
سهميه استان ها از استخدام 5 هزار 
نيروى آموزش پرورش اعالم شد

وزير آموزش و پرورش تاكيد كرد: اختصاص سهميه جذب 
نيرو در سراسر كشور، بر اساس ضرورت و اولويت سنجى 
انجام مى شود. به گزارش مهر، فانى افزود: با توجه به 
شرايط خاص سيستان و بلوچستان، فرايند گزينش در 

اين مرحله با سهولت بيشترى انجام خواهد شد.

نوبخت: تورم به 14,8 كاهش يافته است 

بولتن نيوز: سخنگوى دولت، رفع دغدغه هاى معيشتى 
مردم را از اولويت هاى دولت دانست و گفت: زمانى كه 
دولت اداره امور را به دست گرفت، شاهد تورم40 درصدى 

بوديم اما امروز اين تورم به 14,8 درصد رسيده است.

بيسوادان باالى 50 سال از برخى 
امكانات دولت محروم مى شوند 

مصوبه  براساس  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزير  ايسنا: 
 دولت، قرار است از سال 95 اگر فرد باالى 50 سال، 
بى سواد باشد، از برخى امكانات دولت محروم شوند. فانى 
افزود: اگر فردى براى آموزش سواد به شخص ديگرى 
تالش كند، حق الزحمه پرداخت مى شود و فرد فراگيرنده 

نيز مبلغى به عنوان هديه دريافت خواهد كرد. 

آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهيان  
معاون اجرايى و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان 
از آغاز ثبت نام دانشگاهيان براى اعزام به عتبات از اواخر 
خردادماه خبر داد. به گزارش جهان، زارع افزود: ثبت نام 
اساتيد،  در سه گروه دانشگاهيان سراسر كشور شامل 
دانشجويان متاهل، دانشجويان دختر با يكى از محارم، 
پسران دانشجو و كارمندان دانشگاه ها ، گروه دانشگاهيان 
هاى  جامانده  و   94 سال  در  عمره  به  شده   اعزام 

عمره 94 انجام خواهد شد.

كار را به مردم بسپاريم
در ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان عنوان شد:

حسين زاده- مدير كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى تيرماه سال گذشته، احداث 425 كالس 
درس مورد نياز مجتمع هاى مسكن مهر استان را نيازمند تامين اعتبار دانسته و گفته بود: عمليات احداث 2 باب 

مدرسه 12 كالسه در مهرشهر بيرجند و يك مدرسه 6 كالسه در فردوس آغاز شده است. (شرح در صفحه 7)

357 كالس درس، نياز مجتمع هاى مسكن مهر استان

تهديدات آمريكايى ها 
«ُكرى خوانى قبل از مسابقه» است

رئيس فراكسيون اصولگرايان مجلس، تهديدات اخير آمريكايى ها عليه 
ايران را «ُكرى خوانى قبل از مسابقه» خواند و گفت...

دكتر بهنيا در آوا:

بيرجند عشق من است 

صداى عصا فضاى آوا را پر كرده است. پيرمرد به همراه دو تن از 
بستگانش وارد آوا مى شوند. گويا از قبل با اينجا آشنا هستند ...
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جناب آقاى يزدانى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 رئيس اداره امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى
 كه نشان از درايت و توان باالى مديريتى شما مى باشد ، تبريك عرض نموده 

براى تان آرزوى موفقيت دارم.

محمدى

كره محلى درجه يك  
فقط كيلويى
 150/000 ريال

آدرس: بين شهدا 2 و 4  
 تلفن: 32222398  

09355739997

جناب آقاى دكتر محمد جوانشير
عضو محترم هيئت مديره سازمان نظام مهندسى  معدن  استان خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 سرپرست دانشگاه جامع علمى - كاربردى استان خراسان جنوبى
 كه نشان از لياقت ، درايت و تجارب ارزشمند شما مى باشد از طرف خود و جمعى از 

اعضاى سازمان نظام مهندسى معدن استان صميمانه تبريك گفته ، سالمتى  و موفقيت 

روز افزون شما را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

دكتر محمد شيوا
رئيس سازمان نظام مهندسى معدن استان خراسان جنوبى

جناب آقاى حاج حسن رضا يزدانى
نويد مسرت بخش انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

 مدير امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى
 و دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى استان 

تبريك و تهنيت عرض مى نمايد

از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى خدمتى سرشار از شور و نشاط و مملو از توكل 

الهى در جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسئلت دارد.

و شكر ا... سعيهم

شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان – شركت ستاره كيان 

بيرجند - شركت ستاره كيان ايرانيان - مجمع خيرين مدرسه ساز 

خراسان جنوبى - برادران خيريه – فرزين – صابر تنها

تشكر و قدردانى

" من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق "
در مقام شما چه مى توانم بگويم كه اقيانوسى از لطف و رحمت را به رگ هاى خسته 

و كوفته مان جريان داديد، با اين عمر كوتاه خاكى ، قادر به جبران الطاف شما نيستم 

پس دست به دامان ذات كبريايى دراز مى كنم و از درگاهش مى خواهم تا پاسخگوى 

اين همه لطف، از روى عنايت خويش باشد. بدينوسيله از عنايت و حسن توجه تمامى 

 اقوام ، خويشان ، سروران ، دوستان ، آشنايان ، همكاران و نهادهاى دولتى

 و خصوصى كه در مراسم خاكسپارى ، سوم و هفتم مرحوم برادرم

 روانشاد محمد رضا الوانى
 ما را مديون لطف و غريق محبت خويش نمودند ، سپاسگزارى نموده همچنين 

نظر به اين كه به علت تالمات روحى فراوان و كثرت بزرگواران ، قادر به قدردانى 

حضورى و تلفنى نشده ام، يك بار ديگر دست همه شما را مى فشارم و مى بوسم 

و دست دعا به اميد اجابت به درگاه خداوند بزرگ بلند مى كنم و سالمتى و 

بهروزى همه شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

" ما همه فانى و بقا بس تو را "ارادتمند همه شما : عباس الوانى

 به  اطالع تمامى دوستان و آشنايان مى رساند:
 به مناسبت سومين روز درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج محمد على ميزانى
جلسه ختمى امروز يكشنبه 94/2/27 از ساعت 17  الى  18  

در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود.

 خانواده هاى ميزانى و بستگان

اگر هر آغاز را پايانى و زندگى را وداعى باشد

اما بى شك عشق به پدر طلوعى است كه هرگز  به غروب نمى انجامد

بيست و ششمين سالگرد وفات پدر عـزيزم

 شادروان حاج رمضان نعمتى گيو 
همزمان با درگذشت عموى بزرگوارم زنده ياد غالمرضا نعمتى گيو

 در تهران را با نثار فاتحه و صلواتى گرامى مى داريم.

كاظم نعمتى و بانو

مجموعه رستوران و سفره خانه سنتى
 با موقعيت بسيار بسيار عالى  به دليل مهاجرت واگذار مى شود.   09128460511

 فروش يا معاوضه 
آپارتمان بسيار شيك ، فول امكانات 

در مشهد واقع در رضا شهر 

با خانه يا زمين مسكونى در بيرجند
09155066540

دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه نظام مهندسي ساختمان
 استان خراسان جنوبي

به اطالع كليه اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه 
سازمان يكشنبه 17 خرداد ماه 94 ساعت 18 در محل سالن جلسات اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي برگزار مي شود. لذا از 

كليه اعضاي محترم سازمان دعوت به عمل مي آيد راس ساعت و در روز مقرر در جلسه مذكور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش ساليانه هيئت مديره سازمان  2- ارائه گزارش بازرسين محترم سازمان  3- طرح و بررسي صورت هاي مالي 
و تصويب ترازنامه مالي سازمان از تاريخ 93/1/1 لغايت 93/12/29   4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي براي سال مالي جديد از 
تاريخ 94/1/1 لغايت 94/12/29 5- تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي اطالعيه هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان 6- اتخاذ 
تصميم در خصوص ساير مواردي كه به موجب قانون و آيين نامه هاي مربوطه و نظامنامه داخلي بر عهده سازمان نظام مهندسي 

ساختمان بوده و در صالحيت مجمع عمومي مي باشد از قبيل: 
الف: تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت ساالنه اعضا و ساير منابع درآمدي براي سازمان

ب: ديگر موارد حسب ضرورت و بنا به تاييد هيئت رئيسه مجمع
هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان جنوبي

جناب آقاى دكتر سيد محمد خراشاديزاده 
از زحمات فراوان جناب عالى در عرصه علمى و دانشگاهى استان 

صميمانه تشكر و قدردانى نموده و انتصاب شايسته 

جناب آقاى دكتر محمد جوانشير گيو
را  به سمت سرپرست دانشگاه علمى  - كاربردى  واحد استان خراسان جنوبى

 تبريك گفته

 و براى تان توفيقات روز افزون خواستارم.

مركز كامپيوتر ايليا - مهدى باقرى

جناب آقاى دكتر محمد امين ناصح
اندوه ما در غم از دست دادن آن عزيز بزرگوار در واژه ها نمى گنجد

تنها مى توانيم از خداوند براى تان صبرى عظيم 
و براى آن مرحومه روحى شاد و آرام طلب كنيم.

همكاران تان در دفتر نمايندگى دانشگاه بيرجند در تهران
 مصطفى حداد ، نسرين خرمندار

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان محمد حسن كاووسى
را به اطالع آشنايان و همشهريان گرامى مى رساند:

 مراسم تشييع آن مرحوم امروز يكشنبه 94/2/27 

ساعت 9 صبح از محل غسالخانه انجام مى شود. 

خانواده كاووسى

امروز بيش از هر زمانى جامعه بشرى نياز به بعثت دارد/ صفحه 7
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معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: نرخ بيكارى فارغ التحصيالن 18,9 درصد و باالتر از متوسط كشورى است.به گزارش ايسنا، كورش پرند با اشاره به 
وضعيت اشتغال كشور و نرخ بيكارى فارغ التحصيالن افزود: اين در حالى است كه معضل بيكارى براى فارغ التحصيالن باالتر است.وى با بيان اينكه توانمندسازى 
دانشجويان فارغ التحصيل يكى از مشكالت مهم كنونى كشور است، تصريح كرد: با اجراى طرح توانمندسازى بسيارى از مشكالت فارغ التحصيالن حل مى شود. 

نرخ بيكارى فارغ التحصيالن اعالم شد

حذف يارانه 10درصد ثرونمندان در سال 94

رئيس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شوراى اسالمى گفت: به موجب مصوبه مجلس، دولت 
بايد يارانه 10 درصد از ثرونمندان جامعه را در سال 
جارى از فهرست يارانه بگيران حذف كند. به گزارش 
ايرنا، غالمرضا تاج گردون اظهار كرد: درآمد حاصله 
از اين محل براى اشتغال جوانان اختصاص خواهد يافت. وى با بيان اينكه 
به دليل تغيير در قيمت ها و شكافى كه در قيمت نفت و منابع يارانه صورت 
گرفته، مديريت منابع و مصارف سخت شده است، گفت: دولت و مجلس هر 
دو خواهان آن هستند كه منابع را به سمت توليد و كمك به اشتغال جوانان 
سوق دهند. وى بيان كرد: دولت و مجلس در اين امر هم نظرند و امكان 
شناسايى حداقل 10 درصد از ثروتمندان جامعه براى خروج از فهرست يارانه 

بگيران، براى دولت قابل دسترسى است.

فروش فوق العاده براى ماه رمضان 
جايگزين نمايشگاه هاى طرح  ضيافت 

رئيس اتاق اصناف كشور اعالم كرد: ماه رمضان امسال 
نمايشگاه طرح  ضيافت برگزار نمى شود و به جاى آن 
فروش فوق العاده اقالم پرمصرف و كاالهاى اساسى 
در واحد هاى صنفى مربوطه خواهيم داشت. فاضلى  
گفت: از نمايشگاه هاى طرح ضيافت ماه مبارك رمضان سال گذشته استقبال 
چندانى نشد؛ بنابراين تصميم گرفتيم امسال فروش فوق العاده  در واحدهاى صنفى 
مربوطه داشته باشيم و كنترل و نظارت الزم نيز بر واحد هاى صنفى صورت 
مى گيرد. وى بيان كرد: در ماه مبارك رمضان مواد غذايى، زولبيا، باميه و خرما 
مصرف زيادى دارند و واحد هاى صنفى مربوطه نيز در اين زمينه برنامه ريزى هاى 
الزم را انجام داده اند و فروش فوق العاده در اين زمينه خواهيم داشت كه البته 

جزئيات آن بايد بررسى و تصميم گيرى نهايى اتخاذ شود.

وام خودرو 15 ميليون، بازپرداخت 31 ميليون

اعتماد نوشت: تسهيالت خرد براساس ابالغيه بانك 
مركزى افزايش يافت. به اين ترتيب، تسهيالت خودرو 
را با سقف 15 ميليون تومان، تعمير مسكن 10 ميليون 
تومان، خريد كاال 8 ميليون تومان، خريد خودرو در قالب 
جايگزينى خودروهاى فرسوده 20 ميليون تومان و نهايتا 
كارت اعتبارى پنج ميليون تومان تعيين شد. اين تسهيالت در قالب عقود مبادله اى 
قرار است با نرخ سود 21 درصد به متقاضيان پرداخت شود؛ سودى كه اغلب تا 
پيش از اين باالى 28 درصد در نظر گرفته مى شد. محاسبه اوليه نرخ سود 21 
درصدى ابالغ شده، نشان مى دهد دريافت كننده تسهيالت خودرو براى پرداخت 
وام 15 ميليون تومانى در طول پنج سال بايد ماهانه 512 هزار تومان پرداختى 
داشته باشد. اين به مفهوم آن است كه در طول پنج سال مشترى 15 ميليون و 

750 هزار تومان سود عالوه بر اصل پول به بانك عامل پرداخت خواهد كرد.

به گزارش ايسنا، در سال گذشته طرح هاى 
اما  مختلف  سازمانهاى  سوى  از  متفاوتى 
از  افزايش قدرت خريد مسكن  براى  مرتبط، 
صندوق  راه اندازى  وام،  مبلغ  افزايش  طريق 
به  ها  ليزينگ  ورود  يا  و  مسكن  انداز  پس 
اين حوزه مطرح شد ولى هيچ يك راهى به 
شوراى پول و اعتبار نيافت و نتيجه مشخصى 
اعتبارات  مديركل  اخير  اظهارات  اما  نداشت. 
بر  در  جزئياتى  كه  چند  هر  مركزى  بانك 

پيشنهادى  نهايى شدن طرح  از  ولى  نداشت 
بانك مسكن براى افزايش وام خريد مسكن 
به 60 ميليون تومان و رفع ابهام از اين طرح 
راه و  ارائه شده وزارت  از طرح  بعد  داد.  خبر 
راه اندازى  براى  مركزى  بانك  به  شهرسازى 
صندوق پس انداز مسكن كه با تعيين شرايط 
تا سقف 80 ميليون تومان، وام را به متقاضى 
اواخر  در  نيز  بانك مسكن  كرد  مى  پرداخت 
سال گذشته پيشنهاد افرايش وام خريد خانه 

از 35 ميليون به 60 ميليون تومان را مطرح 
كرد. 

ميرمحمدصادقى- جارى  سال  ابتداى  در 
مديركل اعتبارات بانك مركزى- اعالم كرد 
نسبت  مركزى  بانك  مثبت  نظر  وجود  با  كه 
آن  در  ابهاماتى  تومانى،  ميليون   60 وام  به 
وجود دارد كه بايد بانك مسكن آن را برطرف 
با گذشت مدت  كه  است  حالى  در  اين  كند. 
كه  كرد  عنوان  وى  موضوع،  اين  از  اندكى 

پيشنهاد  با  رابطه  در  مركزى  بانك  ابهامات 
و  شد  برطرف  جلساتى  طى  مسكن  بانك 
قالب  در  مركزى  بانك  بررسى هاى  مجموع 
طرحى هفته جارى در دستور كار شوراى پول 
و اعتبار قرار خواهد گرفت. اما در سويى ديگر 
راه  وزارت  امور مسكن  معاون  اخير  اعالم  با 
هم  مسكن  ليزينگ  موضوع  شهرسازى  و 
كه سال گذشته بعد از طرح، منتفى شده بود 

دوباره احيا شده است. 

با وجود اينكه به زودى دومين حقوق امسال كارگران پرداخت 
مى شود اما هنوز دولت افزايش 20 هزارتومانى حق مسكن 
را ابالغ نكرده كه اين موضوع باعث ايجاد معوقه 40 هزار 

تومانى حقوق ها شده است. 
به گزارش مهر، يكى از اولين توافقات بسته جديد مزدى 
امسال كارگران در سى ام دى ماه سال گذشته، افزايش حق 
مسكن كارگران از ماهيانه 20 به 40 هزار تومان بود كه 
طبق توافق كارگران و كارفرمايان، قرار بود از ابتداى سال 
جارى همراه با واريز ماهيانه حقوق ها به كارگران پرداخت 
شود. در عين حال تاكنون كه دومين ماه از سال جديد نيز در 
حال سپرى شدن است، اين توافق از سوى دولت مورد تائيد 
و ابالغ قرار نگرفته است. از اين رو، اجراى آن تا زمان اعالم 
نمايندگان  برخى  ماند.  خواهد  مسكوت  دولت  نهايى  نظر 

كارگران پيشتر در اين باره اعالم كرده بودند كه وزير كار 
و ساير نمايندگان دولت در شوراى عالى كار اطمينان داده 
بودند كه اين توافق از سوى دولت مورد تائيد قرار خواهد 
اجرا گذاشته  به مرحله  نيز  ابتداى سال جارى  از  گرفت و 
مى شود؛ وعده اى كه تاكنون عملى نشده و پيگيرى ها نيز در 
اين باره به پاسخ روشنى نرسيده است. غالمرضا عباسى با 
بيان اينكه دو برابر شدن حق مسكن كارگران و مشموالن 
قانون كار از ابتداى امسال در نشست هاى شوراى عالى كار 
قطعى شده بود، گفت: توافق اين بود كه دولت تنها مصوبه 
كارگران و كارفرمايان را تائيد و اجرايى شدن آن را مورد 
صنفى  انجمن هاى  عالى  كانون  دبيركل  دهد.  قرار  تاكيد 
كارگران ايران اظهار كرد: حق مسكن يكى از بندهاى جدا 
از بسته حقوقى امسال محسوب مى شود كه تاثيرى بر روى 

هزينه هاى جانبى كارفرمايان ندارد؛ بنابراين انتظار داشتيم 
كارفرمايان  و  كارگران  گذشته  سال  ماه  دى  توافق  دولت 
را پيش از اين مورد تائيد قرار مى داد. عباسى با بيان اينكه 
ماه  اسفند  در  امسال،  مزدى  بسته  تدوين  جمع بندى  در 
مسكن  حق  تومانى  هزار   20 افزايش  حتى  گذشته  سال 
در محاسبات نمايندگان دولت وجود داشته و آنها اين 20 
هزار تومان را نيز جزو افزايش حقوق امسال كارگران تلقى 
مى كردند، اظهار كرد: با اين حال به پرداخت دومين حقوق 
انجام  آينده  روزهاى  در  كه  كار  قانون  مشموالن  امسال 
مى شود، رسيده ايم ولى دولت هنوز افزايش حق مسكن را 
بررسى و اعالم نظر نكرده است. همچنين پيش از اين نيز 
برخى نمايندگان كارگران اعالم كرده بودند، با روندى كه 
از سوى دولت در اين باره پيش گرفته شده، انتظار مى رود 

حتى تغييراتى نيز در توافقات كارفرمايان و كارگران درباره 
حق مسكن مانند تغيير زمان اجراى آن و يا حتى كاهش 
مبلغ افزايش حق مسكن امسال صورت پذيرد كه اين مساله 

به هيچ وجه مد نظر جامعه كارگرى كشور نخواهد بود.

حق مسكن كارگران دوباره معوق شد/ واريز حقوق جديد به صورت ناقص

افزايش وام مسكن رفع ابهام شد 

امروز 27 ارديبهشت 1394 مصادف با

 28 رجب 1436 و 17 مى 2015

ورود امام خميني(ره) به جماران
(1359 ش)

حضرت امام خميني(ره)، بنيانگذار جمهوري اسالمي 
ايران، پس از پيروزي انقالب اسالمي و آغاز به كار 
دولت موقت، در دهم اسفند 1357 از تهران عازم قم 
گرديده و تا زمان ابتال به بيماري قلبي در دوم بهمن 
سال 1358 در اين شهر ماندگار شدند. حضرت امام، 
پس از 39 روز مداوا در بيمارستان قلب تهران، موقتًا 
در منزلي واقع در منطقه دربنِد تهران اقامت گزيدند 
و سپس در تاريخ 27 ارديبهشت 1359 بنا به تمايل 
نقل  در محله جماران  منزلي محقر  به  له،  معظم 

مكان كرده، تا زمان رحلت در همين منزل ماندند.

 رحلت آيت ا... عظمى بهجت
 از مراجع تقليد (1388ش)

تحصيالت ابتدايى را در مكتب خانه فومن گذراند 
و در همان شهر به تحصيل مقدمات علوم اسالمى 
پرداخت. در سال 1348 ق. در سن چهارده سالگى 
به عراق رفت و در كربال به تحصيل مشغول شد. بعد 
از پايان رسانيدن تحصيالت خود در سال 1324 ش. 
(1364 ق.) به ايران بازگشت. آيت ا...العظمى بهجت 
در 27 ارديبهشت 1388 به علت ايست قلبى درگذشت 

و در حرم حضرت فاطمه معصومه دفن شد.
آغاز عمليات بيت المقدس 6 در استان ماووت عراق 

توسط سپاه (1367 ش).
حركت حضرت امام حسين (ع) و خاندان پيامبر از 

مدينه به مكه(60 ق).
امضاى قرارداد انحصار توتون و تنباكو بين ايران و 

انگليس (1308 ق).
رحلت عالمه ي بزرگ «سيد محمدكاظم يزدي» 

عالم جليل و استاد كم نظير شيعه(1337 ق).
رحلت عالم بزرگوار آيت  ا... «شيخ محمدرضا آل 

ياسين» (1370 ق).
پرتغال  در  دريانوردي  مدرسه  نخستين  تأسيس 

(1426م).
كاشف  و  انگليسي  پزشكي  ِجنر»  «ادواْرْد  تولد 

واكسن ضد آبله (1749م).
درگذشت «ميخائيل دوفويه» شرق شناس معروف 

هلندي (1909م).
روز جهاني ارتباطات (1865م).

تقويم مناسبت هاى  روز

وضعيت توليد خودروهاى دوگانه سوز

سوارى  خودروهاى  برخى  توليد  امسال  فروردين 
دوگانه سوز افزايش و برخى نيز كاهش يافته است. به 
و  معدن  صنعت،  وزارت  آمار  براساس  ايسنا،  گزارش 
تجارت توليد پژو 405 دوگانه سوز در فروردين امسال با 
رشد 265.7 درصدى از 466 دستگاه، در فروردين 1393 
به 1704 دستگاه افزايش يافته است. در اين مدت توليد 
پژو پارس دوگانه سوز از صفر دستگاه در فروردين 1393 
امسال  يافته است.فروردين  افزايش  به 1379 دستگاه 
از 847  افت 53.4 درصدى  با  توليد سمند دوگانه سوز 
دستگاه در فروردين 1393 به 395 دستگاه كاهش يافته 
است. توليد پرايد دوگانه سوز نيز با كاهش 81.1 درصدى 
از 793 دستگاه در فروردين 1393 به150 دستگاه كاهش 
يافته است. در اين مدت توليد نسيم و صبا دوگانه سوز با 
فروردين  در  دستگاه  از 1352  درصدى   27.6 كاهش 

1393 به 979 دستگاه كاهش يافته است. 

تأسيس مجلس جوانان به سال آينده
 موكول شد

در  جوانان  اجتماعى  مشاركت هاى  مديركل  حجتى 
وزارت ورزش و جوانان تاكيد كرد: همزمانى تاسيس 
مجلس  انتخابات  با  جارى  سال  در  جوانان  مجلس 
دهم، گمانه بهره بردارى ابزارى – سياسى از راه اندازى 
اين تشكل جوانانه را در افكار عمومى تقويت مى كند 
و باعث تضعيف آن مى شود، از اين رو و با رعايت 
تمامى مالحظات، مجلس جوانان انشاءا... سال آينده 

و پس از افتتاح مجلس دهم تاسيس خواهد شد.

 رأى وحدت رويه ديوان عدالت 
درباره مرخصى زايمان

تسنيم: در رأى وحدت رويه هيئت عمومى ديوان عدالت 
ادارى در خصوص افزايش مرخصى زايمان از 6 به 9 ماه 
آمده است: به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصالح 
قوانين تنظيم جمعيت و خانواده مصوب سال 1392 به 
دولت اجازه داده شده است مرخصى زايمان مادران را به 
9 ماه افزايش دهد و هيئت وزيران نيز در راستاى اين 
اختيار مدت مرخصى زايمان (يك و 2 قلو) زنان شاغل 
در بخش هاى دولتى و غيردولتى را 9 ماه تمام با پرداخت 

حقوق و فوق العاده هاى مربوط تعيين كرده است.

ميزان جريمه توقف خودرو 
در تعميرگاه اعالم شد   

جريمه هر روز توقف (بيش از موعد) خودروهاى سوارى 
خودرو،  واردكنندگان  و  خودروسازان  تعميرگاه هاى  در 
معادل پانزده 10 هزارم قيمت خودرو تعيين شده است. 
به گزارش ايسنا، براساس آيين نامه فعلى قانون حمايت 
از حقوق مصرف كنندگان خودرو، عرضه كنندگان خودرو 
موظفند در صورتى كه خودروى سوارى تحت گارانتى (به 
غير از خودروهاى تصادفى) به دليل كمبود قطعه و ناتوانى 
در تعمير، به مدت بيش از 48 ساعت در تعميرگاه هاى 
رسمى متوقف شود، جريمه خواب خودرو را به صورت 

روزشمار به مالك آن پرداخت كنند. 

ثبت نام در محل / تلفن تماس و  ثبت نام:
 09152470300 - 32214166 

دارالقرآن امام على بن ابيطالب (ع) تهران شعبه بيرجند

آموزش رايگان قرآن كريم ويژه خواهران
هر هفته  سه شنبه ها ساعت 16 هيئت حسينى (خيابان انقالب) 

* فروش واحد آپارتمان 145مترى مجموعه 5 واحدى خيابان مدرس بعد 
از چهار راه سيلو  ، در حال گچ / 250 ميليون ، 50 وام + 50 هنگام تحويل 
شيك  و  شده  بازسازى   8 طالقانى  خيابان  وياليى  منزل  فروش   *   

171 متر زمين + 125متر بنا ، تميز و مرتب  / 170ميليون 
آوينى  خيابان   ، مرتب  و  شيك  بسيار  مترى   95 واحد  فروش   * 

 خيابان صدف /  130ميليون 
* فروش منزل وياليى در حال ساخت ، خيابان جمهورى اسالمى 

  پشت پاركينگ طبقاتى شهردارى ، همكف ، 160متر زمين ،80 متر بنا
تحويل  تير ماه  / 130ميليون 

كاشانى بنا، سپيده  متر   130، متر زمين   * فروش منزل وياليى 200 
 در حال ساخت ، تكميل  / 150 ميليون 

* فروش واحد آپارتمان 75 مترى مجموعه سه واحدى ، خيابان مفتح، بسيار 
شيك و مرتب / 100 ميليون ،50 م نقد و 50 م وام   نقدى تخفيف دارد
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فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 
سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     

 09156217507 - 09153637507
حسينى

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

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
شركت تعاونى چند منظوره خاص جانبازان

تاريخ انتشار: 94/2/27
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» شركت تعاونى چند منظوره خاص جانبازان يكشنبه 

94/3/17  ساعت 18 در محل انتهاى بلوار شهيد آوينى – اول دانشگاه بيرجند – تاالر فيروزه (پرديس 
دانشگاه بيرجند) برگزار مى شود. از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به 
موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا 

 حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ
 وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. 

حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد
ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى 

يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى، مدارك مربوطه را به دفتر شركت تحويل نمايند.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى شركت
بررسى و طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93

دادن اختيار تام به هيئت مديره درباره خريد و راه اندازى و يا تاسيس كارخانه و كوره گچ و آهك يا هر 
طرح و پيشنهادى كه به صرفه و صالح شركت باشد و تامين اعتبار از طريق وام و افزايش حق عضويت 

اعضا
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 و تعيين ميزان پاداش هيئت مديره و بازرس

تصميم گيرى در خصوص اخراج اعضا
اجازه خريد 10 سهم به هيئت مديره

انتخاب هيئت مديره شركت به مدت سه سال
انتخاب موسسه حسابرسى آرشين حساب به عنوان بازرس قانونى شركت براى يك سال

انتخاب روزنامه آواى خراسان جنوبى به عنوان روزنامه كثيراالنتشار شركت

هيئت مديره شركت چند منظوره جانبازان

تاسيس شركت آسمان آوران آرهام «سهامى خاص» در تاريخ 94/2/24 به شماره ثبت 5040 و شناسه 
ملى 14004924252 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع 

عموم آگهى مى شود
 موضوع شركت: طراحى- مشاوره- نظارت- اجرا- متره و برآورد- مرمت و پيمانكارى كليه عمليات ساختمانى و راه سازى و سدسازى –

 تعمير و ساخت و پيمانكارى پروژه هاى عمرانى و مهندسى سيويل و انبوه سازى- شهرسازى، پيمانكارى در زمينه امور برق و نيرو 
(تاسيسات برقى و مكانيكى)- خدمات عمومى و تزيينات ساختمانى – تهيه مواد و مصالح ساختمانى – واردات و صادرات در رابطه با موضوع 
شركت- شركت در مناقصات و مزايدات دولتى و غيردولتى- اخذ تسهيالت ريالى و ارزى از بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى- شركت در 
نمايشگاه ها و ... و كليه امورى كه به نحوى با موضوع شركت در ارتباط باشد پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح. ضمنا ثبت شركت مذكور با 

موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان غفارى- خيابان نجات- پالك 33    كدپستى 9717911156
سرمايه شركت: مبلغ يكصد ميليون ريال منقسم به ده هزار سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى 

شماره 492/ح ج مورخ 94/2/7 نزد بانك كشاورزى شعبه بيرجند پرداخت گرديده است.
اولين مديران شركت: آقاى مجتبى على پور به شماره ملى 0653067410 به سمت رئيس هيئت مديره، خانم فاطمه دالورى به شماره 
ملى 0651206839 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى محمدرضا على پور به شماره ملى 0640078583 به سمت منشى هيئت مديره 

و مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
 دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى محمدرضا 

على پور (مديرعامل) و مجتبى على پور (رئيس هيئت مديره) به همراه مهر شركت معتبر است.
بازرس اصلى و على البدل: خانم مريم على پور به شماره ملى 0640265553 به عنوان بازرس اصلى و آقاى اميرحسين على پور 

به شماره ملى 0640469353 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

 تاسيس شركت سازه سازان صدر خراسان «سهامى خاص» در تاريخ 94/2/24  به شماره ثبت 5042 

و شناسه ملى 14004924495 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل 

براى اطالع عموم آگهى مى شود

موضوع شركت: عمليات ساختمانى و عمرانى پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح. ضمنا ثبت شركت مذكور با موضوعات فعاليت مذكور
 به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مركز اصلى شركت: بيرجند – خيابان پاسداران- پاسداران 19 - پالك 59    كدپستى 9718636453
سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى 

شماره 31/4508/4 مورخ 94/2/3 نزد بانك صادرات شعبه بيرجند پرداخت گرديده است.
اولين مديران شركت: آقاى رحيم عزيزى به شماره ملى 0640090389 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل ، آقاى محمد عزيزى 
به شماره ملى 5639399953 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى امين عزيزى به شماره ملى 0640098312 به سمت عضو اصلى 

هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور بانكى از قبيل چك ، سفته و غيره و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى رحيم عزيزى 

(مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر است.
بازرس اصلى و على البدل: خانم نجمه نيك فرجام به شماره ملى 1757462635 به عنوان بازرس اصلى و آقاى غالمرضا عزيزى

 به شماره ملى 5639734949 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

     آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
نظر به اين كه در پرونده اجرايى كالسه 930096 در قبال محكوميت آقاى مجتبى زارع فرزند محمد به پرداخت مبلغ 

2/906/200 تومان بابت نفقه و تعداد 5 عدد سكه كامل بهار آزادى و مبلغ 12/500/000 ريال بابت مهريه در حق محكوم لها خانم منصوره 
نعمتى و پرداخت مبلغ 1/500/500 ريال حق االجراى دولتى يك دستگاه خودروى سوارى ام وى ام تيپ 110 مدل سال 1384 رنگ نقره اى 
به شماره انتظامى 729 ب 95 ايران 12 توقيف كه طبق نظر كارشناس به مبلغ نود و پنج ميليون ريال (معادل نه ميليون و پانصد هزار تومان) 
ارزيابى شده است كه قرار است از طريق مزايده در روز يكشنبه 94/3/10 از ساعت  10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى (خانواده) 
به فروش برسد و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده 
دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع 
دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد 

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

مدير اجراى احكام شعبه سوم حقوقى (خانواده) دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران
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ايرنا- استان خراسان جنوبى با برپايى جشن هاى سالروز بعثت نبى مكرم اسالم حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى(ص) غرق در شادى و نور شد. مردم واليت مدار استان در شب و روز عيد 
مبعث رسول اكرم (ص) با شركت در آيين هاى مختلف و توزيع شربت و شيرينى بين شهروندان، سالروز بعثت آخرين پيامبر خدا حضرت محمد (ص) را جشن گرفتند. مولودى خوانى، تواشيح 

و مداحى، نماز و دعا و سخنرانى در مدح حضرت محمد(ص) از ديگر برنامه ها و جشن هاى مختلف به مناسبت عيد مبعث در مركز استان و ديگر شهرهاى استان بود.

3خراسان جنوبى در سالروز بعثت رسول اكرم (ص) غرق در شادى شد
پيام شما

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

سالم. لطفاً مسؤلين يك فكرى براى ورودى 
از  بكنند.  مهرشهر  حسين  امام  خيابان  به 
وقتى كه ورودى مهرشهر از خيابان حافظ صورت 
حتى  شديم.  مواجه  مشكل  با  تردد  براى  گرفته 
براى كسبه شوقى براى ادامه دادن كسب نمانده 
است. آيا درست است خيابان اصلى مهرشهر را با 

اين وضع رها كرد؟
915...798

در  مسكن  بنياد  اراضى  كه  است  سال  سه 
پايان  و  شده  ساخته  بيرجند  چهكند  روستاى 
فكر  مسئولين  است  شده  دريافت  دهيارى  از  كار 
براى سند  تا  باشد  وقت آن شده  كنند  نمى 

مالكيت آنها اقدامى شود.
915...914
... از شانس خوبم ديشب افسر محترمى به خاطر 
پارك تو عقب نشينى ساختمان منو 40 هزار تومان 
(از  از دسته قبضش بود  اولين قبض  جريمه كرد، 
او علت را جويا شدم گفت همينى كه هست مى 
خواى برات نمره منفى هم بزنم) كنجكاو شدم و 
سوم  فلكه  تا  ابوذر  از  ساعتى،  يك  رفتم  دنبالش 
مدرس و بلعكس دسته قبض 100 تايى تمام شد، 
خدا بده بركت، حساب كردم 4 ميليونى شد، كاش 

من هم راهنمايى و رانندگى داشتم.
936...450
غفارى  ابوذر  خيابان  چرا  شهردارى  سالم. 

مهرشهر را آسفالت نمى كند. 
915...039

لطفاً فكرى  باسالم خدمت شهردار منطقه يك. 
براى كانال خيابان امام حسين (ع) برداريد 
ماشين  دو  تاحاال  حفاظ  نداشتن  علت  به 

داخل كانال افتاده است.
915...203

پارك  جاى  به  شهردارى.  به  پيشنهاد  سالم. 
جنگلى و درخت كاج درخت توت بكاريد كه 
مردم ازش استفاده كنند شهردارى كه عوارض رو 
از مردم مى گيرد پس يك پارك توت هم درست 

كنند كه مردم براى توت به روستاها نروند.
915...780

روستاى فدشك در تب بى توجهى  باسالم. 
مسؤالن از سهم اجراى طرح هادى مى سوزد. 
هاى درخواست  اكثر  روستا  جوان  دهيار  گفته   به 

مردم سر فصل ندارد.
915...940

مهرشهر،  در  واقع  همت  بلوار   سالم. 
براى  كافى  فضاى  اسكيت  پيست  جنب 
شهردارى  لطفاً  دارد،  وجود  پارك  احداث 

اقدام نمايد.
915...689
رتبه  بوديد   نوشته  از قول مسئولى  پيش  روز  چند 
عجله  شده  بيرجند  نصيب  تورم  كاهش  سوم 
نكنيد چند روز ديگر با بى پولى و ندارى اول 

هم مى شويم.
915...944

راهى  سه  حال  به  فكرى  مسئوالن  سالم. 
مرك بكنند خيلى مردم اذيت مى شوند.

915...039
سالم. لطفًا مسئولين براى روستاى حسين آباد

 

سادات كه در 5 كيلومترى مركز استان است 
اتوبوس بگذارند.

915...374

*رحيم زاده 

صداى عصا فضاى آوا را پر كرده است. پيرمرد به همراه 
با  قبل  از  گويا  شوند.  مى  آوا  وارد  بستگانش  از  تن  دو 
اينجا آشنا هستند گذر زمان پشت او را خمانده است  اما 
جز  نيست  كسى  او  اميد...  از  سرشار  و  است  انرژى  پر 
..... دكتر «محمدرضا بهنيا»  متولد  شهريور  دكتر بهنيا 
آموخته  دانش  بيرجند،  شهرستان  در   1309 سال  ماه 
فوق  مدارك  داراي  تهران،  دانشگاه  كشاورزي  مهندسي 
ليسانس علوم اداري و مديريت بازرگاني، آموزش و ترويج 

در  دكترا  و  آمريكا  مكزيكوي  نيو  دانشگاه  كشاورزي 
آمريكاست. وي  مينه سوتاي  دانشگاه  آموزش كشاورزي 
 از جمله دانشمنداني است كه علم و عمل را توأم كرده و 
پژوهشي  و  آموزشي  فعاليت هاي  از  نظر  سال ها صرف 
مانند يك كشاورز معمولي در كشتزارهاي دولتي يا شخصي 
كتاب  تأليف چندين  به  موفق  نتيجه  در  و  داشته  اشتغال 
موكاري  كه  شده  عملي  و  علمي  كشاورزي  در  ارزشمند 
آن  از  سيري  سرد  زراعت غالت  و  زعفران  زراعت  ديم، 
جمله است. دكتر «بهنيا» همچنين تحقيقات ارزشمندي 
درباره زعفران به عنوان يك محصول استراتژيك خراسان 

جنوبي انجام داده است.

در هرجاى ايران كه باشم
قلبم براى شهرم بيرجند مى تپد

تأليفاتش از  بهنيا،  دكتر  با  صميمانه  گفتى  و  گپ   در 

مى گويد، تاكنون تعداد 13 كتاب با موضوعات مختلف را 
تنها با عشق و عالقه و با انگيزه شناساندن و مطرح كردن 
استعدادهاى بالقوه شهر مادرى تأليف كرده از جمله اين 
آثار مى توان به كتاب  مشهور «بيرجند نگين كوير» به 

عنوان كتب برگزيده سال اشاره كرد.
 دكتر بهنيا در اين باره مى گويد: اين اثر توسط دانشگاه 
تهران به چاپ رسيده  و 250 جلد از آن توسط دكتر فرزين 
در راستاى معرفى جايگاه شهرستان بيرجند به عنوان نگين 
گوير به تمام نمايندگان و وزرا اهدا شد. وى درباره نقش 
اين اثر در شناساندن بهتر منطقه مى گويد: قبل از تعيين 

بيرجند به عنوان مركز استان، در سفر دكتر زواره اى به 
بيرجند كه به منظور شناخت بيشتر منطقه انجام شد، كتاب 
بيرجند نگين كوير به عنوان منبعى جامع و كامل در اختيار 
اين  محتواى  در  تأمل  با  نهايت  در  و  گرفت  قرار  ايشان 
كتاب، با شناخت كاملى كه باسفر به اين شهر و مطالعه 
اين اثر از قابليت ها و استعدادهاى بالقوه شهر بيرجند براى 
مركزيت براى وزرا و نمايندگان مجلس فرستاده شد كه 

نقش مؤثرى در جلب نظر مسئولين داشت.
نظر دكتر را درباره زادگاهش جويا مى شويم، كالم دكتر 
آنقدر بى ريا و تأثير گذار است كه لحظاتى بغض تمام فضا 
را احاطه مى كند در حالى كه اشك بر گونه هايش جارى 
براى وطنم  قلبم  نيستم  ايران  در  وقتى  است، مى گويد: 
براى شهرم  قلبم  باشم  ايران كه  در هر جاى  و  تپد  مى 

بيرجند مى تپد....

 نگارش كتاب «بيرجند نگين كوير»

 نهايت عش من به اين سرزمين است

است.  ستودنى  و  آور  شگفتى  زادگاهش  به  دكتر  تعصب 
و  ام  برخاسته  خاك  اين  از  من  گويد:  مى  ادامه  در  وى 
ايران  از پدر و مادر بيرجندى زاده شده و مى خواهم در 
جا  اين  در  من  شوم.  دفن  زادگاهم  خاك  در  و  بميرم 
ام بوم كارى كرده  و  مرز  اين  براى  اگر  و  ام  يافته   رشد 

آن را وظيفه شخصى و دين به زادگاهم مى دانم و تأليف 
اين  به  من  عشق  نهايت  كوير  نگين  بيرجند  نگارش  و 

سرزمين است. 

«كتاب تقدس نان و گندم» در اديان توحيدى آخرين اثر 
به چاپ رسيده از دكتر بهنيا است كه به گفته وى قسمت 
توحيدى  اديان  در  نان  و  گندم  تقدس  پيرامون  آن  اول 
و  شاعر   122 نظرات  از  متشكل  آن  دوم  بخش  و  بوده 
نويسنده ايرانى است كه براى نگارش اين بخش با 67 نفر 
از شاعران و ادبا تماس گرفته و مطالب را گردآورى نموده 
است. دكتر بهنيا آثار ارزشمندى هم درباره معرفى زعفران 
تأليف نموده كه از آن جمله مى توان به تأليفات وى در 

سال هاى 70 و92 اشاره نمود. 
است  رقيب  بي  جهان  در  ايران  زعفران  وي،  عقيده  به 
ويژگي هاي يك  با  و  ايران  نام  با  آن هم  بايد صدور  و 
محقق  زمانى  اين  و  باشد  انگيز  افتخار  مرغوب  كاالي 
باشد  با زعفران  زاينده علوم مرتبط  ايران  خواهد شد كه 
يكى  عنوان  به  زعفران  درباره  وى  بزند.  را  اول  و حرف 
تنها  زعفران  گويد:  مى  منطقه  محصوالت  مهمترين  از 
بايد  كه  است  گرانبها  مسكنى  و  دارو  نيست  رنگ  يك 

اين مطلب  تأكيد  با  ميان مردم شناخته شود. وى  بيشتر 
ادامه خطاب  در  تكيه كنيم  داشته هايمان  بر  بايد  ما  كه 
به مسئوالن خواستار حمايت بيشتر از توليدكنندگان اين 
محصول مى شود و مى گويد: دولت بايد كشاورزان را به 
گونه اى حمايت كند كه  قيمت تمام شده محصول بيشتر 
از قيمت فروش نباشد و براى كشاورز به عنوان منبع درآمد 
زا، انگيزه افزايش توليد اين محصول ارزشنمند در منطقه 

روز به روز بيشترشود.
مانند پدرى مهربان در ميان جمع رشته كالم را به دست 
بر  تكيه  با  گاهى  و  گويد  مى  شاعرانه سخن  گاه  گرفته 

تحقيقات علمى كالمش را ادامه مى دهد.
دانشگاه تهران است   بازنشسته  استاد  وى در حال حاضر 
بنا به گفته خود از سالى كه بازنشست شده تا 2 سال اخير 
كه به دليل بيمارى يكى از وابستگان، مشغله هاى فكرى 
نويسندگى دور نگه داشته، هر سال  از ورطه  را  او  بسيار 

يك اثر نگارش و تأليف نموده است.

خلق جنگل كاج بهنيا در تهران

دكتر از خاطراتش به خلق جنگلى در منطقه مامازن تهران 
اين  در  پيش  سال   50 از  بيش  گويد:  مى  و  كرده  اشاره 
نهال  آن  در حال حاضر  و  كاشتم  نهال  تهران  از  منطقه 
ها با گذشت اين مدت به درختانى تنومند تبديل شده به 

جنگل كاج بهنيا شهرت يافته است. 
ملى  دانشگاه  رياست6 ساله  از  بهنيا همچنين  محمدرضا 
هيچ  مدت  اين  در  اينكه  و  گويد  مى  دانش   پژوهندگان 

حق الزحمه اى جهت اين كار دريافت نكرده را نوعى اداى 
تكليف دينى خود مى داند. دكتر بهنيا خاطراتش را مربوط 
به دوران تحصيل دانسته و از جمله آرزوهايش به ازدواج 

تنها پسرش اشاره مى كند.

با وجود جوانى، به پاى دكتر هم نمى رسيم

اساتيد  از  مكانيك،  مهندسى  دكتراى  ذوالفقارى،  دكتر 
دكتر  از  دارد،  حضور  جلسه  اين  در  كه  بيرجند  دانشگاه 
 بهنيا به عنوان معلم و پدرى دلسوزياد مى كند و مى گويد:

مهمترين شاخصه دكتر جديت وى در تحصيل و كسب 
وقت  هر  من  كه  اى  گونه  به  است   مطالعه  و   علم 
حال  در  انرژى  پر  جوان  يك  مانند  ام  ديده  را  ايشان 
تحقيق و مطالعه است و ما به عنوان يك جوان به پاى 

دكتر هم نمى رسيم. 
 دكتر ذوالفقارى مى گويد: آنچه من از دكتر بهنيا آموخته ام

و عشق  زادگاه  به  تعصب  ميهن،  به  اول عشق  وهله  در 
به خانواده و در محله بعد عالقه شديد به علم آموزى و 
تحقيق است. وى دكتر را فردى منظم خوانده و مى گويد: 
هر روز صبح زود به صورت مرتب و مستمر ورزش كرده 

و در تمامى كارها با برنامه  پيش مى روند.
 

عشق وصف ناشدنى دكتر 
به كشور و زادگاهش 

فرزند دكتر بهنيا كه در حال تحصيل در كشور آمريكاست، 
ناشدنى پدر به كشور و زادگاهش اشاره  به عشق وصف 
و  مطالعه  از  شرايطى  هر  در  پدرم  گويد:  مى  و  و  كرده 
عنوان  به  مطالعه  و  تحقيق  و  نيست  بردار  تحقيق دست 

تفريحى جذاب در برنامه روزانه اش گنجانده شده است.
 

 جوان هاى مستعد اين خاك بايد براى ثانيه هاى
عمرشان برنامه ريزى هدفمند داشته باشند

دكتر بهنيا خطاب به جوانان ضمن تأكيد بر دورى از اتالف 
وقت جوانى مى گويد: جوان هاى اين مرز و بوم افرادى با 
استعدادهاى وافر هستند و بايد براى ثانيه هاى عمرشان 
كشورشان  و  منطقه  تعالى  براى  هدفمند  ريزى  برنامه 

داشته باشند.
دكتر كه تعصب خاصى به كشور، استان و شهرش دارد 
شود  مى  برده  بيرجند  از  نامى  هرجا  صحبت  ميان   در 
بى اختيار شبنم اشك از چشمه ديدگانش جارى مى شود 
و بغضى سراسر احساس گلويش را مى فشارد و اين همه 

عشق پاك ستودنى است...

بيرجند عشق من است 
هركجاى دنيا كه باشم قلبم براى زادگاهم  مى تپد...

دكتر بهنيا در آوا:

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

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

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

 توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار
  آهن آالت سردار

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

طعم شيرين خيالاكران فيلم

14:3016:151820ساعات شروع سانس ها
تلفن: 05632222636

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 

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

خدمـات فنى ارغـوانى
شارژ گاز كولر اتومبيل فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24        09153618984

برنج ايرانى شاليزار
برنج ايرانى با تضمين پخت

64/000 تومان
عرضه مستقيم برنج شمال 

آماده همكارى با:
رستوران ها ، فروشگاه ها و ادارات 

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047

نقـاشى  ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  
 كاغذ ديوارى

  09157411071 - 32311541  
09384928910  باقرى

پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12
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با مشاهير خراسان جنوبى

دانشمندان صنايع نظامى براى نخستين بار موفق به تركيب قابليت ديد در شب و سامانه تشخيص حرارتى اهداف در يك عينك شدند. 
تكنولوژى به كار رفته در اين عينك حتى سرباز را قادر مى كند كه نيروهاى دشمن را در دل مه و يا در گرد و خاك ناشى
 از صحنه نبرد به آسانى تشخيص دهد.

ساخت نخستين عينك ديد در شب

4  1334 سال  در  نيا  حافظ  محمدرضا   دكتر 
روستاى  در  ش   . هـ 
در  و  بيرجند  خراشاد 
متولد  خانواده اى كشاورز 
بزرگ  فرزند  وى  شد. 
سن  در  و  بود  خانواده 
خود  پدر  سالگى  شش 
تحت  و  داد  دست  از  را 

سرپرستى مادر و به همراه دو برادر كوچكترش به 
زندگى پر از مشقت خود ادامه داد. 

دقيقى  دبستان  در  را  خود  ابتدائى  تحصيالت  وى 
در  را  خود  متوسطه  تحصيالت  و  خراشاد  روستاى 
بيرجند  دبيرستان هاى خزيمه علم و شوكتى شهر 
ديپلم  ش  هـ.   1352 سال  در  و  رسانيد  اتمام  به 
سال  همان  نمود.  اخذ  طبيعى  رشته  در  را  خود 
رشته  در  و  نمود  شركت  دانشگاه ها  كنكور  در 
جغرافياى طبيعى دانشسراى عالى (كه دو سال بعد 
دانشگاه  حاضر  حال  در  و  معلم  تربيت  دانشگاه  به 
دوره  او  شد.  پذيرفته  يافت)  نام  تغيير  خوارزمى 
ليسانس (كارشناسى) را در رشته جغرافياى طبيعى 
به پايان رسانيد و در جريان انقالب به زندان افتاد. 
با پيروزى انقالب از زندان رهايى يافت و به مدت 
و  داشت  عهده  به  سياسى  هاى  مسئوليت  سال   4
سپس در سال1363 ه. ش از سياست كناره گيرى 

كرد و به فعاليتهاى آموزشى و علمى رو آورد.
وى در سال 1364 هـ. ش در كنكور فوق ليسانس 
تحصيالت  و  شد  پذيرفته  مدرس  تربيت  دانشگاه 
در  و  داد  ادامه  انسانى  جغرافياى  رشته  در  را  خود 
سال 1366 هـ. ش از اين دوره فارغ التحصيل شد 
جغرافياى  دكترى  كنكور  اولين  در  بالفاصله  و 
شركت  دانشگاه  همين  سياسى)  (گرايش  انسانى 
شد.  پذيرفته  دكترى  دانشجوى  اولين  عنوان  به  و 
سپس تحصيالت خود را ادامه داد و آن را در بهمن 
ماه 1369 با درجه ممتاز به پايان رسانيد. او پس از 
سالها تدريس و تحقيق هم اكنون به عنوان استاد 
تمام پايه 31 در دانشگاه تربيت مدرس مشغول به 

مى باشد. خدمت 
جوائز و نشانها

* دريافت لوح به مناسبت انتخاب شدن به عنوان 
«استاد نمونه» در ايران در سال 1385هـ. ش

اول  رتبه  كسب  مناسبت  به  لوح  دريافت   *
انسانى علوم  حوزه  در  ايران  برتر   پژوهشگر 

اجتماعى و 
جغرافياى  انتخاب  مناسبت  به  لوح  دريافت   *
دانشگاهى  سال  كتاب  عنوان  به  ايران  سياسى 

ايران در سال 1382هـ. ش
جغرافياى  انتخاب  مناسبت  به  لوح  دريافت   *
در  تقدير  قابل  كتاب  عنوان  به  ايران  سياسى 
در ايران  اسالمى  جمهورى  سال  كتاب   مراسم 

سال 1383هـ. ش

مشهورترين  جنوبى  خراسان  بافت  فرش هاى  ايسنا: 
به  آن  تاريخچه  كه  بوده  گذشته  در  ايران  فرش هاى 
و  مى گردد  بر  هرات  در  ميرزا  شاهرخ  حكومت  دوران 
مى شد. بافته  منطقه  اين  در  پيش  سال   600 حدود 

محصوالت  در  تاكنون  پيش  سال  صدها  از  ايرانيان 
شهره  فرش  و  گران قيمت  سنگ هاى  پشم،  ابريشمى، 
ابريشم  جاده  طريق  از  اروپايى  بازرگانان  و  بوده اند 
رشته   250 بين  در  اند.  پرداخته  آنها  با  ستد  و  داد  به 
شناسايى شده و كددار صنايع دستى و در كشور، بيش 
فعاليت  زمينه  جنوبى  خراسان  استان  در  رشته   40 از 

دارند كه قالى و قاليچه بافى از مهمترين آنها است.

تاراج سود فرش دستباف توسط دالالن

با  جنوبى  خراسان  صنعتگر  و  هنرمند  خسروى  حسين 
معضل،  يك  عنوان  به  فرش  دالالن  حضور  به  اشاره 
بافت  از دالالن فرش دست  90 درصد  گفت: متاسفانه 
حتى در يكى از رشته شكل گيرى و فرآيند توليد فرش 
اما تمام سود حاصل  دست بافت تجريه كافى را ندارند، 
و  مراحل  تمامى  مى كنند. وى،  نصيب خود  را  فرش  از 
انتها  تا  ابتدا  از  بافت  دست  فرش  شكل گيرى  فرايند 
ريسندگى،  حالجى،  گوسفند،  از  پشم  چيدن  شامل  كه 
است، هنرى  رفوگرى  و  بافت  رنگرزى سنتى، طراحى، 
در  افرادى كه  تمامى  به  بايد  افزود:  و  برشمرد  بى نظير 
واقعى  هنرمند  چشم  به  مى كنند  فعاليت  زمينه ها  اين 
جامعه نگاه شود. خسروى تصريح كرد: متاسفانه افرادى 
ارزنده و بى نظير  اين هنر  از سر بى اطالعى  هستند كه 
و  مى اندازند  آتش  تنور  داخل  به  روزى  راحت  خيلى  را 
متوالى  سال ها  كه  دالالنى  حتى  كه  تاجايى  مى سوانند 
كسب  بافت  دست  فرش هاى  انواع  فروش  و  خريد  از 
بر  تنورى  قاليچه  نام  به  نامسما  نامى  مى كنند،  درآمد 
اين قاليچه ها مى گذارند كه اين مساله جاى بحث دارد.

با  جديد  و  نو  ابتكارى  با   87 سال  در  داد:  ادامه  وى 
با  آسيب ديده  و  مستعمل  قاليچه هاى  تلفيق  اجراى 
ظروف سفالين براى جلوگيرى از سوخته شدن اين هنر 
«قاليچه  نامسما  نام  برداشتن  و  به خاكستر  آن  تبدل  و 
و  تزئينى»  «قاليچه  نام  انتخاب  و  آن  روى  از  تنورى» 
دست بافت  قاليچه هاى  عمر  كردن  طوالنى تر  همچنين 
مدتى در اين زمينه فعاليت كردم كه استقبال زياد مردم 
و حتى مسئولين نيز قرار گرفت تا جايى كه براى ثبت 
به  الزم  همكارى  پايان  در  اما  شدم،  پيگير  ابتكار  اين 
گفت:  جنوبى  خراسان  صنعتگر  و  هنرمند  نيامد.  عمل 

بافتدگان  تشويق  و  ترويج  با  متولى  دولتى  دستگاه هاى 
از  بافندگان  تا  كنند  فراهم  را  زمينه  دستباف،  فرش 
سمت  به  و  كرده  استفاده  باتجربه  افراد  تجارب 

فرش هاى با ظرافت باال روى آورند.

فرش دست بافت، وضعيت مناسبى ندارد

فرهنگى،  ميراث   اداره  رئيس  عباسى،  شاهرخ 
اينكه  بيان  با  نيز  قاين  گردشگرى  و  صنايع دستى 
طوالنى  تاريخى  سابقه  از  قاينات  در  قالى  بافت 
برخوردار است، گفت: ابن حوقل در كتاب معروف خود 
قاينات  منطقه  مى نويسد: «در سراسر  االرض»  «صوره 
 رودخانه نيست و آب از قنات و چاه است از آنجا انواع 
كرباس ها بدست مى آيد آن را به بيشتر نواحى مى برند 
وقتى  افزود:  وى  است.»  مشهور  آنجا  پالس  نيز  و 
يكى  يافت  تسلط  خراسان  بر  غزنوى  محمود  سلطان 
از سياحان عرب كه همراه وى بود، مى گويد: «قالى و 
لطافت  و  ظرافت  به  اگر  و  است  معروف  قاين  سجاده 
ثبات  و  دوام  و  استحكام  در  يقينا  نباشد،  كرمان  قالى 
بر ساير نقاط مزيت دارد.» رئيس اداره ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى قاين گفت: فرش دست بافت 
شهرستان وضعيت مناسبى ندارد و اگر چاره اى انديشده 
نشود در آينده اى نزديك شاهد از بين رفتن اين هنر و 

منسوخ شدن اين رشته هنرى خواهيم بود.

كاهش 15 درصدى صادرات 
فرش دستباف خراسان جنوبى

محمدحسن كاميابى مسك رئيس اتحاديه توليدكنندگان 
گفت:  نيز  جنوبى  خراسان  دستباف  فرش  بافندگان  و 
بافندگان  فرش خراسان جنوبى 145 هزار  سال گذشته 
متر مربع فرش بافته اند كه از اين ميزان 100 هزار متر 
و  توليدكنندگان  اتحاديه  رئيس  است.  شده  صادر  مربع 
ريالى  ارزش  جنوبى،  خراسان  دستباف  فرش  بافندگان 
را  استان  فرش  بافندگان  توسط  شده  بافته  فرش هاى 
به  اشاره  با  كرد.كاميابى مسك  اعالم  دالر  مليون   14
جنوبى،  خراسان  دستباف  فرش  درصدى   15 كاهش 
و  توليد  هزينه هاى  باالرفتن  اوليه،  مواد  گرانى  گفت: 
صادرات  كاهش  داليل  جمله  از  دستباف  فرش  تحريم 
جنوبى  خراسان  دستباف  فرش  كرد:  اظهار  وى  است. 
كشورهاى  ساير  و  ايتاليا  آلمان،  امارات،  كشورهاى  به 
توليدكنندگان  اتحاديه  رئيس  مى شود.  صادر  اروپايى 
داد:  ادامه  جنوبى  خراسان  دستباف  فرش  بافندگان  و 

بافت فرش يكى ازهنرهاى اصيل مردم خراسان جنوبى 
پاره  و  وقت  تمام  بصورت  نفر  هزار   50 تعداد  كه  بوده 
اتحاديه  رئيس  هستند.  كار  به  مشغول  فصلى  و  وقت 
خراسان  دستباف  فرش  بافندگان  و  توليدكنندگان 
دستباف  فرش  اتحاديه  برنامه هاى  به  اشاره  با  جنوبى 
براى حل مشكالت  4 طرح  افزود:   94 سال  در  استان 
امسال  كه  نشد  عملياتى  كه  داديم  پيشنهاد  قاليبافان 
كنيم. اجرايى  و  عملياتى  را  طرح ها  اين  هستيم  پيگير 

افزايش  بر  عالوه  طرح  چهار  اين  اجراى  افزود:  وى 
رضايت  قاليبافان،  بخشيدن  ارتقاء  سبب  كيفيت، 
جنوبى  خراسان  دستباف  فرش  از  خارجى   بازارهاى 

و سبب افزايش برند خوب مى شود.

نبود زير ساخت صادرات فرش در استان

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس  حقيقى  ا...  نعمت  سيد 
صادرات  ساخت  زير  گفت:  نيز  جنوبى  خراسان  تجارت 
فرش در استان نداريم و پيگير تحقق اين امر در استان 
و  قهستان  فرش  وجود  به  توجه  با  افزود:  وى  هستيم. 
اما  مى شود،  محسوب  فرش  مهم  برندهاى  از  كه  مود 

زير ساخت هاى در اين خصوص نداريم.
صادرات  زيرساخت  نبود  به  توجه  با  افزود:  حقيقى 
گمركات  ديگر  از  را  فرش  مجبوريم  استان  در  فرش 
در  امر  اين  تحقق  پيگير  و  شود  انجام  فرش  صادرات 
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس  هستيم.  استان 
نتوانسته ايم  همچنين  اظهاركرد:  جنوبى  خراسان 
خام  صورت  به  را  فرش  مناسب  ارزان،  اوليه  مواد 
آن  براى  را  ويژه اى  جايگاه  استان  در  و  كنيم   عرضه 

بگيريم. نظر  در 
فرش  دائمى  نمايشگاه  برپايى  كرد:  تصريح  حقيقى 
حال  در  كه  بوده  وزيران  هيئت  مصوبات  از  استان  در 
نمايشگاه كمك  با  امر  اين  كردن  اجرايى  پيگير   حاضر 
آموزش،  داد:  ادامه  وى  هستيم.  استان  المللى  بين 
براى  فرش  عرضه  و  توليد  كارگاه  اوليه،  مواد  تامين 
صادركنندگان و خريداران فرش خارجى در مركز استان 

از جمله برنامه ها در نمايشگاه دائمى فرش است.

جايگاه فرش در حال افت است

حال  در  ما  كشور  در  فرش  جايگاه  داد:  ادامه  حقيقى 
افت است و سهم ما در كشور سهم متناسب با ظرفيت 
فرش  مربع  متر  هزار   11 توليد  شد:  يادآور  وى  نيست. 
اوليه،  با ساماندهى، تامين مواد  امداد  در سيستم كميته 

خوشه  به  تبديل  فروش  بازار  و  توليد  زيرساخت هاى 
پنهان بدون ساختار و با درايت و مديريت كميته امداد 
صنعت،  سازمان  رئيس  شود.  الگو  به  تبديل  مى تواند 
معدن و تجارت خراسان جنوبى تصريح كرد: در استان 
فرش  احياء  و  توسعه  براى  ندارد  فرش  خاص  برند  كه 
در  اما  شده  گرفته  نظر  در  اعتبار  رديف  دست بافت 

نداريم.  رديفى  اعتبار  خراسان جنوبى 
زيرساخت هاى  مهم ترين  از  يكى  داد:  ادامه  حقيقى 
بخواهيم  اگر  است  فرهنگى  زيرساخت  فرش  توسعه 
را  فرش  آينده داران  بايد  شود  فراهم  زيرساخت  اين 
هماهنگى  دفتر  مديركل  ناصرى،  على  بدهيم.  آموزش 
جنوبى  خراسان  استاندارى  بين الملل  و  اقتصادى  امور 
استان است كه  ارزشمند  از داشته هاى  نيز گفت: فرش 

بلند مدت نداشته ايم. برنامه  تاكنون براى آن 
نيز  فرش  براى  كه  برويم  سمتى  به  بايد  افزود:  وى 
اين  اندازه  و  حد  در  و  شود  مدت  بلند  برنامه ريزى 
دفتر  شود.مديركل  انجام  ارزشمندى  كارهاى  محصول 
هماهنگى امور اقتصادى و بين الملل استاندارى خراسان 
برنامه ريزى  استان  فرش  احياء  براى  اظهاركرد:  جنوبى 
براى حضور در بازارهاى جهانى را مى طلبد و استاندارى 
به عنوان نماينده دولت در استان در تمامى برنامه ها در 

اين زمينه حمايت خواهد كرد.
ناصرى در خصوص اعتبارت در حوزه فرش تصريح كرد: 
در خصوص اعتبارات با توجه به توانمندى شهرستان ها 
طريق  از  بودجه  در  برنامه ريزى  و  همكارى  با  مى توان 
فرش  به  را  اعتباراتى  از  بخشى  مى توان  فرمانداران 

اختصاص و هر ساله اين اعتبارات را تكرار كرد.
جان  دستباف   فرش  تا  كنند  يارى  مسئولين  است  اميد 

دوباره گيرد و نگذاريم اين هنر اصيل خاطره شود.

خواندنى هاروايت تلخ بى مهرى به هنر 600 ساله خراسان جنوبى

كوچك ترين پهپاد دنيا 

باشگاه خبرنگاران: صنعت هواپيماهاى بدون سرنشين 
با شتاب و سرعتى باورنكردنى رشد و پيشرفت مى كند 
از  مختلفى  حوزه هاى  و  شاخه ها  در  ربات ها   اين  و 
علوم وارد مى شوند و با به خدمت گرفتن فناورى هاى 
مى يابند. گسترده اى  و  خاص  نوين،كاربردهاى 
با  دنيا  پرنده  ربات  Wallet Drone كوچك ترين 
چهار سانتى متر طول در چهار سانتى متر عرض  و ارتفاع 
1.75 سانتى متر است. يعنى از يك گوشى اسمارت فون 
بسيار كوچك تر است.دستگاه كنترل از راه دور و داك 

اين ِدرون نيز زياد بزرگ نيست و فقط 10.75 سانتى متر 
در 8.5 سانتى متر با ارتفاع 2.8 سانتى متر است.

زندگى پسر بچه اى بدون چهره

باشگاه خبرنگاران: به نقل از خبرگزارى مشرق نيوز ، 
وانگ شنگ ژيانگ»پسر 6 ساله چينى اهل يكى از 
روستاهاى «وانگشائو» كه در يك حادثه رانندگى سر و 
صورتش دچار سوختى شديد شد مجبور است هميشه 
يك ماسك محافظ به چهره بزند. پس از آنكه پوست 
اين كودك به طور كامل در آتش سوخته و از بين مى 
زدن  عفونت،  از  پوست  محافظت  براى  پزشكان  رود 
اين ماسك را براى او تجويز مى كنند.پزشكان محلى 
گفته اند امكان جراحى و پيوند پوست به اين كودك 
در حال حاضر ممكن نيست چون در اثر حادثه ناى او 
آسيب ديده و بايد تا ترميم كامل آن صبر كرد. از طرف 
ديگر هزينه جراحى نيز بيش از توان مالى پدر «وانگ» 
است. با اين حال اين كودك 6 ساله شاد و با اميد در 
خانه ساده روستايى با پدرش زندگى مى كند.وانگ پس 
به زدن ماسك شده  زمانى كه مجبور  از  و  از حادثه 
است به خاطر نگرانى از آلودگى و عفونت نمى تواند سر 
كالس درس حاضر شود با اين حال پدرش ساعاتى از 
روز او را به مدرسه مى برد تا با همسن و ساالنش بازى 
كند؛ گرچه برخى از آنها از صورت ماسك زده اش مى 

ترسند و او را در جمعشان راه نمى دهند.

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده 

09156706538      
  حمل بار و اثاثيه منزل 

        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

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

آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهارراه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

   09151605216
  32236030

ايزوگام

 سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم 

جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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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

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى 
از سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

ساختمـان  نقـاشى 
پالستيك 2500 تومان        روغنى 8000 تومان

اكروليك  6000 الى  25000 تومان    پتينه هاى هنرى برجسته 
و طرح هاى دكراتيو 15/000 الى  90/000 تومان

نبش نواب صفوى 6       09155626304 - زارع

خدمات فنى يخساران
مركز تعمير انواع: يخچال ، لباسشويى 

جارو برقى
خدمات پس از فروش: اسنوا ، دوو  

تكنوگاز ، حاير
تعمير و شارژ انواع كولر اتومبيل 

09153622734 - براتى
32434440  - 32438511

آدرس: از خيابان غفارى نبش جرجانى به نبش 
پرستار 22 تقاطع سوم از غفارى 28 انتقال يافت

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

09153613243 - شريفى

بيمه  سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 

گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

 09011864824

09151602835 - ترابى

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782



طراح: نسرين كارى                        

و  رخت   – زني  مشت   -1 افقي: 
پارچه – حكم به مجازات و اجراي 
از طريق دادگاه صالح  بايد تنها  آن 
و به موجب ... باشد 2-  بزرگترين 
سامانه اي كه تاكنون به دست انسان 
طراحي، مهندسي و اجرا شده است 
– سوره چهارم – ناگهاني 3- مذكر 
 -4 پسنديده   – توانايي  خور  در   –
بدهي به صورت اقساطي – قرارداد 
معروف تاريخ 5- از غالت – سرخود 
كام  در  پيامبري   – سطح   – رها  و 
ماهي 6- شهري در استان خراسان 
نويسي  برنامه  زبان  يك   – شمالي 
در مجراي  موادي كه   – اي  رايانه 
پرزدار  چرم   -7 شود  نشين  ته  آب 
– داداش – صدمه 8-كافي – گياه 
الملوك – ثلث عدد نه 9-رود  تاج 
مستحكم  قلعه   – مرآت   – مصر 
10- وسيله ها – نفس سوزناك – 
پدر هندسه 11- روبيان – از شدن 
مى آيد-  موي مجعد – جلسه 12- 
بيوگرافي – بي حرمتي 13- خواب 
نيست – چهارمين شهر بزرگ كانادا 
– خشكي 14- ضد زوج – زاپاس 
جانور   -15 علوي  بزرگ  آثار  از   –

نسوز – همراه پلو – نام گلي

منظومه حماسي  تنها  عمودي:1- 
است  زن  آن  قهرمان  كه  فارسي 
تيوپ  باد  شدن  خالي  صداي   –
عنصر   – ليتر  واحد   – نابودي   -2
شيميايي نافلز 3- شهري در حومه 
از  كنايه   – درجه  درجه   – تهران 
انگور   – بيداد   –4 شدن  پشيمان 
نرمي،   -5 آب  كوزه   – خشكيده 
بود  روستا  كاره  همه   – لطافت 
سنتي  آدامس   -6 برقرار  و  آباد   –
– از حروف انگليسي – فن، شيوه 
7- قاتل امام هادي(ع) – اساسي – 
كاشف ميكروب سل 8- گريز از روى 

ترس – راه سخت و پرپيچ و خم در 
كوه – تاب و توان 9- سنگريزه – 
فك – پوستين دوز10- آش پختني 
 – غصه  از  مرگ   – نوروز  از  قبل 
نرمي   – چتري  گياه   -11 امتحان 
 كردن با كسي – ترس 12- از جمله

مهدي  براي  كه  هايي  لقب   
در  ظرفي   – ذكرشده  (عج)  موعود 
آزمايشگاه – ساكن جايي 13- شهر 
مقر سازمان ملل متحد – باجه- من 
و تو  14- بخشش – جمع نفس – 

دزديدن 15- تازه – تعلل ورزيدن
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ضرب المثل بيرجندى

درو سر زمى، آشتى سر خرمن
تحريف شده اين ضرب المثل است

 كه «دعوا سر زمى (زمين)،
 اشتى سر خرمن».

يعنى الزم است كه عمر قهر كردن ها 
بسيار كوتاه باشد به گونه اى 

كه اگر در كنار زمين زراعتى در هنگام
 برداشت غله به خرمن دوام داشته باشد. 

به طور كلى، دعوتى است به ختم
 دعوا و آشتى كنان در كوتاهترين زمان.

گنجشك و آتش

نزديك  آتش  به  توان  تمام  و  عجله  با   گنجشكى 
مى شد و برمى گشت!

پرسيدند : چه مى كنى ؟
پاسخ داد : در اين نزديكى چشمه آبى هست و من 

مرتب نوك خود را پر از آب مى كنم و...
آن را روى آتش مى ريزم !

گفتند : حجم آتش در مقايسه با آبى كه تو مى آورى 
بسيار زياد است ! و اين آب فايده اى ندارد!

آن  اما   ، كنم  خاموش  را  آتش  نتوانم  شايد   : گفت 
هنگام كه خداوند مى پرسد : زمانى كه دوستت در 

آتش مى سوخت تو چه كردى؟
پاسخ ميدم : هر آنچه از من بر مى آمد!

بايد بتونم تنهاييمو دربست قبول كنم... 
باهاش اُخت بشم... 
باهاش اُنس بگيرم...

فيلم بانو

* هرجا موفقيت بزرگى ببينيد، انبوهى از ناكامى ها 
را در مسير آن مشاهده مى كنيد.

* دلهاى بزرگ و احساس هاى بلند عشق هاى 
زيبا و با شكوه مى افرينند

* هيچ موفقيت حقيقى به دست نمى آيد، مگر 
اينكه با ارزش هاى اساسى ما مطابقت داشته باشد.

سالمى چو بوى خوش آشنايى
بدان مردم ديده روشنايى

حافظ شيرازى

اگر كسى تو را آن طور كه مى خواهى 
دوست ندارد به اين معنى نيست كه تو 

را با تمام وجودش دوست ندارد. (گارسيا ماركز)

براى شناكردن به سمت مخالف 
رودخانه قدرت و جرئت الزم است

 وگرنه هر ماهى مرده اى هم مى تواند
 از طرف جريان آب حركت كند

آيا مى دانيد طراحى خانه شما مى تواند در حساب 
بانكى و زندگى عاطفى شما موثر باشد؟ به قواعد 
زير كه برگرفته از هنر باستانى متعادل كردن انرژى 
است توجه كرده و آنها را در طراحى منزل خود 

بكار بگيريد.
1. براى جذب عشق: فرش در زير پايه هاى 

مبلمان قرار گيرد
هيچگاه همه مبلمان را نزديك به ديوار قرار ندهيد. 
مبلمان بايد به گونه اى قرار گيرند كه به تقويت 
بنابراين  كنند.  كمك  بودن  هم  كنار  در  و  روابط 
ترجيحا  ها،  مبل  چيدمان  در  تان  اصلى  معيار 
و  مبل  چيدمان  و  فرش  اندازه  نباشد.  «ديوار» 
صندلى به نحوى باشد كه الاقل پايه هاى مبلمان 
دور  تا  دور  تنها  اينكه  (نه  بگيرد  قرار  فرش  روى 

فرش قرار بگيرند).
تميز  را  آشپزخانه  ثروت:  جذب   .2

نگهداريد.
آشپزخانه ارتباطى مستقيم با توانايى شما در جذب 
ثروت دارد. براى جذب ثروت تا مى توانيد يخچال 
را از مواد خوراكى تازه و مفيد و مورد نياز پر كنيد 
ظرفشويى  سينك  گاز،  اجاق  يخچال،  هميشه   و 

و ميز آشپزخانه را پاكيزه نگهداريد. 

هر  به  را  نفره  دو  فضايى  عشق:  جذب   .3
اتاق اختصاص دهيد.

اگر خواهان رابطه اى عاشقانه هستيد، اطراف خود 
را با تصاوير و چشم اندازهاى مفرد پر نكنيد. مثال 
ندهيد  قرار  نفره  تك  يك صندلى  اتاق  گوشه  در 
كنيد.  استفاده  كمتر  تك،  هنرى  تصاوير  از  يا  و 
قابل  اهميت  نفره در اطراف شما  انرژى دو  ايجاد 
توجهى دارد. فضاى نشيمن دو نفره ترتيب دهيد و 
 از چراغ خواب هاى قرينه در دو سوى تخت خود 

استفاده كنيد.
رنگ  از  دكوراسيون  براى  ثروت:  4. جذب 

هاى قرمز، بنفش و سبز استفاده كنيد.
رنگ، تاثير قابل توجهى در روحيات ما دارد. قرمز 
رنگى مطلوب و قدرتمند است. قدم زدن بر فرش 
قرمز و يا پوشيدن لباس قرمز رنگ حسى از قدرت 
را به ما منتقل مى كند. بنفش و سبز نيز رنگهايى 
اما هستند.  فراوانى  و  ثروت  جذب  براى   كليدى 
نكته اى كليدى آن است كه براى مثال اگر به رنگ 
سبز عالقه اى نداريد، براى شما در جذب ثروت و 
نبايد  اينكه  يا عشق موثر نخواهد بود. نكته ديگر 
خانه خود را صرفا با اين رنگ ها پر كنيد؛ بلكه اين 
رنگ ها را هوشمندانه در فضا بكار بگيريد و قدرتى 

منحصر بفرد به خانه خود ببخشيد.
خانوادگى  هاى  عكس  از  عشق:  جذب   .5

شاد در دكوراسيون خانه استفاده كنيد.
براى بهبود زندگى زناشويى، از عكس هاى دو نفره 
و خندان خود و همسرتان در گوشه و كنار خانه و 
بخصوص نواحى پر رفت و آمد (مانند راهرو، هال و 
آشپزخانه) استفاده كنيد. عكس هاى خانوادگى را 
در اتاق خواب اصلى قرار ندهيد و تنها عكس هاى 

دو نفره را در اين اتاق بگذاريد.
6. جذب ثروت: در ورودى منزل تان جذاب 

و دوستانه باشد.
خانه  در  كردن  پيدا  اگر  شويى  فنگ  آيين  طبق 
آسانى  به  آن  به  شدن  وارد  يا  و  باشد  دشوار 
همان  به  نيز  ها  فرصت  جذب  نباشد،  امكانپذير 
نسبت به سختى صورت مى پذيرد. چگونگى مسير 
تاثير قابل  ورود به خانه و شكل و شمايل در آن 
اگر  دارد.  مهمانتان  و  شما  روحيات  در  توجهى 
از گل  را پر  برايتان ممكن است راه ورودى خانه 
را  زيبايى  پادرى  همچنين  و  كنيد  گلدان)  يا  (و 
بودن زنگ خانه  از سالم  قرار دهيد.  در پشت در 
خانه  در  مقابل  روز  هر  كنيد.  حاصل   اطمينان 

را جارو و آبپاشى كنيد.

گرد  خورى  ناهار  ميز  از  عشق:  جذب   .7
استفاده كنيد.

اتاق  از  (بعد  ناهارخورى  اتاق  عشق،  تقويت  براى 
خواب اصلى) دومين فضاى پر اهميت خانه است. 
ميز ناهارخورى را به نحوى قرار دهيد كه تمامى 
اعضا بتوانند براحتى به يكديگر نگاه كرده و صحبت 
نمايند. حتى اگر هر شب با هم غذا نمى خوريد به 
تعداد افراد خانواده صندلى قرار دهيد، زيرا كنار هم 
قرار گرفتنتان حتى بصورت سمبوليك شما را به 

يكديگر نزديك تر مى كند.
اجتناب  ريختگى  هم  در  از  ثروت:  جذب   .8
كنيد و از در عوض تا مى توانيد گل و گياه و 

آب را به منزل وارد كنيد. 
طراوت  با  خانه  يك  داشتن  رونق،  افزايش  براى 
ريختگى  بهم  دارد.  فراوان  اهميت  مرتب  و   تميز 
انرژى هاى خوب را از شما دور مى كند و موفقيت 
بخش  طراوت  نيروهاى  اندازد.  مى  تعويق  به  را 
زندگى را با نگهدارى انواع گل و گياه به خانه وارد 
كنيد. هواى تازه و تهويه مطلوب از موارد ديگرى 
است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. فواره و آبنما 
نيز در آيين فنگ شويى سمبل ثروت است و در 

جذب انرژى آن بسيار موثر است.
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 

«امروز دين شما را كامل ساخته و نعمتم را بر شما تمام كردم و به اين كه دين شما 
دين اسالم باشد، راضى شدم.» سوره مائده آيه 3

حديث روز

دانا  و  باحيا  و  فروتن  و  پارسا  و  فقيه  و  دانشمند  كه  را  مومنى  بزرگ   خداوند 
و خوش اخالق و ميانه رو و با انصاف است، دوست  مى دارد. حضرت على (ع)

سخن پير قديم

فالش بك

رازهايى براى جذب عشق و ثروت 

در دنيا جاى كافى براى همه هست 
پس بجاى اينكه جاى كسى را بگيرى
سعى كن جاى خودت را پيدا كنى.. 

بدترين شكست عشقى عمرمو كالس سوم 
خوردم كه فهميدم جايزه ها 

رو مامانم مى خريده مى داده به معلما

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

09151608440 - چهكندى نژاد

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

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09156657502 - 32228886

09151608712

 سرويس كولر و تعمير يخچال فريزر
 و ... در منزل

   32304027 -09159656641 روزى

خدمات بيل بكو
  حفارى/ خاك بردارى/ خاك ريزى  

09157211373 - ايوبى

مركز تخصصى ابرو ، قرينه سازى
بين مدرس 11 و  13- زيبايى سى تل

32230549

فروش ويال باالتر از بند اميرشاه با كليه 
امكانات ، 265 متر زمين ، 60 متر زيربنا 
يا معاوضه با ماشين     09305616472

فروش مرغدارى واقع در سه راهى روم 
ظرفيت: 30/000 قطعه ، اتومات 

قيمت: توافقى      09305616472

يك نفر مسلط به كامپيوتر براى كار 
در كارگاه ساختمانى نيازمنديم.

32321018 - 09152576616

مغازه تايپ و تكثير با موقعيت عالى 
واگذار مى شود. نقد و اقساط 

يا معاوضه با ماشين    09374120696

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم

09151632890 - سبزه بين

فروش منزل 250 مترى 
شمالى ، بازسازى اساسى و 
شيك ، غفارى - شهرك گلها 

هماهنگى بازديد: 10 الى 21 
09159961325

با مبلغ 150 ميليون 
سرمايه در گردش 

ماهيانه پنج ميليون سود 
مشاركت سهم شماست.

09371295679

 (با ضمانت كشش)
ابتداى غفارى ، فروشگاه اطلس كمپرسور، نوكى

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

دعوت به همكارى اپراتور دستگاه 
اتوماتيك توليد جدول و بلوك پرسى با 

حداقل يك سال سابقه  09151371055

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

 دو نفر بازارياب
 با حقوق و مزاياى عالى  نيازمنديم.

09152650609

 يك شركت توليدى
 به اشخاص ذيل نيازمند است:

 1- ليسانس مكانيك (مرد)  
حداقل 3 سال تجربه فنى / يك نفر

2- سرايدار (حداقل ديپلم)   
حداكثر سن 40 سال /  يك نفر

32447541

اتومبيل تصادفى يا چپى را با باالترين 
قيمت  نقد خريداريم.  09159647685

قابل توجه ادارات و شركت ها 
چاپ A4 ، تيراژ باال /39 تومان   

09364115838-32439867 چاپ مهر

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان
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سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

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

09151636052

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    
     رجايى 8 ، پالك 20         32312714 - 09159617909 - تنگلى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل   09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى
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اخبار ورزشى

قدس آنالين: «عدس» از سرى حبوبات با طبع سرد و خشك است كه سرشار از آلبومين، هيدارت كربن چربى، مواد معدنى و آب و سلولز است.  از سرى مواد 
معدنى عدس مى توان به پتاسيم، فسفر، منيزيم، كلسيم و آهن اشاره كرد. ويتامين هاى موجود در عدس B1 ، C ، B2 و A مى باشد. عدس براى دفع سموم 
بسيار مناسب است زيرا پتاسيم موجود در آن باعث فعاليت زياد كليه مى شود. عدس باعث تقويت عضله قلب مي گردد و در حفظ سالمتي آن موثر است.

خواص شگفت انگيز «عدس»! 

آشنايى با خواص شگفت انگيز 
«هندوانه» براى سالمتى 

 
سالمت نيوز: «هندوانه» منبع طبيعى از بهترين 

آنتى  اكسيدان ها بوده كه طبيعت فراهم كرده است. 
آنتى  اكسيدان هايى مثل ويتامين  C و A كه از 
ما در برابر بيمارى ها محافظت مى كند. با مصرف 
هندوانه خطر كم  آب شدن بدن كاهش مى  يابد. 
«ليكوپن» كه رنگ قرمز زيبا را به هندوانه مى دهد 

به كاهش خطر سرطان پروستات كمك مى كند. 
هندوانه همچنين سرشار از ويتامين هاى B است 
كه براى توليد انرژى حياتى هستند. وقتى گرماى 
تابستان ما را به تشنگى مى  اندازد، خوردن هندوانه 
يك راه بسيار سالم و مطمئن براى جايگزين شدن 

نوشابه هاى انرژى زاست.

فصل بهار و خشكى پوست

زيبايى  در  زيادى  اثرات  زيتون  روغن  سالمانه: 
پوست و مو و ناخن دارد، روغن زيتون براى پوست 

بادام  زيتون و روغن  دارد. روغن  بسيارى  اثرات 
عمدتا براى شادى پوست و مو تاكيد مى شود، 
زيرا روغن مانع تبخير آب سطح سلول مى شود كه 
در واقع مانع خشكى پوست و مو مى گردد. براى 
استفاده از روغن زيتون در جهت لطافت پوست 
مى توان ابتدا صورت را با آب نم دار كرد و پس 
با روغن زيتون ماساژ داد بعد از آن مى توان شكر 
را نيز بر روى صورت ماليد و ماساژ داد كه اين 

مى تواند سبب درخشش طبيعى پوست شود. 

نارنجي هاي الغركن!

كه  دهد  مي  نشان  ها  بررسي  نتايج  سالمانه: 
براي  رنگ  نارنجي  هاي  ميوه  و  ها  سبزي 
غذايي  مواد  اين  است.  مفيد  وزن  كاهش 
نارنجي رنگ، غني از فيبر و داراي قند طبيعي 
است.هويج، خام يا پخته سرشار از فيبر است و 
هاي  سبزي  به  نسبت  كند.  مي  سيري  ايجاد 
از  سرشار  پرتقال،  دارد.  كمتري  كالري  ديگر 
مفيد  وزن  كاهش  براي  كه  است   C ويتامين 
است. انبه در كاهش وزن سريع موثر است و با 
ايجاد انرژي زياد، فرد را در طول روز فعال نگه 
مي دارد.  آب موجود در طالبي، معده را پر مي 

كند و احساس سيري به وجود مي آورد.

عناب، ميوه اى با خواص فراوان 

 نامه نيوز: عناب داراى خواصى از قبيل آرامش 

تقويت  و  اضطراب  بد خلقى، ضد  بخشى، ضد 
كننده سيستم گوارشى است. اين ميوه همچنين 
پروتئين،  ويتامين سى،  قبيل  از  داراى خواصى 
كربوهيدرات و مواد معدنى كلسيم، فسفر، آهن، 
است.  نياسين  و  ريبوفالوين  تيامين،  كاروتن، 
و  درد  گلو  درمان  در  عناب  جوشانده  همچنين 

سرفه موثر است.

سردرد كودك خود را كنترل كنيد! 

موارد  در  ريشه  كودكان  در  سردرد  نيوز:  نامه 

بسيار متنوعى دارد. برخى از سردردها، تنشى 
هستند، دسته اى آلرژيكى، سينوسى، برخى به 
به  هم  تعدادى  و  قندخون  بودن  پايين  خاطر 
را  سردردها  اغلب  است.  بدن  كم آبى  خاطر 
مى توان در خانه و به روش هاى طبيعى از بين 
هنگام  به  مثال  عنوان  به  داد.  كاهش  يا  برد 
يك  در  كنيد  كمك  او  به  كودك تان  سردرد 

اتاق خنك و تاريك دراز بكشد. مى توانيد يك 
و  پيشانى  روى  را  و سرد  پارچه مرطوب  تكه 
استراحت  بگذاريد  و  دهيد  قرار  چشم هايش 
كه  بگوييد  وى  به  و  برسد  آرامش  به  تا  كند 
كه  باشيد  مطمئن  بكشد.  عميق  نفس هاى 
است.  نوشيده  يا  خورده  چيزى  كودك تان 
گاهى اوقات با كمى خواب و استراحت سردرد 
محرك هاى  بايد  مى شود.  برطرف  كودك 
آب  يا  آب  آنان  به  كنيد.  دور  او  از  را  سردرد 
اين  كافئين،  بدون  انواع  از  البته  بدهيد،  ميوه 
برطرف  سريع تر  سردرد  تا  مى شود  باعث  كار 

شود. 

خوردن شكالت تلخ بعد از اين 
وعده غذايى معجزه مى كند 

مصرف  كردند  اعالم  محققان  نيوز:  نامه 
شكالت تلخ، ميزان تمركز را در مغز افزايش 
دهد. مى  كاهش  را  خون  فشار  و  دهد  مى 

است  قوى  محرك  مواد  حاوى  تلخ،  شكالت 
كه در طول روز به افزايش تمركز مغزى فرد،  
هر  تلخ،   شكالت  مصرف  با  كند.  مى  كمك 
را  مغزى  قواى  توان  مى  ناهار،  از  بعد  روز 

تقويت كرد و فشار خون را كاهش داد.

نارنجي هاي الغركن!

كالهبردارى به بهانه اشتغال

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس آگاهى خوزستان گفت: 
در خصوص  معتمدين محلى  از  در پى كسب خبرى 
اينكه افرادى با بازگشايى دفتر اشتغال اقدام به اخذ وجه از 
متقاضيان جوياى كار مى كنند، كارآگاهان تحقيقات خود 
را آغاز كردند. سرهنگ خواجوى افزود: مشخص شد دفتر 
اشتغال مجوز قانونى ندارد كه در اين خصوص پرونده 
تشكيل و با دستور قضايى، 3 نفر كه اقدام به راه اندازى 
اين دفتر كرده بودند، دستگير شدند كه در بازرسى پليس 
از دفتر اشتغال، مدارك استخدامى مربوط به 117 نفر از 
متقاضيان استخدام كشف شد.  متهمان به جرم خود مبنى  

بر كالهبردارى از افراد جوياى كار اعتراف كردند. 

سفر از شمال كشور به مشهد  براى سرقت  

باشگاه خبرنگاران: جانشين فرماندهى انتظامى مشهد 
از  روزنى  كش  سرقت هاى  گزارش  پى  در  گفت: 
تحقيقات  مشهد  شهر  مركزى  هسته  فروشگاه هاى 
بوستانى  آغاز شد. سرهنگ  اين خصوص  در  پليسى 
و  كنترل  با  پرونده  اين  پيگيرى  در  افزود:ماموران 
كش  اين  عامالن  از  يكى  نامحسوس  مراقبت هاى 
روزنى هاى تردستانه را با همكارى مدير يك فروشگاه 
انگشتر فروشى شناسايى و دستگير كردند. وى اظهار 
كرد: متهم كه 31 سال دارد در تحقيقات اوليه پليس 
عنوان كرد اهل يكى از شهرهاى شمالى كشور است و 

به صورت فصلى براى كش روزنى به مشهد مى آيد.  

دختر سانتافه سوار يك سرباز و يك 
پيرمرد را زير گرفت

دختر  يك  گذشته  روز  چند   : خبرنگاران  باشگاه 
سانتافه سوار بدون توجه به جلو يك افسر وظيفه و 
يك پيرمرد را زير گرفت. اين دختر جوان با سرعت 
به يك  پياده،  عابر  دو  با  برخورد  از  باال پس  بسيار 
برخورد  جاده  حاشيه  در  شده  پارك  پرايد  دستگاه 
كرده و متوقف مى شود.سرهنگ خرم روى جانشين 
وظيفه  افسر  عمومى  حال  گفت:  همدان  انتظامى 
او  قلب  تنها  كه  اى  گونه  به  بوده  نامناسب  بسيار 
كار مى كند . همچنين پيرمردى كه در اين سانحه 

مجروح شد نيز در اورژانس بسترى است.

ورود سرزده تريلى به ساختمان

باشگاه خبرنگاران: برخورد يك دستگاه تريلر به يك 
واحد مسكونى در منطقه حصير آباد اهواز، يك كشته 
روز گذشته يك  بر جاى گذاشت. چند  دو مجروح  و 
دستگاه تريلر به علت بى احتياطى راننده با يك ساختمان 
مسكونى برخورد كرد و آوار ساختمان بر سر ساكنان فرو 
مديريت  مركز  عمومى  روابط  مسئول  رفيعى  ريخت. 
حوادث و فوريت هاى پزشكى خوزستان گفت: پس از 
وقوع اين حادثه ماموران امدادى اورژانس 115 در محل 
حادثه حاضر شدند و مصدومان را به مراكز درمانى منتقل 
كردند. در اين حادثه متاسفانه يك زن مسن جان خود را 

از دست داد و دو تن نيز مجروح شدند.

گرفت قربانى  دره  بند 

بيرجند  دره  بند  در  ساله   27 : جوان  فرد  كاظمى 
غرق شد و جان خود را از دست داد. صبح ديروز 
مردمى  گزارش  از  پس  احمر  هالل  امدادگران 
براى نجات جان جوان 27 ساله كه در آب هاى 
و  رفتند  حادثه  محل  به  بود،  شده  غرق  دره  بند 
آب  از  را  جوان  اين  جسد  ساعت،  چند  از  پس 

آوردند.  بيرون 
نشده  مشخص  جوان  اين  شدن  غرق  دليل  هنوز 
روز  دو  جوان  اين  مى گويند  شاهدان  اما  است، 
براى  ها  بررسى  است.  شده  غرق  آب  در  پيش 

دارد. ادامه  متوفى  كشف علت مرگ 
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ايستگاه سالمت

حوادث

نماينده استان در قالب تيم ملى تيراندازى 
ايران راهى آلمان خواهد شد

آلمان در رشته هاى  تيراندازى جام جهانى  مسابقات 
تفنگ بادى، درازكش، سه وضيعت و در تپانچه بادى 
الى   5 از  زنان  و  مردان  بخش  دو  در   و  متر   25 و 
13 خرداد در شهر مونيخ آلمان برگزار مى شود. تيم 
ملى كشورمان 31 ارديبهشت راهى اين كشور خواهد 
شد.  در رشته تفنگ، الهه احمدى، مه لقا جام بزرگ، 
نژاد، نجمه خدمتى، صفيحه صحرا  قلى  امام  نرجس 
گرد، حسين باقرى، مهدى جعفرى پويا، پوريا نوروزيان 
به همراهى الزلو سوچك سرمربى اين رشته و ابراهيم 
تپانچه  رشته  در  همچنين  و  مربى  عنوان  به  اينانلو 
الهام   ، فاطمه حسينى، ساراميرابى  بهناز غالمى،  نيز 
 هريجانى، محمد احمدى به مربيگرى سكينه خدابنده لو 
را  كشورمان  تيم  صولت  اميرحسين  سرپرستى  به  و 
همراهى مى كنند. گفتنى است، مسابقات جام جهانى 
آلمان با حضور 906 ورزشكار از 86 كشور جهان در 
شهر مونيخ آلمان برگزار مى شود كه سهميه المپيك 
خدمتى  نجمه  و  شود  مى  توزيع  آن  در  ريو   2016
نماينده خراسان جنوبى شانسى ديگر براى حضور در 

المپيك خواهد داشت.

پايان ليگ چهاردهم با پنجمين فتح سپاهان 
و سقوط يك مدعى 

 
ايسنا: چهاردهمين دوره ليگ برتر فوتبال ايران سرانجام با 
قهرمانى سپاهان و آسيايى شدن تيم هاى تراكتورسازى، 
نفت، ذوب آهن و فوالد همراه شد و پيكان مدعى و نفت 
مسجدسليمان هم به دسته يك سقوط كردند تا استقالل 
خوزستان راهى پلى آف شود. در پايين جدول پيكان با 
تساوى يك بر يك برابر استقالل خوزستان 26 امتيازى 
در  ليگ  به خدمت گرفتن ستاره هاى  با وجود  و  ماند 
ابتداى فصل و ادعاى قهرمانى يا حداقل كسب سهميه 
آسيايى، به دسته پايين تر سقوط كرد. استقالل خوزستان 
نيز با اين تساوى 27 امتيازى شد و به پلى آف راه پيدا 
كرد. اين تيم براى ماندن در ليگ برتر بايد در دو ديدار 
رفت و برگشت با مس كرمان ديدار كند. داربى تهران 
هم اگر چه تاثيرى در قهرمانى، كسب سهميه آسيايى يا 
احيانا سقوط به دسته پايين تر هيچ يك از تيم هاى حاضر 
در ليگ نداشت اما طبيعتا با حساسيت هاى هميشگى 
تقابل پرسپوليس و استقالل همراه بود. سرخ ها بار ديگر 
به مثابه ديدار رفت، داربى را از شاگردان قلعه نويى بردند 

تا برانكو  به يك برد يك بر صفر برسد. 

«ادينيو» آقاى گل ليگ برتر فوتبال

 ايرنا: «لوسيانو ادينيو» مهاجم تيم فوتبال تراكتورسازى 
تبريز با به ثمر رساندن 20گل، آقاى گل چهاردهمين دوره 

ليگ برتر باشگاههاى كشور(جام خليج فارس) شد. 

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  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

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 

به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 
09155610262- سيد مهدى فاطمى



شبستان-  پيكر مطهر 2 شهيد گمنام همزمان با سالروز شهادت امام موسى كاظم (ع) مورد استقبال پرشور مردم و مسئوالن زهان قرار گرفت. 
حجت االسالم محمدى امام جمعه زهان در مراسم تشييع و تدفين اين شهيدان اظهار كرد: خدا را شاكريم كه اين افتخار نصيب ما شد تا شهر زهان نيز عطر و بوى شهدا 

را به خود بگيرد. وى افزود: تشييع و تدفين پيكر دو شهيد گمنام در روز شهادت هفتمين امام شيعيان، براى مردم زهان يك افتخار بزرگ و فراموش نشدنى است.

حجت االسالم عبادى: مبارزه با فساد همزمان با سالروز شهادت امام موسى كاظم(ع)؛ عطر شهادت زهان را فرا گرفت
اقتصادى مربوط به جريان خاصى نيست

ايرنا- امام جمعه موقت بيرجند گفت: مبارزه با فساد 
اقتصادى مربوط به جريان خاصى نيست و قوه قضائيه 
فساد  دچار  كه  سياسى  جريان  يا  و  فرد  هر  برابر  در 
اقتصادى شود قاطعانه ايستادگى مى كند تا ريشه فساد 
در جامعه از بين برود. حجت االسالم عبادى در خطبه 
هاى نماز جمعه افزود: براى سالم مانده جامعه اسالمى 

بايد با هرگونه فساد در چارچوب قانون مبارزه شود. 

ارمغان بزرگ رسالت پيامبر(ص) 
عزت براى بشر بود

مهر- امام جمعه اهل سنت اسديه با بيان اينكه پيامبر(ص)، 
نقطه اشتراك بين مسلمانان عالم است، گفت: ارمغان 

بزرگ رسالت پيامبر(ص) عزت براى بشر بود. 
انديشى  هم  نشست  در  عبداللهى  احمد  سيد  مولوى 
علماى شيعه و اهل سنت خراسان جنوبى با اشاره به شكر 
اعتقادى و شكر عملى و شكر زبانى بيان كرد: نعمت هاى 
پروردگار بايد بازگو شود و خداوند در قرآن متذكر شده و 
ما را به آن نعمت ها يادآور مى شود. وى تصريح كرد: در 
بين اين نعمت ها دو نعمت در رؤس همه نعمت ها است 
كه يكى نعمت هدايت و ديگرى نعمت وحدت و برادرى 
است. دادستان كل كشور نيز در اين جلسه با بيان اينكه 
بعثت، تجلى اعظم پروردگار است، اظهار كرد: جلوه وجود 
حضرت حق در بعثت نبى مكرم اسالم است كه براى 
حيات طيبه رسول(ص) و نجات بشريت است. حجت 
االسالم رئيسى با بيان اينكه امروز با جاهليت مدرن روبرو 
هستيم، ادامه داد: به دنبال جريان جاهليت مدرن، امنيت از 
 مردم سلب مى شود و حقوق انسان ها ضايع شده و بد ترين 
جنايت ها به دست جاهالن صورت مى گيرد. وى نجات 
انسان ها را در پرتو بعثت دانست و افزود: امروز بيش از 
هر زمانى جامعه بشرى نياز به بعثت دارد. گفتنى است 
اين نشست با حضور بيش از 300 نفر از علماى شيعه 
و اهل سنت استان خراسان جنوبى به همت اداره كل 
تبليغات اسالمى خراسان جنوبى برگزار شد كه حجت 
االسالم  حجت  كشور،  كل  دادستان  رئيسى  االسالم 
 عبادى نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس، 
مولوى عبداللهى امام جمعه اهل سنت اسديه و حجت 
سخنرانان  از  استان  اوقاف  مديركل  گرايلى  االسالم 

محورى اين نشست بودند.

حريم 13 اثر تاريخى استان مصوب شد

حريم 13 اثر تاريخى استان در جلسه كميته بررسى 
تعيين حريم آثار تاريخى كه 8 ارديبهشت ماه سال 
جارى در تهران برگزار شد، مطرح و تمام حريم ها به 
كارشناس  رسيد. جمشيدى،  كميته  اعضاى  تصويب 
ناظر استان ضمن بيان اين مطلب افزود: حريم هاى 
مذكور مربوط به تعدادى از آثار شهرستان نهبندان و 

درميان مى باشد. 

برگزارى مرحله شهرستانى مسابقات ملى 
مهارت استان با رقابت 1501 نفر 

ملى  مسابقات  دوره  شانزدهمين  شهرستانى  مرحله 
مهارت همزمان با سراسر كشور در خراسان جنوبى 
برگزار شد. به گفته مديركل فنى و حرفه اى استان 
1501 نفر براى شركت در اين مرحله ثبت نام كرده 
و  زن  افراد  اين  از  نفر  افزود: 383  آيند،  اند. خوش 
 25 رشد  شاهد  امسال  كه  هستند  مرد  نفر   1118
در  شركت  براى  كنندگان  نام  ثبت  تعداد  درصدى 

مرحله شهرستانى مسابقات ملى مهارت بوديم.

مانور جستجو و نجات در كوهستان
در طبس برگزار شد 

حقانى- رئيس جمعيت هالل احمر طبس از برگزارى 
به  كوهستان  در  نجات  و  جستجو  تخصصى  مانور 
مناسبت هفته هالل احمر در شهرستان طبس خبر 
داد. فخارى اظهار كرد: حفظ آمادگى عوامل امدادى 
و ارتقاى سطح دانش فنى و عملياتى امدادگران تيم 
امداد و نجات در ارتفاع از جمله اهداف اين مانور بود 

كه 15 نجاتگر در اين مانور حضور داشتند.

آثار نقاشى كودكان و نوجوانان استان
 در راه رسيدن به هنگ كنگ و اسپانيا

نوجوانان  و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  مديركل 
خراسان جنوبى از ارسال 65 اثر نقاشى اعضاى كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به مسابقات بين 
همكارى  و  صلح  بنياد  و  كنگ 2015  هنگ  المللى 
اسپانيا2015 خبر داد. صمدى افزود: اعضاى هنرمند 
مراكز هنرى سه گانه بيرجند، قاين، بشرويه، نهبندان، 
با  طبس   2 و   1 شماره  مراكز  و  سرايان  سربيشه، 
نقاشى  المللى  بين  مسابقه  براى  خوشحالى  موضوع 
كودكان هنگ كنگ نقاشى هاى زيبايى خلق كردند 
كه براى شركت در اين مسابقه به مركز آفرينش هاى 
يكى  گفت:  همچنين  وى  شد.  ارسال  تهران  هنرى 
ديگر از مسابقاتى كه اعضاى كارگاه هاى هنرى مراكز 
فرهنگى هنرى كانون در آن شركت كردند، مسابقه 
همكارى  و  صلح  بنياد  پوستر  و  نقاشى  المللى  بين 
اسپانيا 2015  ويژه كودكان و نوجوانان 7 تا 15 سال با 

موضوع فن آورى در خدمت صلح بود.

محفل انس با قرآن كريم با حضور قارى 
مصرى در بيرجند برگزار شد

انس  مبعث محفل  با عيد سعيد  شبستان- همزمان 
با حضور قارى برجسته مصرى شيخ  با قرآن كريم 
و  مسئوالن  از  جمعى  االزهرى،  يوسف  بن  احمد 
برگزار شد. در  بيرجند  باقريه  بقعه شهداى  مردم در 
از نماز مغرب و عشاء همراه  در اين مراسم كه بعد 
مردم  نماينده  عبادى  االسالم  حجت  سخنرانى  با 
شهرستان هاى بيرجند درميان و خوسف در مجلس 
و مداحى حاج ابوالفضل نوفرستى برگزار شد، از نرم 
افزار اندرويد امامزادگان استان رونمايى شد. اين نرم 
تلفن  هاى  گوشى  روى  بر  نصب  قابليت  كه  افزار 
همراه اندرويد را دارد، اطالعات كاملى از امامزادگان 

خراسان جنوبى را به مخاطب ارائه مى دهد.
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بسيج، ظرفيت خوبى براى كار فرهنگى دارد
رحيم زاده- فضاى كشوربايد به گونه اى مديريت شود كه اعتماد و باور به همه 
اركان نظام اسالمى باشد و بايد اين اعتماد در بين مردم وجود داشته باشد كه 

مسئوالن دلسوزانه به دنبال رفع مشكالت مردم هستند. 
 استاندار خراسان جنوبى در مجمع عالى بسيج خراسان جنوبى امنيت جمهورى 
اسالمى ايران در دنيا را به بركت وجود نظاميان، مرزداران و نيروهاى بسيجى 
و سپاهى كشور دانست و افزود: كشورهايى كه روزگارى با ما  سر يك ميز 
روزانه  رصد  به  خدمتگزار  شده اند.  ما  با  مذاكره  به  حاضر  امروز  نمى نشستند 
امور كشور توسط دشمنان اسالم اشاره و ادامه داد: دشمنان به مسايل كشور 
آگاه هستند و در هر فرصتى به وسيله رسانه هاى تبليغاتى سعى دارند فضا را 
مسموم و زهر خود را به نظام بريزند اما با تدبير و درايت مقام معظم رهبرى 
و مسئوالن و اعتماد متقابل مردم اين دسيسه ها نقش بر آب شده و به جايى 
نمى رسند.  وى با يادآورى برگزاى انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراى 
اسالمى بر تالش مسئوالن براى انجام انتخابات به بهترين وجه و در نهايت 
مشاركت مردمى با رعايت دقيق موازين قانونى در استان با همراهى و همدلى 

همه آحاد مردم تأكيد كرد.

دشمنان ما از تفكر بسيجى مى ترسند

فرمانده 17 ساله پايگاه نمونه كشورى نيز در اين جلسه با اشاره به ترس طرف 
هاى مقابل مذاكره از تفكر بسيجى وار سعيد جليلى و ظريف گفت: امروز با 
لباس نامرئى وارد شده و ما بايد در قالب بسيج و گروه هاى فرهنگى نگذاريم 
جنگ نرم دشمن بر ما اثر كند. ميالد طاهرخانى افزود: اگر گروه مذاكره كننده 
براى ارزان شدن مايحتاج اوليه مانند نان وگوشت به مذاكره مى رود، برگردند 
چراكه در مذاكرات بايد حقوق و عزت ايرانى و عزت خون 300 هزار شهيد به 
رسميت شناخته شود. وى به جذب حداكثرى240 نفر ازجوانان در پايگاه ها 

اشاره كرد و افزود: زمانى پايگاه ما موفق است كه افراد مخلص تحويل داده و 
كرسى مجلس، شوارى اسالمى، نمايندگان خبرگان را از اين افراد پر كنيم. 

اينكه بسيج ظرفيت خوبى براى كار فرهنگى است، بر لزوم   با اشاره بر  وى 
تحول عظيم در امر به معروف و نهى از منكر تأكيد كرد و گفت: تذكر لسانى 

در اين امر تأثيربسزايى داشته و دارد بايد آن را جدى گرفت.

ماهواره، مهمترين دغدغه بسيج

را  استان  بسيج  مجمع  پشتوانه  نيز  خراسان جنوبى  بسيج  عالى  مجمع  رئيس 
كارگروه هاى 10 گانه و اقشار 21 گانه  با تالش براى اجراى صحيح  برنامه هاى 
بسيج در مسير درست در استان عنوان كرد. حميدرضا وردى مهمترين دغدغه 
امروز بسيج را موضوع ماهواره ها دانست و از ديگر دغدغه هاى اين نهاد به 
مسأله طالق و به تأخير افتادن سن ازدواج، ارتقاى جمعيت، اقتصاد مقاومتى، 
بهبود شاخص توسعه، كارآفرينى و حركت هاى ضد فرهنگى در قالب كنسرت 

موسيقى اشاره كرد. 

رشد طالق در شأن جامعه اسالمى نيست

فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) هم در اين جلسه با يادآورى برنامه منسجم سپاه مبنى 
بر آگاه سازى مردم در استفاده نكردن از ماهواره ها گفت: جمع آورى ماهواره ها از 
خرداد سال گذشته آغاز و ادامه پيدا كرد و در اين راستا شاهد آگاهى مردم از مضرات 

آن و رويگردانى جمعيت زيادى از اين رسانه هستيم. 
سردار نظرى با يادآورى اينكه در جنگ نرم نبايد مردم را رها كرد، گفت: در اين راستا 
خواستار يارى جلسات قرآنى و زمينه سازى براى رواج معروفات و كاهش منكرات 
هستيم و وظيفه دستگاه هاى رسمى و حكومتى آگاه سازى و حفاظت از مردم در 
بحران تهاجم فرهنگى است. وى با ابراز تأسف از رشد طالق در جامعه گفت: قبح 
اين مسأله در جامعه شكسته و رشد طالق در شأن جامعه اسالمى به صورت عام و 
خراسان جنوبى به طور خاص نيست كه بايد اقدام جدى از سوى مسئوالن  و همه 
اقشار جامعه در جلوگيرى  از طالق صورت گيرد. وى از جمله برنامه  هاى سال جارى 
آسيب شناسى با ارتباط فردبه فرد در 3 خوابگاه دانشجويى با 800 دانشجوى دختر، 
آموزش عمومى و تخصصى در انتقال تجربيات افراد موفق به سايرين، تشكيل 7 
هزار حلقه در كيفيت هاى متفاوت در جهت خودسازى درونى و ... را برشمرد. به گفته 
نظرى در سال گذشته 498 كارگاه كوچك اقتصاد مقاومتى باهزينه كم و امكانات 
اوليه در زمينه هاى مختلف ايجاد و در سال جارى نيز با نگاه به نقاط محروم راه اندازى 
700 كارگاه ديگر را برنامه ريزى شده است. وى در ادامه به وجود 442 مربى، 28 
علماى سرمربى آموزش حلقه ها، تشكل سازى در 21 شوراى قشر بسيج و 60 درصد 
توسعه سازمانى در ايجاد پايگاه و حوزه ها اشاره و افزود: حدود 40 درصد از جمعيت 
واجد شرايط ما بسيج تشكيالتى را قبول و در قالب عضو عادى، فعال و كادر عضو 

هستند و مسئوالن بايد از اين ظرفيت بالقوه استفاده نمايند.

كاظمى فرد- استاندار با بيان اينكه تصميمات ستاد امر به معروف و نهى از منكر 
براى مردم و مسئوالن الزم االجرا مى باشد، گفت: كم كارى در حوزه امر به معروف 

و نهى از منكر از هيچ مسئولى پذيرفته نيست.
خدمتگزار در جلسه ستاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان جنوبى با بيان اينكه 
از نگاه ما امر به معروف و نهى از منكر يك فريضه دينى و اجراى آن بر همه ما 
واجب است، اظهار كرد: كم كارى در اين حوزه از هيچ مسئولى مورد قبول نيست 
و مسئوالن بايد جايگاه و عاليق مردم را نيز در نظر بگيرند و تمام اقدامات و برنامه 
ريزى ها بايد بر محور قانون باشد تا مردم نسبت به اصل موضوع دلسرد نشوند. 
وى با بيان اينكه مسئوالن بايد مردم را در جريان تصميمات خود قرار دهند، گفت: 
برخورد قضايى و قهرى صرف در نهادينه كردن امر به معروف در جامعه هيچ اثرى 
ندارد. وى بيان كرد: انجام كارهاى فرهنگى و نيز اقداماتى كه مناسب با شأن و 
جايگاه مردم باشد به طور يقين اثرگذارى بيشترى در اين رابطه دارد چرا كه تجربه 
نشان داده كه برخورد قضايى صرف نمى تواند راهگشا و كمك كننده باشد. وى با 
بيان اينكه در طول تاريخ انقالب اسالمى هرگاه كه كار به دست خود مردم سپرده 
شده پاسخ مناسب را گرفته ايم، عنوان كرد: در اين زمينه نيز بايد كار به دست خود 
مردم سپرده شود و مسئوالن تنها مى توانند مسيرهاى رسيدن به هدف را مشخص 
و تبيين كنند. وى صداقت در رفتار و گفتار را از ديگر موارد بسيار مهم در اين زمينه 
برشمرد و افزود: مسئوالن بايد به آنچه كه مى گويند عامل باشند در غير اين صورت 
تمامى اين تالش ها و اقدامات و برنامه ريزى ها بى اثر است و هيچ گاه به نتيجه 

مورد نظر منجر نخواهد شد.

امر به معروف و نهى از منكر يك اصل مسلم اسالمى است

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) نيز امر به معروف و نهى از منكر را يك اصل مسلم 

اسالمى دانست كه بايد مردم مكرراً به آن توجه كنند. نظرى با بيان اينكه در 
سال 94 سه ظرفيت بسيار خوب درباره امر به معروف و نهى از منكر در اختيار 
داريم كه اولين ظرفيت فرمايشات ابتداى سال مقام عظماى واليت است، اظهار 
از آن در ستاد استفاده كنيم. به گفته وى ظرفيت  بتوانيم  اميدوارى كرد كه 
دوم قانون است كه در مجلس مصوب شد و به دولت ابالغ شده و ما منتظر 
دستور العمل هاى آن هستيم و ظرفيت سوم ساختار تشكيالتى ستاد است كه 
در استان كامل شده و اميدواريم با توجه به اين همه از كيفيت وكميت كارى 
بهترى برخوردار شويم. دبير ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر استان 
در ادامه از برگزارى كنسرت هاى موسيقى كه از دهه فجر پارسال به صورت 
 مكرر در استان برگزار شده، انتقاد كرد و افزود: مديران دستگاه ها مى توانستند

از برپايى چنين مجالسى پيشگيرى كنند، اما دست به اقدامى نزدند. 

جنگ نرم و حربه هاى فرهنگى 
آخرين تير تركش دشمن به انقالب اسالمى ايران است

قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان نيز گفت: جنگ نرم و حربه هاى فرهنگى 
آخرين تير تركش دشمن در قبال انقالب اسالمى ايران است. 

فريضه  منكر  از  نهى  و  معروف  به  امر  اينكه  بيان  با  رضايى  االسالم  حجت 
دينى است، افزود: امروز غرب به دنبال آن است تا باورهاى دينى و اعتقادى 
مردم و جوانان ما را سست كرده و آنها را از مسير الهى و انسانى خارج كند. 
وى با بيان اينكه ما در شرايط گوناگون در برابر استكبار ايستاده ايم و جنگ به 
آخر خط نزديك مى شود، گفت: آخرين حربه  دشمن مسائل نظامى، هسته اى 
و اقتصادى نيست با وجود اينكه اين مسائل مهم است اما مهمترين مسئله، 
از ما بگيرد و منكرات را در  را  فرهنگ است و دشمن تالش دارد معروفات 

جامعه ما رواج دهد و نشانه هايش را هم مى بينم. 

سكوت هيچ يك از اعضا 
در برابر منكرات توجيه شرعى و قانونى ندارد

نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس شوراى اسالمى  هم در اين 
جلسه گفت: تمام اعضاى ستاد موظفند موضع بگيرند و سكوت هيچ يك از 
اعضا در برابر منكرات اتفاق افتاده يا منكراتى كه در آينده اتفاق مى افتد توجيه 
شرعى و قانونى ندارد. حجت االسالم عبادى افزود: در قانون موضوع امر به 
معروف و نهى از منكر به درستى مطرح و در آن حقوق هر دو طرف به روشنى 
آمده و بايد حمايت همه جانبه از اقدامات قانونى آمران به معروف و ناهيان از 

منكر را انجام داد.
و  معروف  به  امر  ستاد  مردمى  هاى  تشكل  معاونت  لطفيان  االسالم  حجت 
اين  گفت:  و  داد  خبر  معروف  طاليه داران  طرح  از  هم  استان  منكر  از  نهى 
طرح 6 گروه اساتيد دانشگاه ها، معلمان، هنرمندان،اصحاب رسانه و خبرنگاران، 
نويسندگان مطبوعات و ورزشكاران را به عنوان جامعه هدف معرفى كرده كه 

بايد شناسايى شوند و نيازمند مساعدت ستاد مركزى است. 
كالن  بحث  در  كه  ديدگاهى  كرد:  اظهار  نيز  بيرجند  دانشگاه  رئيس  خليلى 
دانشگاه داشتيم اين بود كه امر به معروف را از مسائلى شروع كنيم كه بيشترين 

موفقيت را دارد و كمترين زمينه مخالفت در آن وجود دارد. 

در ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان عنوان شد:

كار را به مردم بسپاريم

حسين زاده- چهار سالى از طرح موضوع راه اندازى ميدان 
 عرضه دام سبك و سنگين بيرجند در دشت بجد مى گذرد. 
موضوعى كه در ابتداى امر، خيلى جدى مطرح شد و مردم 
و دامداران را به ساماندهى موضوع عرضه دام آن هم در 
خارج از شهر و منطقه مسكونى اميدوار كرد اما در ادامه 
اين پروژه فرسايشى شد و هنوز كه هنوز است نياز مهم 

آن يعنى تأمين آب رفع نشده است.
مديرعامل اتحاديه دامداران استان در گفتگو با گزارشگر 
آوا با انتقاد از وضعيت موجود گفت: از زمان درخواست ما 
براى احداث ميدان عرضه دام سبك و سنگين چهار سال 
گذشته و وضعيت ما همان وضعيت قبلى است و مشكل 

اصلى نيز اختصاص آب به پروژه است.

نبود مركز عرضه دام 
به اقتصاد دامپرورى ضربه زده است

جواد غريبى با بيان اينكه ما زمين را در شهرك بجد تحويل 

گرفته و عمليات اجرايى را نيز آغاز كرده بوديم اما پس از 
احتماًال آب  از سوى مسئولين ذيربط اعالم شد كه  آنكه 
مورد نياز پروژه تأمين نخواهد شد كار را تعطيل كرديم زيرا 
نه تنها اين پروژه بلكه هيچ پروژه ديگرى بدون تأمين آب 

به نتيجه نخواهد رسيد.
وى با اشاره به اينكه قرار است در صورت راه اندازى مركز 
عرضه دام، روزانه 3 هزار رأس دام سبك و 900 رأس دام 
سنگين در اين مركز نگهدارى شود، اظهار كرد: قطعاً بدون 
اينكه  داشت. ضمن  نخواهد  وجود  امكان  اين  آب  تأمين 
هزينه هاى حمل آب نيز به اين محدوده بسيار سرسام آور 
مى شود و لذا در آخرين جلسه اى كه سال قبل در اين باره 
برگزار شد، مقرر گرديد منابع آب پيگير تخصيص آب به اين 
پروژه بشود كه متأسفانه هيچ اقدامى صورت نگرفته است. 
غريبى، راه اندازى مركز عرضه دام را در شهرستان بيرجند 
ضرورى دانست و گفت: نبود ميدان عرضه دام به اقتصاد 
دامپرورى منطقه ضربه زده و ما آمديم و اعالم آمادگى كرديم 

كه اين مشكل را رفع نماييم اما متأسفانه با مشكل تأمين آب 
روبرو شده ايم و هيچكس هم پاسخگوى ما نيست.

حدود 130 ميليون تومان هزينه كرده ايم
 اما اميدى به رفع مشكل آب نيست

اين  گفت:  همچنين  استان  دامداران  اتحاديه  مديرعامل 
پيشرفت  به  اجرايى  عمليات  تعطيلى  از  قبل  تا  را  پروژه 
فيزيكى 10 درصدى رسانديم و حدود 130 ميليون تومان 
هزينه كرده ايم اما متأسفانه اميد چندانى به رفع مشكل 
اين هزينه  نيست جواب  معلوم  و حال  نداريم  پروژه  آب 
كرد:  اظهار  وى  بدهد؟  خواهد  مى  كسى  چه  را  ما  كرد 
آب  بجد  دشت  از  گويند  مى  ما  به  كه  است  اين  جالب 
بخريد و به محل احداث مركز عرضه دام پمپاژ كنيد. ما 
اگر اين همه پول داشتيم كه هزينه سنگين پمپاژ آب را 
بپردازيم كه همانجا در دشت بجد زمين مى خريديم كه 

مشكل تأمين آب و انتقال يا پمپاژ آن را نداشته باشيم.

غريبى در ادامه گفت: بايد پاسخگوى اعضاى اتحاديه باشيم 
اما در اين مدت به قدرى اذيت شديم كه حاضريم هزينه 
را  زمين  بتوانيم  تا  بدهند  را  ما  تومانى  ميليون  كرد 130 

برگشت دهيم و به دنبال خريدارى زمين ديگرى برويم.

در صورت رفع مشكل آب، فاز اول مركز
 عرضه دام را 6 ماهه به بهره بردارى مى رسانيم

غريبى با قدردانى از مسئولين و مديرانى كه پيگير رفع اين 
جهاد  و  كشاورزى  بانك  از  ويژه  طور  به  هستند،  مشكل 
كشاورزى به لحاظ پيگيرى ها و مساعدت هاى بى دريغ 
شان تشكر كرد و افزود: اگر مشكل تأمين آب پروژه رفع 
شود، حداقل فاز اول مركز عرضه دام بيرجند را ظرف مدت 6 
ماه به بهره بردارى خواهيم رساند. وى گفت: اگر در سال 90 
كه براى راه اندازى مركز عرضه دام درخواست داديم نسبت 
به خريد زمين زمين و آب اقدام مى كرديم االن با افزايش 

100 درصدى نرخ مصالح روبرو نمى شديم.

مسأله اصلى راه اندازى ميدان دام بيرجند اين است: تأمين آب! ...

هيچكس پاسخگو نيست

تجليل از شهروندان خوش ذوق 
توسط شوراى شهر و شهردارى طبس

حقانى- سرپرست شهردارى طبس گفت: شهروندانى 
كه در نماسازى و زيبايى مبلمان شهرى طبس تالش 
 مى كنند از سوى شهردارى مورد قدردانى قرار مى گيرند.

شهروندانى  از  قدردانى  افزود:  زاده خسروى  مقدس 
كه با زيبايى مبلمان شهرى طبس كمك مى كنند 
همچنان ادامه خواهد داشت و از همشهريانى كه در 
بافت مركزى شهر، نسبت به نگهدارى نماى سنتى 

اهتمام دارند تجليل خواهد شد.

به زودى؛ شوراى مشورتى زنان انديشمند 
در خراسان جنوبى تشكيل مى شود

ايكنا- سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استاندارى 
در اولين جلسه شوراى مشورتى حوزه بانوان دبيرخانه 
كانون هاى مساجد استان گفت: نيازسنجى و تحليل 
و  توجه  اطالعاتى،  بانك  تشكيل  موجود،  وضعيت 
اساس  بر  راهكارها  ارائه  بانوان،  مشكالت  تفكيك 
سياست ها، توجه به ظرفيت ها و استعدادهاى بانوان و 
ارتقاى توانمندى هاى اقتصادى و اجتماعى بانوان در 
سال جارى در دستور كار قرار دارد. شريفى با قدردانى 
سوى  از  بانوان  حوزه  مشورتى  شوراى  تشكيل  از 
دبيرخانه كانون هاى فرهنگى ـ هنرى مساجد استان 
نيز  انديشمند  زنان  مشورتى  شوراى  به زودى  گفت: 
در خراسان جنوبى تشكيل مى شود. زاهدى، مسئول 
دبيرخانه كانون هاى فرهنگىـ  هنرى مساجد نيز گفت: 
بايد آسيب ها و مشكالتى كه يك زن مسلمان را تهديد 
مى كند، شناسايى كرده و تالش كنيم كه راهكارهاى 

الزم براى رفع آن در اين جلسه اتخاذ شود. 

جلوگيرى از ساخت و ساز غير مجاز 
در حريم باغ و عمارت رحيم آباد

مأمورين مراقب آثار تاريخى يگان حفاظت استان طى 
و  باغ  حريم  در  مجاز  غير  ساز  و  از ساخت  عملياتى 
عمارت تاريخى رحيم آباد جلوگيرى و از تخريب اثر 
پيشگيرى كردند. به گزارش روابط عمومى اداره كل 
يگان حفاظت  واصله  فرهنگى، طبق گزارش  ميراث 
مبنى بر ساخت و ساز در حريم باغ و عمارت رحيم 
آباد، نشستى تخصصى با حضور بهره بردار سفرخانه 
ميراث  مدير كل  بنياد مستضعفان،  مدير كل  سنتى، 
فرهنگى، فرماندهى يگان حفاظت و كارشناسان پايگاه 
باغ هاى تاريخى استان در محل اين اداره كل برگزار 
شد و صورتجلسه اى به امضا رسيد. الزم به ذكر است: 
از بنده هاى مهم اين تفاهم نامه واگذارى آب قنات 
بنياد مستضعفان كما فى السابق به اداره كل ميراث 
فرهنگى و جلوگيرى از ادامه عمليات ساخت و ساز غير 

مجاز و هدايت به سمت مقررات سازمانى بود. 

برگزارى دومين همايش ستاد 
بانوان خير مدرسه ساز خراسان جنوبى

مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  مديركل  تسنيم- 
خير  بانوان  ستاد  همايش  دومين  برگزارى  از  استان 
مدرسه ساز در خراسان جنوبى خبر داد. بيكى اظهار 
بسيار  مدرسه ساز  خير  بانوان  ستاد  فعاليت هاى  كرد: 
در  گرامى  بانوان  از  كه  است  هميشگى  و  مستمر 
وى  داريم.  را  تشكر  كمال  مهم  امر  اين  مشاركت 
از تشكيل ستاد مستمر بانوان خير مدسه ساز استان 
خبر داد و تصريح كرد: بايد اعضاى اين ستاد از ساير 
شاهد  آينده  در  تا  شود  مشخص  استان  خير  بانوان 

حضور پررنگ بانوان در امر مدرسه سازى باشيم.

چاه هاى آب استان 
به كنتورهاى هوشمند مجهز مى شود

تسنيم- مديرعامل شركت آب منطقه اى استان گفت: 
از آب هاى زيرزمينى كنتورهاى  براى استفاده بهينه 
هوشمند جايگزين دو كنتور موجود در چاه ها مى شود. 
امامى اظهار كرد: پروژه كنتور هوشمند آب و برق يكى 
از پروژه هاى طرح تعادل بخشى، تغذيه مصنوعى و 
پخش سيالب است كه اجرا و تحقق آن اقدامى ملى 
است. انرژى  و  آب  منابع  با  مديريت همزمان  براى 
وى افزود: نصب و بهره بردارى از كنتورهاى ياد شده 
ضمانت اجرايى الگوى مصرف بهينه آب است كه در 
سند ملى آب آمده و در پروانه هاى بهره بردارى بهينه 

چاه هاى كشاورزى آب كشاورزى درج شده است. 
به گفته وى تاكنون يك هزار و 600 دستگاه كنتور 
 539 و  ميليون  يك  تعداد  و  برق  و  آب  هوشمند 
تابلوى برق خريدارى شده و توسط پيمانكار تحويل 
از  كه  است  شده  خراسان جنوبى  برق  توزيع  شركت 
اين تعداد يك ميليون و495 دستگاه كنتور هوشمند 
نصب شده است. امامى بيان كرد: موضوع قرائت از 
راه دور كنتورهاى هوشمند آب و برق نيز در دستور 
كار است به طورى كه سه مودم بر روى كنتورهاى 
به   93 سال  در  بيرجند  دشت  برق  و  آب  هوشمند 

صورت پايلوت نصب شده است.

معرفى رئيس جديد اداره ارشاد فردوس 
پس از گذشت 5 سال

فارس- طى مراسمى پس از گذشت پنج سال، رئيس 
جديد اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى فردوس معرفى 
شد. مديركل فرهنگ و ارشاد استان در مراسم معارفه 
كرد:  اظهار  فردوس،  فرهنگ  اداره  جديد  رئيس 
ظرفيت باالى فردوس در عرصه فرهنگ و هنر و از 
طرفى حساسيت در اين حوزه، زمان انتخاب مديرى 
اين شهرستان  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  براى  شايسته 
مراسم،  اين  در  است  ذكر  به  الزم  كرد.  را طوالنى 
اداره  سرپرست  محبوب  رهنى  اسماعيل  زحمات  از 
فرهنگ و ارشاد فردوس قدردانى و كاظم ايمان طلب 

به عنوان رئيس جديد اين اداره معرفى شد.

جنوبى  خراسان  مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  كل  مدير  زاده-  حسين 
تيرماه سال گذشته، احداث 425 كالس درس مورد نياز مجتمع هاى مسكن 
مهر استان را نيازمند تأمين اعتبار دانسته و گفته بود: عمليات احداث 2 باب 
مدرسه 12 كالسه در مهرشهر بيرجند و يك مدرسه 6 كالسه در فردوس 

آغاز شده است. 
محمدرضا بيكى اخيراً درباره وضعيت اين پروژه ها به گزارشگر آوا گفت: 425 
احداث  با  و  استان درحال حاضر  نياز مجتمع هاى مسكن مهر  كالس مورد 
بخشى از آنها به 357 كالس درس كاهش يافته است كه پيگيرى ها براى 

احداث و تكميل اين كالس ها نيز ادامه دارد.

دو باب مدرسه 12 كالسه مهرشهر و مدرسه 6 كالسه فردوس
 مهرماه به بهره بردارى مى رسد

بيكى با بيان اينكه 130 پروژه آموزشى با اعتبار 25 ميليارد و 270 ميليون تومان 
در استان در دست اجرا مى باشد، افزود: دو باب مدرسه 12 كالسه مهرشهر بيرجند 
و يك باب مدرسه 6 كالسه فردوس كه در تيرماه سال گذشته به آغاز عمليات 
احداث آنها اشاره شده بود، مهرماه امسال به بهره بردارى مى رسد. بيكى در مورد 
اختيار داده شده به نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور براى فروش مدارس 
فرسوده و صرف درآمد ناشى از آن در امر احداث فضاهاى مناسب آموزشى در نقاط 

ديگر و اقداماتى كه در اين راستا در استان صورت 
گرفته نيز گفت: كميته اى در اداره كل آموزش و 
پرورش تشكيل شده كه وظيفه شناسايى و بررسى 
وضعيت مدارس خالى از دانش آموز را در روستاها 

بر عهده دارد و كارشناس فنى اداره كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس نيز در اين 
كميته عضويت دارد كه به تشخيص اين كميته نسبت به مقاوم سازى و يا فروش 
اينگونه مدارس اقدام مى شود. ضمن اينكه وضعيت مدارس فرسوده در شهرها 
نيز بررسى مى شود و در صورت نياز نسبت به تعمير، مقاوم سازى و يا تخريب و 

بازسازى اين مدارس اقدامات الزم به عمل مى آيد.

357 كالس درس، نياز مجتمع هاى مسكن مهر استان
                                           130 پروژه آموزشى با بيش از 250 ميليارد ريال اعتبار در دست اجرا است
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شرايط توافق خوب از زبان عراقچى  
مذاكره كننده ارشد كشورمان مى گويد ايران در گفتگو 
با 1+5 براى تمام سناريوها آماده است. عراقچى افزود: 
حتى اگر من خوش بين هستم، اين به آن معنا نيست 
كه هر توافقى قابل قبول است. تمام طرف ها خواستار 
توافقى خوب هستند و براى ايران تنها توافقى خوب 
محسوب مى شود كه حقوق مشروع ما محترم شمرده 

شود و تحريم ها پايان يابند.

43 نماينده، ظريف را به مجلس كشاندند

43 نماينده با طرح 10 سوال محمد جواد ظريف وزير 
امور خارجه را به مجلس كشاندند كه اين وزير بايد 
و  ملى  امنيت  كميسيون  در  با حضور  شنبه  سه  روز 

سياست خارجى به سواالت نمايندگان پاسخ دهد.

پاسخ نوبخت درباره خبر تغييرات در دولت 

نوبخت معاون رئيس جمهور گفت: من از تعداد تعويض 
وزرا و استانداران بى اطالعم ولى هرگونه تغييرى كه در 
راستاى بهبود عملكرد دولت باشد قابل پذيرش است و 

اين اقدام براى تقويت كابينه امرى معمول است.

واكنش حداد عادل به طرح 3 فوريتى مجلس

حدادعادل در رابطه با اقدام برخى نمايندگان مجلس 
براى پيگيرى طرح سه فوريتى در حوزه هسته اى گفت: 
صرفنظر از درستى يا نادرستى اين كارها، نيت كسانى 
كه اقدام مى كنند، خيرخواهانه است؛ هرچند ممكن است 

در انتخاب روش، اختالف سليقه داشته باشيم.

آمريكا آرزوى بازديد از مراكز نظامى 
 ايران به را به گور مى برد

آيت ا... موحدى كرمانى به اظهارات اخير آمانو مبنى بر 
بازديد از تأسيسات نظامى ايران به عنوان يكى از شروط 
مقابل  طرف  و  آمانو  به  ما  كرد:  اظهار  و  اشاره  توافق 
مى گوييم كه دست از اين خيال پردازى ها برداريد و بدانيد 
ايران همان ايرانى است كه همان مقاومتى كه طى سال ها 
داشته را باز هم خواهد داشت. ما به آقاى آمانو، غربى ها و 
آمريكا مى گوييم كه آرزوى به رسميت شناختن اسرائيل و 
نيز گنجانده شدن شرط بازديد از تأسيسات نظامى ايران 

در توافق هسته اى را به گور خواهيد برد.

هر توافقى درباره بازرسى از اماكن
 نظامى و دفاعى باطل است

سخنگوى كميسيون امنيت ملى مجلس در واكنش به 
اظهارات اخير عراقچى پيرامون امكان دسترسى بازديد 
از مراكز نظامى ايران طبق پروتكل الحاقى گفت: ما در 
رابطه با بازرسى ها خط قرمز خود را اعالم كرديم و مقام 
معظم رهبرى خط قرمز بازرسى ها را مشخص كرده اند.
نقوى حسينى ادامه داد: هر نوع توافقى درباره بازرسى از 

اماكن نظامى و دفاعى از نظر ما باطل است.

داعش را در رمادى شكست مى دهيم 

گروه  اينكه  بر  تاكيد  با  عراق  وزير  نخست  العبادى 
تروريستى داعش به زودى در رمادى و االنبار شكست 
خواهد خورد، گفت: جناياتى كه داعش مرتكب مى شود، 
جبران  براى  تروريستى  گروه  اين  آخرين تالش هاى 

شكست هاى خود و باال بردن روحيه اعضايش است.

آمريكا به امارات موشك هاى
 دور برد مى دهد 

امارات  به  است  قرار  آمريكا  دفاعى  پيمانكار  يك 
موشك هاى دور برد زمين به زمين بدهد.«سامانه موشكى 
تاكتيكى ارتش»(ATACMS)توانمندى بى نظيرى در 
هدف قرار دادن اهداف زمين به زمين دارد.» امارات در 
سالهاى گذشته اقدام به امضاى قراردادهاى تسليحاتى با 

رقم هاى كالن با آمريكا كرده است.

وقتى اوباما مصوبه كنگره را امضا مى كند 
يعنى تحريم هاى اصلى پابرجاست

فؤاد ايزدى كارشناس مسائل آمريكا، با اشاره به طرح 
مورد تصويب كنگره آمريكا مبنى بر بازنگرى در توافق 
هسته اى با ايران در مجلس نمايندگان اين كشور، اظهار 
كرد: در اين طرح بحث بازنگرى مهمترين بخش آن 
نيست. دغدغه اصلى ما صفحه 18 اين طرح است كه در 
آن قيد شده در هر توافقى با ايران تحريم هايى كه در آن 
بحث تروريسم، حقوق بشر و سالح هاى كشتار جمعى 

شده، سر جاى خود باقى مى ماند.

خبر ريابكوف از نشست مديران ايران و 5+1 

سرگئى ريابكوف، معاون وزير خارجه روسيه گفته نشست 
در سطح مديران سياسى ايران و گروه 1+5 هفته آينده 
برگزار نمى شود.«ريابكوف» كه با رسانه روسى اينترفاكس 
گفت وگو مى كرد گفت اين نشست اواخر ماه مه برگزار 

خواهد شد اما اشاره اى به تاريخ دقيق آن نكرد.

نمايندگان آمريكا حزب ا... را تحريم كردند 

مجلس نمايندگان آمريكا اليحه تحريم عليه جنبش 
مقاومت حزب ا... لبنان را به اتفاق آرا تصويب كرده 
مجلس  رهبران  وى،  تى  پرس  گزارش  به  است. 
كردن  آرام  براى  را  رأى گيرى  اين  نمايندگان 
قانونگذاران جنگ طلِب آمريكايى ترتيب داده اند؛ آنها 
مى خواهند توقف آنچه كه خود حمايت مالى ايران از 
حزب ا... مى خوانند را به عنوان يكى از شروط حمايت 
از توافق هسته اى احتمالى بين ايران و شش قدرت 

جهانى قرار دهند.

نگرانى الوروف از حضور داعش در كوزوو 

و  كوزوو  در  داعش  هاى  فعاليت  از  الوروف  سرگئى 
برخى مناطق بوسنى و هرزگوين ابراز نگرانى كرد. وى 
با هدف مشاركت  به كارگيرى جوانان توسط داعش 
آنها در فعاليت هاى تروريستى را براى امنيت منطقه 
برخى  مشاهده  از  افزود:  ادامه  در  و  خواند  خطرناك 
فعاليت هاى داعش در كوزوو و چندين نقطه در بوسنى 

و هرزگوين بسيار نگران هستيم. 

 مقام معظم رهبرى، در خجسته سالروز بعثت 
پيامبر گرامى اسالم حضرت محمد(ص)، در 
ديدار جمعى از مسئوالن و كارگزاران نظام، 
قشرهاى  و  اسالمى  كشورهاى  سفراى 
مختلف مردم، با تأكيد بر لزوم بهره گيرى 
از درس هاى بعثت براى مقابله هوشيارانه با 
جاهليت مدرن امروز كه بسيار خطرناك تر 
و مجهزتر از جاهليت قبل از اسالم است، 
استكبار و در رأس آن آمريكا را عامل اصلى 
و  دانستند  مدرن»  «جاهليت  شكل گيرى 
جمهورى  گذشته  سال   35 تجربه  گفتند: 
اسالمى ايران، نشان داده است امت بزرگ 
اسالمى با حفظ دو اصل «بصيرت» و «عزم 
اين جاهليت  و همت» مى تواند در مقابل 

بايستد و آن را شكست دهد.

برادركشى و تسلط گروه هاى 
تروريستى در منطقه از مصاديق 

«جاهليت مدرن»

حضرت آيت ا... خامنه اى با تأكيد بر اينكه 
شرايط كنونى كشورهاى اسالمى و ناامنى، 
برادركشى و تسلط گروه هاى تروريستى در 
از جاهليت  نمونه هايى  منطقه،  كشورهاى 
طراحى  نتيجه  كه  است  امروز  مدرن 
آنها  رأس  در  و  استكبارى  قدرت هاى 
آمريكاست، گفتند: آنها براى اجراى اهداف 

شوم و حفظ منافع خود، از تبليغات گسترده 
مبتنى بر دروغ نيز استفاده مى كنند كه نمونه 
آن ادعاى آمريكايى ها در مبارزه با تروريسم 
است. رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه 
آمريكا به دنبال تأمين امنيت منطقه خليج 
فارس نيست و صالحيت اظهارنظر در اين 
منطقه  اگر  گفتند:  ندارد،  هم  را  خصوص 

كشورهاى  همه  باشد،  امن  فارس  خليج 
از اين امنيت بهره مند خواهند شد  منطقه 
اما اگر خليج فارس ناامن شود، براى همه 

كشورهاى منطقه ناامن خواهد بود.

طراح و عامل اصلى حوادث
 يمن آمريكاست

ديگر  نمونه  خامنه اى  آيت ا...  حضرت 
مبنى  آمريكايى ها  ادعاى  بودن  دروغ  از 
را،  منطقه  امنيت  حفظ  براى  تالش  بر 
افزودند:  و  خواندند  يمن  تأسف بار  اوضاع 
و  كودكان  كشتار  صحنه  به  يمن  امروز 
عامل  كه  است  تبديل شده  بى گناه  زنان 
آن كشورهاى به ظاهر مسلمان هستند اما 

طراح و عامل اصلى آن، آمريكاست. 

در ماه رجب كه ماه حرام است، 
بر سر مردم بى گناه يمن 

بمب و موشك ريخته مى شود

ايشان ملت هاى يمن، بحرين و فلسطين 

و  دانستند  مظلوم  ملت هاى  جمله  از  را 
در صدر  كه  حالى  در  كردند:  خاطرنشان 
اسالم، مشركين مكه در ماه حرام، جنگ 
در  يمن،  در  امروز  مى كردند،  متوقف  را 
سر  بر  است،  حرام  ماه  كه  رجب  ماه 
موشك  و  بمب  اين كشور  بى گناه  مردم 
با  اسالمى  انقالب  رهبر  مى شود.  ريخته 
دستور  مظلوم  از  حمايت  اينكه  بر  تأكيد 
صريح اسالم است، افزودند: ما هر اندازه 
كه بتوانيم از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله 

خواهيم كرد.

عربستان در روند كمك هاى 
انسان دوستانه به يمن 

كارشكنى مى كند 
 

آفريقاى  عربى  معاون  اميرعبداللهيان 
تالش  به  اشاره  با  خارجه  امور  وزارت 
سازمان ملل براى ارائه كمك هاى انسان 
دوستانه، اظهار كرد: عربستان در دو مسير 
كمك هاى  روند  و  آتش بس  به  پايبندى 
انسان دوستانه به شدت كارشكنى مى كند. 
وى خواستار تالش بيشتر سازمان ملل و 
همه كشورهايى كه كمك هاى انسانى به 
به صنعا و  از مسير مستقيم هوايى  يمن 
تمامى فرودگاه هاى اين كشور اختصاص 

داده اند، شد.

محفل انس با قرآن با حضور قارى مصرى احمد بن يوسف االزهرى در بقعه شهداى باقريه بيرجندعكس روز 

رهبر معظم انقالب: ما هر اندازه كه بتوانيم از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله خواهيم كرد

خليج فارِس ناامن، براى همه ناامن خواهد بود

تهديدات آمريكايى ها «ُكرى خوانى قبل از مسابقه» است

رئيس فراكسيون اصولگرايان مجلس، تهديدات اخير آمريكايى ها 
عليه ايران را «ُكرى خوانى قبل از مسابقه» خواند و گفت: اين 
رفتارها، نوعى كار تبليغاتى روانى براى باج خواهى است.حدادعادل، 
درباره مفهوم تهديدات اخير رئيس جمهور و برخى مقامات آمريكا 
عليه جمهورى اسالمى تصريح كرد: اينها مانند «ُكرى خواندن» 
مربى ها قبل از شروع مسابقه است وگرنه كسى كه پاى ميز مذاكره مى نشيند، معناى 

عاقالنه اين كار را مى فهمد كه گزينه مذاكره بهتر از گزينه هاى ديگر است.

توافق هسته اى به جديت طرف هاى مذاكره بستگى دارد

 وزير امور خارجه ايران در خصوص رسيدن به توافق هسته اى 
با گروه 1+5 ابراز اميدوارى كرد. ظريف گفت: رسيدن به يك توافق 
 جامع امكان پذير و محتمل است، مشروط به اينكه طرف هاى 
مذاكره با ايران در اين خصوص جديت الزم را داشته باشند. وى با 
 انتقاد از تكرار ادعاهاى واهى عربستان در قبال مذاكرات هسته اى 
افزود: دليلى براى نگرانى وجود ندارد. تاريخ نشان داده است كه ما هيچگاه در پى تسلط در 

منطقه نبوديم و فعاليت هاى هسته اى خود را نيز با مقاصد صلح آميز انجام داده ايم.

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

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

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

 عنوان
پروژه

 موضوع
 مدتمحل اجراقرارداد

مبلغ برآورد (ريال)پيمان
 نوع و مبلغ تضمين
 شركت در مناقصه

(ريال)

 آخرين مهلت
 دريافت اسناد

مناقصه

 آخرين مهلت
 تسليم

پيشنهادها

 بازگشايي
نوع قراردادپاكت ها

 تكميل
 كتابخانه
 مركزى
قاين

 تير ريزى
3/114/052/905 ريال2 ماهشهر قاينطبقات

 ضمانت نامه
 بانكى و به مبلغ

15/880/000 ريال
 رأس ساعت 94/2/3114

94/3/10
 رأس ساعت 13

94/3/11

 بخشنامه سر جمع
(متر مربع زير بنا)

فراخوان  مناقصه عمومي يك مرحله اى
اداره كل كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبي در نظر دارد: پروژه عمراني ذيل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به شركت هاي 
ساختماني داراي صالحيت (حداقل رتبه 5 ابنيه) واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد از تاريخ نشر 
اين آگهي براى دريافت اسناد مناقصه به آدرس بيرجند- ميدان شهدا - تايپ و تكثير مهرداد رايانه مراجعه فرمايند. همچنين متقاضيان 

محترم مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 09151603258 تماس حاصل نمايند.

امور عمرانى اداره كل كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبى

رهــن - اجــاره
يك باب مغازه 85 مترى همكف

  و 85 متر زيرزمين تجارى
 واقع در خيابان نارنج
09155621084

اطالعيه مسكن
قابل توجه همكاران محترم فرهنگي استان خراسان جنوبي

شركت تعاوني مسكن فرهنگيان درميان بيرجند در نظر دارد: 40 عضو جديد براى تكميل ظرفيت پروژه در شرف احداث خود واقع 
در بيرجند مفتح 28 روبروي اداره كل تربيت بدني از ميان همكاران شاغل، بازنشسته، دانشجو و مستمري بگير استان خراسان جنوبي 
كه داراي تمكن مالي مناسب مي باشند ثبت نام به عمل آورد. متقاضيان مي توانند در روزهاي زوج از ساعت 17 الي 19 به دفتر 

شركت واقع در بيرجند- خيابان نارنج- مابين نارنج 7 و 9 مراجعه و يا با شماره 09155621084 تماس حاصل نمايند.
بديهي است اولويت بر اساس واريز وجه خواهد بود.

اميني - مديرعامل
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امالك و مستغالت

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

09155496373

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

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش 5سهم آب 
ازحيدرآبادباالباحدود400اصل
 نهال زرشك 09151636426
فروش زمين كارگاهى625 متر 

موقعيت مكانى عالى
 09331634653

فروش آپارتمان حدود 110متر زير 
بنا واقع در دولت 31فى 135م

 09157566606

فروش منزل وياليى در دو طبقه با 
زير بناى 220متر مسكونى و تجارى 

فى 400م   09159632290 

فروش امتياز آپارتمان فا ز2ارتش 
واقع در خيابان شهيد ناصرى

 فى توافقى  09353242617 

فروش زمين امير آباد
 انتهاى امام على فى22م

 09398771500
فروش زمين فروشى اميرآباد 
ديواركشى پروانه سه طبقه 

 09138317703

فروش امتيازآپارتمان كارگشاحاشيه 
   فلكه سفيراميد-معاوضه باخودرو 

 09155620983

فروش يامعاوضه زمين 125مترى  
     حاجى آبادحاشيه امام خمينى. 

 09151650613

فروش منزل كلنگى واقع در 
خيرآبادنوداراى شرايط وام

 بافت فرسوده    09158630372 
فروش آپارتمان با امكانات كامل 

متراژ110قيمت 155م+
وام10م   09155610426 

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

    فى كارشناسى 09195605878
فروش انواع زمين درمحل 

چاه برزگانى وروستاى مزگ 
 09388974795

فروش فورى يك واحد آپارتمان 
تمام فول ,سند آزاد,زيرقيمت بازار  

 09155620424
فروش واحدتجارى در بهترين 
موقعيت مجتمع هالل طالقانى 

 09133551599

فروش آپارتمان 63متر- سندآزاد 
طبقه سوم- افتابگير امكانات 

 09128066042

فروش منزل وياليى دونبش داراى 
 پايان كارواقع در حسين آباد يامعاوضه 

با آپارتمان  09151635436 
فروش زمين كشاورزى درسورگ 
360متر 15درخت زردالو و بادام  

 09353488494

فروش زمين انتهاى حاشيه خيابان 
مصطفى خمينى 160متر مترى 

700000تومان  09151632566 

فروش منزل وياليى بنا 140متر  
معصو ميه فى .130م سند

 شش دانگ   09151600337 

فروش 6ساعت آب ازچاه عبداللهى 
زمين 20000مترواقع درمعصوم آباد 
   فى كارشناسى  09157201840 

فروش منزل واقع در خودشكرآب به 
متراژ 120متر جديد ساز فى 40م 

09154957271
فروش 2قطعه وياليى شمال.

(لب دريا)هرقطعه 240متر.آماده 
ساخت،70م  09191044920 

فروش يامعاوضه منزل بلوار شعبانيه 
200مترزمين شمالى270 بنا فى 
كارشناسى  09155614099 

فروش منزل ويالى چهكند 
150مترقيمت توافقى
 09153613029

فروش زمين نرجس 
شمالى 144 متر

 09158529895

فروش يك واحد آپارتمان به 
مساحت 75 متر(مفيد)دوخوابه 

     طبقه سوم 09159658433 

فروش آپارتمان خيابان نارنج 
زيرفى بازار باكليه امكانات 

   وطراحى داخلى 09153633422 

فروش يا معاوضه 
آپارتمان تجارى_ادارى دو كله

 09387876811

فروش آپارتمان مشهد 75 متر 
نزديك به حر م معاوضه با آپارتمان 

در بيرجند  09155614522 

فروش 60متر مغازه تجارى در 
خيابان عدل بين عدل22و24
       فى بنگاه  09159645585 

فروش يك قعطه زمين به مساحت 
300متر.باموقعيت عالى روستاى 
شمس آباد    09158345832 

فروش فورى آپارتمان 110 مترى  
در مرحله تاسيسات حاشيه خيابان 

 09151613167

فروش يامعاوضه منزل تازه ساز 
درحسين آبادسادات بازمين داخل 
شهرياماشين  09158650989 

فروش آپارتمان 85مترى سايت  
 ادارى.با كل امكانات و كاغذ ديوارى  

 09153635526

فروش منزل وياليى باز سازى شده 
در مدرس فى450 
 09155623107

فروش منزل وياليى دونبش داراى 
پايان كارواقع در حسين آباد 

 09151635436
فروش باغ معصوم آباد روبه روى 

شن شويى 5هزارمتر يك ساعت آب 
 09159611753

فروش منزل وياليى
           شيك اميرآباد  دو خوابه 

 09351444398
فروش منزل يا معاوضه در بهترين 
موقعيت بلوار شعبانيه200 متر 

زمين270 بنا  09359620472 

فروش يا معاوضه دو باب 
مغازه حاشيه خيابان امامت  

 09155613291
فروش ملك 150متر باكاربرى 

تجارى مسكونى داراى برق سه فاز 
 09156046559

فروش باغ با آب 
ودرخت 3 ساله

 09155600602

فروش منزل نيمه سازدركالته 
بجد155متردونبش
 09157408805

فروش باغ تقاب معصوم 
آباددرمتراژمختلف
 09375620458

فروش امتيازارتش
 با27م واريزى 34م
 09301209479

فروش منزل ويالى درحاجى
 آبادامامت1متراژ80مترزيربنا70

 09151633742
فروش باغ سرچاه زينى به متراژ 
1200متر با 40 متر مسكونى و 

   35 درخت ثمرده 09105451251 
فروش آپارتمان چهكند 75متر 

تكميل دوخوابه50م نقد
+20م وام  09156667648

فروش زمين180متر،حاجى 
آبادآخرخيابان ولى عصر،سنددار

 09156203703

فروش فورى امتيازشركت مولوى
 سه طبقه روى پيلوت با10م واريزى 

 09153611601

فروش آپارتمان80متر سندآزاد
 طبقه چهارم سجادشهرامامت

 فى كارشناسى  09158671542 

فروش يا معاوضه يك باب منزل 
وياليى تازه ساز واقع در قاين 

 09153610632

فروش منزل قديمى 
واقع درروستاى خراشاد

 09157266196

فروش1000متر زمين مزروعى 
با1ساعت آب قنات در روستاى 

ميرعلى 09159645585 
فروش منزل60مترى دونبش

    بسيار شيك   شهرك شهيد مفتح 85م 
 09151600541

فروش يامعاوضه آپارتمان 
ازفاز5 شهردارى 85 مترى فول 

  امكانات فى 60م 09156653708 

 فروش 3200مترزمين درمعصوميه 
باموقعيت عالى جهت كارگاه
 ياتاالر   09376250669 

فروش سه واحد تجارى به 
متراژ60متر  در خيابان 17شهريور 

 09105090425

فروش زمين وياليى كالته 
ميرعلى داخل محدوده روستا 

09155615679

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

رهن و اجاره  

به يك واحد آپارتمان در محدوده 
مدرس پاسداران معلم جهت اجاره 

نيازمنديم  09364475978

رهن واجاره طبقه همكف حياط 
مستقل واقع در خيابان غفارى 
بزرگمهر   09151603286 

رهن واجاره منزل 2خوابه
 واقع در17شهريور
 09151614854

جوياى آپارتمان اجاره اى. ترجيحا 
سجادشهر.سپيده. انقالب

. يا سايت ادارى  09359949048 

اجاره مغازه 120مترى
 روبرو هتل مقدم

 09155614593

رهن و اجاره واحد آپارتمان واقع در 
شمال شهر؛خيابان الهيه

 09157210219

اجاره يك وا حد مسكونى در خيابان 
شهيد كاوه مدرس به متراژ 150متر 

 09158643712

رهن و اجاره مغازه.نبش بولوارغفارى 
وغفارى3به متراژ17مترمربع

 09151613869

اجاره  مغازه ى 40مترى
 واقع درسجادشهرامامت2

 09151641602

مغازه اجاره اى چهكند
 50 متر .كف سراميك ديوار تا 
    سقف كاشى .09156667648 

اجاره منزل وياليى 
در نهبندان

 09153632761
 

خودرو پرايد

خريدارحواله پرايد111خشك
سفيد، نقد20 ميليون 

 09357322090

فروش هاچ بك 84فول سفيد
 تميز فى11

 09196062070

تعويض برايد مدل 78سالم بيمه
    با بيكان وانت مدل 84 85 86 

 09152694134

فروش فورى پرايددوگانه كارخانه 
    مدل87 بيمه 6ماه فى11,200م 

 09159624921

فروش پرايدsx141 مدل 90 دوگانه 
دستى منبع بزرگ يك گلگيرعقب 

رنگ   09151027322 

فروش فورى پرايد مدل87خانگى 
قيمت توافقى.

 09158658114
فروش يك دستگاه پرايدمشكى 

دوگانه مدل84 
 09154947250

فروش پرايدسفيد مدل 79 بيمه 
5ماه دور رنگ قيمت 7/800 

 09101811126

فروش پرايد مدل 89 سفيد 
بدون رنگ قيمت 16 م

 09153634828

فروش پرايدمدل79سفيدتمام رنگ 
شاسى سالم بيمه 5سال تخفيف 
 09158629388      فى6م 

فروش پرايد 141 نقره اى دوگانه 
كارخانه بدون رنگ مدل 86

  فى 11/500 م .09151649019 

فروش پرايد89سفيد دو گلگير رنگ 
فى13/300م

 09155619059

فروش پرايد  سفيد مدل 1387 
كاپوت تعويض  

  فى 11/300   09381050517 

فروش هاچ بك مدل79 فنى عالى 
10 ماه بيمه10سال تخفيف 8م 

 09010268205

فروش پرايد 86  نقره آبى متاليك 
فنى و ظاهرى عالى

فى: 11,100   09155638151 
فروش پرايد مدل 84 سفيد بيمه 
يكسال تخيف 9 سال الستيك نو
     فى 9500   09159625001  

خودرو پژو

فروش پژو405 مدل 91 رنگ سفيد  
فى توافقى

09151603286 

فروش پژو 206 مدل 88 بدون رنگ 
     بيمه تا برج 11 قيمت 25م. 

 09153625071
فروش 206مدل 84

رنگ تعويضى فى توافقى
 09159646081

فروش405مدل81 تميز دوگانه،
بيمه برج6،فى:توافقى ياتعويض

 09155619686

فروش پژو 206مدل88رنگ نوك 
  مدادى اتاق تعويض يك سال بيمه 

فى 19 م  09151635337 

فروش يا معاوضه آردى سفيد 
مدل82 بير نگ

 09155614099

فروش آردى 84رنگ يشمى 
كم كار _فوق العاده تميز

09368417693 

خريدارحواله پارس ال ايكس
 تحويل مرداد 94 
 09153635766

فروش پژو405 مدل86
رنگ نقره اى,بيمه تا برج4

بدون رنگ  09157556288 

خودرو متفرقه

فروش ال 90مدل89نقراى
 فول فى توافقى

09151603296 

فروش پى كى84نقره اى تخفيف 
10سال بيمه 6ماه معاوضه 

باوانت85-84  09157403098 

فروش پى كى مدل 82مشكى
 موتور سالم الستيك نو بيمه 11ماه 

فى 5800   09158615174 

خريدار موتور هندا تميز
 مدل 87. 88 . 89
 09105457864

فروش پى كى نقره اى مدل 83
بدون رنگ 10سال تخفيف بيمه
 فى 6/500   09154957271 

فروش پى كى مدل 82 مشكى تميز 
تا برج 6 بيمه 6 سال تخفيف

 فى 7/500م  09395244901 

فروش ريو 89سفيد
 بيمه وال ستيك كامل
 09151632577

فروش مزدا دو كابين دو گانه 
مدل 90سفيد فى توافقى 

09151603286

فروش پاترول 6سيلندرهيدروليك 
كولربيمه الستيك  كامل يا معاوضه 

با پرايد 09151638892 
فروش سيلو81.سبز كم رنگ.كاپوت 
نصفه رنگ.روكش.كف پوش .دزدگير..

فى 12م   09391285477 

فروش مزدا تك كابين بنزينى مدل 
90 سفيد بيرنگ با كفى پالستيكى     

فى29.500      09151609887 

فروش هنداشباب150سى سى 
تامهربيمه

09367720017

فروش  موتورسيكلت200سى 
سى مدل 91بابيمه فى 5م 

 09105474836

فروش ام وى ام مدل 90 چهار 
سيلندر رنگ سفيد روكش چرم فى 

16 م  09151642553 

خريدار
 وانت تك تميز تا8م
 09398771500

فروش پى كى بژبيمه 11ماه 
تخفيف كامل فى 8300مدل 85 

بى رنگ  09151613504 

فروش يا معاوضه شرولت نوا دنده 
اتومات فنى سالم بيمه 94,6  

 09151638853

فروش بيل مكانيكى هيدرومك
 مدل 2007 تميز
 09154969261

فروش ومعاوضه ليفان 520 مدل 
88 بدون رنگ موتورى كامالسالم  

 09151603994

فروش فورى موتور پيشتاز 
مدل 94خشك بدون بنزين 
رنگ مشكى09158635610 

فروش موتورسيكلت 
       مدل 85فاقد پالك فى 300 

 09158605281

فروش پى كى مدل 83بيمه يكسال 
موتورى سالم سندتك برگ،

 6500 م   09158632953 

 تويوتاكرونا،مدل1992رينگ 
اسپرت،4شيشه واينه هابرقى
فى 14م   09375410065 

فروش وانت مزدا تك كابين سفيد 
مدل86فوق العاده تميز

25م   09155614593  
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متفرقه
فروش لوازم

 آرايشگاه زنانه.
 09351102373

فروش ويترين و پيشخوان مغازه در 
حد نو،بدون زدگى باقيمت مناسب 

 09159354735  

فروش 4حلقه الستيك دوو 
سيلو هندى 10روز كاركرد 

09126155786

فروش درب ورودى آپارتمان دو 
تيكه با چارچوب و قفل كامپيوترى 

09156043236

واگذارى تاكسى تلفنى فعال 
قيمت 10ميليون

 09395619072
فروش دستگاه درازونشست 

فى80هزار
 09155408681

فروش مغازه پوشاك زنانه واقع 
در زيرزمين پاساژ سادسى با كليه 

اجناس   09157210414 
فروش لوازم دست دوم 

گازسوز LPG  خودرو سوارى 
 09365633233

فروش تعدادى 
كندوى خالى

09153613915 

فروش يك عددتوپ فوتبال(چمن) 
  ماركDHS معاوضه باتوپ فوتسال 

 09394508644

فروش تانكر نفتى ورق سياه 
1700  ليترى تميزفى توافقى  

09159647810

خريدار تانكر ورق سفيد
 حدود 15000 ليترى

 براى حسينيه 09373985930 

واگذارى سوپرماركت
 با تمام وسايل واقع درمعصوميه 

 09128548260

فروش يك عدد درب آپارتمان 
عرض 1/20 همراه باچهارچوب
 قفل كليد  09151602437 

فروش دوچرخه20كمكدار200هزار
     وجى پى اس ماشين 90هزار 

 09158629388
فروش دوربين مداربسته ديد 

درشب و دزدگير با كليه امكانات. 
 09157405909

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

 09157710431
فروش چهار حلقه رينگ
 السيتك اسپرت پرايد 

 09354961865

فروش گالرى كيف و بدليجات 
روبروى پارك آزادگان بابهترين 
موقعيت   09368990835 

فروش يك دستگاه تاپينگ 
سرد و1دستگاه يخچال ايستاده 

 09155611601

فروش چهار حلقه الستيك نو بارز با 
رينگ اسپرت  قيمت 850 هزار 

 09159659386

فروش 3عدد ميز اينه ام دى اف 
سفيد مشكى نو مناسب آرايشگاه 

 09354968270

فروش فريزر. يخچال.قفسه.
       ميزدخل.سايبان جهت سوپر 

 09333812805
خريدار لوله دست دوم

 جهت داربست تاك انگور 
 09151606365

فروش يك دستگاه تيلر  16  
اسب باتمام امكانت مبلغ3/5 م. 

09151642617

فروش 
يك سيستم گاز ال پى جى 

09154957419 
فروش لوازم دست دوم 

گازسوز LPG  خودرو سوارى  
09153634600

فروش آرايشگاه باتمام وسايل
     با موقعيت عالى.دودهنه مغازه. 

 09105463787

فروش مقدارى كفش زنانه 
مردانه بچه گانه به صورت كلى 

 09151639008

فروش تعدادى الستيك كاركرده 
پرايدورينگ اسپرت استيل پرايد
در حدنو    09151600341 
فروش كمپرس نيسان سالم

 با وسايل جانبى 
 09156659228

فروش 2 عددالكتروگيربكس تك 
فاز+20مترشافت آهنى50و55ميل 

 09153621585

فروش يك دستگاه 
نان لواش پز

09157200457 

 رايانه و همراه
خريدار

پرينتر چندكاره دست دو
 09153639984

فروش يك تبلت 10اينچ اچ تى سى 
  جت استريم فى 700هزارتومان 

 09014202361

فروش مودم واى فا، 
چهار پورت، 65 تومان
 09156176610

خريدارگوشى لمسى دست دو
سالم تاصدتومان 
 09105463787

فروش گوشى نوكياc3لمسى
 وصفحه كليد-ميزكامپيوتركمددار

09153638963

 فروش كامپيوتر
پنتيوم 4 گرافيك 512 ، 

رم  1 گيگ  09300011815 

جوياى كار

جوانى 22ساله مجرد آماده همكارى 
در كليه آشپزخانه ها به عنوان كمك 

آشپز  09305100280 

نيازمند تعدادى بازارياب باتجربه
با روابط عمومى باال 
 09157553403 

جوياى كار. آماده همكارى با نانوايان.
  چونه گير لواش و تفتان و نان درآور 

 09368417802

جوياى كار.داراى گواهينامه ب2
و خودروى پرايدتميز
 09158637191

دعوت از بازارياب فعال و باتجربه 
جهت امور تبليغات 
 09381857310

به يك شاگردساده يانيمه ماهر 
جهت كار درنجارى كابينت سازى 

نيازمنديم  09158654340 

به دونفرجوشكار(اسكلت)
 نيازمنديم 

 09151643697
آژانس مدرس به تعدادى راننده با 

خودرو بصورت تمام و نيمه وقت   
نياز مند است  09153636224 

راننده پايه يك بامدرك ديپلم 
آماده همكارى

09153613845
جوان متاهل با سوارى چرى آماده 

همكارى با ارگانهاى دولتى و 
خصوصى   09159639352 

  به تعدادى راننده با خودروى دوگانه 
بصورت تمام وقت و نيمه وقت  
      نيازمنديم   09155638311 

لوازم منزل

فروش يخچال فريزر دو قلو سفيد 
  الكترواستيل قيمت 1/300م 

 09153626412

فروش يك دست مبل راحتى كرم 
قهوه اى 7نفره با3ميز عسلى

 09153637019

فروش مبلمان استيل 9 نفره با ميز 
غذاخورى 6 نفره و گنجه 

 09155629868

فروش يك جفت قالى دست بافت 
طرح خشتى با بافت بسيار عالى 

        فى 8 م      09158641095 

فروش ال سى دى ال جى 
    32اينچ با ميز و دستگاه ديجيتال 

 09153635526

فروش تلويزيون پارس21 
140هزار تومان

 09159639138
فروش كولر روميزى.موتور ژن 

تبريز. با چارپايه،دريچه 
 09153635526

فروش 8تخته فرش9مترى زمرد 
اصل سرمه اى نقش كرمان 

 09153613797
فروش كولرآبى  ارج روميزى

قيمت 160
 09305584421

دوتخته گليم فرش6مترى 
        تميز بدون عيب400تومان 

 09010795130


