
اظهارات مسئوالن  وزارت نيرو پذيرفته نيست
عبادى ضمن اعتراض به محروم ماندن استان از طرح بارورى ابرها  :

معاون درمان وزير بهداشت در گفتگو با ايسنا، گفت: بر اساس مصوبه هيئت وزيران نرخ ويزيت پزشكان 
اعم از پزشكان عمومى، متخصص و فوق تخصص در بخش دولتى و خصوصى در سال جارى 15 درصد 

افزايش يافت. دكتر محمد آقاجانى گفت: ( ادامه در صفحه 2)

تعرفه هاى پزشكى 94 اعالم شد 
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چپ ها آمدند راست ها را زدند
 و راست ها هم چپ ها را 

در زمينه ورود به انتخابات احساس تكليف شرعى نمى كنم و در 
جناح يا گروه خاصى نيز قرار نمى گيرم...

گل بى بى به صحرا مى رود

گل بى بى براى جمع آورى سپند به صحرا مى رود. 35 سال دارد و 
 هر روز صبح زود بعد از علوفه دادن به دام ها
و دانه دادن مرغ و خروس ها به دل كوه مى زند...
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صفحه 7

اطالعيه جديد درباره 
 حذف يارانه پُردرآمدها

جديد  سامانه  ايجاد  از  اطالعيه اى  در  كار  وزارت  مهر: 
اينترنتى به منظور ثبت اعتراضات كسانى كه يارانه آنها 
قطع شده است، خبر داد. براى دسترسى آسان تر، سامانه 
اينترنتى راه اندازى شده است كه افراد مى توانند درخواست 
خود را ثبت كنند. آدرس اين سامانه و چگونگى انجام كار از 

رسانه هاى عمومى به اطالع رسانده خواهد شد. 
 

 اليحه بيمه زنان  خانه دار در هيئت دولت
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: اليحه 
بيمه زنان  خانه دار در دولت در نوبت بررسى است و پس 
از تصويب به مجلس ارسال خواهد شد. به گزارش جهان، 
موالوردى افزود: قابليت اجرايى شدن بيمه زنان خانه دار 

بستگى به فراهم شدن ساز و كارهاى الزم دارد.

اعالم حداقل و حداكثر 
دريافتى بازنشستگان

مهر : محمدحسن زدا معاون فنى و درآمد سازمان تامين 
اجتماعى از افزايش حقوق بازنشستگان تحت پوشش اين 
سازمان خبر داد و گفت: كليه مستمرى بگيران 15 درصد 
حقوقشان اضافه مى شود و در حال حاضر حداقل حقوق 

712 هزار تومان و حداكثر 5 ميليون تومان است. 

پيش بينى تسهيالت 4 هزار ميليارد 
تومانى براى اشتغال فارغ التحصيالن

با  مجلس  در  تهران  مردم  نماينده  محجوب  فارس: 
براى  تومان تسهيالت  اين كه 4 هزار ميليارد  اعالم 
اشتغال فارغ التحصيالن در نظر گرفته شده است، گفت: 
اين ميزان با رايزنى وزارت تعاون و سازمان مديريت و 

برنامه ريزى تخصيص مى يابد.
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 واگذارى به صورت نقدى يا معاوضه با خودرو

رستوران سنتى با كليه امكانات و شرايط استثنايى    09151615023
آگهى مزايده فروش اراضى مسكونى (مرحله سوم) شهردارى سربيشه

شرح در صفحه 3 

جناب آقاى مهندس احمد دانشى پور
مدير محترم امور آب و فاضالب روستايى شهرستان قاين

كسب رتبه برتر آن امور در سطح كشور در سال 93 

را خدمت جناب عالى و همكاران تان تبريك مى گوييم.

شركت ساختمانى - تاسيساتى خوسف سازه

جناب آقاى مهندس دانشى پور
مدير محترم امور آب و فاضالب روستايى شهرستان قاين

تالش و همت واالى جناب عالى و همكاران آن امور را كه موجب

 كسب عنوان رتبه برتر سال 93 در سطح كشور 
شده ، تبريك عرض نموده و از درگاه خداوند تبارك و تعالى توفيق روزافزون تان را خواستاريم.

شركت حفارى آبارساز - نمايندگى انحصارى پمپيران و موتوژن در خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس محمدنژاد
معاون محترم بهره بردارى شركت آبفاى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس هاشم آبادى
مدير محترم امور آبفاى شهرستان بيرجند

جناب آقاى مهندس آتشكار
مدير محترم امور آبفاى شهرستان قاين

انتصاب جديد شما عزيزان را كه نشان از درايت و توان باالى مديريتى شما مى باشد 

تبريك عرض نموده و براى شما آرزوى موفقيت داريم.

شركت ساختمانى - تاسيساتى خوسف سازه

جناب آقاى مهندس دانشى پور
مدير محترم امور آب و فاضالب روستايى شهرستان قاين

نويد مسرت بخش اخذ رتبه برتر آن امور در سطح كشور را خدمت جناب عالى و ساير همكاران 
گرامى تان تبريك و تهنيت عرض نموده

از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات برايتان آرزومنديم.

جناب آقاى مهندس دانشى پور
مدير محترم امور آب و فاضالب روستايى شهرستان قاين

كسب رتبه برتر آن اداره محترم در سطح كشور را كه نشان از شايستگى و توانمندى 
شما و ساير همكاران عزيزتان در اين عرصه مى باشد ، تبريك عرض مى نماييم.

مستدام و پيروز باشيد
  شركت مهندسى بارش - (خدمات پس از فروش پمپيران) 

در هشتمين سال نبودنت هنوز ياد و خاطره ات 
در شكوفه هاى بهارى متجلى است.

روحت شاد و نامت ماندگار

هيچ بارانى رد پايت را 
از كوچه خاطرات مان

 نخواهد شست

زنده ياد 
حاج حسين گلستانى راد

جناب آقاى كريميانخانواده گلستانى راد
 همكار محترم شعبه طبس

درگذشت پدر خانم گرامى تان شادروان حاج رجبعلى توسلى

 را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تان صميمانه تسليت عرض نموده 

براى آن عزيز سفر كرده مغفرت الهى و براى شما و تمامى بازماندگان صبر و اجر آرزومنديم.

مديريت شعب و همكاران پست بانك خراسان جنوبى

سومين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان 

شادروان 
حاج غالمرضا قاينى زاده

 را با ذكر فاتحه و صلواتى گرامى مى داريم.
روحش شاد

خانواده قاينى زاده

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت
 خادم و نوكر باوفاى حضرت ابوالفضل (ع)

 شادروان ابوالفضل بابانژاد (بابائى)
 جلسه يادبودى امروز سه شنبه 94/2/8 از ساعت 4 الى 5 

بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى)
 برگزار مى شود.

خانواده هاى بابانژاد

 آگهى مزايده عمومى فروش اموال و امالك تمليكى
و مازاد بر نياز در سراسر كشور بانك سپه / شرح در صفحه 2

 تحقق كار شايسته ، با نهادينه سازى فرهنگ ايمنى و سالمت كار

هشتم ارديبهشت ماه ، روز جهانى ايمنى و سالمت كار بر همه فعاالن عرصه بهداشت حرفه اى و ايمنى استان گرامى باد
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند - گروه مهندسى بهداشت محيط و حرفه اى

استاد گرانقدر جناب آقاى عباس زاده
انتصاب جناب عالى را به سمت 

 معاون هنرهاى سنتى و صنايع دستى 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان خراسان جنوبى

 تبريك عرض مى نماييم 
بى شك تجربه هاى گرانسنگ شما براى اين استان مفيد و پرثمر خواهد بود.

هنرآموزان شما در كالس هاى نمايشنامه نويسى
هرم پور ، سيد محمد موسوى ، اميرحسين مدنى

 ريحانه سادات حسينى

جناب آقاى مهندس احمد دانشى پور
مدير محترم امور آب و فاضالب روستايى شهرستان قاينات

كسب رتبه برتر آن امور در سطح كشور در سال 93 
 كه نشان از درايت و توانمندى جناب عالى مى باشد، صميمانه تبريك 

عرض نموده و توفيق روزافزون شما را از درگاه ايزد يكتا خواستاريم.

شركت نشاط گستر قهستان

مركز بهداشت استان مركز بهداشت استان

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

دومين جشنواره غذاهاى ايرانى در بيرجند / صفحه 7



2
سه شنبه* 8 ارديبهشت 1394 * شماره 3207 

با همكارى مشترك وزارت آموزش و پرورش و دفاتر پيشخوان دولت، از اين پس دريافت تاييديه تحصيلى در دفاتر ارائه مى شود. به گزارش فارس، فالح حقيقى دبير كل 
كانون كشورى دفاتر پيشخوان خدمات دولت با اشاره به اينكه متقاضيان به جاى مراجعه به مراكز آموزشى مى توانند از طريق دفاتر پيشخوان موفق به دريافت تاييديه 
تحصيلى شوند، افزود: اميدواريم اين طرح تا تيرماه 1394 به صورت كامل از طريق شبكه دفاتر پيشخوان دولت در سراسر كشور امكان پذير شود.

دريافت تاييديه تحصيلى از دفاتر پيشخوان دولت

قيمت گاز در سال 94 افزايش نيافته است

 ايرنا: مديرعامل شركت ملى گاز گفت: در سال 94 
به هيچ عنوان افزايش قيمت گاز نداشتيم و دولت نيز 
تاكنون هيچ دستورى را در اين باره به شركت ملى گاز 
ابالغ نكرده است. عراقى درباره برخى انتقادات مبنى بر 
افزايش نرخ قبوض گاز، تصريح كرد: براساس قانون، 
افرادى كه بيشتر مصرف مى كنند بايد پول بيشترى 
پرداخت كنند، لذا اين افزايش قيمت مربوط به مصرف باالى اين مشتركان است.

وى ادامه داد: براساس مصوبه هيئت وزيران، در سال گذشته 20 درصد قيمت 
گازبها افزايش يافت، اما براى سال 94، هيچ تغييرى نداشته ايم و تنها افزايش 
صورت گرفته مربوط به رشد يك درصدى نرخ ماليات بر ارزش افزوده است كه 

طبق قانون از مشتركان دريافت شده و به سازمان مالياتى پرداخت مى شود.

تعرفه هاى پزشكى 94 اعالم شد 

(ادامه از صفحه1) دكتر آقاجانى گفت: براين اساس نرخ 
ويزيت در بخش دولتى براى پزشكان عمومى 92000 
و فوق تخصص ها  ريال، متخصصين 115000ريال 
پزشكان  براى  بخش خصوصى  در  و  138000ريال 
عمومى 190000 ريال، متخصصين 300000 ريال و 
پزشكان فوق تخصص 380000 ريال مى باشد. به گفته 
وى، بر اساس اين مصوبه تعرفه نرخ اقامت در بيمارستان هاى دولتى20 درصد 
افزايش يافته است. هموطنان واجد بيمه پايه سالمت در هنگام بسترى تنها 
شش درصد از مبلغ صورت حساب را براساس تعرفه و قيمت مصوب پرداخت 
مى نمايند. از سوى ديگر روستائيان، عشاير و ساكنين شهرهاى زير 20 هزار نفر 

(داراى دفترچه بيمه روستايى)  3 درصد از هزينه خدمات را پرداخت مى كنند.

موافقت با پرداخت 100 هزار وام 60 ميليونى

بانك مسكن ميزان پرداخت تسهيالت 60 ميليونى 
خريد مسكن كه هنوز درگير و دار تصويب نهايى از 
سوى بانك مركزى است را تعيين كرد، براساس آن، اين 
بانك مى تواند پس از تصويب به 100 هزار درخواست 
پاسخ مثبت بدهد. به گزارش جهان، اواخر دى ماه سال 
گذشته بود كه محمد هاشم بت شكن مديرعامل بانك 
مسكن از ارائه پيشنهاد وام 60 ميليونى خريد مسكن به بانك مركزى خبر داد و 
گفت: به دنبال اين هستيم قدرت خريد مردم را براى خريد واحد مسكونى با يك 
رژيم پس اندازى افزايش دهيم.گروه كارشناسى بانك مركزى در آخرين جلسه 
اى كه در اين خصوص تشكيل داد پيشنهاد بانك مسكن را براى پرداخت 100 

هزار فقره وام 60 ميليون تومانى خريد مسكن بررسى كرد. 

تعيين  وضعيت  از  گزارشى  ارائه  با  كار  وزير   
دستمزد كارگران در دو سال گذشته، گفت: براى 
مقابله با بحران بيكارى، ساليانه 800 هزار شغل 
ربيعى  على  مهر،  گزارش  به  است.  نياز  مورد 
اميد دو هزار و 663  و  تدبير  افزود: در دولت 
تشكل كارگرى - كارفرمايى ايجاد شده كه 50 

درصد نسبت به سال هاى گذشته افزايش يافته 
است. وى با اشاره به شمار شاغالن در كشور، 
گفت: هم اكنون 22 ميليون شاغل در كشور 
داريم كه 15 ميليون نفر دفترچه بيمه دارند و 
مشغول  غيررسمى  مشاغل  در  نفر  ميليون   7
فعاليت هستند. وى ادامه داد: در سال گذشته 

داشتيم كه  اجبارى در كشور  بيمه   600 هزار 
مى توان ادعا كرد كه به همين ميزان در كشور 
اشتغال ايجاد شده است. براى مقابله با بحران 
بيكارى بايد ساالنه 800 هزار شغل در كشور 
ميليون   35 به  شاغالن  تعداد  تا  شود  ايجاد 
به رشد  نياز  اين  برسد كه  افق 1404  نفر در 

كار گفت: تالش هاى  وزير  است.  7 درصدى 
انجام شده در دولت تدبير و اميد در خصوص 
افزايش دستمزد نيز نشان مى دهد كه سال 93 
 20.5 سال 94،  و  درصد  دستمزد 31  حداقل 
درصد افزايش يافته است كه اين باالتر از نرخ 

تورم اعالمى از سوى مراجع رسمى بود.

 با وجود مخالفت انبوه سازان با حساب امانى پيش فروش، 
دولت قصد دارد هفته جارى اين حساب را در بانك مسكن 
افتتاح كند. به گزارش مهر، در حالى كه سازندگان مسكن با 
طرح حساب امانى پيش فروش ساختمان، مخالف هستند، 
وزير راه و شهرسازى از افتتاح اين حساب در بانك مسكن از 
اين هفته خبر داد تا براساس اين طرح، پيش خريداران واحدها 
پول هايشان را به اين حساب واريز كنند و انبوه سازان بنابر 

پيشرفت پروژه، پول را از بانك دريافت كنند.
هر چند كه سازوكار اين طرح هنوز مشخص نيست اما اجرايى 
شدن آن از سوى دولت حتمى به نظر مى رسد، موضوعى 
كه با انتقاد انبوه سازان مواجه شده و آنها معتقدند اين طرح 
پيش فروش مسكن را در كما مى برد. در اين باره وزير راه 

و شهرسازى اعالم كرده است كه افتتاح حساب هاى امانى 
در بانك مسكن براى مديريت پيش فروش ساختمان راه حل 
بسيار ساده اى است و اين موضوع سال هاست كه در كشور 
دغدغه است. به گفته وى پرونده هاى زيادى در دادگاه ها و 
محاكم درباره كالهبردارى در زمينه پيش فروش ساختمان 
مفتوح است ولى اين راه حل ساده را سال هاست كه اجرايى 
امانى پيش فروش موجب  نكرده ايم. در واقع طرح حساب 
مى شود كه انبوه سازان با پيشرفت پروژه، پول از بانك دريافت 
كنند كه اين موضوع مستلزم اين است كه يك نظارت از 
سوى بانك بر پروژه انجام گيرد تا با در نظرگرفتن پيشرفت 
ساخت و ساز، پول متقاضيان به انبوه ساز پرداخت شود كه اين 
يكى از موارد مورد انتقاد انبوه سازان است. همچنين سازندگان 

معتقدند كه يكى از ويژگى هاى پيش فروش اين است كه 
سازنده زير قيمت بازار، واحدها را به فروش مى رساند و اگر 
قرار باشد با پيشرفت پروژه، پولى از خريداران دريافت شود 
دليلى وجود ندارد كه قيمت هاى فروخته شده كمتر از نرخ 
بازار باشد زيرا سودى براى سازنده ندارد. از سوى چگونگى 
نظارت دولت بر پروژه هاى پيش فروش مسكن هم موضوعى 
است كه بايد به آن توجه شود زيرا نياز به نظارت دقيق و 
درستى مشخص  به  آن  هنوز سازوكار  دارد كه  كارشناسى 
نيست و از آنجايى كه قرار است اين طرح از سوى انبوه سازان 
و سازندگان مسكن به اجرا برسد بنابراين توافق با آنها ضرورى 
است. هر چند كه وزارت راه وشهرسازى براى جلوگيرى از 
تخلفات در اين حوزه، اقدام به افتتاح چنين حسابى كرده است 

اما به نظر مى رسد كه بازار مسكن كه هم اكنون در ركود 
به سر مى برد با اين سياست ها باز هم با استقبال كمترى به 

خصوص از سوى سازندگان مسكن مواجه خواهد شد.

راهكار دولت براى خانه دار شدن مردم/ آغازگشايش حساب امانى پيش فروش

گزارش جديد ربيعى از وضعيت دستمزد 

امروز 8 ارديبهشت 1394 مصادف با
 9 رجب 1436 و 28 آوريل 2015

شيرودى»  اكبر  «على  خلبان  سروان  شهادت 
(1360ش). 

افتتاح مراكز تلويزيوني گيالن و مازندران (1349ش).
قطع رابطه رژيم آل سعود با جمهوري اسالمي ايران 

به دستور دولت آمريكا (1367ش).
درگذشت «احسان طبري» محقق و سياست مدار 

(1368 ش).
روز جوان.

كليساى سنت سركيس در خيابان كريمخان زند با 
شركت رهبران ارامنه جهان افتتاح شد(1352ش).

رحلت مجتهد بزرگ شيعه آيت  ا... «محمد حسن آل 
 ياسين» (1308 ق).

تولد «يوهان گوتِْنبْرْگ» دانشمند آلماني و مخترع 
ماشين چاپ (1400م).

تقويم مناسبت هاى  روز

عيب و هنر مي 
در حاشيه ي « در حاشيه»

*عصمت محمودي 

مالفه ي كثيف، هواي دم كرده و چهره اي رنجور و 
خسته .... اين نمايي از مطب يك پزشك متخصص 

در همين شهر خودمان بيرجند است.
از  ساعت  دوازه  ده  حداقل  دكتر  شوم.  مي  متحير   

شبانه روزش را در اين فضا چگونه مي گذراند؟. 
منشي اش مي گفت : تا 2 و 3 صبح بيمار مي بيند. 
واقعا هزينه مالفه يك بار مصرف چقدر است؟ اين 

مالفه كه خود ناقل هزاران بيماري است!!.
****

بعد از 24 ساعت از زمان نوبت گيري و كلي انتظار 
وارد مطب خانم دكتر مي شوم. قرار است بيماري ام 
به خانم  ام؛  نگفته  براي خواهر و مادرم  را كه حتي 
دكتر كه محرم راز است، بگويم . غير از من سه بيمار 
ديگر در حال طي مراحل معاينه اند. هر كار مي كنم 
نمي توانم خودم را براي تشريح بيماري ام نزد 3 نفر 
ديگر راضي كنم . جويده و ناقص عاليم بيماري ام را 
مي گويم و خودم مي دانم كه ناقص تر جواب درمانم 

را خواهم گرفت. 
****

دو ماه و بيست روز در نوبت بودم تا دكتر را ببينم. 
از گفتگوي خانم منشي فهميدم كه دكتر يك ساعت 
سه  دكتر  ميز  روي  باشد.  عمل  اتاق  در  بايد  ديگر 
 چهار دفترچه بيمه است و دستيارى ايشان را كمك 
مي كند. در عرض كمتر از 5 دقيقه، سه چهار بيمار 
از جوانب مشابه پشت سر هم معاينه مي شوند و بعد 
البته پزشكان  نوشته مي شود.  پشت سر هم نسخه 
خستگي  دانم  نمي  اما  توانمندند.  سپاري  بخاطر  در 
و تكرار و تشابه بيماران و عجله چقدر مي تواند در 

نسخه نويسي تاثير بگذارد. 
***

دكتر خوب معاينه مي كند، مي گويند نسخه اش اثر 
بخش است اما چنان بيماري را براي بيمار عميق و 
عجيب تشريح مي كند كه من هم به عنوان همراه 
روحيه ام را از دست مي دهم، چه برسد به بيمار... . 

***
و  ناتوان  بيمارانش  بيشتر  داند  نمي  دكتر  يعني 

كهنسالند؟ اين همه پله ...
****

دكتر نمي داند در بين بيمارانش كودك و كهنسال و 
زن باردار هم هست، سرويس بهداشتي؟؟؟

 حاال مايع دستشويي پيشكش... .
از  تر  بهداشتي  خيلي  زنانه  آرايشگاه هاي  كنيد  باور 

بسياري از مطب ها هستند.
(ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

شوم،  مي  كه  مطب  وارد  مقابل)  ستون  از  (ادامه 
 دكتر تمام قد مي ايستد، با آرامش و حوصله معاينه 
 مي كند و به توضيحات من به عنوان همراه بيمار گوش

و  كند  مي  خطاب  را  بيمارش  پدرجان  دهد.  مي 
پزشكي  پرونده  دقيقه  سه  دو  عرض  در  دستيارش 
بيمار را مي آورد. اصال اگر دارو هم ننويسد از برخورد 
خوب و َجو آرام و مثبت مطب آدم احساس بهبودي 
پيدا مي كند. سال همدلى و همزبانى تنها يك شعار 
حق  به  توجه  آن  عملى  مهم  ابعاد  جمله  از  نيست، 
مردم و ارائه گزارش به آنان در سنگر سربازى براى 

خدمت به شهروندان است. 
***

پزشكان اسباب رحمت پرودگارند و بسياري از دعاهاي 
ما براي شفاي بيماران در قالب دست و نگاه پزشكان 
 مستجاب مي شود. خيلي ها آرامش خانه و خانواده ي 
نتيجه  پزشكانند.  تعهد  و  تخصص  مديون  را  شان 
سالهاي جواني شان كه در كتابخانه و سالن تشريح 
اينان  بيماران مي شود.  تقديم  بيمارستان گذشته،  و 
اند  اين سرزمين  متعهد  و  باهوش و ساعي   فرزندان 
اند.   گفته  نه»   » مرزها  سوي  آن  سبز  باغ  به  كه 
تسكين آالم يك بيمار و آرامش يك خانواده و فاميل 
اجري محاسبه نشدني دارد. حس امتنان از پزشكان 
در قالب كلمه و جمله و آگهي و هديه نمي گنجد. 

اين را خيلي از ما درك كرده ايم. 
اما در كنار تمام اينها كمبودهايي هست، چه مهران 

مديري « در حاشيه» بسازد، چه نسازد. 

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود

گچ كارى و گچ برى با قيمت مناسب 
پذيرفته مى شود. (شهر و روستا)     

09159658659

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

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

*  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

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر

09159639065
على آبادى

"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

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) 

روز پــدر

عرضه انواع پيراهن ساده و طرح دار – دوخت ترك 
بيش از 100 مدل و 300 رنگ

در صورت عدم  سايز مورد  نياز و رنگ  دلخواه 

قابل تعويض  مى باشد
آدرس: بيرجند – خيابان پاسداران – تقاطع 15 خرداد

روبروى سوپر ماركت برادران پردلى
    09155614081 - دليرى نيا

گــرامى بــاد

مزايده عمومى فروش اموال و امالك تمليكى و مازاد بر نياز در سراسر كشور 
شماره 1/94  (نوبت اول)

بانك سپه در نظر دارد: امالك و مستغالت تحت اختيار خود در سراسر كشور از طريق مزايده عمومى و با جزئيات 
مندرج در اسناد مزايده را با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت «ستاد» (setadiran.ir) و با شماره مزايده 

200941036000001 به صورت الكترونيكى به فروش برساند.
تاريخ انتشار: 94/2/5   مهلت دريافت اسناد مزايده : شنبه 94/2/19 ساعت 14   تاريخ بازديد : از 94/2/6 لغايت 94/2/16 

ساعت 8 لغايت 13  مهلت ارسال پيشنهاد : شنبه 94/2/19 ساعت 16   تاريخ بازگشايى : سه شنبه 94/2/22 ساعت 10 صبح   
تاريخ اعالم به برنده : 94/2/22   نحوه فروش: نقد يا نقد و اقساط

ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است:
1- برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت ”ستاد“ مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده (در صورت وجود 

هزينه مربوطه) ، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه) ، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين طريق امكان پذير 
مى باشد.  2- عالقه مندان به شركت در مزايده مى بايست براى ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (توكن) با شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 و 
85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند و يا با توجه به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir  مراجعه نمايند. كليه اطالعات امالك و مستغالت 

شامل مشخصات ، شرايط و نحوه فروش در بورد اعالن عمومى سامانه مزايده فايل مشاهده، بررسى و انتخاب مى باشد.

عرصه كاربرىپالك ثبتىآدرس ملكرديف
(مترمربع)

اعيان 
وضعيت قيمت پايه (ريال)(مترمربع)

توضيحاتملك

1
تهران- بهار شمالى 

كوچه طباطبايى
 پالك 12- طبقه سوم

718 فرعى از 
6889 اصلى 
بخش 3 تهران

200مسكونى
آپارتمان 
127/19

انبارى 3/64
تخليه4/000/000/000

2
تهران - خيابان انقالب 
تقاطع خيابان شهيد 
منيرى جاويد - پالك 
87 (ساختمان 253)

71 و 72 فرعى 
از 3817 اصلى 
بخش 3 تهران

171 متر 1154مسكونى
پاركينگ 

16/20

تخليه5/850/000/000

بيرجند - نبوت 23 3
پالك 41

2330 فرعى 
از 249 اصلى 
بخش 2 بيرجند

تخليه3602904/300/000/000مسكونى
آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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سه شنبه * 8 ارديبهشت 1394 * شماره 3207 

كلنگ احداث 6 پروژه ساخت مدارس، اهدايى توسط بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايى فرامين حضرت امام(ره) با حضور مديركل نوسازى مدارس استان، معاون فنى و عمرانى بنياد 
بركت، سرپرست فرماندارى شهرستان و ساير مسئولين استانى و محلى در نهبندان به زمين خورد. اين پروژه ها شامل ساخت 6 مدرسه در مناطق خونيك سفلى، سهل آباد، ميغان، 

چاهداشى، شوسف و حاشيه شهر نهبندان بوده كه با اعتبارى بالغ بر 40 ميليارد ريال و در مساحتى به متراژ 2578 متر مربع احداث خواهد شد.

3آغاز عمليات اجرايى 6 پروژه آموزشى در شهرستان نهبندان
پيام شما

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

جناب آقاى استاندار با سالم و احترام. ما ساكنين 
توحيد 31 بيرجند، بيشتر از يكسال است كه به 
خاطر مزاحمت هاى شبانه روزى مشاغل آالينده 
محل، با مسئولين ذيربط مكاتبه كرده و مشكالت 
شده  درج  نيز  كشورى  و  محلى  جرايد  در  مترتب 
در  سامد  سامانه  طريق  از  موضوع  حتى  است 
سفر رئيس جمهورى، پيگيرى شده ليكن نه تنها 
مزاحمت ها رفع نشده بلكه اخيراً با افتتاح مجدد ... 
مضاعف شده، رسيدگى به اين موضوع احتياج 
اقدام عاجل  منتظر  ندارد  منابع  و  بودجه  به 

استاندارى هستيم.
915...893

تابلوهاى شهر خرج  شهردارى 100 ميليون براى 
كرده اما براى راهنمايى مسافرين آدرس پمپ گاز 

و پمپ بنزين وجود ندارد.
915...082

در تاريخ 94/2/6 ساعت 8:30 شب به بيمارستان.... 
كرديم.  مراجعه  باردار  خانم  آمپول  تزريق   براى 
 2 آمپول داشتند كه هفته اى يك بار بايد تزريق مى شد
سرشان  اينكه  دليل  به  بود  آنجا  كه  خانمى  ولى 
و  تزريق كردند  با هم  را  آمپول  بود هر دو  شلوغ 
وقتى پرسيديم چند تا آمپول را زديد گفتند توجه 
نكردم. با خانم سرپرستار صحبت كرديم فرمودند 
خراب  خانم  حال  ديشب  از  نكنيد.  ايجاد  استرس 
است و فشارشان باال مى باشد. روى ديوار هم 
حق  آن  طبق  كه  بود  اخالقى  منشور  يك 
لطفاً  بودند.  گرفته  بيمار  از  هم  را  اعتراض 

يكى پاسخگو باشد.
915...700

بلوار مجيديه، الهيه 3 تابلوى آن را برداشته اند و كوچه 
قبل از الهيه 5 غربى نيز تابلو ندارد. براى ميالن هاى 
فرعى هم هيچ مشخصه اى وجود ندارد. خانه ها نيز 
پالك گذارى نشده اند. براى آدرس دادن واقعاً 

مشكل داريم. مسئولين به فكر باشند.
915...082

سالم. لطفاً فرماندهى محترم انتظامى بيرجند دستور 
 فرمايند نسبت به حذف سرعتگيرهاى سليقه اى

قبل از چراغ قرمزها اقدام شود. باتشكر
915...247
 از استاندارى خواهش مى كنيم به مؤسسه  هاى

اعتبارى ... سرى بزنند و تكليف مردم كه در 
آنجاحساب داشته اند را روشن كنند.

915...534
لطفًا شركت گاز  در مورد عوارض گازرسانى كه در 

قبوض گاز درج مى شود، توضيح دهند.
247...915

* رحيم زاده

گل بى بى براى جمع آورى سپند به صحرا مى رود 35 
 سال دارد و هر روز صبح زود بعد از علوفه دادن به دام ها
و دانه دادن مرغ و خروس ها به دل كوه مى زند و بر فرش 
عريان صحرا و به اميد روزى قدم مى زند، تا سنگينى بار 
زندگى نه فقط بر دوش حسن كه بر دوش جفتشان باشد... 

شيرين نيز از زنان روستاى تاجمير است. دامنى چين چين 
و چارقدى بلند دارد. 30 ساله است و 6 سال است كه در 
شغلش  گذراند.  مى  را  زندگى  روستا  قصاب  بهرام،  كنار 
تار و پود  بر  با مهارتى عجيب  خياطى است و دستانش 

پارجه مى رقصند.
لباسى  و  كوتاه  مشكى  جليقه  روستاست  بناى  احمد  نور 

مندرس بر تن داشته و كالهى پشمى بر سر دارد.
او  دستان  هنر  به  روستا  اين  هاى  خانه  تمام  گويد  مى 
ساخته شده اند و تنها خانه اى كه در ساخت دستان او 
و هر  باالست  ريخته، سرعت عملش  فرو  اخيراً   نيست 

اتاق را 3 روزه به اتمام مى رساند ...
زن جوان ديگر (نازنين) كوله اى از پشم بر سر داشته و 

به گفته خودش از پشم چينى برمى گردد.
دوشيدن  براى  و  دارد  دست  در  اى  قابلمه  بى  بى   شاه 

شير مى رود... 
مرجان از ديگر زنان روستاست كه كوله اى هيزم بر سر 
كنده  زبان محلى  (در  ها  كنده  به گفته خودش   و  دارد 
 همان هيزم است) را براى پخت نان در تنور گلى خانه شان
مى برد. در ميان جمعيت زنان روستا دختر جوانى كه سرتا 

پا لباس سفيدبر تن دارد خود نمايى مى كند.
نازنين عروس اين جمع است و عقد او و شوهرش محمد  

4 سال طول كشيده و امروز به خانه بخت مى رود ...
به گفته اهالى زمان هاى قديم عروس و داماد در طول 
نهايتًا  و  اند  ديده  نمى  را  يكديگر  اصًال  نامزدى  يا  عقد 
عروس در اواخر شب با همراهى عده اى از فاميل داماد 
در حالى كه به خاطر ترك خانه پدرى اش گريان است 

راهى خانه داماد مى شود....
در ميان اهالى مرد جوانى است كه سرتا پا لباس نمدى 
به تن دارد. نامش سهيل خان است. چوپان روستا است و 
در كنار كار چوپانى نمد مالى هم مى كند. 29ساله است 

و 3 فرزند دارد.
كرده   پر  را  سالن  فضاى  قنداقى  كودكان  گريه  صداى 
با  هايى  قنداقه  آنها  همه  ظاهرى  مشخصات  از  است. 
به  بنا  كه  آبى  هاى  مهره  و  است  باف  دست  بند  ميان 
اعتقاد اهالى براى دورى از چشم زخم بر قنداق و پيشانى 
اماكن  از  كه  رنگى  سبز  پارچه  و  شده  دوخته  نوزاد  بند 
كه  است  دعايى  نگهدارى  محل  و  شده  تبرك  متبركه 
بزرگان روستا معتقدند براى محافظت از ترس كودك در 

مقابل جن و پرى است....
مردمان  واقعى  زندگى  از  است  هايى  داستان  همه  اينها 
روستاى تاجمير سربيشه كه بر روى پارچه هاى كوچك 
سفيد دوخته شده بر پشت عروسك هاى رنگانگ ديده 
مى شوند اين شخصيت هاى عروسكى چند روزى است 

كه مهمان نمايشگاه اشتغال بيرجند هستند. 
آذرى  كنيز   ... و  ندارند  چهره  نوزادان  هاى  عروسك 
چون  است  معتقد  ها  عروسك  اين  سازنده  نازدشت 

چهره كودك از بدو تولد تا چهل روزگى همواره در حال 
در  نبايد  كند  مى  عوض  رنگ  تعبيرى  به  و  است   تغيير 
طراحى چهره دست برد و اين يعنى دخالت در كار خدا 

قبل از تثبيت چهره ....

 اهالى اين روستا در قالب عروسكى شان
در نمايشگاه گرد هم آمده تا فرهنگ 

بومى مردم منطقه را به  همگان معرفى كنند

واقعى داشته و مثال  اين عروسك ها همگى شخصيت 
عينى آنها در روستا زندگى مى كنند و مدتى است كه  اهالى 
اين روستا در قالب عروسكى شان با حضور در نمايشگاه 
گرد هم آمده اند تا فرهنگ بومى مردم منطقه را به هم 
هايشان قابليت  و  شناسانده  هموطنانمان  و  ها   استانى 

را به گوش جهانيان برسانند.

انگار اين عروسك ها زنده اند 
و با آدم حرف مى زنند

 يكى از دانش آموزان بازديد كننده از غرفه عروسك هاى
با  و  اند  زنده  ها  عروسك  اين  انگار  گويد:  مى  تاجمير   
ها  عروسك  قيمت  كه  وجودى  با  زنند.  مى  حرف  آدم 
نوجوان  قشر  توجه  و  پسند  مورد  كمتر  است   مناسب 

قرار گرفته اند.
دستانش  در  را  اى  پارچه  هاى  عروسك  ديگرى  نوجوان 
براندازى كرده و مى گويد: كاش روى چهره اين عروسك ها 

كار بيشترى مى شد تا از جذابيت بيشترى برخوردار بودند. 
حسينى پدر يكى از نوجوانان است، شاه بى بى را انتخاب 
خاطر  به  ها  اين عروسك  نظر وى  از  خرد  مى  و  كرده 
فرهنگ  معرفى  و  امكانات  حداقل  از  استفاده  و  سادگى 

مردم منطقه بسيار قابل احترامند.

كشورهاى پيشرفته 
فرهنگ بى فرهنگى خود را با ظاهرى شكيل 

در تارو پود مردم نهادينه مى كنند

او كه يكى از اساتيد استان است، مى گويد: اگر نگاهى به 
كشورهاى پيشرفته بيندازيم مى بينيم آنها غالبًا فرهنگ 
پسند  عامه  و  شكيل  ظاهرى  با  را  خود  فرهنگى  بى 
كنند.  مى  نهادينه  مردم  پود  تارو  در  سليقه  با  متناسب 
مانند  كارتونى  مختلف  هاى  شخصيت  به  اشاره  با  وى 
 سيندرال، سفيد برفى و... مى گويد: تمام اين شخصيت ها
با  متناسب  و  كودك  روحيه  در  موشكافانه  نگاهى  با 
آنها  نتيجه  و  اند  ساخته شده  آنها  و ساليق  ها  خواسته 
ها  عروسك  اين  هستيم.  شاهد  امروز  كه  است  همين 
شخصيتى جهانى تبديل شده و اين كشورها خيلى راحت 
مى توانند از اين شخصيت ها در نهادينه كردن هر آنچه 

به عنوان فرهنگ تعريف مى كنند استفاده كنند.

معرفى فرهنگ منطقه 
ويژگى خاص اين عروسك هاست

 وى درباره عروسك هاى دست ساز زنان روستاى تاجمير 
اين  ويژگى  منطقه  فرهنگ  معرفى  گويد:  مى  حومه   و 
را  هنر  اين  مسئوالن  است  الزم  اما  هاست  عروسك 
 متناسب با سليقه كودكان ايرانى با علم روز و جذابيت هاى 
كرده  و....تلفيق  چهره  و  دهان  و  چشم   مختلف 
و براى نهادينه شدن هر چه بيشتر اين فرهنگ برجسته 

هزينه كنند.
حرف  تأييد  با  دارد  حضور  غرفه  در  كه  مادرانى  از  يكى 
حسينى مى گويد: هرچند من از نحوه لباس، رنگ و طرز 
موى اين عروسك ها خوشم آمد اما دخترم هيچ تمايلى در 

خريد اين عروسك ها ندارد و از چهره آنها مى ترسد...

 اين طرح بخشى از پروژه 
بين المللى ترسيب كربن است

اين  استان هدف  معاون هنرهاى سنتى و صنايع دستى 
خراسان  محلى  جامعه  براى  پايدار  كارآفرينى  را  پروژه 
غنى  فرهنگ  و  بومى  مهارت هاى  بر  تكيه  با  جنوبى 
منطقه عنوان كرد و مى گويد: اين طرح بخشى از پروژه  
بين المللى ترسيب كربن است كه توسط سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزدارى كشور و با حمايت سازمان ملل متحد 
بيش از يك دهه است كه در منطقه عمومى شهرستان 

سربيشه در حال اجراست.
عباس زاده ادامه مى دهد: اين عروسك ها توسط جمعيت 
كسراب،  نازدشت،  تاجمير،  روستاهاى  زنان  از  بسيارى 
كربن  ترسيب  پروژه  قالب  در  آباد  همت  و  آباد  حجت 

ساخته مى شوند.

اميدواريم  اين عروسك ها 
در آينده اى نزديك ثبت جهانى شوند

وى در ادامه اظهار اميدوارى مى كند با ارائه راهكارهاى 
و  ملى  كميسيون  كل  دبير  آبادى  سعيد  سوى  از  مؤثر 
اين  ايران  در  يونسكو  اى  منطقه  دفتر  رئيس  الروش 

عروسك ها در آينده اى نزديك ثبت جهانى شوند.
وى با اشاره به ديد مثبت رئيس دفتر منطقه اى يونسكو 
نسبت به توانمندى هاى زنان خراسان جنوبى گفت: خانم 
طرف  از  زودى  به  كه  همايشى  در  داده  قول  الروش 
عنوان  به  اى  هفته  شود،  مى  برگزار  تهران  در  يونسكو 
صنايع دستى و هنرهاى سنتى خراسان با هدف تشويق و 

تكريم كار زنان هنرمند روستايى استان در نظر گيرد.
مى  دستى  صنايع  احياى  با  كند:  مى  نشان  خاطر  وى 
به  افراد  و  ها  گروه  آوردن  روى  از  پيشگيرى  به   توان 
شغل هاى كاذب كمك و از مهاجرت بى رويه افراد بيكار 

به شهرهاى بزرگ جلوگيرى كرد.

 در حال حاضر برنامه خاصى
براى تغيير اين عروسك ها نيست

وى با اشاره به اينكه در حال حاضر برنامه خاصى براى 
 تغيير اين عروسك ها نيست، مى گويد: تنوع شخصيت ها
لباس   و  مو  چهره  مختلف  هاى  حالت  پوشش،  نوع  و 
از  اين عروسك ها  مواد طبيعى در ساخت  از  استفاده  و 

مهمترين قابليت هاى اين نوع عروسك ها هستند.

تجربه زندگى مصرفى، هنرهاى سنتى
 و بومى خانواده هاى روستايى و عشايرى

 را كمرنگ كرده است

مدير كل منابع طبيعى و آبخيز دارى خراسان جنوبى در  
بيش از  با آوا مى گويد: اين عروسك ها حدوداً  گفتگو 

براى  ها  مادربزرگ  و  مادران  توسط  گذشته  دهه  چهار 
 فرزندان و نوه هايشان ساخته مى شدند و در حين ساخت 
زنده  مناطق  بومى  شعرهاى  و  ها  داستان  ها،   الاليى 
مى ماندند و از طرفى مادر، عشق مادرى خود را با ساخت 
 آنچه با تمام وجود براى شاد كردن كودكش ساخته مى شد،

تجربه  از  پس  متأسفانه  كه   كرد  مى  تقديم  او  به 
ميان  كم  كم  بومى  و  سنتى  هنرهاى  مصرفى،   زندگى 
عشايرى  و  روستايى  هاى  خانواده  حتى  ها  خانواده 

كمرنگ شده است. 
شريفى مى گويد: در اين پروژه پس از مطالعات ميدانى 
به احياى يكى از هنرهاى بومى منطقه در دشت حسين 
 آباد غيناب شهرستان سربيشه كه ساخت عروسك هاى

محلى بود پرداخته شد كه در هر روستا مطابق با شرايط 
همان  فرهنگى  هاى  داشته  و  زندگى  و سبك  فرهنگى 
روستا توليد مى شود و عالوه بر هنر بانوى توليد كننده 
نشانى از فرهنگ و گذشته اين افراد و شيوه هاى كنونى 

زندگى شان به همراه دارد.

اين عروسك ها مى توانند 
سپر باليى در برابرهجوم

 عروسك هاى بى هويت بيگانه باشند

وى ادامه مى دهد: اين عروسك ها با ظاهرى متمايز در 
 خور فرهنگ مى توانند نماد قدرتمندى براى عروسك هاى
 ملى ايران باشند و سپر باليى در برابر هجوم عروسك هاى

بى هويت بيگانه باشند. 
تومانى 20ميليون  درآمد  از  خرسندى  اظهار  با   وى 
طرح  اين  در  گويد:  مى  روستا  زنان  براى  طرح  اين 
سربيشه  شهرستان  سطح  در  زنان  از  نفر   40  حدود 

مشغول به كار شده اند.

گل بى بى به صحرا مى رود
شخصيت هاى عروسكى تاجمير سربيشه، ريشه در واقعيت دارند

از ميان نامه هاى رسيده

اعتراض ساكنين خيابان هاى ظفر، پيروزى 
و بهمن براى تغيير مسير اتوبوس

اهالى  از  تعدادى  امضاى  به  اى  نامه  گذشته   روز 
دفتر  به  بيرجند  بهمن  و  پيروزى  خيابان هاى ظفر، 
روزنامه رسيد. در اين نامه اهالى نسبت به تغيير مسير 

اتوبوس واحد اين منطقه اعتراض داشتند. 
«معروض  است:  آمده  نامه  اين  از  قسمتى   در 
مى داريم عده اى از كسبه و اهالى محل در مسير 
اين  با  قبًال  بازار كه  و  خيابان هاى شهدا، منتظرى 
توجه  با  و  ايم  رفته  مى  خود  كار  محل  به  اتوبوس 
پارك  محل  كمبود  و  مسيرها  اين  بودن  شلوغ  به 
تقاضا داريم دستور فرماييد اتوبوسى كه در اين محل 
فعال است به مسير قبلى خود بازگردانده شود تا هم 
بار  از  هم  و  جويى شود  و سوخت صرفه  هزينه  در 

ترافيك و آلودگى هوا كاسته شود».

مزايده  فروش اراضى مسكونى (مرحله سوم)
شهردارى سربيشه در نظر دارد: با رعايت آيين نامه مالى شهردارى ها مصوب 46/4/12 و به استناد بند يك مصوبه شماره 4/93/387 مورخ 93/5/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به 
فروش شش قطعه از اراضى متعلق به خود با كاربرى مسكونى واقع در بلوار سجاد (مجاور گورستان) از پالك هاى ثبتى مندرج در جدول ذيل به منظور تامين منابع مالى مورد نياز 
براى تملك امالك واقع در طرح از طريق مزايده كتبى به صورت نقد اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مى شود براى كسب اطالعات بيشتر و نيز اخذ فرم شركت در مزايده 
حداكثر تا پايان وقت ادارى شنبه 94/2/19 به واحد حسابدارى شهردارى واقع در ميدان طالقانى مراجعه فرمايند. ضمنا شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده و 

شرايط شركت در مزايده در فرم مربوطه لحاظ شده است. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 05632662508 - 05632663370 تماس حاصل فرماييد.

شماره رديف
قطعه

پالك 
ثبتى

نوع 
كاربرى

مسا حت 
(مترمربع)

قيمت پايه 
هر مترمربع 

(ريال)

قيمت پايه كل
 هر قطعه (ريال)

5 درصد سپرده 
هر قطعه (ريال) 

آدرس ملك

بلوار سجاد- سجاد 204627/000127/908/0007/000/0005مسكونى16042686
بلوار سجاد- سجاد 305,36690/000210/726/00010/550/0005مسكونى26072683

بلوار سجاد- سجاد 198,97767/000152/633/0007/650/0007مسكونى36082675
بلوار سجاد- سجاد 238632/000150/416/0007/550/0007مسكونى46112678

بلوار سجاد- سجاد 204654/000133/416/0007/000/0007مسكونى56132680
بلوار سجاد- سجاد 204677/000138/108/0007/000/0007مسكونى66142681

شهردارى  سربيشه 

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

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

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.

دعوت مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» 
شركت تعاونى مصرف كاركنان شهردارى بيرجند 

به اطالع اعضاى محترم مى رساند: جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مصرف كاركنان شهردارى بيرجند پنجشنبه 94/2/24 راس ساعت 14 در محل نمازخانه 
شهردارى تشكيل مى شود. لذا از كليه سهامداران محترم دعوت مى شود شخصا و يا نماينده خود را همراه با معرفى نامه كتبى براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 

ذيل در جلسه شركت فرمايند.
دستور جلسه:

طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهورى اسالمى ايران مصوب شماره 31/14499 مورخ 93/3/5 
مجلس شوراى اسالمى

هيئت مديره شركت تعاونى شهردارى بيرجند
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با  زرنويس

شعر طنز

رضا رفيع روزنامه نگار، شاعر و طنزپردازى است كه از سال ها پيش فعاليت دارد و جذابيت آثار طنزش به گونه اى است كه لبخند را بر لب هر شنونده يا خواننده 
مى نشاند. اين روزنامه نگار، شاعر و طنزپرداز نگاه طنز آميزش بيشتر متوجه اقتصاد و مسائل روزمره زندگى مردم است. متولد ششم مرداد 1347 در شهرى در 
جنوب خراسان رضوى به نام تربت حيدريه هست كه بعضى ها با تربت جام اشتباهش مى گيرند.

رضا رفيع طنز پرداز و  نويسنده و روزنامه نگار

شعرى از استاد رضا رفيع طنز پرداز

دل را سر مويى به سر زلف تو گير است
نه راه گريز است نه همراه گزيل است

تنها نه من از باده ى شهالى تو مستم
اين باده به پيمانه هر خرد و كبير است

بايد كه قرنطينه شوى، چون كه يقينا
بيمارى چشم زده لنزت همه گير است

انصاف نباشد كه تو با خاطر جمعى آزادى و
جمعى به كمند تو اسير است

يك چشم تو اميد دهد ،چشم دگر بيم
چشمان تو الحق كه بشيرون و نذير است

تقدير چنان بر سر راه تو مرا كاشت
كه امروز فقط سبز شدن شكل پذير است

اين گونه كه اين گونه گل انداخته اى دوست
از شرم نباشد كه ز صد جوش و كهير است

در پاى تو با دست تو شد دين و دل از دست
بيخود كه نگفته اند تو را دست بگير است

زود است كه مجنون شوم از شدت سودا
ليلى شدنت را چه كسى گفت كه دير است؟!

گل بودن تو محرزو؛ شكى هم اگر هست
در مرغ چمن بودن حقير است

ياس و سمن و ياسمن وسوسن و سنبل
در پيش گل روى تو  بى بو و بى بو چو حصير است

هر گز نروى بى خبر اى مايع ى عمرم
حتما خبرت هست كه بى مايه فتير است

بابا ديگر حتى نان هم ندارد!

يادش بخير در زمانى نه چندان دور بابا براى خودش 
شيرى بود كه هنوز يال و كوبالش نريخته بود بلكه آنقدر 
پر پشت و زمخت بود كه شامپو سير هم جوابگوى او نبود 
طورى كه اكثريت قريب به اتفاق فرزندان سر كالس 
فارسى اذعان داشتند كه «بابا آمد، بابا آب داد، بابا نان 
داد» و اين باور تك تكشان بود ولى كم كم اوضاع فرق 

كرد مى شود چطور؟ االن برايتان مى گويم.
بابا با همان شيبى كه نرخ بيكارى، نرخ تورم و قيمت ارز 
افزايش و رشد اقتصادى، درآمد و سطح رفاه كاهش مى 
يافت قدرت و شوكت خود را از دست داد اين بماند جالبى 
ماجرا آنجاست كه تازه در اين وضع بحرانى بابا به فرزند 

آورى در مقياس وسيع تشويق مى شد. 
البته در اين وانفسا زرنويس در نامه نگارى كه با دولتيان  
داشته اميد دارد كه در آينده نه چندان دور! شيب ماليم 
در تورم و قيمت ها را داشته باشيم و چون ما جزو اقشار 
آسيب پذير جامعه هستيم با شيب بسيار تند و زاويه 90 
درجه بابا وقتى به خانه مى آيد اصال كسى نمى فهمد 
آمده است قبال الاقل دلمان خوش بود بابا كه مى آمد 
يك لقمه نان سر سفره بياورد ولى با اين افزايش نان 

ديگر همان را هم چشم به راه نيستيم.
زد،  بيخ  از  را  هايش  بابا كم كم سبيل  تورم  دوره  در 
شلوارش را داد رفو كنند و ديگر كت نپوشيد، نه كه اصال 
نپوشد، اما خب بيشتر در مهمانى ها مى پوشيد تا مندرس 
نشود و كم كم از آن پس بابا مثل آدم وقتى مى آيد در 
مى زند و با دست در را باز مى كند و به دليل گرانى ما 
را تشويق به گياه خوارى كرده است و سخنرانى ها در 
باب سالمتى در گياهخوارى است نموده است و گوشت 
و مرغ و نان را از سبد غذايى خانوار حذف كرد و در جواب 
اينكه «خب مگه گوجه فرنگى براى سالمتى مضره» 
گفت: فضوليش به شما نيومده و من هيچوقت اينگونه 

قانع نشده بودم.
القصه بابا يال و كوپالش شروع به ريختن كرد طورى 
كه كامال وسطش خالى شد و او مجبور بود يال ها را 
به يك طرف و بغل گوش شانه كند. بله، از پدرى كه با 
جمالتى چون «بابا آمد، بابا آب داد، بابا نان داد» در ياد و 
خاطره فرزندان ماندگار شده بود تبديل شد به بابايى كه  
نان ندارد» در حال حاضر بابا حداكثر آب مى دهد و پيش 
بينى مى شود ظرف 10 سال آينده به علت تورم، گرانى 
و كمبود مابع آب، اين ادعا هم از پرونده اش حذف شود  

و نهايتاً «بابا فقط بيايد» همين جور دست خالى.

ارادتمند هميشگى: زرنويس

نرم افزار  اشعار طنز

تاثير شعر  آيا مى دانيد  ايد؟  از جوك هاى تكرارى خسته شده  آيا شما 
داريد.  آشنايى  اشعار طنز  با  آيا  بيشتر است.  نثر  از 
هاى:     بندى  دسته  در  طنز  انواع  شامل  برنامه  اين 
شخصى،   خانوادگى،  فوتبالى،  اجتماعى،  مشاهير،  
متفرقه كه به صورت برنامه براى شما جمع آورى 

كرده ايم. توجه كنيد كه تمام اشعار طنز است.
آشنايى با برنامه: اى خداوندى كه خالق خرسى * * تو مرا آفريده 
اى مرسى اگه وقت دارى تا اخر بخون !!!! اگه وقتم ندارى تا اخر يه بار 
تركاند!!!   بعدى خواهد  آپديت هاى  برنامه در  اين   !!!!! نيگا كن  به متن 
اندازه  تغيير  اشعار،   رنگ  تغيير  افزار:   امكانات نرم  باشيد.  مطمئن 

اشعار، تغيير نوع فونت اشعار،  اشتراك گذارى اشعار به صورت پيامك.

راهيابى عكاسان جوان ايرانى به بيست و دومين 
دوساالنه بين المللى طنز بلغارستان

شيرين طنز: رسول اوليازاده مدير خانه عكاسان 
كه  دوساالنه  اين  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  جوان، 
يكى از نمايشگاه هاى باسابقه اروپاى شرقى است 
در  و  شود  مى  برگزار  هنرى  شاخه  شش  در  كه 
خانه  عكاس   21 آثار  رويداد  اين  عكس  بخش 

عكاسان جوان به بخش نمايشگاهى اين دوساالنه راه يافته است.
 26 نمايشگاه  اين  گشايش  زمان  كرد:  بيان  جوان  عكاسان  خانه  مدير 
ارديبهشت ماه در خانه «طنز و هزليات» شهر توريستى گابروو در نظر 
گرفته شده است و از تمامى هنرمندان راه يافته به اين جشنواره دعوت به 

عمل خواهد آمد تا در اين رويداد شركت كنند. 

ضرب المثل علف بايد به دهن بزى شيرين بياد

همه ما اين ضرب المثل كه علف بايد به دهن بزى شيرين بياد رو بارها 
شنيديم اما معنى و مفهومش چيه؟!

يعنى هر كس سليقه ى متفاوتى دارد و مزه دهان 
به دهان  آنچه  كند.  فرق مى  ديگران  با  هر كس 
فردى  خوشمزه نمى آيد ممكن است مورد پسند 
مورد  كه  چيزى  برعكس  و  باشد  ديگرى  كس 
پسند فالن فرد است  را شايد ديگرى اصًال نپسندد كه خب اين خود از 

 

زيبايى هاى خلقت است!
را  ديگران  ى  سليقه  به  گذاشتن  احترام  شكلى  به  المثل  ضرب  اين 
امرى را  ديگران  امور شخصى  مورد  در  نظر  اظهار  و  كند،  مى   تشويق 

 پوچ و بى مورد نشان مى دهد.
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توسعه  حال  در  كشورهاى  ويژه  به  كشور،  هر  كار  نيروى 
بخش پر اهميتى از سرمايه ملى بوده و از پايه هاى توسعه 
اقتصادى و اجتماعى به شمار مى روند. بدون شك شكوفايى 
و خودكفايى اقتصاد و صنعت بدون داشتن نيروى كار سالم 
امكان پذيرنخواهد بود. از اين رو حفاظت از سالمت نيروى 
برخوردار  توجه  قابل  اهميتى  از  كار  بهسازى محيط  و  كار 
است. آمار منتشر شده از طرف كشورها و مجامع مختلف 
بين المللى نشان مى دهد در مراكز بزرگ و كوچك صنعتى 
هر سال ميليون ها نفر به علت حوادث و بيماريها و عوارض 
ناشى از كار جانشان را از دست مى دهند و يا دچار نقص عضو 
شده، بيمار يا از كارافتاده مى گردند و اين روند تلخ همچنان 
نياز  تشديد  موجب  معضالتى،  چنين  پيدايش  دارد.   ادامه 
كارگرديده بهداشت  و  ايمنى  اصول  رعايت  و  فراگيرى   به 
و افراد وسازمانهاى متولى در امر سالمت كار گران را بر آن 
داشته تا درصدد چاره جويى هاى بنيادى و علمى براى حفظ 

سالمت نيروى انسانى برآيند .
نبايد تصور كنيم كه حادثه و بيماري جزو الينفك زندگي 
محسوب مي شود، مي توان از بروز مرگ ، بيمارى و  حوادث 

ناشى از كار با ارائه سياست هاو برنامه ها ى ايمنى و سالمت 
كار كاست. اما الزمه اجرايى شدن  آنها  بهره گيرى از توان 

جمعى و همگانى  است . 
با  سال 2003  كاراز  المللى  بين  سازمان  راستا  همين  در   
هدف پيشگيرى از حوادث وبيماريهاى شغلى مراسمى را در 
 روز 28  آوريل كه مصادف با 8 ارديبهشت ماه است برگزار 
يك  واقع  در  شغلى  وسالمت  ايمنى  جهانى  روز  كند.  مى 
فعاليت ساليانه بين المللى براى نهادينه كردن كار سالم و 
ايمن در سرتاسر جهان است. برگزارى اين مراسم يك بخش 
براى  كار  المللى  بين  سازمان  جهانى  استراتژيهاى  از  مهم 
ارتقاى ايمنى وسالمت شغلى در همه محيط هاى كارى است 
كه باعث ارتقاى آگاهى هاى مردم وهمچنين افزايش امنيت 

وسالمت در محيط كار مى شود .
شعار امسال روز جهانى ايمنى وسالمت كار تحقق كار شايسته 
با نهادينه سازى فرهنگ ايمنى وسالمت كار نامگذارى شده 
 است. عبارت «كار شايسته» را اولين بار دبير كل  سازمان 
بين المللى كار در سال 1999 ارائه كرد. وى كار شايسته را 
به عنوا ن «فرصت هايى براى زنان و مردان جهت به دست 
آوردن و حفظ كار خوب و سودمند از لحاظ اقتصادى در شرايط 

آزادى، برابرى، ا منيت و وقار انسانى» تعريف كرد.
در اين تعريف شش بعد مختلف قابل تفكيك است كه عبارتند 
خواهان  كه  كارى  حفظ  و  يافتن  در  افراد  توانايى   از:  1- 

آن هستند،
2- انجام كار بدون وجود اجبار

فرد براى  قبول  قابل  معاش  تأمين  براى  كار  توانايى   -3 
و خانواده تحت تكفل وى

4- وجود رفتار و فرصت هاى يكسان و بدون تبعيض دركار
5- احساس امنيت در كار از جهت حفظ سالمتى و تأمين 

مالى در زمان بازنشستگى، از كار افتادگى يا حوادث شغلى
از طريق مشاركت  انسانى شاغالن  وقار  و  6- حفظ شأن 

درتصميم گيرى براى تعيين شرايط كارى خود 

كارامن چه نوع كارى است ؟
براساس برآوردهاى  ILO  ساالنه بيش از 2 ميليون وسيصد 
هزار  نفر از كارگران در دنيا  بر اثر حوادث و بيمارى هاى 
از  ناشى  از كار فوت مى كنند. مجموع هزينه هاى  ناشى 
  GDP تا 6  درصد بيمارى هاى شغلى بين 1   حوادث و 
 (توليد ناخالص ملى) برآورد مى شود كه عمده اين هزينه بر 
عهده خود كاركنان است.  همه مشاغل در معرض ميزانى از 
خطر قرار دارند كه بسته به نوع شغل، نوع فعاليت اقتصادى، 
آن،  نظاير  و  شاغل  فرد  كار، خصوصيات  محل  ويژگيهاى 
ميزان اين خطر متفاوت است. انواع اين خطرها ميتواند ناشى 
از كارهاى تكرارى، ساعت كار طوالنى، در معرض مواد مضر 
بودن، سر و صداى زياد و فشار روانى، خطرات فيزيكى و از 
اين قبيل باشد كه با آموزش رو شهاى حفظ سالمتى و امنيت 
در محيط كار، كاربرد لوازم حفاظتى، محدود كردن مشاركت 
گروه هاى آسيب پذير، جايگزينى مواد كم خطرتر و نظاير آن، 
مى توان از بروز اين خطرها جلوگيرى و يا ميزان آن را كاهش 
داد. يكى از عوامل ناكامى روش سنتى مديريت ايمنى در 
محيط هاى كار  را مى توان ضعف ديدگاه مسئولين نسبت به 
ايمنى دانست. از جمله مولفه هاى ديدگاه سنتى ايمنى ، ناديده 
گرفتن تاثير عوامل انسانى، سازمانى و فرهنگى بر ايمنى است.

نگرش سنتى به ايمنى، مبتنى بر عكس العمل است؛ يعنى تا 
زمانى كه حادثه رخ ندهد، مديران به فكر يافتن اشكاالت 
و رفع آنها بر نمى آيند. هزينه بر بودن ارتقاى ايمنى باعث 
مى شود در شرايطى كه شاخص هاى بهره بردارى سيستم 
مطلوب هستند و اتفاق غير عادى رخ نداده است، توجهى 
به ايمنى نشود. ارتقاى ايمنى زمانى توجه مديران را جلب 
مى كند كه وقوع رويدادهاى غير عادى و در نهايت حوادث، 
تاثيرات نامطلوب اقتصادى اجتماعى بر جاى گذارند. در نگرش 
سنتى، وظيفه توجه و مراقبت از شاخص هاى ايمنى بر عهده 
يك گروه يا واحد خاص در مجموعه نهاده شده (واحد ايمنى 
و بهداشت) و سايرقسمت ها تنها نگرانى افزايش شاخص 
هاى توليد را دارند. نمايش مطابقت با استانداردها و سازگارى 
با ضوابط و مقررات ايمنى از طرف مديران، به عنوان عملكرد 
موفق ايمنى تلقى مى گردد؛ درحالى كه نگرش نوين انتظارى 
بيش از تطابق با استانداردها و ضوابط ايمنى را طلب مى كند.

امسال ان شاء ا.. با  مشاركت  دستگاه هاى دولتى  و تشكل 
هاى جامعه كارگرى وكارفرمايى بايد دست در دست همديگر 
شاخص ايمنى و سالمت كار را در» كار شايسته « به باالترين 
درجه ممكن بر سانيم وبراى رسيدن به اين هدف بزرگ، 
در  گذاري  سرمايه  كارو  و سالمت  ايمنى  به  جمعى  توجه 
قانون  از مرحله  زوايا  كليه  در  بين بخشى كشور  مشاركت 
گذارى، سياستگذارى، برنامه ريزى تا اجرا توسط   تمام شركاء 

وذينفعان در بخش دولتى وخصوصى مورد نياز است 
محمد حنفى بجد

 كارشناس بهداشت حرفه اى 
معاون بهداشتى دانشگاه

تحقق كار شايسته با نهادينه سازى فرهنگ ايمنى و سالمت كار

آموزه هاى عمه جون 

اين هفته هم با يكى از
 آموزه هاى عمه جون در خدمتيم!

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

با انواع باطرى هاى ايرانى و خارجى ، سبك و سنگين 
به مناسبت والدت حضرت علـى (ع) با 10 % تخفيف 
در خدمت همشهريان عزيز مى باشد.

افتتـاح  شد 10 % تخفيف

نبش مدرس 1       09153403494 - 32234251

     09156633327 - كلينيــك تخصصــى زانتيـــا
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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

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  09151605216   2236030 3   رسولي

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

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

 09153634099  
فرهمند



طراح: نسرين كارى                        

افقي: 
 - بند  در   - حواس  تمركز   -1
نامي  فيلسوف    -2 مزاحم  راندن 
كرج  تفريحي  منطقه   - انگليس 
جنگجو-  و  شجاع   -3 گرد   -
زدن-  ال   -4 مطبوعاتي  قيچي 
آذربايجان  استان  شهرهاي  از 
استان  در  شهري   - غربي  
كشور  علمي  موسسه    -5 فارس 
بنيادين   سلولهاي  زمينه  در 
  -6 مقابل    - كشويي  كمد    -
و  سست   - زردي   - راي  چند 
و  سياه   – رهسپار    -7 بنياد  بي 
شترها    -8 مفعولى  ضمير  تيره- 
قلم    -9 مدير  سر-   پشت   -
قيمت   - فريدون  مادر   - درشت 
متوقف  خميده-   -  10 نامطلوب 
-   حيوان مفيد 11 - از كلمات 
نيرو   - هميشگي   - استثنا 
جنگ    -12 كردن  كمك  دادن، 
زمان  در  مسلمانان  و  ايرانيان 
صحرايي  كبوتر    - سوم  يزدگرد 
اروپايي-  تيم   -13 پنجم  نت   -
سرخ  گل   -14 فوتبالي  اصطالح 
نقاشي-  فتح - شهرى در شمال 
خسته  نفس    -15 تركيه  شرق 

-  لوس -  اشتراك

عمودي: 
اطالعات  -بانك  طرف   -1
نامي  سردار   - ايران  صنعت 
سخن   - متذكر    -2 ايراني 
درخت  پر  جاي   - بيهوده 
مجبور   - جرئت    - سالله    -3
 - انس  خاطر-  آرامش   -4 شده 
كه  متحرك  اسبابي   -5 بزرگان 
روي  بيشتر  دقت  تامين  براي 
نصب  گيري  اندازه  اي  دستگاه 
رياضيات  در  مبنا  كنند-   مي 
پريشان!  امير  كار-   به  آشنا   -6
كنج     - شخص    -7 حداد    -
  - خوني  كم  بيماري    - دهان 

عقايد    -9 ابرها  انواع  از   -8 شله 
از   - خون  كننده  تصفيه  ميوه   -
 -10 مشتقات نفت - عدد روستا 
غذاي   - كيشوت  دن  دستيار 
اهل   -11 اجرا  قابل  روسي- 
جاندار  يك  عمل  شيوه  ساري-  
  -12 معين  مواردي  يا  وضع  در 
اسرار - مركز غنا - دندان نيش 
13- في سبيل - جديد-  ابتدا و 
آغاز 14 - مادر ورزشها-  قطعي 
هاي  يخ  كشور   - كتاب  براي 
ژاپني-   خودروي   -15 جاويدان 
به  اشاره   - پرتغال  پول  واحد 

دور

جدول 3207

123456789101112131415
كدرىساكوهدنىو1
روذماراسالسار2
وروسناسروالد3
نورزاكتشدرساد4
ازارواردناىور5
ىهاوناقرىارا6
اركىراتىهارس7
سىىرارواملابا8
كنارگكنارفىن9
واگفوقوماتود10
دىىاتىمىادالا11
وسناشروهىسداق12
لبىردلانسراش13
انداندوشگاركا14
ندوبمىهسرنننه15

پاسخ جدول 3206

سه شنبه * 8 ارديبهشت 1394 * شماره 3207 

ضرب المثل بيرجندى

* زبونى ور اشكم يچى خورد مونه
زبانش به شكم بچه كوچك مى ماند

به آدمى كه رازدار نباشد و نگفته ها را بسيار سريع 
و به چندين نفر بگويد، گفته مى شود.

* زدى زر دمير سوالخ كردى
زدى زير دمش را سوراخ كردى
طعنه اى است به تيرانداز ناوارد

شگرد اقتصادى مال نصرالدين

و  مى كرد  گدايى  بازار  در  روز  هر  نصرالدين  مال 
مى انداختند.  دست  را  او  حماقت  نيرنگى  با  مردم 
طال  شان  يكى  كه  مى دادند  نشان  او  به  سكه  دو 
بود و يكى از نقره. اما مال نصرالدين هميشه سكه 
نقره را انتخاب مى كرد. اين داستان در تمام منطقه 
پخش شد. هر روز گروهى زن و مرد مى آمدند ودو 
سكه به او نشان مى دادند و مال نصرالدين هميشه 
سكه نقره را انتخاب مى كرد. تا اينكه مرد مهربانى 
از راه رسيد و از اينكه مال نصرالدين را آنطور دست 
مى انداختند ناراحت شد. در گوشه ميدان به سراغش 
دادند  نشان  تو  به  دو سكه  وقت  هر  گفت:  و  رفت 
سكه طال را بردار. اينطورى هم پول بيشترى گيرت 
مى آيد و هم ديگر دستت نمى اندازند. مال نصرالدين 
پاسخ داد: ظاهراً حق با شماست اما اگر سكه طال را 
بردارم ديگر مردم به من پول نمى دهند تا ثابت كنند 
كه من احمق تر از آن هايم. شما نمى دانيد تا حاال با 

اين كلك چقدر پول گير آورده ام.
هيچ  باشد  هوشمندانه  كنى  مى  كه  كارى  «اگر 

اشكالى ندارد كه تو را احمق بدانند.»

مك كالى:  هيچوقت وارد رابطه اى نشو 
كه وقتى توى مخمصه قرار گرفتى

 نتونى ظرف 30 ثانيه بى خيالش بشى و فرار كنى.

ديالوگ رابرت دنيرو در مخمصه

زندگى موسيقى گنجشكهاست
زندگى باغ تماشاى خداست…

زندگى يعنى همين پروازها،
صبح ها، لبخندها،  آوازها…

زندگى ذره ى كاهيست، كه كوهش كرديم

لحظه ها را درياب چشم  فردا كور است 
نه چراغيست در آن پايان هر چه از دور نمايانست 

شايد آن نقطه نوراني چشم گرگان بيابانست

آيا مى دانيد زبان فارسى مختصرترين زبان 
دنياست؟ مثال: معادل جمله ميرى سريع اين كار رو 
انجام ميدى و برمى گردى يك كلمه است: اومديا

اى كاش كه از حال دل من خبرت بود    
اى كاش دمى از سر كويم گذرت بود

سعدى

مردان بزرگ نام بدان گرفتند 
كه چون بر دشمن دست مى يافتند، 

نيكويى مى كردند و از او درمى گذشتند.

همه كس مى توانند بدبختى را تحمل كنند،
 اگر مى خواهيد اخالق كسى را امتحان كنيد

 به او قدرت بدهيد.

 طور سينا نام كوهي است كه خداوند با موسي سخن 
گفت و سينا پزشك حاذق  «سينا» يا صورت قديمى تر آن 
«سئينه» پزشك مشهورى در تاريخ ايران بوده است كه 
از همه جاى دنيا براى معالجه يا معاينه نزد او مى آمدند. 
او 700 سال قبل از ميالد، گمان مى كنم در زمان مادها، 
در هگمتانه (همدان امروزى) زندگى مى كرده و صاحب 
پزشكى  در  شهرتى  چنان  از  سئينه  است.  بوده  مكتبى 
او تبديل به اسطوره  برخوردار بود كه پس از مرگ نام 
مى شود. اين اسطوره به شاهنامه هم سرايت كرده است. 
كلمه «سيمرغ» و «سيرنگ» در شاهنامه از همين اسم 
گرفته شده كه كارشان طبابت بوده است. پر سيمرغ را 
در آتش مى انداختند و او حاضر مى شد و طبابت مى كرد. 
وجه تسميه نام ابوعلى سينا پزشك مشهور ايرانى هم به 

روايتى همين ماجراست.
 

سينا داشگر 8 ساله از سه سالگى 
موتورسوارى را در كنار پدرش شروع  كرد

موتور  سرايانى  كوچولوى  پسر  وبالگ  از  قسمتى  اينها 
من  كند  مى  معرفى  اينگونه  رو  خودش  او  است  سوار 
محمد سينا داشگر متولد 31 ارديبهشت 1386  هستم  و 
در شهرستان سرايان  زندگى مى كنم . از همان كودكى 

در  كه  داشتم  زيادى  فوتبال عالقه  و  موتور سوارى  به 
فوتبال  زمينه  در  كه  جايى  تا  بودم  موفق  رشته  دو  هر 
توسط آقاى مهدجو استعدادياب كشورى براى تمرينات 
به بيرجند دعوت شدم و در تمرينات شركت مى كردم و 
همزمان با آن با خريد موتور كوچك توسط پدرم شروع 
به تمرين موتور سوارى كردم و هم اكنون در كالس دوم 
مدرسه شهيد محمد على رجايى تحصيل مى كنم .سينا 
موتور سوارى را  ازسن 3 سالگى حين  تماشاى موتور 
سوارى شروع كرده و مى گويد به همراه پدرم به پيست 
موتور سوارى مى رفتم و هميشه از او مى خواستم كه من 

را سوار موتور كند. 
 

سال 93  مقام سوم كشورى را كسب كردم

موفقيت سن و سال و مكان  نمى شناسد سينا با سن 
كمش توانسته شهرتى كسب كند او بيان مى كند: تمرينم 
را در سرايان شروع كردم  سپس  توسط هيئت موتور 
سوارى  سرايان كه به رياست آقاى حاج على اسحاقى 
كسوت  پيش  سواران  موتور  اصرار  به  و  شدم  انتخاب 
رنجبر  حسن  و  خانى  محمد  آقايان  بخصوص  سرايان 
آزادى  به مسابقات كشورى كه درپيست موتور سوارى 
تهران برگزار شد شركت كردم و در آنجا با وجود سن كم 

نسبت به ساير شركت كنندگان  مقام پنجم كشورى را 
كسب نمودم  و در سال جارى نيز كه مسابقات منطقه اى 
كشورى در سرايان برگزارشد مقام اول در كالس 65 سى 

سى را كسب نمودم 
سينا برخورد  مسئولين را خوب مى داند و خاطرنشان مى 
كند: بخصوص آقاى ستوده رئيس هيئت موتور سوارى 
استان  كه با دادن هديه مرا بسيار مورد تشويق  قرار داده 
و شهردار  كريمى  آقاى  فرماندار شهرستان  و همچنين 
آقاى توكلى و آقاى اسحاقى كه با دادن قول همكارى 

مرا به ادامه تالشم در اين رشته دلگرم كردند .
 

بهترين خاطره ام رفتن به پيست آزادى 
تهران و ديدن موتورسواران ملى بود

اين كوچولوى موتور سوار بهترين خاطره اش را  رفتن 
ملى سواران  موتور  ديدن  و  تهران  آزادى  پيست   به 

 مى داند و  بد ترين خاطره اينكه در دور تمرينى مسابقات 
آسيب  دچار  كمرش  فرود  هنگام   پرش  از  بعد  تهران 

ديدگى شده بود .
را  هزينه سنگين وسايل   داشگر مشكالت رشته اش 
آن  به  مربوط  ايمنى  لوازم  و  موتور  جمله  از  نياز   مورد 
مى داند. سينا مى گويد: دوست دارم با تمرين وتالش  و 

 كسب مقام هاى بيشتر به آرزويم كه عضويت در تيم ملى
 برسم .

با بيان اينكه سخن من  قهرمان كوچولوى موتور سوار 
با هم سن ها و دوستانم  اين است كه  در كنار درس 
خواندن به ورزش مورد عالقه ى خود بپردازند  مى افزايد: 
از زحمات  فراوان پدرم كه هميشه مرا مورد حمايت قرار 

داده تشكر مى كنم.
 همچنين از صدا و سيماى استان و روزنامه  هاى استان 
اين  براى  من  از  كه  جنوبى  خراسان  آواى  بخصوص 

مصاحبه دعوت نمودند تشكر مى كنم.

5

پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

چرا هنگامى كه آن [بهتان] را شنيديد مردان و زنان مؤمن گمان نيك به خود 
نبردند و نگفتند اين بهتانى آشكار است. سوره نور آيه 12

حديث روز

فاطمه فرشته اى در سيماى انسان است، هرگاه مشتاق بوى بهشت مى شوم دخترم 
فاطمه را مى بويم. حضرت محمد (ص)

سخن پير قديم 

فالش بك

قهرمان 8 ساله موتور سوارى استان

123456789101112131415
رادكنبنتگنىشاو1
افىفهسىرموبلا2
سردنامزمهمهوت3
اىنوگاهانىار4
لنفاوطهدكهدم5
مبارسممىتسان6
اسنشماراهمتت7
لىكوهسدنههبنا8
ادهاتوالتراج9
دحانمادانردا10
رركشىنىكاهخر11
وموادتاسامره12
الماهناسفاهنب13
زابلدمنرتىلاه14
هللامىلكاقستسا15

* نسرين كارى

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
ارائه دهنده انواع گل طبيعى و مصنوعى 

 خدمات: دسته گل عروس

 ماشين عروس 

 چيدمان سفره عقد با گل طبيعى 
آدرس: خيابان سعيدى  

09155614954 - 32212174 

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 خانم براى نگهدارى 
از نوزاد نيازمنديم.

32331389 - 09015895986

 تعدادى بازارياب 
با سابقه و حقوق عالى نيازمنديم.

32220024

يك مدرك مهندسى عمران با سه سال 
سابقه اجرايى در زمينه راه براى گرفتن 

گريد نيازمنديم.    09155626007
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

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

معاوضه با خودرو     09151614191
فروش  موتور سيكلت بدون  كالج حسان 

مدل 91، رنگ نقره اى ، بسيار تميز
 با رينگ اسپرت    09197491800

فروش زمين با بهترين موقعيت 
سنددار ، براى ساخت ويال

09155629644

اجناس و دكوراسيون مغازه لوازم 
 خانگى و كادويى زيرقيمت و يكجا 

به فروش مى رسد. 09387592012

«فقط دو روز فرصت داريد»
فروش فروشگاه در موقعيتى عالى با دكوراسيون 
و جواز با قيمتى باور نكردنى   09387592012

پايه فنس حصارى با لوله 5
17000 تومان2/40 مترى

14000 تومان2 مترى
2500 توماناجرت خم هر لوله

  ساخت انواع كانكس  

09151609887
معصوميه - مقابل پل هوايى (حسينى)

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

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

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

نيازمنديم.
32449254 - 09159644822

Excel  و word نيروى خانم مسلط به
  با روابط عمومى باال براى فعاليت 

در شركت فنى مهندسى نيازمنديم.
ساعات تماس:

 10 الى 12     18الى 19:30
056- 32342010

يك نفر كارگر براى كار در كارگاه 
لبنيات محلى واقع در نبش توحيد 

13 نيازمنديم.   09375578861

يك خانم داراى سابقه كار براى دفترنمايندگى 
بيمه نيازمنديم. ساعت تماس: 8 الى 14
32236790 -09159145322 

فروش فورى زمين مسكونى  155 متر 
واقع در شهرك رقويى ، باالتر از فلكه 
سوم سجادشهر با 2 طبقه جواز، جنوبى 

فى:  توافقى
09155619386
09376472508

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

همراه با درختان ميوه 
واقع در روستاى معصوم آباد

09010749275

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم
09151632890 - سبزه بين

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

09151608440 - چهكندى نژاد

آهن آالت مستعمل را نقداخريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات 

09151636052

تدريس خصوصى رياضيات  و آمار

09393637085

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09151602835 - ترابى

09011864824

شركت ستاره جوش شمسيـان 
 گازرسانى واحدهاى 

مسكونى و تجارى
ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ

09151602644
مهندس شمس آبادى   

فروش  زمين  با  بهترين موقعيت 
سند دار ، براى  ساخت ويال

09155629644

فروش فـورى 
روسرى فروشى واقع در خيابان معلم 
به همراه جواز كسب و دكوراسيون 

نقد و اقساط يا معاوضه
09358002378

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

 09159633054 - برادران
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اخبار ورزشى

 سالمانه: بررسى ها نشان مى دهد كه مصرف مكمل روغن گل مغربى سبب كاهش درد مفاصل و التهاب در بيمارى هاى مفصلى مى شود. در يك مطالعه شش ماهه 
كاهش عاليم التهاب در آرتريت روماتوئيد ديده  شده است. تحقيقات همچنين نشان مى دهد كه چربى موجود در روغن گل مغربى، باعث پيشگيرى و درمان آسيب هاى 
عصبى در بيماران ديابتى است. اين روغن مى تواند التهاب هاى ناشى از اگزما را كاهش داده و عاليمى نظير خارش، پوسته پوسته شدن، و ... را كاهش دهد.

عصاره گل مغربى، درمانى براى دردهاى مزمن

فرار استقالل از خطر كسر امتياز
 

قسط  اولين  پرداخت  با  استقالل  باشگاه  نيوز:  جهان 
بازيكن برزيلى پيشين خود به صورت موقت از خطر 
كسر امتياز فرار كرد. باشگاه استقالل به دليل بدهى  به 
بازيكنان خارجى كه در سال هاى گذشته عضو اين تيم 
بودند، در كميته انضباطى فيفا پرونده دارد. مهم ترين 
پرونده اى كه استقالل در فيفا دارد، شكايت توزى است 
كه اين تيم را در خطر كسر امتياز قرار داده بود. فيفا اين 
فرصت را به باشگاه استقالل داد تا در چند قسط بدهى 
بازيكن برزيلى پيشين خود را پرداخت كند. در همين 
راستا، استقاللى ها پنج شنبه هفته گذشته 50 هزار دالر 
به حساب توزى واريز كردند تا به صورت موقت از خطر 

كسر امتياز فرار كنند.

برانكو، صادقيان را به باشگاه واگذار كرد 
 

  ايسنا: سرمربى تيم پر سپوليس پيام صادقيان را به باشگاه 
واگذار كرد. برانكو ايوانكوويچ پس از اتفاقات رخ داده 
در ديدار تيمش برابر سايپا و بى نظمى روى نيمكت به 
سرپرست باشگاه اعالم كرده كه به تخلفات پيام صادقيان 
در باشگاه رسيدگى كند. برانكو همچنين گفته صادقيان 
به تخلفاتش  تا زمانى كه تكليفش مشخص نشود و 

رسيدگى نشود، حق حضور در تمرينات را ندارد. 

كاراته كاهاى دانشگاه آزاد
 قهرمان باشگاه هاى آسيا  شدند 

 
مدال   9 كسب  با  اسالمى  آزاد  دانشگاه  تيم  ايسنا:   
برنز مقام قهرمانى دومين دوره  نقره و 4  طال، يك 
جام باشگاههاى آسيا در ازبكستان را از آن خود كرد. 
دومين دوره جام باشگاههاى آسيا طى روزهاى شنبه 
ارديبهشت ماه به ميزبانى تاشكند  و يكشنبه 5 و 6 
ازبكستان و با حضور نزديك به 400 كاراته كا از 12 
كشور برگزار شد و تيم دانشگاه آزاد اسالمى با كسب 
9 مدال طال، يك نقره و 4 برنز بر سكوى قهرمانى 
به  كويت  و  ازبكستان  قزاقستان،  هاى  تيم  ايستاد. 

ترتيب در مكانهاى دوم تا چهارم قرار گرفتند.

پيروانى و خطيبى 
گزينه هاى دستيارى كى روش

 مهر: عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال چشم انداز تيم 
ملى فوتبال ايران با كارلوس كى روش را روشن دانست 
رسول خطيبى  و  پيروانى  افشين  من  نظر  از  گفت:  و 
گزينه هاى خوبى براى مربيگرى در تيم ملى هستند. 
دبيرى درباره توافق نهايى كى روش با فدراسيون فوتبال 
و ادامه فعاليت اين مربى پرتغالى اظهار كرد: كى روش 
مربى بزرگى است. در صورتى كه از اين مربى حمايت 

شود چشم انداز تيم ملى روشن خواهد بود.

اگر مى خواهيد نوزادتان را به دكتر 
ببريد اين نكات را بخوانيد

تست  به  نياز  نوزاد  كه  مسئله  اين  سالمانه:   

هم  و  والدين  براى  هم  مى تواند  دارد  پزشكى 
نوزاد ترسناك باشد. متخصصان براى آرام نگه 
داشتن نوزاد پيشنهاداتى ارائه مى كنند: نوزاد را 
با ماليمت نوازش كرده و صداى خود را آرام و 
تسكين دهنده كنيد. سروصداى بلند ايجاد نكنيد 

و حركت ناگهانى نداشته باشيد. مطمئن شويد 
كه نوزاد مى تواند شما را در همه حاالت ببيند 
بغل  پزشكى  كاركنان  توسط  كه  زمانى  حتى 
شده است. كودك را نوازش كنيد. حواس نوزاد 
يا عروسك مورد عالقه اش  با خواندن شعر  را 

پرت كنيد.

مواد غذايى كپك زده را  بو نكنيد

سالمت نيوز: كپك ها انواع مختلفى دارند؛ بعضى 
از كپك ها بيمارى زا نيستند اما تعدادى از اين 

گوارشى،  هاى  بيمارى  به  ابتال  سبب  ها  كپك 
آلرژى و سرطان مى شود. مسئله مهم اين است 
استفاده  مورد  زده  كپك  غذايى  مواد  وقتى  كه 
تا  كشد  مى  طول  زيادى  زمان  گيرد،  مى  قرار 
فرد به سرطان مبتال شود.كپك ها سمى به نام 
«آفالتوكسين» توليد و سبب آلودگى ماده غذايى 
مى شود كه اين سم در ابتال به بيمارى ها نقش 
موثرى دارد. از خوردن نان كپك زده بايد به طور 
جدى پرهيز كرد و مواد غذايى كپك زده را هرگز 
بو نكنيد، بو كردن مواد غذايى كپك زده نيز براى 

سالمتى افراد خطر آفرين است.
 

داليل حواس پرتى

كارتان  دادن  انجام  وسط  وقت  هر  سالمانه: 
اينترنتى  سايت هاى  يا  سايت  ديدن  سراغ  به 
مى رويد يا تلفن تان را چك مى كنيد يا جلوى 
دفترچه  در  مى نشينيد،  تلويزيونى  برنامه 
دفعه  ترتيب  اين  به  بنويسيد.  يادداشت تان 
داديد،  انجام  را  كارها  اين  از  بعد كه هر يك 
متوجه شويد چه  وقتى  بود.  هوشيارانه خواهد 
مى آيد،  سراغ تان  به  پرتى  حواس  مواقعى 
با  كنيد.  بررسى  هم  را  داليلش  مى توانيد 
را  آن  مى توانيد  حواس پرتى تان  دليل  يافتن 

نيز درمان كنيد. بنابراين براى متمركز ماندن 
دست از كارهاى ديگر كم اهميت تان برداشته 
توجه  خود  عالقه  مورد  و  مهم  موضوع  به  و 

كنيد.

دردهايى كه مى توان با «آناناس» 
درمان كرد 

نام  به  موثر  تركيبى  حاوى  «آناناس»  شهرخبر: 
«بروملين» است. اين آنزيم از آرتريت و مشكالت 
قلبى گرفته تا يك سرماخوردگى ساده را درمان 

داروهاى  تأثير  كه  است  قادر  آناناس  مى كند. 
ضدآرتريت را افزايش دهد. افرادى كه از مشكالت 
كليوى رنج مى برند مى توانند بدون نگرانى آناناس 
پتاسيم  از  انباشته  را  كليه ها  چون  كنند،  ميل 

نمى كند. بروملين موجود در آناناس باعث تقويت 
عملكرد دستگاه گوارش شده و به متابوليسم بدن 
كمك مى كند تا به خوبى مواد غذايى، تجزيه  شده 
و جذب شود. براى كسب انرژى بيشتر روزانه براى 
خود آب آناناس تهيه كنيد و صبح زود ميل كنيد تا 

روز با نشاطى آغاز كنيد.

معايب مواد غذايى فله اى
 بدون بسته بندى:

مناسب  بندى  بسته  و  ساخت  پروانه  1-داراى 
نيستند. 2-توليد كنندگان آنها ممكن است هيچ 
گونه كنترلى روى مواد اوليه و محصول نداشته 
غير  كامال  شرايط  در  است  3-ممكن  باشند. 
بهداشتى توليد شوند. 4- در صورت ايجاد مشكل 
براى مصرف كننده، پيگيرى قانونى امكان پذير 
نيست. 5-به دليل نداشتن بسته بندى در معرض 
آلودگى ثانويه قراردارند. محاسن مواد غذايى توليد 

شده در كارخانجات مواد غذايى:
بخش  اطمينان  هاى  پروانه  انواع  بودن  1-دارا 
دائمى  و  مستمر  كنندگان 2-نظارت  مصرف  به 
ها  كارخانه  محصوالت  بر  بهداشتى  سازمانهاى 
3- مجهز بودن كارخانه به آزمايشگاه كنترل كيفى 
و دارا بودن مسئول كنترل كيفى با رشته تحصيلى 
مرتبط 4- محصول حين و بعد از توليد آزمون شده 
و در صورت تاييد به بازار عرضه مى شود . 5-چون 
محصول بسته بندى شده داراى نشانه گذارى است  
در صورت ايجاد مشكل براى مصرف كننده ،امكان 

شناسايى و رد يابى مسئولين خاطى وجود دارد .
مركز اطالع رسانى غذا - روابط عمومى معاونت 

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

مواد غذايى كپك زده را  بو نكنيد

كالهبردارى 11 ميلياردى
 از عتيقه دوستان 

 
ايسنا: رئيس پليس آگاهى مازندران گفت: چندى پيش 
خبرى مبنى بر فعاليت فردى 45 ساله با هويت معلوم 
در آمل به دست ماموران رسيد و در جريان تحقيقات 
مشخص شد كه اين فرد به بهانه فروش اشياء عتيقه 
و قيمتى اقدام به كالهبردارى ميلياردى از مشتريان اين 
اشياء كرده است. سرهنگ عظيمى افزود: ماموران با انجام 
يك سرى اقدامات اطالعاتى محل اختفاى متهم را در 
شناسايى و وى را دستگير كردند. متهم ضمن اقرار به بزه 
انتسابى به دو فقره كالهبردارى از مشتريان اشياء عتيقه 

به ارزش 11 ميليارد ريال اعتراف كرد. 

انفجار مرگبار  پس از  واژگونى 
موتورسيكلت

شهرستان  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
 فالورجان اظهار كرد: در پى اعالم مركز فوريت هاى 
مواد  انفجار  فقره  يك  وقوع  بر  مبنى  پليسى 
امدادى  هاى  اكيپ  همراه  به  ماموران  محترقه، 
سريعا در محل حاضر و با اجساد غرق به خون دو 
نيكبخت  سرهنگ  شدند.  مواجه  ساله   16 نوجوان 
افزود : اين دو نوجوان با يك دستگاه موتورسيكلت 
در حال حركت بودند كه به علت نامعلومى واژگون 
و با توجه به اينكه حامل مواد محترقه بودند بر اثر 

انفجار هر دو نفر جان باختند.

دستگيرى دوست خلفى كه ناخلف شد

و  با مراجعه  فتا همدان گفت:  پليس  رئيس  ايرنا:    
برداشت  بر  مبنى  شهروندان  از  يكى  شكوائيه  ارايه 
كار  دستور  در  موضوع  وى،  حساب  از  مكرر  هاى 
ماموران قرار گرفت. سرهنگ امينى تصريح كرد: در 
بررسى ها مشخص شد، چندى پيش شاكى به علت 
بيمارى، از دوست قديمى خود براى انجام عمليات 
تحت  و  دستگير  نامبرده  كه  گرفته  كمك  بانكى 
بازجويى پليسى قرار گرفت. متهم در ابتدا منكر هر 
گونه برداشت اينترنتى شد اما پس از ارائه مستندات 
قانونى از سوى پليس لب به اعتراف گشود و به بزه 

ارتكابى اقرار كرد. 

راننده سرويس 
مزاحم واتس آپى از آب درآمد

ايرنا: رئيس اداره مبارزه با جرايم سايبرى پليس فتا استان 
قم گفت: با شكايت خانمى مبنى بر اينكه وى در يك 
مجتمع تجارى مشغول به فعاليت بوده و مدتى است 
فرد ناشناسى شماره همراه وى را در يك گروه واتس 
وجود  به  براى وى  را  و مشكالتى  است  داده  قرار  آپ 
آورده، پرونده اى در اين خصوص تشكيل شد. سروان 
بازجويى ها  ادامه داد: متهم شناسايى شد و در   سيفى 
گفت به علت اينكه راننده سرويس شركت است شماره 
تلفن پرسنل از جمله اين خانم را در گوشى خود دارم. وى در 

عين حال گفت كه مدير يك گروه در واتس آپ هستم .

دستگيرى پزشك قالبى در مطب 

مهر: جانشين فرمانده انتظامى ويژه غرب استان تهران 
از دستگيرى پزشك قالبى در مطبش خبر داد. سرهنگ 
در  اطالعاتى  و  خبر  آمدن  بدست  با  گفت:  گلزارى 
خصوص جعل عنوان پزشك توسط فردى به نام «عزت» 
در شهريار، بررسى موضوع در دستور كار قرار گرفت. وى 
افزود: با آغاز بررسى هاى پليس، مشخص شد كه متهم 
خود را به عنوان پزشك عمومى معرفى كرده و با اجاره 
كردن درمانگاه، به طبابت و ويزيت بيماران مى پرداخته 
است. متهم ضمن قبول اتهاماتش گفت: با مدرك فوق 
ديپلم، مدرك تكنيسين اتاق عمل و مهر پزشكى را جعل 

كرده كه توسط ماموران شناسايى و دستگير شدم. 

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

  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
ايزوگام شرق

0915  562  9033        0915  562  2050

آدرس: خيابان ارتش ، جنب  جهاد كشاورزى    32233092-3

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

آهن آالت سپــاهــان 
تيرآهن - ميلگرد- ناودانى - نبشى - ورق و ...
برش ورق از 3 ميل تا 30 ميل به طول 6 متر

توليد تيرچه كروميت و كمپوزيت 
آدرس: معصوميه – مقابل آتش نشانى

 تلفن: 32206311 - 32206090 - 09153617589 - 09155614084

باتخفيف ويژه

تورهاى گروهى شيراز – كاشان و اصفهان (14ارديبهشت)

استانبول گروهى از بيرجند (21 ارديبهشت) – كيش هوايى

تور مشهد مقدس آخر هفته

تورهاى خارجى : آنتاليا - استانبول - مالزى - چين - هند و ...
شركت ميناب سير شرق  09159618005 - 05632221719 - 09373751404

نيسان قديمى و فرسوده
 را از 4 تا 6 ميليون 

نقدا در محل خريداريم.  
09155612608   

خريداريم

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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ايسنا- استاندار گفت: براى رفع معيشت مردم هيچ راهكارى نداريم جز اينكه از بخش خصوصى حمايت كنيم. خدمتگزار اظهار كرد: شوارى گفتگوى دولت و بخش 
خصوصى ظرفيتى است تا بتوانيم مشكالت بخش خصوصى را شناخته و بخش خصوصى نيز انتظارات ما را بدانند تا با ايجاد اين فضاى صميمى، بركات براى استان داشته 

باشد. وى با بيان اينكه حمايت از بخش خصوصى وظيفه ماست، يادآور شد: بخش خصوصى بايد مشكالت موجود را ارائه تا در رفع آن كارهاى الزم انجام شود. 

استفاده از بخش خصوصىحمايت بخش خصوصى، راهكارى براى رفع معيشت مردم
 و ايجاد بازار عرضه محصول با كيفيت 

براى رفع بيكارى مد نظر قرار گيرد

فرمايش  به  بنا  ما  منكرات  از  يكى  زاده-  رحيم 
براى  بايد  ما  و  است  بيكارى  وجود  جمهور  رياست 
كارهايى  راه  سراغ  به  اشتغال  ايجاد  و  بيكارى  رفع 
استفاده كرده  از سرمايه بخش خصوصى  برويم كه 
ايجاد  و  طرفى  از  ملى  توسعه  امكانات  تزريق  با  و 
بازارهاى مطلوب براى عرضه محصول با كيفيت از 
در  استاندار  برداريم.  گام  زمينه  اين  در  ديگر  سوى 
جلسه تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى ضمن بيان 
اين مطلب گفت: كارگر و كارفرما در جبهه توليد و 
مهمى  نقش  كارآفرينى  و  اشتغال  حوزه  در  اقتصاد 
جامعه  در  توليد  چرخ  تا  كنند  مى  تالش  و  داشته 
متوقف نشود. خدمتگزار با اشاره به وجود نرخ باالى 
با وجود  افزود:  بانك ها و مؤسسات  بانكى در  سود 
مشكالت عرصه سرمايه گذارى اين موضوع مانع از 
رغبت سرمايه گذاران مى شود. در اين جلسه مدير 
جمعيت  نيز  استان  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  كل 
كارگرى را صد هزار نفر عنوان كرد و افزود: از اين 
تعداد 75 هزار نفر از بيمه كارگرى بهره مند هستند. 
سنجرى از كاهش 53 درصدى شكايت در اين بخش 
از  شكايات  تعداد  اخير  مدت  طى  گفت:  و  داد  خبر 
شايان  است.  يافته  كاهش  تا   600 به  فقره   1300
ذكر است در اين جلسه نايب رئيس كانون شوراهاى 
استان  سطح  در  شورا   40 وجود  از  استان  اسالمى 
خبر داد و در خصوص تعطيلى كارخانه قند قهستان 
كه بيكارى 273 نفر كارگر را به دنبال داشته است 

تقاضاى رسيدگى كرد.

آغاز مسابقه كتاب خواني فصل بهار 
در كانون پرورش فكرى 

مركز فرهنگي هنري شماره 2 طبس از اعضاي مراكز 
استان خراسان  كانون  و سيار  ثابت  فرهنگي هنري 
جنوبي دعوت كرد با مطالعه 12 كتاب معرفي شده 
كنند.  شركت  بهار  فصل  كتاب خواني  مسابقه  در 
مسابقه كتاب خواني فصل بهار براى تشويق كودكان 
مراكز  در  هدفمند  و  مستمر  مطالعه  به  نوجوانان  و 
اخير  سال هاي  طي  استان  كانون  هنري  فرهنگي 
برگزار و بسيار مورد استقبال اعضا قرار گرفته است. 
اين مسابقه براي 4 گروه سني (ب، ج، د و ه) برگزار 
شركت  اعضاي  آثار  ارسال  مهلت  آخرين  شود.  مى 
كننده در مسابقه كتاب خواني فصل بهار دهم تيرماه 
فرهنگي  مراكز  است  قرار  است.  شده  اعالم   1394
برگزار  ترتيب  به  بشرويه  و  درميان  سرايان،  هنري 
و  پاييز  تابستان،  فصل  كتاب خواني  مسابقات  كننده 

زمستان در سال 1394 باشند. 

50 درصد كالس هاى  استان نيازمند مقاوم سازى

مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  مديركل  فارس- 
خراسان جنوبى گفت: حدود 50 درصد از كالس هاى 
درس استان نياز به مقاوم سازى دارد و ميزان 17 درصد 
كالس ها تخريبى هستند. بيكى اظهار كرد: در سال 
توسعه و تكميل در  احداثى،  پروژه  تعداد 21  گذشته 
استان اجرا شده كه اعتبار هزينه شده براى اين طرح ها 
وى  است.  بوده  ريال  ميليون   123 و  هزار   55 مبلغ 
گفت: اين طرح ها در متراژ 9 هزار و 545 متر مربع اجرا 
شده است. به گفته وى حدود 4 هزار و 500 كالس در 

استان نياز به تأسيسات گرمايشى دارد.

كارگران نمونه زيركوه تجليل مى شوند

رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى زيركوه گفت: 
در آخرين روز از هفته كار و كارگر با حضور مسئوالن 
قدردانى  شهرستان  اين  نمونه  كارگر   25 از  استانى 
مى شود. رضايى اظهار كرد: خالقيت، نوآورى، ابتكار 
از مهمترين ويژگى  و اخالق و رعايت فرهنگ كار 

انتخاب كارگران نمونه بوده است.

نمايشگاه دستاوردهاى سالمت 
به كار خود پايان داد 

تسنيم- معاون  دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با اشاره 
سالمت  حوزه  دستاوردهاى  نمايشگاه  در  اينكه  به 
خراسان جنوبى 30 غرفه برپا شد، گفت: در مراسم 
شد.  تجليل  برتر  غرفه   5 از  نمايشگاه  اين  اختتاميه 
ناصرى افزود: اين نمايشگاه با هدف عرضه فعاليت ها 
و تعامالت براى ارتقاى ايمنى و غذا در بيرجند برگزار 
شده بود كه پس از يك هفته به كار خود پايان داد.

نيمى از دشت هاى خراسان جنوبى
 در وضعيت ممنوعه قرار دارند

مدير عامل شركت آب منطقه اى استانگفـت: در حال 
حاضر بيش از نيمى از دشت هاى خراسان جنوبى در 
وضعيت ممنوعيت و دو محدوده در وضعيت بحرانى 
كرد:  اظهار  تسنيم  با  گفتگو  در  امامى  دارد.  قرار 
بهره برداران از منابع آب زيرزمينى كه بيشتر كشاورز 
و  توسعه كشاورزى  ظاهرى  جلوه  لحاظ  به  هستند 
افزايش محصوالت، آگاهانه و يا ناآگاهانه با برداشت 
بيش از حد ظرفيت مخازن آب زمينى صدمات جبران 
ناپذيرى به اين منابع ارزشمند وارد مى شود به طورى 
كه در حال حاضر بيش از نيمى از دشت هاى استان 
وضعيت  در  محدوده  دو  و  ممنوعيت  وضعيت  در 

ممنوعه بحرانى است.

آبگيرى چهار سازه آبخيزدارى در درميان 

ايرنا- فرماندار درميان از آبگيرى 120 هزار متر مكعب 
آب باران حاصل از بارش هاى روزهاى گذشته توسط 
داد.  خبر  شهرستان  اين  در  آبخيزدارى  هاى  سازه 
فورگ  روستاى  خاكى  بند  از  بازديد  در  زاده  بشيرى 
درميان افزود: به دنبال بارندگى هاى اخير، چهار سازه 
آبخيزدارى در شهرستان درميان آبگيرى شد كه حجم 
قابل مالحظه اى از آب توسط اين سازه ها استحصال 
و زمينه ساز افزايش كيفيت و كميت منابع آبى مى 
شود. وى افزود: در حال حاضر طرح هاى گابيون بندى 
حوزه هاى فخران و فخرود با حجم يك هزار و 200 
متر مكعب و اعتبارى بالغ بر 200 ميليون تومان در 
شهرستان درميان در حال اجرا است. وى با بيان اينكه 
احداث بند خاكى روستاى فورگ با اعتبار 75 ميليون 
گذشته  سال  در   180 ماده  اعتبارات  محل  از  تومان 
اجرايى شد، گفت: در حال حاضر 60 هزار متر مكعب 

آب در اين سازه آبگيرى شده است.

از دانشگاهيان فعال دانشگاه بيرجند 
در زمينه خود مراقبتى قدردانى شد

به مناسبت هفته سالمت طى مراسمى با حضور دكتر 
دكتر محسن  و  مالى  ادارى  معاون  زمانى  غالمرضا 
در  بيرجند  دانشگاه  دانشجويى  معاون  خورشيدزاده 
درمانگاه فرهيختگان اين دانشگاه از اعضاى هيئت 
مراقبتى  خود  زمينه  در  فعال  كارمندان  و  علمى 
سالمت  پايش  طرح  اجراى  دنبال  به  شد.  قدردانى 
كاركنان دانشگاه يبرجند از دو سال قبل توسط مركز 
كه  افرادى  دانشگاه  اين  درمان  و  بهداشت  مشاوره 
خود  سالمت  ارتقاى  جهت  در  چشمگيرى  فعاليت 
تجليل  مراسم  اين  در  و  انتخاب  اند  داده  انجام 
روز  ماه  ارديبهشت  دهم  آستانه  در  همچنين  شدند. 
ملى خليج فارس برنامه گلگشت و كوهروى توسط 
مديريت تربيت بدنى و فوق برنامه دانشگاه با حضور 
خوابگاهى  مجموعه  در  ساكن  دختر  دانشجويان 

صدف در ارتفاعات باقران بيرجند برگزار شد.

وقف زمينى در مرك بيرجند

درميان  و  بيرجند  امورخيريه  و  اوقاف  اداره  رئيس 
توسط  مترمربع  نيم  و   684 متراژ  به  گفت:زمينى 
جناب آقاى غالمرضا مركى فرزند حاج محمد براى 
احداث مسجدصاحب الزمانى (عج) در روستاى مرك 
وقف شد. حجت االسالم خدايى افزود: ارزش ملكى 

اين موقوفه 700 ميليون ريال است.

بازنگرى اجراى طرح هادى 
در 7 روستاى هدف گردشگرى استان

تسنيم- مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان با 
اشاره به اينكه اجراى طرح هادى و بهسازى بافت هاى 
با ارزش در دستور كار قرار دارد، گفت: در حال حاضر 
طرح بازنگرى در 7 روستاى هدف گردشگرى خراسان 
جنوبى در حال اجرا است. آسمانى مقدم اظهار كرد: از 
اسالمى  انقالب  مسكن  بنياد  رويكردهاى  مهمترين 
و  است  ارزش  با  بافت هاى  در  بهسازى  اجراى طرح 
تاكنون كار بهسازى در روستاهاى فورگ بيرجند انجام 
و در روستاهاى خور و نايبندان در حال انجام است. 
وى گفت: يك ميليارد و 197 ميليون تومان در اين 
سه روستاى هدف گردشگرى هزينه شده است و در 
سال 93 تنها براى روستاى خور 320 ميليون تومان 

بودجه اختصاص يافت.

حمايت از مردم يمن در امام زادگان سرايان

حمايت  در  ماند»  نمي  تنها  «يمن  بزرگ  اجتماع 
زادگان  امام  در  يمن  دفاع  بي  مردم  و  كودكان  از 
دوست آباد، كريمو، مصعبي و در مسجد جامع شهر 
آيسك برگزار شد. در اين اجتماع كه با حضور مردم 
هماهنگي  با  و  روستاها  و  آيسك  شهر  مسئوالن  و 
اداره اوقاف و امور خيريه سرايان برگزار شد شركت 
در  سعود  آل  جنايات  محكوميت  ضمن  كنندگان 

حمايت از مردم يمن شعار دادند.

اختصاص 100 ميليون تومان اعتبار 
براى تجهيز مدارس عشايرى استان

تسنيم- مدير كل آموزش و پرورش عشايرى خراسان 
براى  اعتبار  تومان  ميليون  اختصاص 100  از  جنوبى 
استان  عشايرى  شوراى  در  عشايرى  مدارس  تجهيز 
خبر داد. حسنى در جلسه شوراى عشايرى شهرستان 
دانش آموز  هزار   10 جنوبى  خراسان  در  كرد:  اظهار 
در  درس  كالس   65 و  مدرسه   269 در  عشايرى 
حال تحصيل هستند كه شهرستان درميان با 3 هزار 
دانش آموز باالترين  جمعيت را در اين زمينه دارا است. 
وى از اختصاص 100 ميليون تومان اعتبار براى تجهيز 
مدارس عشايرى در شوراى عشايرى استان خبر داد 
هوشمندسازى  براى  عملياتى  برنامه  كرد:  بيان  و 
آغاز شده است. وى همچنين از اختصاص 9 ميليارد 
تومان از محل اعتبار صندوق توسعه ملى براى توسعه 

تعاونى هاى عشايرى استان خبر داد
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سيزدهمين آزمون سراسرى حفظ و مفاهيم قرآن كريم 
             همزمان با سراسر كشور در خراسان جنوبى     

 
قرآن  مفاهيم  آزمون سراسرى حفظ  سيردهمين   
دوره هاى  در  قرآن آموزان  ارزيابى  براى  كريم 
با  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  قرآنى 
خراسان  در  شركت كننده   1300 از  بيش  حضور 
جنوبى برگزار مى شود. به گفته مديركل فرهنگ 

و ارشاد اين آزمون به صورت سراسرى و بدون شرط سنى صبح جمعه 11 
برگزار و  ابن حسام به صورت كتبى  آموزشكده  ارديبهشت ماه جارى در 
براى گروه سنى زير 12 سال به صورت شفاهى در محل مؤسسه فرهنگى 

قرآن و عترت نور هدايت برگزار خواهد شد.
محبى با بيان اينكه برگزارى آزمون حفظ، ترجمه و مفاهيم قرآن در دو 
نوبت خواهد بود، يادآور شد: آزمون كتبى رشته هاى حفظ ساعت 8/30 
الى 10/30 صبح و رشته هاى مفاهيم قرآن و نهج البالغه ساعت 11 الى 
12/30 برگزار مى شود. وى سنجش و ارزيابى ميزان موفقيت قرآن آموزان 
و مؤسسات قرآن در فراگيرى محتوا و اجراى اين دوره از مسابقات را از 
اهداف برگزارى اين آزمون دانست. وى افزود: امسال براى كسانى كه در 
آزمون ممتاز شوند به قيد قرعه جوايز نفيسى در نظر گرفته شده است و 
همچنين براى كسانى كه باالى 60 درصد به سؤاالت پاسخ مثبت دهند از 

طرف معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد گواهينامه اعطا مى شود. 

حجت االسالم عبادى گفت: مطالعات انتقال آب به استان 
طوالنى شده است و هنوز منتظر اعالم نتيجه هستيم.

 به گزارش روابط عمومى دفتر نماينده مردم شهرستان هاى
اسالمى،  شوراى  مجلس  در  خوسف  و  درميان  بيرجند، 
عبادى روز گذشته با اشاره به مشكالت آبى استان اظهار 
كرد: با پيگيرى هايى كه براى انتقال آب صورت گرفت، 
انتقال آب از سد دوستى به استان مطرح بوده است. وى 
با بيان اينكه وزارت نيرو با انتقال آب از سد دوستى به 
استان موافقت كرد، تصريح كرد: اين موافقت در دولت 
قبلى انجام شد و با شركت توس آب قرارداد بسته شد تا 

كار مطالعاتى براى انتقال آب انجام شود.
اين نماينده يادآور شد: انتقال آب از اين سد به استان ما 
با وضعيت كم آبى و خشكسالى برخورد كرد و اين سد 
اكنون آب چندانى ندارد و وزارت نيرو نيز نسبت به انتقال 

آب از اين سد دچار ترديد شده است.

عبادى با بيان اينكه ما از وزارت نيرو خواستيم تا سهم 
آب ما از سد دوستى محفوظ بماند، ادامه داد: وزارت نيرو 
موظف است آب مورد نياز استان را تأمين كند و اگر سد 
ندارد  استان  به  آبدهى  براى  را  مناسبى  شرايط  دوستى 
اين مشكل وزارت نيرو است. وى با بيان اينكه در سال 
گذشته طرحى پيشنهاد داديم تا وزارت نيرو براى انتقال 
كند،  مطالعه  دارند،  آب  مشكل  كه  استان هايى  به  آب 
گفت: ما هنوز منتظر هستيم تا اين مطالعات انجام شود 
مه البته مدت زمان آن طوالنى شده است. وى با اشاره به 
مالقات هاى مكرر خود با وزير نيرو افزود: در سه موضوع 
بحث انتقال آب براى استان مطرح است كه شامل انتقال 
آب از درياى عمان كه نياز به تصفيه دارد و اين موضوع 
نشده  گزارش  تاكنون  نتيجه اى  و  است  مطالعه  در حال 
از  بيش  عمق  در  كه  فسيلى  آب هاى  از  استفاده  است، 
يك هزار متر زمين قرار دارد و در سال گذشته قول دادند 

به سرعت مطالعات آن را آغاز كنند و بارورى ابرها كه 
تاكنون اقدامى براى آن صورت نگرفته است. 

براساس  كرد:  اضافه  فسيلى  آبهاى  به  اشاره  با  عبادى 
بررسى هايى كه صورت گرفته به احتمال زياد استان ما 
از رودخانه هاى زيرزمينى برخوردار است، كه داراى آب 

شيرين نيز است و نياز به مطالعه دارد.
وى با بيان اينكه بارورى ابرها سبب مى شود كشاورزان ما 
نيز از آب برخوردار شوند، تصريح كرد: براى بارورى ابرها 
وزرات نيرو، استان هايى مانند آذربايجان شرقى و غربى 
مانند  آبى  استان هاى كم  براى  امر  اين  و  نام مى برد  را 
استان ما ناراحت كننده است و سبب اعتراض نمايندگان 
استان هاى كم آب شد. نماينده مردم بيرجند، درميان و 
خوسف در مجلس با بيان اينكه همزمان با اعتراض در 
بارور  نيز  استان  در  را  ابرها  تا  شد  داده  قول  زمينه  اين 
كنند، يادآور شد: بايد نتيجه اعتراضات در كميسيون بيايد 

و البته مدارك را درخواست خواهيم كرد.
عبادى درباره نظرهاى كارشناسى درباره ارورى ابرها گفت: 
گفته شده كه استان ما مرزى است و سبب مى شود ابرها 
به كشور افغانستان وارد شود، اين در حالى است كه استان 
آذربايجان شرقى نيز مرزى بوده و از طرفى در كنار درياى 
خزر قرار گرفته است. خراسان جنوبى استان پهناورى است 
و تا مركز كشور كشيده شده است و اظهارات آنها در زمينه 

بارورى ابرها براى ما پذيرفته نيست.

حجت االسالم عبادى ضمن اعتراض به محروم ماندن استان از طرح بارورى ابرها:  

اظهارات مسئوالن وزارت نيرو پذيرفته نيست

پايدارى اين انقالب از عنايات و توجهات الهى است

حسن  محمد  دكتر  سرتيپ  امير  سخنرانى  مراسم 
نامى به مناسبت سالروز شكست آمريكا در صحراى 

طبس در مركز آموزش04 امام رضا (ع) برگزارشد.
دفاع  ارزش هاى  نشر  و  آثار  بنياد حفظ  مقام  قائم 
در  كه  كارى  گفت:  مراسم  اين  در  كشور  مقدس 

دفاع مقدس صورت گرفت كار عظيمى بود چون در جنگ هاى پيشين 
قسمتى از خاك ايران به تصرف دشمن درمى آمد و تنها در اين جنگ بود 
كه حتى ذره اى از خاك كشور به دست دشمن نيفتاد. نامى در ادامه به 
حادثه پنجم ارديبهشت اشاره كرد و افزود: انقالب اسالمى باعث شده بود 

از ابهت كشورهاى مستكبر مانند آمريكا كاسته شود. 
به گفته وى حادثه 5 ارديبهشت حكمت الهى بود كه آمريكايى ها حدود 
42 بار اين عمليات را آزمايش و تمرين كرده بودند ولى در نهايت مغلوب 
اراده پروردگار گشتند و اين نشان دهنده اين است كه پايدارى اين انقالب 
از عنايات و توجهات الهى است. نامى ادامه داد: دشمن دائمًا در اين فكر 
تصرف  از  آنها  قصد  و  بزنند  ايران ضربه  اسالمى  به جمهورى  كه  است 
عراق و حمله به سوريه و يمن در نهايت ضربه زدن به ايران است و با 
انجام مى دهند. وى عامل  را  اين كار  افكنى بين شيعه و سنى  اختالف 
اصلى موفقيت هاى ايران را رهنمودهاى حكيمانه و خردمندانه مقام معظم 

رهبرى(مدظله العالى)دانست و گفت بايد قدر اين روزها را بدانيم.

مطالبه گرى، اصلى كه رسانه ها نبايد فراموش كنند

جنوبى  خراسان  (ع)  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
عامل  سه  را  موضوع»  بر  اشراف  و  دقت  «جرأت، 
براى كار در يك رسانه دانست و گفت: مطالبه گرى 
فراموش  نبايد  كه  است  رسانه ها  براى  اصل  يك 
جلسه  اولين  در  نظرى  ايكنا،  گزارش  به  شود. 

مشترك اعضاى شوراى عالى بسيج رسانه و خانه مطبوعات با بيان اينكه 
رسانه ها مظهر امر به معروف و نهى از منكر هستند، گفت: رسانه بايد بر 
نياز و مشكالت مردم و آشكار شدن  با مبانى،  اساس سه اصل «انطباق 

برخى از واقعيت ها» فعاليت كنند. 
رفتار  و  اعمال  اينكه محتواى  بيان  با  استان  انصارالرضا(ع)  سپاه  فرمانده 
مسلمانان اسالم است، ادامه داد: همدلى و همزبانى حول محور واليت بايد 
شكل بگيرد. وى ادامه داد: موضوعاتى مانند استكبارستيزى و ظلم ستيزى 
به انقالب اسالمى ارتباطى پيدا نمى كند چرا كه مربوط به اسالم ناب است 

و تنها انقالب اسالمى آن را تبديل به مصداق مى كند.
انقالب  امروز  افزود:  و  كرد  بيان  واليت  را  اسالمى  انقالب  زبان  نظرى 
اسالمى در چارچوب وظايف خود ظالم و استكبار را مشخص كرده و با آن 
مبارزه مى كند. وى با بيان اينكه نظام اسالمى بايد مجرى باشد نه ايده 
دهنده، عنوان كرد: چالش ها و مشكالت يك جامعه زمانى شروع مى شود 

كه مسئول نظام اسالمى به وظيفه خود اشراف ندارد.

معلمان عالوه بر تكليف درسي، جوانمردي و اخالص را هم به دانش اموزان مي آموزند 

استان  پرورش  و  آموزش  ديروز در شوراي  استاندار خراسان جنوبي كه ظهر 
سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: آموزش و پرورش يك نهادي است 
آموزش و  با  به نوعي  ما  استو همه  كه مورد توجه همه مسئوالن و مديران 

پرورش سركار داريم لذا بايد توجه جدي به اين نهاد شود.
خدمتگزار افزود: امروز اگر ما مديران در سطح استان و كشور مسئوليتي را بر 
عهده داريم به دليل زحمات معلمين عزيز و مخلص است و اينها را مديون 
مطالبي هستيم كه معلمان به ما آموختند و ما در عرصه مديريت از آن استفاده 
مي كنيم. وي با تأكيد بر اينكه بايد از پيشكسوتان فرهنگي استان قدرشناسي 
كنيم، اظهار كرد: معلمان دلسوز، يك سرمايه هستند كه با تمام توان توانستند 

پاكي و مخلص بودن را به فرزندان ما بياموزند.
دانيم كه  مديران وظيفه خود مي  ما  استان گفت: همه  در  دولت  عالي  مقام 
قدردان زحمات معلمان باشيم. به گفته خدمتگزار استانداري، فرمانداري ها و 

ساير دستگاه هاي اجرايي آنچه كه در توان آنها است براي خدمت به آموزش و 
 پرورش دريغ نمي كنند چراكه آموزش و پرورش را نهادي مي دانند كه مي تواند

 افراد مؤثري را براي آينده كشور تربيت كند. وي همچنين به اهميت توجه به 
اوقات فراغت دانش اموزان اشاره كرد و گفت: آموزش و پرورش براي اوقات 

فراغت دانش آموزان برنامه هاي مفيدي را اختصاص دهد تا دانش اموزان با 
عالقه در اين برنامه حضور پيدا كنند. 

استاندار خراسان بيان كرد: اوقات فراغت دانش آموزان بايد طوري باشد كه 
گرفته  ياد  با عالقه  را  اين فرصت مطلب جديد  در  احساس كند  آموز  دانش 
است. خدمتگزار با بيان اينكه معلمان استان عالوه بر تكليف درسي، اخالق، 
از  گاهي  اظهار كرد:  بياموزند،  آموزان  دانش  به  را هم  و اخالص  جوانمردي 
اوقات ممكن است كه غفلت صورت گيرد و تنها به بعد درسي دانش آموزان 
توجه شود كه اين درست نيست بلكه بايد عالوه بر بعد علمي به شخصيت 

دانش آموز هم توجه شود. 
آموزش  به  اعتبار  تومان  ميليون   50 مبلغ  جلسه  اين  در  همچنين   خدمتگزار 
و پرورش براي برگزاري برنامه هاي هفته معلم و ساير برنامه هاي فرهنگي 

اختصاص داد.

دفاع  اسالمى  ارزشهاى  و  آثار  حفظ  بنياد  جانشين  نامى  دكتر  آبادى-  رحيم 
مقدس با استاندار و جمعى از مسئولين استانى ديدار كرد.

خدمتگزار در اين ديدار تأكيد كرد: صحراى طبس مى تواند مكان مهمى براى 
جذب توريست وگردشگران داخلى وخارجى باشد لذا دستگاه هاى ذيربط در 
اين زمينه بايد به گونه اى برنامه ريزى كنند تا زمينه براى جذب توريست در 
اينكه صحراى طبس نمود عينى و  بيان  با  صحراى طبس فراهم شود. وى 
اين مكان  به خوبى  بايد  دنيا است كه  به  آمريكا  گرايانه  تجاوز  واقعى خوى 
طبس  در  آمريكا  كه  اى  مفتضحانه  شكست  اين  داشت:  بيان  شود،  معرفى 

متحمل شد به عنوان يك عبرت تاريخى و معجزهاى الهى و ماندگار بايد به 
گوش جهانيان رسانده شود. 

وى تصريح كرد: راه اندازى موزه اى كه حادثه طبس را به خوبى به نمايش 
و  ها  دستگاه  اميدواريم  كه  باشد  گشا  راه  و  مفيد  بسيار  تواند  مى   بگذارد 

وزارتخانه هاى متولى بيش از پيش در اين زمينه كمك كنند. 
خدمتگزارحادثه طبس را سندى قطعى براى اثبات حقانيت نظام مقدس جمهورى 
اسالمى ايران دانست و افزود: اين امر به عنوان يك حادثه ملى بايد به بهترين 
شكل به نسل هاى بعدى معرفى شود. وى با بيان اينكه بايد در صحراى طبس 

يك مجموعه ماندگارى ايجاد شود كه مردم عالوه بر 5 ارديبهشت در طول سال 
هم براى ديدن آن مناطق به آنجا سفر كنند، گفت: بايد در سال هاى آينده از 

سفراى كشورهاى خارجى نيز براى بازديد از اين مكان دعوت شود. 

بايد زمينه هاى جذب توريست در صحراى طبس فراهم شود

دومين جشنواره غذاهاى ايرانى در بيرجند برگزار شد
رحيم زاده- بانوان ايران و استانى در همه ابعاد زندگى چه 
در بخش كار و مشكالت كارى و چه در موضوع مديريت 

خانواده داراى توان باال بوده و عالى عمل مى كنند.
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى در دومين جشنواره 
غذاى ايرانى با محوريت كيك و دسر ضمن بازديد از هنر 
 بانوان استان در گفتگو با آوا برگزارى اين قبيل جشنواره ها

را فرصتى براى معرفى هرچه بيشتر توانمندى هاى بانوان 
شاغل استان عنوان كرد و هدف برگزارى اين جشنواره را 

تحقق شعار همزبانى، تعاون و همكارى دانست.
سنجرى گفت: زنان خراسان جنوبى در تمام عرصه ها چه 
در محيط كارى و چه در محيط خانواده با جان و دل از 
تمام ظرفيت و توان خود استفاده كرده و نقش پررنگى در 

پيشبرد اهداف جامعه دارند. 
وى به نقش اداره تعاون و كار و امور اجتماعى در بحث 
اظهار  كرد  اشاره  جشنواه  اين  رسانى  اطالع  و  فرهنگى 
استان  مختلف  هاى  ظرفيت  شناسايى  با  كرد  اميدوارى 

در اين عرصه در آينده نيز شاهد برگزارى جشنواره هاى 
ديگر در اين زمينه باشيم. 

دبير جشنواره غذاى ايرانى نيز تعداد شركت كنندگان در 
تعداد  اين  افزود:  و  كرد  عنوان  نفر   55 را  جشنواره  اين 
شركت كننده بالغ بر 60 نوع كيك و دسر براى شركت 
در جشنواره ارائه داده اند. هاشمى گفت: با توجه به اينكه 
در  شاغل  نيروهاى  جشنواره  اين  در  كنندگان   شركت 
اند،  بوده  كارگرى  واحدهاى  و  اقتصادى  هاى  بنگاه 

اقشار  چه  استان  بانوان  تمامى  حضور  شرايط  اميدواريم 
خانه دار و چه كارمند در اين جشنواره ها مهيا شود.

را  برگزيده  اثرات  جشنواره  اين  داوران  مراسم  پايان  در 
معرفى كرده و به نظرات اول و دوم مبالغ 100/000  و 

50/000 تومان پرداخت شد.
جمعيت  توسط  جشنواره،  اين  در  است  ذكر   شايان 
زن  جوانترين  از  نيز  جنوبى  خراسان  استاندارى   زنان 

شركت كننده قدردانى شد.

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
                                  شركت تعاونى طاليه داران عرصه سازندگى بامداد شرق      تاريخ انتشار: 94/2/8

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى طاليه داران عرصه سازندگى بامداد شرق 94/2/19 راس ساعت 5 بعدازظهر در محل دفتر 
شركت 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 به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم 
و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
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سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها ، دانشگاه ها و غيره

 فيلم ايران برگر را سانس اختصاصى در اختيار قرار دهد.

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 
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 امام جواد (ع) :  چهار خصلت كه در هر كس باشد، ايمانش كامل است؛
 كسى كه براى خدا ببخشد و در راه خدا منع نمايد و براى خدا دوست بدارد 

و براى او خشمگين شود. (كشف الغمه، ج 2، ص 349)

12 : 31
19 : 33
23 : 46
4 : 20
5 : 49

 نامه جوادى آملى به هاشمى رفسنجانى
ا...  نامه اى به آيت  ا... جوادى آملى طى  فرزند آيت 
گراميداشت  مراسم  در  ايشان  سخنرانى  از  هاشمى 
بانوى انقالب تجليل كرد و نوشت: جامعه مطمئن است 
كه سخنان جاهالنه بر سيماى شما گردى نمى نشاند.

 ماموريت انتخاباتى جهانگيرى و يونسى
نماينده مشهد در مجلس گفت: از منابع موثق شنيده ايم 
كه شخص جهانگيرى و يونسى از سوى دولتى ها در 
حوزه انتخابات ورود يافته و به دنبال تشكيل مجلسى 
ما شاهديم  آنچه  افزود:  به دولت هستند. وى  وابسته 
اين بوده كه شخص رئيس جمهور و مديران رده باالى 
دولت نه تنها غير مستقيم بلكه كامال مستقيم و واضح به 
انتخابات ورود پيدا كرده  و بارها روحانى در صحبت هاى 

خود بر كيفيت برگزارى انتخابات تاكيد كرده است.

محمدرضا  عارف : با روحانى درباره 
انتخابات مجلس مذاكره كردم

محمدرضا عارف رئيس بنياد اميد ايرانيان در پاسخ به 
اين سوال «آيا اخيراً درباره انتخابات مجلس با آقاى 
بزرگان  با  وقتى  گفت:  داشته ايد؟»  مذاكره  روحانى 
مى نشينيم در مورد موضوعات مختلف از جمله مسئله 
مسئله  مهمترين  امسال  مى كنيم.  صحبت  انتخابات 
انتخابات است و قاعدتًا با هركدام از بزرگان و عزيزان 

بنشينيم بحث انتخابات هم مى شود.

الرى: 91 درصد فرمانداران بركنار شدند 
 75 درصد ديگر هم بايد عزل شوند

جهان نيوز نوشت : در حالى كه وزير كشور مى گويد 
91 درصد فرمانداران با نظر دولت تغيير كرده اند، وزير 
كشور دولت اصالحات مدعى شد 75 درصد فرمانداران 
با ديدگاه هاى دولت همراه نيستند. موسوى الرى افزوده 
است: هم اكنون در بسيارى از شهرستان ها بخش عمده 
نيروها معتقد به مشى دولت نيستند كه اين مسئله يك 
چالش پيش روى دولت محسوب مى شود كه بايد وزير 

كشور و معاون سياسى او به آن بپردازد.

 محور وحدت اصولگرايان مشخص شد
جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
براى انتخابات خبرگان، ليست مشترك منتشر خواهند 
مصاديق  بررسى  مشترك  نشستى  در  جامعتين  كرد. 
«منشور  مبناى  بر  و  آغاز  را  خبرگان  انتخابات  براى 
اصولگرايى» شروع به انتخاب ليست مشترك مى كند.

 اگر مطهرى بود االن خودش رهبر بود
شوراى  مجلس  در  تهران  نماينده  مطهرى  على 
اسالمى گفت : در اولين مالقات خانواده ما با مقام 
گفتند  ايشان  ايشان،  انتخاب  از  بعد  رهبرى  معظم 

اگر مطهرى زنده بود االن رهبر بود.

هنگام سخنان آيت ا... خامنه اى 
 دنيا بايد گوش فرا دهد

آيت ا...  وقتى   : نوشت  ريويو  نشنال  آمريكايى  مجله 
خامنه اى رهبرى عالى ايران سخنرانى مى كنند، الزم 
آيت ا...  دهد.  فرا  گوش  سخنانش  به  جهان  است 
خامنه اى داراى نقطه نظرات بسيار دقيق و خوب درباره 
اوباما رئيس  باراك  ايران به نسبت  موضوع هسته اى 
جمهور آمريكاست. ايرانى ها موفق شده اند به زور هرجا 
كه الزم باشد از آمريكا امتياز بگيرند. اوباما به راحتى 

فريب طراحى ايران را خورده است.

وزير دفاع اسرائيل :  اجازه نمى دهيم 
 ايران به حزب ا... لبنان سالح بدهد

وزير دفاع اسرائيل گفت: هم اكنون، ايران تالش ها را 
براى مسلح كردن حزب ا... لبنان به سالح پيشرفته و 
جديد ادامه مى دهد. يعلون توضيح داد: اسرائيل اجازه 
نمى دهد اين سالح ويژه به سازمان هاى تروريستى 
كه حزب ا... لبنان آنها را رهبرى مى كند، منتقل شود. 

 مجلس ايران در برابر كنگره آمريكا 
دويچه وله نوشت: مجلس ايران در واكنش به طرح 
سناى آمريكا با ارائه طرحى دو فوريتى تصريح كرد كه 
توافق هسته اى بدون موافقت مجلس فاقد اعتبار است. 
اين پايگاه افزوده است: اين طرح با عنوان الزام تصويب 
توافق هسته اى در مجلس در واقع پاسخ قانونگذاران 

ايرانى به همتايان آمريكايى خود تلقى مى شود.

 اتمام حجت ظريف با آمريكا درباره توافق
نمايندگان  با  وگو  گفت  احتمال  از  خارجه  امور  وزير 
كشورهاى 1+5 در حاشيه برگزارى كنفرانس بازنگرى 
معاهده «ان پى تى» سخن گفت و تاكيد كرد: از نظر 
ايران دولت آمريكا مسئول اجراى توافقنامه هسته اى 
خواهد بود و اختالفات داخلى اين كشور آن را از اجراى 

تعهدات بين المللى خود معاف نخواهد كرد.

صالحى : با هماهنگى مجلس اجازه 
 بازرسى از مراكز غيرهسته اى را مى دهيم

على اكبر صالحى به تلويزيون چين گفت: در صورت 
اتمى  انرژى  آژانس  بازرسان  ايران،  تصويب مجلس 
در  ايران  اى  غيرهسته  مراكز  برخى  از  توانند  مى 
صالحى  كنند.  بازديد  مشخص  شرايط  چارچوب 
همچنين گفت قدرت هاى جهانى موافقت كرده اند 

در چارچوب توافق همه تحريم ها را رفع كنند.

 بوش: اوباما در مورد ايران ساده لوح است 
رئيس جمهور سابق آمريكا گفت : پرزيدنت اوباما در 
مورد ايران ساده لوح است و در حال باختن جنگ به 
داعش است. جرج بوش افزود : آمريكا در حال عقب 
نشينى در سراسر جهان است. وى گفت : اوباما در مورد 
مقاصد ايران دچار سوء تفاهم شده است. وى اضافه 
كرد: ايران رئيس جمهورى جديد دارد، او نرم خو است، 
اما بايد از خودمان بپرسيم آيا ايران سياست جديدى 

دارد يا فقط رئيس جمهور تغيير كرده است.

فرمانده كل سپاه با بيان اينكه بعد بيرونى 
و  مى رود  جلو  بخوبى  اسالمى  انقالب 
موتور محركه بعد بيرونى انقالب اسالمى 
ظلم و استكبار ستيزى است، تصريح كرد: 
ايستادگى  و  مقاومت  داخل  در  ما  نقش 
مى شود  ما  با  كه  مخالفت هايى  و  است 

بخاطر همين ايستادگى است.

عربستان خائن پا جاى پاى 
اسرائيل گذاشته است

سرلشكر جعفرى ادامه داد : هر روز شاهد 
در  اسالمى  انقالب  قدرت  و  ابعاد  تقويت 
بيرون هستيم و دشمنان و آمريكا به آن تن 
داده اند، امروز عربستان خائن دقيقا پا جاى 
پاى اسرائيل و صهيونيست گذاشته است. 
خاطر  به  ما  مسئولين  اينكه  بيان  با  وى 
عربستان  مورد  در  داشتند  كه  مالحظاتى 
حرفى نمى زدند،تاكيد كرد: حاال كه اين 
حمالت صورت گرفته بايد اين مالحظات 
در  سعود  آل  ديگر  امروز  و  شود  شكسته 

معرض اضمحالل و سقوط است.

ان شاءا... سقوط آل سعود

انقالب  اول  موج  كرد:  تصريح  وى 
شد  كمونيسم  فروپاشى  موجب  اسالمى 

و موج هاى بعدى ان شاء ا... سقوط آل 
سعود را در پى خواهد داشت.

عربستان در آغاز كار دولت، 
مسير بدى را انتخاب كرده اند 

مجمع  رئيس  رفسنجانى  هاشمى  آيت ا... 
بخشى  در  نيز  نظام  مصلحت  تشخيص 
تداوم  محكوميت  با  خويش  سخنان  از 
تحليلى  يمن،  به  عربستان  هوايى  تجاوز 
از موقعيت تاريخى و جغرافيايى و جايگاه 
و  كرد  ارائه  اسالم  تاريخ  در  يمن  مردم 
گفت: عربستانى ها در آغاز كار دولت جديد، 
انتخاب كرده اند و روحيات  را  مسير بدى 

مسلمانان را مخدوش كرده  و بذر كينه و 
دشمنى را در دل مردم يمن مى كارند. 

همه گزينه ها براى كمك به 
مردم يمن مورد توجه ماست

معاون عربى و آفريقاى وزير امور خارجه 
رفتار  گفت:  باره  اين  در  نيز  كشورمان 
از  ممانعت  و  يمن  محاصره  در  عربستان 
بدون  دوستانه  انسان  هاى  كمك  ارسال 
واكنش نخواهد ماند. اميرعبداللهيان افزود: 
همه گزينه ها براى كمك به مردم يمن و 
ارسال فورى كمك هاى انسان دوستانه و 

انتقال مجروحين مورد توجه ماست.

نتيجه تجاوز سعودى جز ناامنى 
عربستان نخواهد بود

ندارد  عربستان حق  اين كه  بيان  با  وى 
براى ديگران در منطقه تعيين تكليف كند، 
نظامى  مداخله  نتيجه  كرد:  خاطرنشان 
عالوه  كه  شد  آن  بحرين  در  عربستان 
و  مردم  بين  مجروح،  و  كشته  صدها  بر 
حكومت فاصله عميق و بحران بى ثباتى 
به  تا  متاسفانه  كه  كرد  ايجاد  كشور  در 
امروز ادامه دارد. معاون وزير خارجه ادامه 
داد: اكنون نيز نتيجه تداوم تجاوز سعودى 
و  عربستان  ناامنى  جز  چيزى  يمن  به 

منطقه مشترك ما نخواهد بود.

عربستان عامل بى ثباتى منطقه

رفت  مى  انتظار  گفت:  اميرعبداللهيان 
پايدار  امنيت  تقويت  مسير  در  سعودى 
اكنون خود مشكل  اما  بردارد  منطقه گام 
اصلى در بى ثبات كردن منطقه به شمار 
مى رود و اميدواريم با تغيير رويكرد غلط 

موجود، نقش سازنده در منطقه ايفا كند.
معاون عربى و آفريقاى وزير امور خارجه 
كشورمان خاطرنشان كرد: تهران همواره از 
گفت و گوى دو كشور در مسير ديپلماتيك 

حمايت كرده است.

دانش آموزان دبستان افشارنژاد در بازديد از روزنامه آواى خراسان جنوبىعكس روز 

ممانعت عربستان از ارسال كمك هاى انسان دوستانه بدون واكنش نخواهد ماند

 مالحظات در مورد عربستان خائن كنار گذاشته شود

 چپ ها آمدند راست ها را زدند و راست ها هم چپ ها را 

انتخابات  به  ورود  زمينه  در  ناطق نورى گفت:  حجت االسالم 
احساس تكليف شرعى نمى كنم و در جناح يا گروه خاصى نيز 
قرار نمى گيرم. وى افزود: عقب افتادگى كشورها به دليل خطى  
برخورد كردن بوده؛ چپ ها آمدند راست ها را زدند و بالعكس 
نيز صورت گرفت. نبايد فراموش كنيم كه ما قاعده بازى را به 
خوبى بلد نيستيم. در دنيا در زمينه روابط جناحى قانون يا فرهنگ وجود دارد و بعد از 

مستقر شدن يك حزب، از رده وزير به پايين را تغيير نمى دهند.

سخنان اخير روحانى چراغ سبز به افراد آلوده بود

اخير  اظهارات  خواندن  نادرست  با  شيرازى  مكارم  ا...  آيت 
اجراى  در  پليس  نداشتن  مسئوليت  درباره  جمهور  رئيس 
احكام اسالمى، اين سخن را داراى سه اشكال مبنايى دانست 
و به رئيس جمهور توصيه كرد كه از طرح چنين اظهاراتى 
پرهيز كند. اين مرجع تقليد خاطرنشان كرد: از همه مهم تر 
چراغ سبزى است كه به افراد آلوده به انواع مفاسد اخالقى و مجالس كثيف و مانند 

آن داده مى شود كه از اين به بعد آزاد هستيد و پليس كارى به شما ندارد.

ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم  25 درصد نقد 
مابقى طى سه فقره چك بدون كارمزد و افزايش قيمت

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16  تلفن: 32234286

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

"هوالباقى"
به مناسبت سومين روز درگذشت 

مرحوم يحيـى كريمى
 جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/2/8 از ساعت 18/15 الى 19/15 

در محل مسجد النبى (ص) "واقع در خيابان طالقانى"
 منعقد مى شود، تشريف فرمايى شما موجب امتنان خواهد بود.

خانواده هاى كريمى و ساير بستگان
ضمنا مجلس زنانه در همان محل برگزار مى شود

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 ها مركز بهداشت استان خراسان جنوبى

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

معاونت بهداشتى

همكاران و دبيران محترم 

هنرستان آيت ا... تهامى
هفته معلم يادآور رسالت عظيم پيامبرگونه بشريتى است

  كه در راه اعتالى انسانيت همه مرزهاى مادى و جانى را پشت سر مى گذارد

 و مثل شمع مى سوزد تا روشنايى بر پيكره اين جاودان مردان آينده برساند.

اينك كه هديه اين بزرگداشت 

را به مركز راديوتراپى بخشيده ايد 
صحت و سالمتى جامعه شريف معلمين را از خداوند منان خواهان و خواستارم.

مدير هنرستان آيت ا... تهامى بيرجند

شركت دارو گستر باريج اسانس
براى تكميل كادر بازاريابى خود در 

خراسان جنوبى 

يك بازارياب بومى شهر بيرجند با 
مدرك تحصيلى باالى ديپلم با سابقه 

كار مرتبط و شرايط حقوق ثابت 
 بيمه تامين اجتماعى – بيمه تكميلى  

پورسانت و هزينه اياب و ذهاب 
نيازمند است.

شماره هاى تماس:
05136676705 - 05136676706 

 بزرگ ترين 
مجموعه پالستيك 

در خراسان جنوبى 
افتتـاح شد

كامل ترين سرويس عروس
 و لوازم پالستيكى منزل 

خيابان جمهورى 8
 نرسيده به حكيم نزارى 12   

32236076

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
       آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

     
          دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه "نوبت اول" شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند  تاريخ: 94/2/8   شماره: 94/20

به اطالع كليه اعضاي شركت (شاغل و بازنشسته ، ساكن يا شاغل در شهرستان هاي بيرجند ، خوسف ، سربيشه و درميان) مي رساند: مجمع عمومي عادي ساليانه " نوبت اول " 
چهارشنبه 94/2/30 ساعت 17 در محل سالن اداره آموزش و پرورش بيرجند - ابتداي سجادشهر برگزار مى شود.

توصيه مهم: همراه داشتن اصل يا كپي كارت ملي و شناسنامه و شماره عضويت الزامي است
از كليه اعضا دعوت مي شود راس ساعت و روز مقرر در جلسه مذكور شركت فرمايند. با توجه به انتخاب بازرسان براي سال مالي جديد داوطلباني كه داراي توانايي ، تخصص و تجربه 

الزم هستند، مي توانند با كسب اطالع از امور اداري شركت مدارك مورد نياز را حداكثر به مدت 7 روز از تاريخ انتشار آگهي به دفتر شركت خيابان قدس 2 تحويل و ثبت نام نمايند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان 2- طرح و تصويب صورت هاي مالي (ترازنامه - عملكرد سود و زيان سال مالي 93) 3- طرح و تصويب ليست بودجه پيشنهادي شركت براي 
سال مالي 94 4- طرح و تصويب ساخت و ساز در امالك مربوط به تعاوني در صورت تامين بودجه و اعتبار الزم  5- طرح و تصويب دريافت تسهيالت از بانك ها و موسسات مالي در صورت 
نياز 6- طرح و تصويب وضعيت سهام اعضا و تعيين تكليف اعضاي فعال و غيرفعال افزايش و يكسان شدن حق عضويت و خريد و فروش سهام 7- طرح و تصويب مبلغي به عنوان استرداد 
سهام اعضاي مستعفي و پذيرش عضو جديد 8- طرح و تصويب وضعيت نيروي انساني شركت 9- طرح و تصويب استرداد سهام از دو اتحاديه كاركنان دولت خراسان رضوي و خراسان جنوبي 

10- طرح و تصويب وضعيت خودروي وانت نيسان شركت و تعيين تكليف براي آن 11- انتخاب بازرسين براي يك سال مالي (3 نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل)

هيئت مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند
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امالك و مستغالت

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

09155496373

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

 فروش آپارتمان 100 مترى
 كوير تاير با تمام امكانات 

09157976748

فروش واحدآپارتمان 113مترى 
خيابان شهيدناصرى پروژه ارتش 

 09153634929
فروش واحد آپارتمان بسيار 

لوكس،فول امكانات، 140 متر 
 09153623134

فروش منزل وياليى شيك اميرآباد    
          نيمه اسكلت دو خوابه 
 09351444398

فروش آپارتمان پونه 
با امكانات كامل 90 متر مفيد

  فى 136 م   09153624314
فروش آپارتمان شمال شهر

 سايت كوير تاير 100مترى ؛طبقه4
فى 68م   09157210219 

فروش آپارتمان61 مترى مفتح 
مترى 1400  +20 م وام 

09195605878
فروش فورى و شرايطى امتياز 
302ارتش بعد از دانشگاه آزاد 

09125913645
فروش منزل وياليى تازه ساز 

درحسين آبادسادات يامعاوضه بازمين 
داخل شهر  09158650989 

خريدارآپارتمان مسكن 
مهر،مهرشهر3طبقه باهم  

09301209479
خريدار مسكن مهر
  تا 30 ميليون  
 09358263650

فروش 190مترخيابان البرز 
معصوميه قيمت 40ميلون  

 09376250669
فروش زمين منتظرى 17 

متراژ 140 متر
 09153625171

فروش يك قطعه زمين سفتكارى 
شده به متراژ154مترشمالى 

 09381680255

معاوضه 60 متر تجارى زيرزمين 
همكف حاشيه پارك پامچال با زمين 
   در بهمن و ظفر 09151636687 

فروش يك واحد75مترى 
فول امكانات فى 49م چهكند 

09151650665
فروش منزل قديمى خيابان رسالت.

     براى ساخت وساز
 09156632534

فروش زمين كشاورزى تقاب لب 
جاده به متراژ 1000 متر و 80 عدد 

درخت    09159616274 
معاوضه منزل وياليى در مدرس با 

چند آپارتمان شيك در منطقه
 خوب شهر 09153613243 

فروش منزل واقع در خيابان
 كاظميه سند شش دانگ  

   فى50م+15م وام  09155615516 

فروش آپارتمان همكف مسكن مهر 
شمالى.شركت خاورسازه باواريزى 
كامل فى 38م  09304420606 

فروش خانه وياليى قابل سكونت 
واقع در حاجى آباد بيرجند 

 09159626266
فروش باغ سرچاه زينى 1200متر با 

40 متر مسكونى و 35درخت ثمرده   
 09105451251

فروش منزل تازه ساز دوطبقه روى 
پيلوت با سند مجزا و امكانات فول 

09151631577

فروش فورى زمين120متر
 اميرآباد ، خيابان امام على(ع) 

 09398771500
فروش 80 متر زمين مشاع داراى 

سند  جداگانه واقع در خيابان 
جمهورى اسالمى 09154815703 

فروش 3000 متر زمين با يك 
ساعت آب از چاه فخر آباد تقاب 

09398078339
فروش آپارتمان75مترى،طبقه 
دو،2خوابه،كف سراميك،كابينت

خيابان الهيه   09156203703 

فروش يا معاوضه منزل وياليى 
شهرك گلريز سورگ
 09156691352

يك قطعه زمين سندشش دانگ  
      250مترشمالى سراب 145م 

 09390788328
فروش منزل نيمه ساز

دركالته بجدازدم قسط 
 09370045476

فروش منزل ، زمين50متر 
زيربنا102متر مهرشهر حافظ غربى 

 09151633727

فروش آپارتمان93متر 
درخيابان پونه فول امكانات

 09157717769
فروش منزل واقع درمعصوميه  

پايين خيابان مسلم فى 140م   
 09158641723

فروش منزل وياليى
  معصو ميه  فى .130م    

 09151600337

فروش آپارتمان تجارى مسكونى 
واقع درخيابان رسالت 

فى220   09151602454 

فروش منزل وياليى درشوكت آباد
يا معاوضه با ملك در مشهد

 09158600762
فروش 100 مترزمين 
دركالته بجدى فى 12 م

 09331736362

فروش يا معاوضه يك واحد آپارتمان 
75 مترى  در مشهد بلوار حجاب   

 09153613669

 فروش يا معاوضه مسكن مهر تهران 
75 مترى داراى پاركينگ . انبارى 

09127117641
فروش فورى آپارتمان متراژ80
قيمت كارشناسى امامت 47

 09158671542
فروش زمين150مترى 

   دهنه6مهرشهر،خيابان ولى عصر 
 09159639500

فروش آپارتمان خيابان مهزيارطبقه 
اول با تمام امكانات75مترى مفيد

 09155618396

فروش آپارتمان شمال شهر سايت 
كوير تاير 100مترى ؛طبقه 4.
فى 68 م   09364174913 
فروش باغ بادرختان ميوه. 

وهمچنين زمين باقابليت ايجادباغ  
09384551532

فروش زمين120مترى بسيجيان 
دشت على آبادزيرقيمت

 09301209479
فروش آپارتمان سايت ادارى 

75مترطبقه پنجم 65م
 09375620458

خريدار منزل وياليى تا 250 م
مدرس ، معلم و پاسداران 

 09153623568

فروش مسكن مهر
 به دليل مهاجرت زيرفى بازار

 09128639016
فروش فورى يك واحد آپارتمان 

طبقه دوم.معصوميه پايين 
    خيابان مسلم .09155624526 

فروش يك قطعه زمين 200مترى 
حاجى آباد خيابان نبوت

 09156644897
فروش فاز 2 نظام پرستارى 
    بلوار شهيد فايده 110 مترى   

 09151641339
فروش زمين دستگرد 200مترى 

سند دار فى توافقى
 09156034119

فروش آپارتمان مسكن 
مهر75مترى شركت آتى سازان صبا 

 09159627386
فروش 4500متر زمين درختكارى
 با آبيارى قطره اى دشت بجد 

فى 55 م 09151600516
فروش يا معاوضه زمين 110مترى 

جنوبى چهار ديوارى شده 
 09155624539

فروش وياليى غفارى 24 دونبش 
300متر زمين 260متر بنا 

 09365611825
فروش.يك قطعه زمين به 

مساحت.125متر قيمت توافقى 
 09151650613

فروش يك قطعه زمين 
50مترى درسجادشهر ماژانى 

 09155615979
فروش زمين كشاورزى به مساحت 
  2000 مترمربع يا معاوضه با ماشين. 

 09156041846
معاوضه 1000متر زمين كشاورزى 
و پژو پارس مدل 84 با يك واحد 

آپارتمان   09159645880

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

رهن و اجاره

رهن و اجاره مغازه خيابان مفتح 9 
مغازه دوم ، تمام سراميك 24متر 

 09157224521

نيازمندرهن واجاره سايت ادارى 
لطفاپيامك كنيد

 09301209479
اجاره منزلى

 واقع در جمهورى 26 
 09362355770

رهن و اجاره منزلى درحاجى آباد
واقع درخليج فارس 2باتمام امكانات 

 9151600080

رهن واجاره طبقه هم كف
 توحيد 21

 09153620139

رهن واجاره طبقه دوم 
جمهورى19ميدان فرهنگ 

09153635509

رهن واجاره طبقه دوم 
خيابان مفتح

 09155614156
اجاره مغازه.نبش غفارى3

به متراژ17مترمربع
2م +250    09151613869 

اجاره مغازه با زيرزمين به صورت 
يك جا واقع در خيابان جمهورى 31 

 09155610089

اجاره يك مغازه تجارى 60 مترى
 سه نبش جنب پارك پامچال 
    اجاره 350     09151636687 

اجاره منزل 140 مترى طبقه 2 
خيابان معلم 

 09153625171

اجاره يك واحدآپارتمان
 سايت ادارى

09151641161 
اجاره واحدمسكونى خيابان مهزيار 

 باتمامى امكانات بسيارشيك
1 م+200   09338107289

اجاره 115مترآپارتمان بلوار
 شهيد ناصرى باتمامى امكانات 

09338107289

خودرو پرايد

فروش پرايد 141مشكى
 تمام رنگ مدل 84,بيمه

 09158782519
فروش 132مدل87

بدون رنگ سفيدتك گانه
 09156032825

فروش هاچ بك 84 فول سفيد 
تميز بيمه 5 ماه 10سال تخفيف 

 09196062070

خريدارپرايد
از85تا89 تك يادوگانه
 09156644348

فروش پرايد85 نقره اى الستيك 
  ضعيف بيمه يك ماه تخفيف 8سال 

 09398771500

فروش هاچ بك مشكى
 مدل 85 بيمه كامل فى 10500  

09383391349

فروش sx 111 مدل 91،رنگ 
سفيد،بدون رنگ و خوردگى

فى 17 م   09364651746 
خريدار پرايد دوگانه

 كارخانه مدل 87 بى رنگ
 09152651312

فروش پرايد111مدل 91
سرگلگيرى رنگ

يكسال بيمه  09157212377 

فروش فورى پرايد مدل83دوگانه 
بيمه يك سال بدون رنگ 

09151636005
فروش يا معاوضه 132مدل 91فول 

سفيد يك گلگير رنگ 
فى16/5م   09153624877

فروش پرايد132مدل 89
سفيد ، بيمه 

 09356720251
فروش پرايد87 زيتونى 

بدون رنگ سالم
    فى13م   09151637461 

فروش پرايدمدل 86دوگانه 
    كارخانه نقره اى فى توافقى 

 09156649233
فروش هاچ بك مدل85مشكى
.     4تيكه رنگ بيمه تا 4\94. 

 09360564484

خودرو پژو

فروش آردى 85سفيد،دور
   رنگ،بيمه يك سال كامل

فى 9500    09390151045 

فروش پژو 405،نوك مدادى
 تمام رنگ، شاسى سالم

بيمه 94/10    09363351211 
فروش پژو405مدل88
دوگانه كارخانه نقره اى

 09357403002
فروش پژو405 نقره اى مدل 85 

رنگ دار يا معاوضه باپرايد
 دوگانه سوز   09157551550 

فروش 206 نوك مدادى
 بى رنگ خانگى  تميز مدل 86 

فى  23 م  09156042402
فروش 405 جى ال آى مدل 84 
يك گلگير رنگ بيمه تا برج 8 
 فى 14 م   09157248399

خريدار  405slx سفيد
       مدل 92 به باال بدون رنگ 

 09354396538
آردى سبز مدل 81 سه تيكه 

        فابريك چهار الستيك نو 
 09365611825

فروش پژوپارس مدل84 
دوگانه بدون رنگ بالوازم 

09159152836.

خودرو متفرقه

فروش موتور هندا پارت مدل81
فى 350000

09158782519 
فروش ريو  مدل 89
سفيد بدون رنگ

 09151632577

فروش پيكان وانت
 مدل 88تميز بدون رنگ

 فى 10/200    09158621728 

فروش سمند ال ايكس 93
   چهارده هزار كار بسيار تمير 27م 

 09153633647

فروش تيبا 2 تيپ El مدل 94 
رينگ اسپرت فى 28 ميليون

09157213492

فروش ام وى ام 4 سيلندر دنده 
اتومات مدل 90 رنگ سفيد تميز 

09158665713

فروش سمند مدل 81 سفيد
 تك برگ سند , بسيار تميز 

12/700م   09155612533 

فروش يا معاوضه ام وى ام 530 
نوك مدادى مدل 91 

خيلى تميز   09151611494 

فروش موتور آپاچى مشكى 150
مدل 88 فى 1/900
 09153612447
فروش پى كى 84 

   بيمه كامل موتور عالى فى 6700 
 09158611759
فروش پيكان وانت 

مدل88بسيارتميزخانگى
 09158621728

فروش يامعاوضه ام وى ام110 
   رنگ سفيد مدل 90چهارسيلندر 

 09158340025
فروش ريو مدل 88 مشكى

 رينگ اسپرت  فى 24م   
09151636687

فروش موتورسيكلت200سى سى 
مدل 91 فى 5 م

 09105474836
فروش وانت مدل 90،كم كار،اتاق 
  كفى ،الستيك درحدنو،بيمه تابرج5 

 09158529895

فروش ام وى ام 530 سفيد
 مدل90  فى 32ميليون

 09151608713
خريدار نيسان كمپرسى

 14م
 09159645880

متفرقه

فروش فورى 
مينى ماركت 

 09333812805
فروش اتاق وانت پيكان

 با ارتفاع 160
09364440201

فروش مغازه ساندويچى واقع در 
خيابان معلم فى 25 

تماس عصر به بعد   09389761008

فروش مغازه ترشى ملس
 واقع درمدرس 14فى6م

 09381128775
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ر فروش يك دست مبل
 7نفره نو

 09150904649
 فروش يك عدد باربند

    ال 90 سفيد اسپرت در حد نو 
 09153613669

فروش تعدادى الستيك 
پرايدى كاركرده

 09151600341
نيازمند به يك دستگاه سوارى پژو 

يا سمند بدون راننده به صورت
 اجاره اى   09335114125 

واگذارى تاكسى تلفنى فعال
 خيابان توحيد 5كارت سوخت 
فى10م   09159369072 

فروش آبگرمكن ايستاده مخزنى نو  
 پلمپ شده داخل كارتن فى توافقى

 09357403002
فروش يك دستگاه قيچى خم وبرش 
ميلگرد تك فاز،كم كار، درحد نو 
فى2/500   09158641723 

فروش 2عدد اتاق پيكان وانت 
تاجدارو ساده 

 09365010342 

فروش 3عدد ويترين مغازه 
  درحد نو بسيار تميز  قيمت توافقى 

 09155622615

خريدار كابينت دست دوم
 يك ونيم تادومتر
 09158605281

فروش يك دستگاه فتوكپى توشيبا 
مدل35 فوق العاده تميز

 09155610089    1/200       

فروش دوچرخه 20 سالم تميز
 و جى پى اس ماشين 

 09158629388

فروش فورى مزون به علت مهاجرت 
باكليه وسايل و قيمت استثنايى 

09355598886
فروش كمپرس نيسان و رينگ 

زاپاس نيسان سالم
 فى توافقى  09156659228 

فروش يك جفت باند پايونر 400 
وات اصل ويتنام درحدنو فى 85 

09157551550
فروش يك جفت فرش 12مترى 
مشهد ويك جفت فرش دستباف
گونه كاشان    09155098662

فروش يخچال فيلكو ده فوت 
موتور سالم فى 250 هزار تومان 

09159624639

فروش باطرى صبا 66 
 آمپرسالم

 09157921778

فروش فرش دستبافت
 خشتى سه مترى 

09152651312   1/500
نيازمند مدرك  مهندسى عمران

 يا ساختمان يا معمارى با3 سال 
سابقه بيمه اجرايى 09155626007 

فروش يك عدد اتاق پرو تميز
 به همراه ميز كار.قيمت توافقى

 09389136597

فروش لوازم كامل سوپر ماركت
 به صورت يكجا 
09158384238

فروش 6عدد قفسه 
و6عدد آينه  قاب دار ميوه 

 09158641676

فروش كوره پخت و دستگاه پاشش 
رنگ پودرى الكترواستاتيك
 سالم و فعال  09158641676 

فروش يك عدد درب آپارتمان 
120همراه باچهارچوب وقفل وكليد 

09151602437

فروش يك دستگاه
 پمپ باد 

 09368417802
فروش رينگ اسپرت با 4حلقه 

الستيك نو بارز براى پرايد 
 09159659386

خريداردستگاه جوجه كشى
با قيمت  مناسب

 09365010342

فروش توليدى خياطى
 باتمام وسايل خيابان مطهرى 

09381619975

فروش يك دست مبل
 هفت نفره تميز 
 09157927274

فروش دو عدد قيچى ميلگرد برى 
      1050 در حد نو.قيمت 300 

 09364174913

فروش پخش سى دى 
وفلش خور وجفت باندمارشال

 09196062070 
فروش ويژه دوربين مداربسته ديد 
درشب  و دزدگير با كليه امكانات
 فى توافقى   09157405909

Cng خريدار سيستم گاز
 پژويى 

09159644583 

فروش فورى آرايشگاه زنانه
 با قيمت مناسب
09354968270

واگذارى مغازه عكاسى 
 همراه با جوازكسب 
 09366946358

فروش رادياتور آب آردى
تك لول

 09156632534

معاوضه دو عدد تانكر نفت ورق 
سياه وورق سفيد،با يك عدد كولر 
آبى بزرگ و نو  09158639913 

فروش كباب پز 
مخصوص ويال فى توافقى 

09159625715

رايانه و همراه

y220فروش گوشى هوايى
تميز باگارد

 فى 145تومان  09372464860 

فروش گوشى نوكيا ان95باكارتن 
قيمت فقط115تومان 

09305584421
 N73فروش گوشى نوكيا
باتمام وسايل،قاب مشكى

 09394508644

فروش گوشى اس3تميز 
فى 560هزار تومان
 09372464860 

 huawei y300 فروش گوشى
قيمت 270

 09364174913
فروش گوشى سونى زد

فوق العاده تميزباوسايل كامل
09351615009

جوياى كار

جوياىكار،آشنابه اموركارپردازى، 
بازاريابىنگهبانىوداراى گواهينامه 

پايه يك ومدارك 09304361880 

جوانى 25ساله ديپلم حسابدارى 
مجرد جوياى كار

 09157927274
جوانى 25ساله،دانشجوى ارشد 

حسابدارى آماده همكارى با 
سازمان ها   09152699324 

تعدادى راننده با ماشين دوگانه سوز 
ترجيحا پايه 2جهت كار درآژانس 

نيازمنديم   09155619072 

به يك آرايشگر مرد ماهر
        جهت شراكت نياز منديم 

 09151609226

راننده كمرشكن باچهارده سال
 سابقه كارآماده همكارى با ادارات 

وشركت ها  09158631273 

آژانس مدرس به تعدادى راننده با 
خودرو به صورت تمام و نيمه وقت 
نيازمند است  09365613536 

به تعدادى ماشين دوگانه تمام وقت 
و نيمه وقت چهت كار درآژانس 
نيازمنديم  09352123030 

به يك نيرو جهت كار
 در كارواش نيازمنديم.

با حقوق عالى 09153636232

جوان 22ساله 
جوياى كار ,مجرد
09157230642  

جوان 22ساله,داراى گواهينامه 
ماشين و موتور,گواهينامه جوشكارى
 از فنى و حرفه اى  09156648806 

 
لوازم منزل

فروش يك عددكمدتلويزيون,بوفه
ويك عددكمدجاكفشى وجالباسى 

سرهم09152696228 
فروش ظرفشويى سامسونگ

آكبند 13 نفره سفيد
09383543822

فروش كمد دراورى، بوفه كوچك
تخت يك نفره،ميز ال سى دى 

 09365611825
فروش دو دست ميز عسلى
        ام دى اف نو قيمت توافقى 

 09156660595

فروش مبل سلطنتى9نفره با3ميز 
تميز در حد نو 

 09105090308


