر مى كند هنوز به سرانجام نرسيده اما به زودى 
خط كشى مى شود. وى با بيان اينكه آغاز عمليات اجرايى محور بيرجند قاين مربوط 
به سال 90 است، گفت: با اين وجود زمان آغاز عمليات در قطعات دو و سه اين 
محور شهريور ماه سال گذشته بوده است. مديركل راه و شهرسازى استان با بيان 
اينكه اين محور در سه قطعه جداگانه و توسط سه پيمانكار در حال ساخت است، 
افزود: ميزان 12 كيلومتر از اين محور انجام شده و قرار است در نيمه نخست سال 
جارى تا كيلومتر 25 اين محور دوبانده  شود. جعفرى قرارداد قطعه دو و سه اين محور 
از كيلومتر 35 تا 110 را سه ساله و مبلغ آن را 105 ميليارد تومان اعالم كرد و گفت: 

مهم ترين مشكل در اجراى اين پروژه كمبود اعتبار و منابع مالى است.

اين تفاهم نامه در حاشيه برگزارى دومين همايش بين المللى 
محمدرضا  دكتر  حضور  با  و  آسيا  غرب  در  انسانى  امنيت 
سعيدآبادى دبير كل كميسيون ملى يونسكو در ايران و دكتر 

خليل خليلى رئيس دانشگاه بيرجند به امضا رسيد. 
اجراى  زمينه  در  طرف  دو  نامه  تفاهم  اين  اساس   بر 
هاى  حوزه  (در  ترويجى  و  پژوهشى  مشترك  هاى  طرح 
و  ايران  تمدن  و  فرهنگ  و  اجتماعى  فرهنگى،  مختلف 
اسالم) برگزارى كارگاه هاى آموزشى و پژوهشى، برگزارى 
و اجراى دوره هاى كوتاه مدت، همكارى در انتشار و نشر 
كتاب به زبان هاى مختلف، بستر سازى در زمينه تأسيس 
كرسى در يونسكو به نام دانشگاه بيرجند و توسعه ديپلماسى 

سال   5 مدت  به  همسايه  كشورهاى  با  بيرجند  دانشگاه 
همكارى خواهند كرد. 

 همكارى هاى متقابل دانشگاه بيرجند و سازمان يونسكو

استر كوئيش الروش سفير و نماينده سازمان يونسكو در 
در  بيرجند  دانشگاه  با  متقابل  هاى  همكارى  براى  ايران، 

حوزه هاى مختلف ابراز عالقمندى و اعالم آمادگى كرد.
در  يونسكو  نماينده  الروش  حضور  با  كه  اى  جلسه  در 
ايران، دكتر محمدرضا سعيد آبادى دبيركل كميسيون ملى 
يونسكو در ايران و دكتر محمد رضا مجيدى نماينده سابق 
برگزار  بيرجند  دانشگاه  رياست  دفتر  در  يونسكو  در  ايران 

شد دكتر خليل خليلى با معرفى بخشى از توانمندى هاى 
دانشگاه بيرجند بر آمادگى و تمايل اين دانشگاه براى بسط 
و گسترش روابط فى مابين و توسعه همكارى هاى علمى 

و بين المللى تأكيد كرد.
جلسه مذكور در حاشيه برگزارى دومين همايش بين المللى 

امنيت انسانى در غرب آسيا در دانشگاه بيرجند برگزار شد.

امضاى تفاهم نامه همكارى هاى علمى- پژوهشى 

بين دانشگاه بيرجند و كميسيون ملى يونسكو در ايران
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 دولت قبل  جوانان چينى  را شاغل كرد
از  انتقاد  با  جمهور  رئيس  اول  معاون  جهانگيرى، 
دولت قبل گفت : در سال هاى گذشته 700 ميليارد 
دالر پول مملكت خرج شد و كسى نمى گويد روزى 
كه اين پول وارد كشور شد چند نفر در كشور شاغل 
شاغل  نفر  چند  شد  تمام  كه  روزى  و  داشت  وجود 
داشتيم، آمار مى گويد در هر دو دوره تعداد شاغالن 
مساوى بود يعنى خرج اين پول سبب اشتغال جوان 

چينى و كشورهاى ديگر شد.

اظهارات جهانگيرى در حزب كارگزاران 
 اولين صحنه دخالت انتخاباتى دولت

نطق  به  روحانيت  جامعه  سخنگوى  مقدم  مصباحى 
هاى انتخاباتى دولتمردان واكنش نشان داد و اظهارات 
جهانگيرى در حزب كارگزارن را اولين صحنه دخالت 
انتخاباتى دولت دانست. سخنگوى جامعه روحانيت مبارز 
با تاكيد بر اينكه دخالت دولت در انتخابات مجلس موجب 
شكل گيرى مجلسى بى خاصيت مى شود، گفت: ورود 
دولتمردان براى اقتدار مجلس، زيان بار است. هيچ گاه 

دولت نبايد از قدرت مجلس واهمه داشته باشد.

 هاشمى كشور را براى خودش مى داند

جمهورى  رياست  انتخابات  كانديداى  غرضى  محمد 
گذشته گفت : من به آقاى هاشمى ارادت دارم. با آقاى 
هاشمى در زندان بودم و حتى در دولت ايشان نيز وزير 
 بودم. اين تعريفى كه از آقاى هاشمى در جامعه مى شود 
اين  با  من  كرده  تغيير  مواضعشان  هاشمى  آقاى  كه 
مطلب فاصله دارم. آقاى هاشمى براى خودش شأنى 
قائل است كه به آن شأن هم عمل مى كند. من در 
براى  را  كشور  هاشمى  آقاى  كه  گويم  مى  تعريفى 

خودش مى داند و به اين و آن كارى ندارد.

تندروها دلواپسند، چون آيت ا... هاشمى، 
 حاج حسن خمينى را عالمه خواند 

 آيت ا... غرويان ضمن ابراز تاسف از تهديد آيت ا... 
خودسر  هاى  گروه  سوى  از  خمينى  حسن  سيد 
برخوردها شد.  گونه  اين  ادامه  از  جلوگيرى  خواستار 
آقا  حسن  سيد  از  هاشمى  ا...  آيت  گفت:  غرويان 
حوزه  خارج  درس  استاد  و  عالمه  عنوان  به  خمينى 
ياد كردند و بيت حضرت امام و فرزندان حاج احمد 
آقا را تجليل كردند. وى افزود: اين سخنان باعث يك 
سرى حساسيت ها و دلواپسى ها و متاسفانه عداوت 

و كينه هايى شده است.

 مكتوب كردن لغو تحريم ها پيچيده است
عراقچى عضو تيم مذاكره كننده ايران، مكتوب كردن 
گسترده»  و  «پيچيده  كارى  را  ها  تحريم  لغو  موارد 
توصيف كرد ولى گفت: اين كار را شروع و هفته آينده 

در نيويورك به مذاكره ادامه مى دهيم.

 هشدار كوبنده  انصارا... به عربستان
محمد البخيتى عضو شوراى سياسى جنبش انصارا... 
از واكنش كوبنده نظامى اين جنبش در صورت ادامه 
بين  از  داد. وى  يمن خبر  به  تجاوز هوايى عربستان 
رفتن توانايى نظامى انصارا... در عمليات نظامى ائتالف 
سعودى را تكذيب كرد. البخيتى اظهار كرد: عربستان 
متوجه شد كه زمان پاسخ دندان شكن انصارا... نزديك 
شده است و به همين دليل آتش بس اعالم كرد. ما 
به رژيم سعودى پيام مى دهيم تا در محاسبات خود 
تجديدنظر كند زيرا پاسخ ما كوبنده خواهد بود. ما براى 

رويارويى با عربستان نيازى به موشك نداريم.

 درآمد كالن عربستان از شركتش در ايران
 150 خالص  سود  به  اشاره  با  ژورنال  استريت  وال 
ميليون دالرى يك شركت سعودى توليد كننده روغن 
و  خاورميانه  كشورهاى  برخى  و  ايران  در  فعاليت  از 
خود  عربستان  دولت  نوشت:  ماه   3 طى  فقط  آفريقا 

دومين سهامدار بزرگ اين شركت محسوب مى شود.

 داعش متحد ائتالف  سعودى شد! 
گروه تروريستى داعش ضمن اعالم يمن تحت عنوان 
«واليت صنعاء» ادعا كرد كه همه اعضاى گروه حوثى 
را در يمن نابود خواهد كرد. در همين حال «سرگئى 
الوروف» وزير خارجه روسيه در سخنانى تأكيد كرد كه 
حمله ائتالف سعودى به يمن با حمايت آمريكا موجب 

تحكيم جايگاه القاعده و داعش در آن شد.

 معاون اوباما : گزينه ها روى ميز است
بايدن،  جو  وين،  در  اى  هسته  مذاكرات  با  همزمان 
سفارت  در  سخنانى  در  آمريكا  جمهور  رئيس  معاون 
رژيم صهيونيستى با تكرار تهديدهاى كاخ سفيد ضد 
ايران گفت: آمريكا همچنان همه گزينه ها را روى ميز 
دارد و تا زمانى كه تهران با بازرسى هاى بين المللى 
شديد موافقت نكند، هيچ توافقى وجود نخواهد داشت.

 آمريكا درباره رفع تحريم ها توضيح داد
با  را  خوبى  بسيار  بحث  ما   : گفت  عراقچى  عباس 
هيئت آمريكايى داشتيم و از آنها خواستيم كه موضع 
خود را در مورد تحريم ها روشن كنند و بگويند كه 
هيئت  توضيح  من  نظر  به  گذرد.  مى  چه  كنگره  در 
تهيه  روى  كار  ما  اكنون  بود.  مفيد  بسيار  آمريكايى 
شروع  را  مشترك  اقدام  جامع  برنامه  نويس  پيش 
كرده ايم. وى افزود درباره طرح مصوب كميته روابط 

خارجى سنا نيز گفتگوهاى مثبتى داشتيم.

 پنتاگون: ايران جزو دشمنان آمريكاست
وزارت دفاع آمريكا در نسخه راهبرد دفاع سايبرى كه 
به  را  ايران و كره شمالى  منتشر كرده روسيه، چين، 
عنوان «دشمنان بالقوه» شناسايى و مدعى شده اين 
توانمندى هاى  به  «دست يابى  راستاى  در  كشورها 
ماندگار و انكارپذير براى حمله و آسيب رسانى به منافع 
داخلى اياالت متحده آمريكا» سرمايه گذارى هاى قابل 
توجهى در حوزه توانمندى هاى سايبرى انجام داده اند.

پليس  گفت:   كشورمان  جمهور  رئيس 
هيچ  نيست،  اسالم  اجراى  به  موظف 
را  كار  اين  من  بگويد  نمى تواند  پليسى 
يك  پليس  است،  گفته  خدا  چون  كردم 
وظيفه بيشتر ندارد و آن هم اجراى قانون 
يازدهم  دولت  كرد:  تأكيد  روحانى  است. 
در كنار برنامه هايى كه بر دوش دارد به 
هر چه در انتخابات وعده داده در پى آنها 
بوده و هست تا آنها را نعل به نعل عمل 
و اجرا كند. وى افزود: يكى از برنامه هايى 
براى  ويژه اى  اهميت  آغاز،  از  دولت  كه 
آن قائل بوده مسئله امنيت در كنار مسئله 

سالمت بوده است.

امنيت جامعه با امنيتى كردن 
جامعه تفاوت دارد

رئيس جمهور تصريح كرد: برخى از ما ايراد 
كه  بوده  بنا  دولت  مى گويند  و  مى گيرند 
پليسى نباشد و فضاى امنيتى را كم كند 
پس چرا بودجه نيروهاى مسلح را اضافه 
مى كند. وى ادامه داد:  يك اشكالى كه در 
ذهن برخى ها وجود دارد اين است كه بين 
جامعه پليسى با جامعه داراى پليس خوب و 
امنيت جامعه با امنيتى كردن جامعه تفاوتى 

قائل نيستند، اينها دو مقوله هستند.
جامعه  در  ما  كرد:   تصريح  رئيس جمهور 

نيازمند امنيت هستيم و براى ايجاد امنيت 
بايد هزينه كنيم، موفق ترين نيروى امنيتى 

كم  خرجش  كه  است  نيرويى  جامعه  در 
باشد و بهره ورى از آن بيشتر.

 
فقر و بيكارى ، اولين دليل نا امنى

روحانى تصريح كرد: براى ايجاد امنيت ابتدا 
بايد به ريشه ها در اين موضوع توجه كنيم. 
اولين دليل ايجاد ناامنى فقر و بيكارى است 
و بايد آنها را از بين ببريم. چسبيده ايم به 
چند فرع اسالم و فكر مى كنيم دنياى منكر 
و معروف آنجاست.وى افزود:  منكر چيزى 

است كه وقتى پليس براى اجراى قانون به 
تحسين  را  پليس  مى رود همه  آن  سمت 

مى كنند. يكى از بزرگترين هنرهاى اسالم، 
مردم ساالرى و تركيب آن با دين ساالرى 
است. افتخار ما اين است كه اجراى قانون 
حكومت  و  است  الزم  شرعا  ما  مصوب 
اسالمى يعنى حكومت قانون و اين را ده ها 
بار امام در سخنرانى هايشان مطرح كردند.

هيچ پليسى نمى تواند بگويد اين 
كار را كردم چون خدا گفته است

رئيس جمهور ادامه داد: ما بايد قانون را با 

دقت اجرا كنيم و خوشبختانه در جمهورى 
قانون در كنار هم  و  ايران شرع  اسالمى 
قرار مى گيرند. وى افزود: پليس موظف به 
اجراى اسالم نيست، هيچ پليسى نمى تواند 
بگويد من اين كار را كردم چون خدا گفته 
است. پليس يك وظيفه بيشتر ندارد و آن 

هم اجراى قانون است.

نمى شود پشت يك درخت 
عالمت راهنمايى و رانندگى 

بگذاريم و بعد مردم را 
جريمه كنيم 

يادآور شد: احكام شرع برخى در  روحانى 
قانون و بخشى هم مجلس تصويب كرده 
كه مخالف با شرع نبوده است؛ برخى احكام 
اسالم در قانون نيامده آيا پليس مى تواند در 
آن دخالت كند؟  مثال هنگام نماز ظهر وارد 
بگويد  بانك  رئيس  به  و  بانك شود  يك 
وقت نماز است.وى تاكيد كرد: احسان به 
والدين يكى از واجبات بزرگ ماست ولى 
آيا مى شود يك نفر را دستگير كرد به خاطر 
حركت  جلوتر  پدرش  از  خيابان  در  اينكه 
درخت  يك  پشت  نمى شود  است؟  كرده 
و  بگذاريم  رانندگى  و  راهنمايى  عالمت 
بعد مردم را جريمه كنيم. عالمت راهنمايى 

بايد در مقابل ديد مردم قرار گيرد.

بچه هاى مدرسه در حال نوشتن گزارش بازديد در راهروى نمايشگاه اشتغال!عكس روز 

چسبيده ايم به چند فرع اسالم و فكر مى كنيم دنياى منكر و معروف آنجاست

رئيس جمهور : پليس موظف به اجراى اسالم نيست

نادران :دولت براى مبارزه با «پول كثيف» ازخود شروع كند  

نماينده تهران پيرامون پول هاى كثيف گفت: ما مدت هاست اين 
نگرانى ها و دلواپسى ها را نسبت به فضاى سياسى كشور داريم.

نادران افزود: آن زمانى كه كارگزاران از دل دولت سازندگى 
بيرون آمد اين تذكر را داديم كه باالخره رانت هاى دولتى و ... 
براى وزرايى كه كار حزبى مى كنند، مى تواند زمينه ساز انحراف 
باشد. وى ابراز اميدوارى كرد كه دولت براى نشان دادن حسن نيتش ابتدا از خود 

شروع كند و به سراغ كسانى كه در گرفتن پول هاى كثيف سابقه دارند، برود. 

موسوى الرى: دولت با وعده هاى روحانى فاصله دارد

موسوى الرى گفت : اصالح طلبان از شخص رئيس دولت 
حمايت كردند و حمايت اصالح طلبان باعث شد تقريبا معادله 
انتخابات به هم بريزد. نتيجه تدبير اصالح طلبان هم دولتى 
شد كه امروز با آن سر و كار داريم. اما بحث اين است كه 
دولت چقدر نگاه اصالح طلبانه دارد. واقعيت اين است كه به 
دليل مشكالتى كه پيش پاى دولت قرار داشته خيلى از مسائل همچنان باقى است 

و هنوز در حوزه هاى بسيارى با وعده روحانى در انتخابات فاصله زيادى دارد.

قابل توجه هم استانى هاى ارجمند
به مناسبت خجسته ميالد موالى متقيان امام علـى (ع) روز پدر 

و تقارن اين روزهاى فرخنده با هفته پاسداشت مقام معلم 
روزنامه آوا مفتخر است، پيام هاى تبريك هم استانى هاى عزيز را با 50 درصد تخفيف در صفحات داخلى و 30 درصد تخفيف در صفحه آخر چاپ نمايد

 براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 32224582 تماس حاصل فرماييد.

دبيران و همكاران محترم دبيرستان
 دخترانه امام حسين سيد الشهدا (ع) دوره دوم
 هفته معلم فرصت مغتنمى است تا خدمات ارزنده شما را ارج نهاده

 و صميمانه ترين تبريك را به پاس تالش هاى خالصانه تان تقديم داريم.
هيچ گل واژه اى را براى بزرگوارى شما نيافتيم

 كه هديه روز معلم تان را نيز به مركز راديوتراپى بخشيده ايد
بهترين ها را براى شما هنرمندان عرصه تعليم و تربيت آرزومنديم.

مديريت دبيرستان دخترانه امام حسين سيد الشهدا (ع) دوره دوم
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امالك و مستغالت

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى: توافقى  09157414784

فروش امتياز آپارتمان كارگشا 
حاشيه فلكه سفير اميد فى توافقى 

09158610783

فروش زمين به متراژ 259 متر 
جنوبى داراى پروانه 5 طبقه روى 

پيلوت  09371200162

خريدار زمين درخوسف
        مسكونى ياتجارى مسكونى 

 09155625297
فروش منزل60مترى دونبش شهرك
 شهيد مفتح 85م.معاوضه با مشهد

09151600541

فروش باغ واقع در رزگ،حدود 
1000متر زمين ،با يك شبانه روز 

آب   09334357188
فروش آپارتمان در گلبهارمشهد 

زير فى ، يامعاوضه با آپارتمان
 در بيرجند  09155626830 

فروش زمين 500سهمى 
سنددار بلوارناصرى
 09156203703

خريدار فاز2بلوارشهيدناصرى 
شماراباهرواريزى 
 09338107289

فروش آپارتمان سايت ادارى 
75مترطبقه پنجم 65م

09375620458
فروش يك واحد همكف دو 

خوابه امكانات فول متراژ -65متر 
09153612078

فروش يك واحدمسكن مهرازشركت 
جهان سازان واريزى كامل

فى35م  09368417677 
فروش 2قطعه زمين مزروعى 
   متراژ باال حاشيه جاده معصوميه. 

 09158630052

فروش يك امتيازازمجموع3واحدى  
معصوميه پايين،همراه باجوازوشنارژ

 09151603754

فروش منزل وياليى 
نزديك مسجد النبى براى سكونت

 يا مطب   09153623568 

فروش يك امتياز كويرتاير فاز چهار
       با 15 م واريزى  فى 35 م 

 9159646039
فروش منزل وياليى بنا 140متر 
زمين75تجارى15متر  معصو ميه

 فى .130م    09151600337 
فروش آپارتمان تجارى مسكونى 

واقع درخيابان رسالت
.    فى  230 م   09151602454 

فروش منزل 2طبقه
  زيرمغازه طبقه2مسكونى دستگرد  

 09151614187

فروش 600متر زمين مزروعى 
مستثنى شده كنار جاده كالته بجدى 

فى توافقى  09154977654 

فروش واحد آپارتمان 140 متر 
با امكانات عالى و موقعيت عالى 

 09153623134
فروش آپارتمان مهرشهر حاشيه 

خيابان20مترى طبقه دوم 
 09155618396

فروش زمين كشاورزى تقاب لب 
جاده به متراژ 1000 متر  با نيم 
ساعت آب   09159616274 

فروش يك واحد 90متر سند آزاد 
تكميل نوساز فروش شرايطى

 فى 160م    09156042402
فروش فورى يك واحد آپارتمان
طبقه دوم ازمجموع سه واحدى 

 09155624526
فروش باغ سرچاه زينى 1200متر با 

40 متر مسكونى و 35درخت ثمرده   
09105451251

خريدار مسكن مهر
        يا معاوضه با پژو 405 صفر 

 09159652140
فروش منزل قديمى 450 متر

      مقابل دارايى قيمت كارشناسى 
 09158619926

فروش زمين 4500 مترى مجهز به 
آبيارى قطره اى دشت بجد فى 34 م 

09151600516
فروش آپارتمان-نوساز 100متر فول 

امكانات سند آزاد - پاركينگ 
سپيده 7    09128066042 

فروش منزل واقع درمعصوميه  پايين 
خيابان مسلم  امكانات كامل 

 فى 140م   09158641723 
خريدار

 مسكن مهر
 09155623074

فروش زمين واقع در اميرآباد  فى 
كار شناسى باموقيت بسيار عالى 

 09158345833
فروش امتياز آپارتمان فرهنگيان 

واقع در چهارراه انقالب 
با واريزى 35 م   09384306663 

خريدار فاز2بلوارشهيدناصرى 
شماراباهرواريزى 
 09338107289

فروش يامعاوضه يك هكتارزمين 
    بامنزل يازمين درمشهديابيرجند 

 09380019446

فروش آپارتمان در پونه با امكانات 
كامل 90 متر مفيد فى136 

 09153624314  
فروش مسكن مهر

    درمرحله سفت كارى درمهرشهر 
 09350561900

فروش يك واحد آپارتمان 85مترى 
نوساز باكليه امكانات در خيابان مدرس 

 09151207846
فروش منزل وياليى 
رجايى نيروى هوايى 

   فى كارشناسى  09353191211 

فروش امتياز مسكن ارتش 
 معصوميه پايين قيمت توافقى

 09159627386

فروش باغ 2000مترى ديوار شده در 
روستاى كالته ملك -معاوضه 
         با ملك   09151605925 

فروش مغازه تجارى 31مترخيابان 
معلم نبش سعدى 2فى120م 

 09373831253

فروش آپارتمان61 متر مفتح 
10 ، مترى 1400  +20  وام 

09195605878
فروش زمين.حاجى آباد.125متر.

حاشيه امام خمينى
فى توافقى   09151650613

فروش فورى  آپارتمان فاز فرهنگيان  
    واريز31،  38م نبش چهارراه فايده 

 09155610761
فروش واحد مسكن مهر 2با بهترين 

موقعيت 21 قسط پرداخت شده
  50 م     09155615744   

فروش زمين در امامت اميرآباد در 
محدوده ساخت و آماده سازى شده 

 09151643454

فروش خانه وياليى تازه ساز- دو 
طبقه- 225 متر زيربناى مفيد 
اميرآباد    09156660536 

فروش منزل كلنگى بامتراژ 3200متر 
بادودربند مغازه در حاشيه 

خيابان اصلى  09151606346 

فروش آپارتمان مسكن مهر75مترى 
شركت آتيه سازان صبا 

قيمت توافقى  09159627386
خريدار ملك وياليى

 يا آپارتمان زير 200 ميليون
09156665012

فروش مسكن مهر(75 مترمفيد)
آدرس مهرشهرخيابان 9دى
(فى 38)  09153633517

فروش ملك سربيشه دوطبقه 
تمام اسكلت 200متر زمين 

09153610932
فروش امتياز مسكن مهرفاز2

شركت موقوفات مهرشهر واريزى 
09159611511

فروش252مترزمين
 واقع دراميرآبادخيابان

 امام على   09151638892
فروش يك قطعه زمين 

100مترى  واقع در
 كالته بجدى  09331736362

فروش يك واحد آپارتمان 75 
مترمفيد دوخوابه طبقه سوم 

09159658433

فروش ويژه امتيازفاز2بلوارشهيد
ناصرى117مفيد آسانسور پاركينگ 

09338107289

فروش زمين 180 متربه صورت 
اقساطى يامعاوضه باخودرو 

09155614838
خريدارآپارتمان مسكن 

           مهرمهرشهر3طبقه باهم 
 09301209479

فروش يك واحد آپارتمان ،70 متر 
،دوخواب باكليه امكانات بهشتى 9

فى توافقى  09155612682

فروش يك واحد آپارتمان 75 مترى 
دوخواب طبقه همكف معصوميه باال 

فى توافقى   05632415201

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

فروش آپارتمان باتخفيف ويژه 
درپروژه مزار 75مترى 

فى  50 م   09157402151 

فروش يك قطعه زمين با موقعيت 
بسيارعالى در روستاى برزج  

 09153623489

فروش منزل 171متر شمالى
  76مترزيربنا داراى پايانكار ،چهكند 

 09158626265

معاوضه 1000متر زمين كشاورزى 
با مسكن مهر. 

09159645880

فروش زمين چهار ديوارى به 
مساحت 100متر واقع در حاجى آباد

فى 20 م  09158619800 

فروش يك قطعه زمين1700مترى 
مشجر،2نبش،حاشيه جاده تقاب 

سيوجان09191044920

رهن و اجاره

واحد آپارتمان انتهاى رجايى.طبقه 
دوم.امكانات كامل.85متر.2رهن 
؛200اجاره  09157210219 

اجاره يك طبقه دوم روى پيلت 
خيابان دولت 43 بلوار شعبانيه

 09151923477

 اجاره منزلى 
واقع در جمهورى 26

09358938462

اجاره منزل 140 مترى
 طبقه 2 خيابان معلم 

 09153625171

رهن و اجاره مغازه
 بين بهشتى 1و3

 09152697516

يك طبقه منزل اجاره اى 
سجادشهر خ آيت 000تهامى 

09151607905

منزلى واقع در جمهورى 26به اجاره 
داده ميشود

 09358938462

اجاره سوئيت (زيرزمين)- خيابان 
شهيد فكورى- خواب 18 و 6 مترى 

فقط خانم. 09158630052 

منزل وياليى
 به رهن يا اجاره داده مى شود.

 09158653855

خودرو پرايد

فروش فورى سوارى پرايدمشكى 
مدل 83 بدون رنگ بيمه كامل 
دوگانه سوز 09151636005

يك دستگاه پرايدمشكى دوگانه 
مدل84باهشت ماه بيمه بفروش 

ميرسد.09154947250 

هاچ بك-سفيد.دور رنگ.يك سال 
بيمه.مدل 75.تميز.فى:7/500                             

 09015686914

خريدار پرايد مدل 85 تميز بى رنگ 
در حد ده ميليون

 09152651312

خريدار ماشين پرايد
 از هشتاد شش تا نود شش ماهه 

 09159646039

پرايد سفيد مدل 85 بسياربيمه 
تا برج 7 دور رنگ9300تومان 

 09156660560

پرايد111خشك سفيد فول
فى: 21 تومان

 09151639348

پرايد 86بدون رنگ نقره اى  و وانت 
88يك بدنه رنگ فنى عالى با اتاق 

فى: توافقى 09155628462

معاوضه صبا 88 زيتونى هيدروليك
 با پژو اس ال ايكس سفيد

 مدل 88 يا 89    09397489799 

فروش  پرايدخانگى مدل83 دوگانه 
CNG  مشكى متاليك .قابل 
معاوضه 09153624802 

فروش: هاچ بك سفيد مدل 80 
  فى:8200 و قابل معاوضه باپرايد 

دوگانه 09159647810

پرايد وانت  93 بيمه 94/10 
كفپوش - گارد دزدگير 14800

09151611213

تاكسى 141-مدل86تميزبدون 
رنگ-تازه تعمير- فروش ياتعويض 

09152655046
 

پرايد سفيد مدل 85 -بيمه تا 
برج 7 دور رنگ9500تومان

 09156660560

پرايد سفيد مدل 85 دور رنگ شاسئ 
سالم بيمه تا برج 7 از اول تخفيف 

 فى: 9400تومان  09373591368 

پرايد سفيد84سه تيكه رنگ 
بيمه تا برج ده فى8700

 09151641857

پرايد85 نقره اى بيمه الستيك 
ندارد10700م

09398771500
 

پرايد88بيرنگ بيرنگ بيمه ضعيف
از اول تخفيف دوگانه 13400

 09152340692

خريدار پرايد بى رنگ
 مدل 87-  85-  86  

 09152651312

پرايدسفيدمدل85دور رنگ شاسى 
سالم پخش روكش باند

فى:9500000    09151608808 

هاچ بك 84 فول -سفيد بسيارتميز 
الستيك تكميل بيمه 5ماه.

فى11/200    09196062070 

پرايدsx141 سفيد مدل 90 دوگانه 
دستى رينگ اسپرت يك گلگيرعقب 
رنگ- بيمه تا 7/2   09151027322

خودرو پژو

پژوپارس سال مدل 93 
فى:  توافقى

 09116316069

 SLX 405فروش حواله پژو
تحويل ارديبهشت

 09153068667 

فروش پارس دوگانه 90 بدون رنگ 
كم كار.بيمه.الستيك.  فى: توافقى

 09151605345

فروش پارس Tu5 رنگ نقره اى. 
خشك.فى:  فقط 40000000ت 

 09116463595

206 مدل 83 يشمى تمام رنگ 
بدون خش الستيك و بيمه كامل.
فى 11ميليون 09397151349 

فروشى پژو 405 مدل 89 نوك 
مدادى,دوگانه كارخانه, 

 فى 21م    09151634577 

پژو 405،مدل 85، تمام رنگ نوك 
مدادى،تميز، شاسى سالم،بيمه تا 
 09363351211      94/10

پارس سفيد تى يو فايو مدل 91- 
ابشن دار0 تميز كم كار بيرنگ

 فى 33500ت   09156042402

 ،v8,90،91،92مدلsd/خريدار پژو
سفيدبيرنگ،پول نقد و يا معاوضه با 

پرايد    09153617836 

خريدار پژو 206-ترجيحا 
مدل تا 90-تماما نقدى

 09362639368

فروش پژو پارس 85،سفيد
بيمه،بدون رنگ،كم كار

 09153623668

خودرو متفرقه

موتور انرژى بدون كالج مدل 91 
مشكى   فى2300
 09159627300

فروش موتورسيكلت پيشرو150 
فاقدبيمه مدل86فى850

پيامك بدهيد  09156692559

فروش دودستگاه كاميونت آذرخش 
چوبى مدل83 وكمپرس مدل85 

 09157262013

پيكان وانت مدل88بسيارتميز 
6سال تخفيف بيمه فنى سالم 

قيمت10ونيم. 09365010342 

پى كى فروشى مدل 85هفت سال 
تخفيف ،بيمه تابرج يازده 

فى:5/700     09105007398 

سمند ال ايكس مدل آخر هشتاد 
هشت بيمه يازده ماه فى: پانزده

 09350650139

فروش موتور پيشتاز 87 يكسال
 بيمه رنگ سفيد 1200

 09305617304

ريو  فروشى مدل 89
سفيد-  بدون رنگ
 09151632577

يكدستگاه موتورسيكلت200سى سى 
طرح كيپس قرمزرنگ مدل 91بابيمه 

فى 5ميليون  09105474836

خريدار رانا يا سمند 
مدل باال ترجيحا 94
 09164326576

فروش ومعاوضه ليفان 520 مدل 88 
بدون رنگ، بيمه تا8/94 معاوضه 
باپژو،سمند،پرايد 9151603994 

فروشى يا معاوضه با سوارى: نيسان 
ديزل مدل 92 تحويلى 93

فى: كارشناسى 09335215289 
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ر فروش فورى پيكان مدل 
80تميز يك تيكه رنگ 

09159626266
فروش سمند مدل 81 سفيد 
تك برگ سند , بسيار تميز 

 09155612533
فروش اپل استرا نقره اى 
مدل 94  بيمه يك سال

 .فى توافقى 09155615813 
فروش يامعاوضه ام وى 
 ام110 ،سفيد چهارسيلندر 

 09158340025
فروش ام وى ام 530 مشكى 

مدل 90 كم كار فى توافقى 
 09155622615
پى كى 85نقره اى
 بدون رنگ فى 8 م
09153635509

فروش پيكان وانت 
    مدل88بسيارتميزخانگى 

 09158621728
فروش پى كى 84 بيمه

  كامل موتور عالى فى 6700 
 09158611759

فروش موتور آپاچى مشكى 
150مدل 88 فى 1/900 

 09153612447

متفرقه
 

به يك عددميكروفن بى سيم جهت 
استفاده درمسجدبصورت اهدايى 

نيازمنديم. 09151634231 

فروش يك عدد باربند206 تخته 
عقب وفرش جلوداشبرد

فى توافقى   09016975620 

فروش 2عددصندلى كارآرايش زنانه
نارنجى،استفاده نشده.زيرقيمت بازار 

 09105463787

فروش يك عدد يخچال ايستاده 
مارك نگين فى800..

09385595140
فروش دو دوچرخه 20و24 سالم 
تميز و. جى پى اس ماشين   

 09158629388
فروش كليه وسايل كابينت سازى

 فلزى  فى توافقى
09361069639

خريدار
گهواره نوزاد تميز

 09151600500
نيازمندچهارديوارى 200متربه 

باالجهت انبارآهن آالت مستعمل 
  حاشيه  خيا با ن09158658156 

فروش يا معاوضه پروانه مشاور
 امالك به قيمت مناسب

09306085059

فروش مزون عروس باموقعيت 
عالى،نقد،اقساط

09159644097.
فروش يك باب وسايل خرازى

 باكليه لوزم 
بانازلترين قيمت .09155628462 

فروش 4 حلقه الستيك سمندى.
پهن205، 30 درصدخارجى

 150 هزارتومان 09151634231 

 خريدار 
راديوقديمى وسالم
 09151631279

فروش چهارعددرينگ
اسپرت15مارك دارالستيك 
خارجى85درصد09362915445 

فروش مغازه ساندويچى باتمام 
امكانات دربهترين مكان 

09365301059

فروش سينك ظرفشويى آينه 
سرويس بهداشتى زير قيمت 
كارخانه  09151606610 

فروش دوچرخه ويوا 
نو ،700هزارتومان
 09128604607

CNG فروش سيستم گاز
660هزار تومان

09365301059
فروش دستگاه پرس لوله ى

 پنج اليه نيوپايپ 
فقط 3 م.  09382801620 

فروش سيستم صوتى
 اتومبيل زير فى

 09196062070

واگذارى يك واحد پوشاك 
در خيابان مدرس 

فروشى -شراكت  09153614239
فروش كولرآبى7000نوكارنكرده 
قيمت800هزارتومان 500تومان 

نقدالباقىطىدوماه  09151638892 
فروش

 سه فيش حج عمره 
09155625671

رايانه و همراه
فروش يا معاوضه با لپ تاپ.كامپيوتر 
سيستم باال كاركرده در حد نو  
     فى  توافقى  09302477095 

 SAMSONG فروش گوشى
 sony ويك عددگوشى galexi s2

دوسيم  09153624802
ionفروش فورى گوشى سونى
     دوربين 12حافظه داخلى 16 

 09157917898
فروش گوشى Y220تميز

 فى 155هزار تومان 
09372464860

فروش گوشى 
Y220تميز فى 155هزار تومان 

09372464860
فروشى گوشى4G htc amaze با 

اندرويد 4,2ودوربين8 فى 300
09017982816

جوياى كار

راننده پايه يك فنى جوياى كار.
شركتها. ادارات.وغيره 
 09155611860

جوياى كار 
پاره وقت دانشجو

 09158634844 

تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
دوگانه بصورت تمام و نيمه وقت 

نيازمنديم  09365613536 

جوياى كار در ادارات وشركتها 
داراى مدرك فوق ليسانس 

 09151650380

جو ياى كار؛كار درساندو يچى 
باسابقه ى دوسال ساندو يچ زنى  

 09194087258

به يك شاگرد جوان جهت كار
 در كارواش نيازمنديم. 

 09105090288

به يك مدرك كاردانى عمران يا 
معمارى با حداقل 3 سال سابقه بيمه 

نيازمنديم. 09378066059

جوياى كار گچ برى
 با حقوق مناسب
09153617433

جوان جوياى كار 22ساله ,مجرد 
داراى كارت پايان خدمت,گواهينامه 
ماشين و موتور 09157230642

تعدادى راننده با خودرو بصورت تمام 
و نيمه وقت جهت كار در آژانس 

نيازمنديم 09365613536

راننده پايه يكم باتمام مدارك 
بارى آماده به همكارى 
هستم.09159152836

به تعدادى ويزيتوراجهت
 موادغذايى نيازمنديم.
 09157229040

جوانى 30 ساله با خودرو ال90 
آماده همكارى با ارگانهاى دولتى و 

خصوصى 09157976748

جوان26ساله متأهل داراى مدرك 
ليسانس حسابدارى به صورت نيمه 
وقت وتمام وقت 09156015811

تعدادى راننده تمام وقت داراى 
گواهينامه ى پايه 2 يا ب 2
نيازمنديم 09155619072

نيازمند يك نيروى كار
 جهت درآشپزخانه
09159612466

به يك كارگرماهر يانيمه ماهربراى 
آرماتوربندى نيازمنديم

09158641723

لوازم منزل

بوفه شيشه اى باچوب گردوبارنگ 
زيبا فى فقط 115 
 09158627926

فروش يك دست مبل
7نفره نو 

  09150904649

فروش 6عدد صندلى چوبى
 باروكش مبلى

  فى دانه اى50..09385595140 
فروش دو دست ميز عسلى
 ام دى اف نوقيمت توافقى

09156660595

فروش يك دستگاه آبميوگيرى و 
مخلوط كن.و يك خرد كن دستى 

سبزيجات 09157579794


