
افزايش 40 درصدى بودجه شهردارى ها
در گردهمايى شهرداران استان مطرح شد:

از يارانه انصراف بدهيد لوازم كم مصرف بگيريد 

ارتباط تمام مشكالت به تحريم ها
 خطاى استراتژيك است

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
تحريم بايد رفع شود اما گره زدن تمامى مسائل...

واردات صنايع دستى خارجى، عاملى
 براى ضربه زدن به صنايع دستى داخلى

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى گفت: امروز به 
داليل متعدد از قبيل مهاجرت روستاييان به شهر...
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اينجا گل هنر شكوفا مى شود/ صفحه 4
يارانه  از گرفتن  ايران گفت: به دولت پيشنهاد داده ايم كسانى كه  انرژى  مديرعامل سازمان بهره ورى 
انصراف دهند به ميزان مبلغ يارانه دريافتى در طول يك سال، لوازم خانگى با راندمان باال و مصرف كم 

دريافت كنند. (ادامه در صفحه 2)

آخرين مهلت دريافت 
كارت كنكور اعالم شد

مهر : مشاور عالى سازمان سنجش گفت: داوطلبان تا 
چهارشنبه20 خرداد فرصت دارند از كارت خود پرينت 
بگيرند.توكلى افزود: داوطلبان مى توانند با مراجعه به 
سايت سازمان سنجش پرينت كارت خود را تهيه كنند.

اكثر خودروسازان در قيمت گذارى 
جديد جريمه مى شوند

فارس : رضا شيوا رئيس شوراى رقابت با بيان اينكه 
در قيمت گذارى جديد خودروها، اكثر خودروها بابت 
عدم برخوردارى از كيفيت مناسب جريمه مى شوند، 
قيمت گذارى   تكليف  شدن  مشخص  براى  گفت: 

خودروها منتظر اظهارنظر مجلس هستيم.

برگزارى جلسه ستاد ملى ساماندهى 
جوانان تا پايان خرداد   

ملى  طرح هاى  كل  اداره  سرپرست  نورى  ايسنا: 
انجام  به  توجه  با  گفت:  جوانان  و  ورزش  وزارت 
ملى  ستاد  جلسه  است  قرار  دستگاه ها  با  مكاتبات 

سازماندهى جوانان تا پايان خردادماه برگزار شود. 

تحصيل رايگان دانش آموزان الزم 
التعليم در مدارس آموزش از راه دور

مهر: مدير كل آموزش از راه دور وزارت آموزش گفت: 
امتحانات مدارس آموزش از راه دور با نظارت دقيق 
مناطق آموزش و پرورش برگزار مى شود. شاهمرادى  
التعليم در  آموزان الزم  تصريح كرد: تحصيل دانش 
مدارس آموزش از راه دور رايگان است. كسانى كه از 
ابتدايى به باال اجازه تحصيل در مدارس روزانه را دارند 

مى توانند رايگان در اين مدارس حضور يابند.

سومين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان 

روانشاد غالمحسين كفائى 
را با ذكر فاتحه و صلوات گرامى مى داريم.

روحش شاد و يادش جاويدان

فرزندان

جناب آقاى مهندس بهرام ساتليخ محمدى
مديرعامل محترم شركت دان و علوفه شرق

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامى تان 

شادروان باباقلى ساتليخ محمدى 
را خدمت جناب عالى و خاندان محترم تسليت عرض نموده

 از درگاه ايزد متعال، براى آن عزيز سفر كرده علو درجات و براى 

بازماندگان صبر و اجر جزيل خواستاريم.

اشرفى ، خزاعى نژاد ، عاملى نيا

فروش ويژه كولر آبى از 150000 تومان ...    شرح در صفحه 4

 دو نفر نسخه پيچ مسلط به 
نرم افزار براى كار در داروخانه نيازمنديم.

32422882 - 09366930076

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون 
كار و رفاه اجتماعى

تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه 
 دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    
 تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار

جناب آقاى مهندس بهرام ساتليخ محمدى
عضو محترم هيئت نمايندگان اتاق بيرجند

با نهايت تاسف و تاثر فقدان برادر گرامى تان را خدمت جناب عالى 
و خانواده محترم تسليت عرض نموده

 از درگاه خداوند متعال براى آن مرحوم غفران واسعه الهى 
و براى بازماندگان محترم صبر و شكيبايى مسئلت داريم.

اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

جناب آقاى حاج حسن رضا يزدانى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى
كه نشان از درايت و توان باالى مديريتى شما مى باشد
تبريك عرض نموده ، براى شما آرزوى موفقيت داريم.

خانه مطبوعات استان خراسان جنوبى
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معاون امور اجتماعى سازمان بهزيستى كشور با بيان اينكه كشور ما از نظر شاخص هاى اميد و شادى در جهان در رتبه هاى متوسط قرار مى گيرد، گفت: نشاط 
به خودى خود در جامعه اتفاق نمى افتد و بايد همه مردم و دستگاه ها در ايجاد اين احساس كمك كنند. به گزارش ايسنا، مسعودى فريد گفت: ما از لحاظ 
شاخصه هاى نشاط در جهان در سطح متوسط قرار داريم و اگر نمره اى از يك تا 10 را در نظر بگيريم، نمره مردم ايران در اميد و شادى حدود 5,5 است.

رتبه ايران در شاخص هاى اميد و شادى در دنيا 

معرفى مشموالن وام 80 ميليونى مسكن

مدير عامل بانك مسكن با اعالم مشموالن دريافت 
80 ميليون تومانى مسكن از امكان افزايش اين نوع 
وام در آينده خبر داد. به گزارش مهر، محمدهاشم 
بت شكن تصريح كرد: افرادى مى توانند از اين نوع 
تسهيالت استفاده كند كه تاكنون از تسهيالت بانك 
مسكن و ساير بانك ها جهت خريد، احداث، تعمير و غيره در بخش مسكن 
استفاده نكرده باشند، همچنين از امكانات دولتى در بخش مسكن برخوردار 
نبوده و متاهل يا سرپرست خانوار باشند. وى، حداقل متوسط موجودى در 
هر دوره 6 ماهه براى وام 80 ميليونى را 13.5 ميليون تومان و براى 60 
ميليونى را 10 ميليون تومان و براى وام 40 ميليونى را 6 ميليون و 700 هزار 
تومان ذكر كرد و گفت: اگر شوراى پول و اعتبار نرخ سود را كاهش دهد، ما 

هم نرخ سود اين تسهيالت را كاهش خواهيم داد.

 بازار صدور قبوض نجومى داغ شد

مسئوالن صنعت برق ايران در حالى خود را براى 20 
روز پر مصرف برق تابستان آماده مى كردند كه با ورود 
به نيمه دوم خرداد به نظر مى رسد مشتركان خانگى 
امسال قصد دارند ركوردهاى مصرف برق را با وجود 
افزايش قيمت اين حامل انرژى ارتقا دهند. به گزارش 
مهر، آرش كردى مديرعامل توانير با اشاره به پيش بينى رشد 6 درصدى مصرف 
برق براى تابستان سالجارى، خطاب به مشتركان پر مصرف خانگى تاكيد مى 
كند: با توجه به پيك مصرف برق در فصل تابستان براي آن دسته از مشتركان 
پر مصرف برق، تعرفه هاي سه گانه اعمال خواهد شد. بر اين اساس پيش بينى 
مى شود با توجه به افزايش 17 درصد قيمت برق براى تابستان سالجارى، 
افزايش مصرف اين حامل انرژى در ساعات پيك ضمن افزايش بار مالى 

صورت حساب، بازار صدور قبوض نجومى برق را حسابى داغ كند.

ستاد اجرايى فرمان حضرت امام
 امسال 10 بيمارستان مى سازد

براساس  امام(ره)  حضرت  فرمان  اجرايى  ستاد 
قراردادى كه با وزارت بهداشت امضا كرد، امسال 
10 بيمارستان حدوداً صد تخته (در مجموع هزار 
كه  محرومى  شهرهاى  در  را  بيمارستانى)  تخت 
بيمارستان ندارند، مى سازد. به گزارش فارس، بر اساس اين تفاهمنامه 
جنوبى) ،   فردوس( خراسان  بانه،  شهرهاى  در  بيمارستان   10 است  قرار 
درگز، نى ريز، بهار، مينودست، قرچك، ميانه، گرمسار و باغ ملك ساخته 
شود. مخبر دزفولى گفت:  ميزان پيشرفت اين بيمارستانهاى ناتمام كه 
براى تكميل ساخت به ستاد اجرايى فرمان امام داده شده است متنوع 
كه  طورى  به  دارد  وجود  آنها  بين  در  پيشرفته  درصد  تا 90   5 بين  و 

بيمارستان فردوس 74 درصدپيشرفت داشته است.

امروز 19 خرداد 1394 مصادف باخطر انفجار بيكارى در كمين بازاركار/ دوره انتظار براى كار 2 سال شد
 21 شعبان 1436 و 9 ژوئن 2015

شورش مردم تبريز عليه خودكامگي «محمدعلي 
شاه قاجار» (1287 ش).

محمدحسن  «سيد  آيت  ا...  بزرگوار  فقيه  رحلت 
الهي طباطبايي» (1347ش).

درگذشت آيت ا... شريعتمدارى جهرمى (1390ش).
درگذشت ابن بصيص زبيدى ، نحودان و لغت       شناس 

مشهور يمني سده        هشتم هجرى (768ق).
درگذشت شمس        العلماء، عالم، اديب و شاعر (1345ق).

روسيه  امپراتور  نامورترين  كبير»  «پتر  تولد 
(1672م).

«آبراهام  توسط  آمريكا  در  برده داري  قانون  لغو 
لينُكلْن» (1862م).

درگذشت «چارلْْز ديكنز» نويسنده و رمان نويس 
شهير انگليسي (1870م).

اختراع آنتن امواج صوتي توسط «گوليلمو ماركوني» 
(1896م).

تقويم مناسبت هاى  روز

از يارانه انصراف بدهيد 
لوازم كم مصرف بگيريد 

سيدحسين  تسنيم،  گزارش  به   (1 صفحه  از  (ادامه 
لوازم  گذاشتن  اختيار  در  با  كرد:  اظهار  سجادى 
كم مصرف برقى مانند يخچال، به افرادى كه از يارانه 
لوازم  اين  توليد  سويى صنعت  از  مى دهند،  انصراف 
رونق مى گيرد و از سوى ديگر افرادى كه از گرفتن 

يارانه انصراف داده اند منتفع خواهند شد.

 ساعت كارى ماه رمضان كاهش مى يابد؟
ماه  اولين  در  يازدهم  دولت  گذشته  سال  ايسنا: 
رمضان فعاليت خود، نسبت به كاهش ساعات كارى 
اقدام نكرد و با اعتقاد به مغايرت هاى قانونى اين 
موضوع از آن خوددارى كرد. اين در حالى است كه 
 نوبخت - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى- 
بر  مديريت خدمات كشورى  قانون  كه  كرد  اعالم 
كه  اقدامى  و  دارد  تاكيد  هفته  در  كار  ساعت   44
در سال هاى قبل در ارتباط با كاهش ساعت كارى 
انجام مى شد مورد اعتراض مجلس بود، ولى دولت 

گذشته آن را اجرا مى كرد.

 توقف توليد موتورسيكلت هاى 
كاربراتورى از مهر 95   

از  حفاظت  سازمان  انسانى  زيست  محيط  معاون 
محيط زيست گفت: با هماهنگى هاى صورت گرفته 
با وزارت صنايع و معادن، از مهرماه سال آينده نبايد 
توليد شود  موتورسيكلت هاى كاربراتورى در كشور 
و بايد موتور آنها انژكتورى باشد. به گزارش ايسنا، 
انژكتورى  موتورهاى  كرد:  اظهار  متصدى  دكتر 
كمترى  سوخت  هم  و  دارند  كمترى  آلودگى  هم 
مصرف مى كنند.  از اوايل سال 96 نيز شماره گذارى 

موتورسيكلت هاى كاربراتورى ممنوع مى شود. 

تمهيدات آموزش  و پرورش 
براى مقابله با جعل ديپلم   

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
گذشته  سال  تا  پرورش  و  آموزش  در  كرد:  اظهار 
نمرات  جعل  و  مدارك  جعل  با  كه  بود  گونه  اين 
برخوردهاى  و  مى شديم  مواجه  آن  وقوع  از  پس 
تنبيهى انجام مى شد. وى افزود: اما از سال گذشته 
جعل  با  مبارزه  و  «پيشگيرى  ستاد  تشكيل  با 
مدارك تحصيلى» سعى كرده ايم به جاى اينكه به 
به سراغ جاعالن رفته  برويم  سراغ مدارك جعلى 
زرافشان  على  كنيم.  جلوگيرى  آنها  اقدامات  از  و 
ايمنى  ضريب  كرد:  تاكيد  ايسنا،  با  گفتگو  در 
پيش  سيستم  و  داديم  ارتقا  را  خود  سيستم هاى 
گيرنده را به جاى رويكرد انفعالى دنبال مى كنيم و 
آمار جعل  اقدامات شاهد كاهش  اين  با  اميدواريم 

مدارك باشيم. 

احتمال منحل شدن برخى از موسسات مالى و اعتبارى بزرگ
اعالم  به  اشاره  با  قضائيه  قوه  سخنگوى 
انحالل موسسه مالى و اعتبارى ميزان گفت 
كه احتمال انحالل برخى از موسسات مالى 

بزرگ وجود دارد. 
به گزارش ايسنا، حجت االسالم و المسلمين 
درباره  سوالى  به  پاسخ  در  اژه اى  محسنى 

اعتبارى  به وضعيت 500 موسسه  رسيدگى 
هم  و  مركزى  بانك  هم  گفت:  غيرمجاز، 
ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى اين موضوع 
را در دستور كار جدى خود دادند. وى گفت: 
ديگر  موسسات  برخى  انحالل  نيست  بعيد 
هم به زودى اعالم شود كه تعدادى از آنها از 

موسسات بزرگ هستند. محسنى اژه اى اظهار 
كرد: با اين موسسات صحبت شده كه ادغام 
شوند يا مجوز بگيرند و اگر چنانچه نخواهند 
مركزى  بانك  قانونى  دستورات  بار  زير 
وى  مى شوند.  معرفى  قضائيه  قوه  به  بروند 
وضعيت  آخرين  درباره  سوالى  به  پاسخ  در 

رابطه  اين  در  گفت:  شانديز،  پديده  پرونده 
فرصتى  هم  هنوز  و  ندارم  جديدى  اطالع 
به  بود  شده  داده  پول ها  پرداخت  براى  كه 
پايان نرسيده است، اما از ادامه فعاليت هاى 
پديده جلوگيرى نشده و فقط قرار شده موارد 

خالف اصالح شود.

التحصيل  فارغ  بيكاران  تعداد  داده  هشدار  كار  وزير   
دانشگاهى افزايش مى يابد و هم اكنون 4 ميليون بيكار 
يك  از  بيش  دارد؛ همچنين  وجود  بخش  اين  در  بالقوه 
ميليون نفر از بيكاران كشور فارغ التحصيل دانشگاه ها 
هستند. به گزارش مهر، سالهاست بازار كار ايران با پديده 
بحران بيكارى كارجويان فارغ التحصيل دانشگاهى مواجه 
است و مجموعه سياست ها و اقدامات دولت ها در طول 
سنوات اخير نتوانسته گره بيكارى جوانان تحصيل كرده 
ترين  از مهم  دارند  باز كند. كارشناسان عقيده  را  كشور 
داليل بيكارى فارغ التحصيالن دانشگاهى كشور، منطبق 
نبودن آموزش ها با نياز واقعى بازار كار و بهم خوردن عرضه 
و تقاضاى نيروى كار است. به تازگى دولت برنامه اى را 
تبليغ مى كند كه در قالب آن معتقد است خالء موجود بين 
نيازهاى واقعى بازار كار و نبود مهارت و تخصص كافى 
كارجويان ُپر خواهد شد. به عقيده برنامه ريزان و سياست 

گذاران دولت، اگر بتوان زمينه اى فراهم كرد كه سطح 
مهارت انجام كار بيكاران باال برود، آنگاه مى توان اميدوار 
بود فرصت هاى بهترى براى اشتغال جوانان فراهم شود. 
رئيس جمهور به تازگى در يك اظهارنظر عنوان كرد اگر 
فراهم كرد،  اقتصادى كشور  براى رشد  اى  زمينه  نتوان 
قطعا مسائل بازار كار كشور باقى خواهد ماند و نمى توان 

انتظار داشت مشكل اشتغال جوانان حل شود. 

انتظار ايجاد اشتغال جديد در بازار كار

همچنين دولت اميدوار است در سال جارى نيز اقتصاد كشور 
تا 5 درصد ديگر هم رشد مثبت را تجربه كند كه در صورت 
تحقق اين رشد، شايد بتوان انتظار داشت زمينه هاى ايجاد 
500 هزار شغل ديگر نيز فراهم شود. كارشناسان اقتصادى 
و بازار كار يكى از داليل انباشت بيش از حد تقاضا براى 
اقتصادى كشور  منفى  رشد  را  گذشته  هاى  در سال  كار 

اعالم كرده اند. على ربيعى؛ وزير كار در تازه ترين اظهارات 
خود با تاكيد بر اينكه ساليانه بايد 900 هزار فرصت جديد 
شغلى در كشور ايجاد شود تا بتوان انتظار داشت طى چند 
سال به يك شرايط مناسبى در بازار كار برسيم، گفت: در 
حال حاضر، 40 درصد از مجموع بيكاران كشور از دانش 
با فارغ  ادامه داد:  آموختگان دانشگاهى هستند. وزير كار 
التحصيلى حدود 4 ميليون دانشجو از دانشگاه هاى كشور، 

تعداد فارغ التحصيالن بيكار در آينده افزايش مى يابد

بحران بيكارى بلندمدت براى جوانان

 در حال حاضر، يكى از مهم ترين مسائل جوانان فارغ التحصيل 
دانشگاهى كشور به منظور ورود به بازار كار، دوره طوالنى 
انتظار براى كار است به نحوى كه شايد تنها كمتر از 5 
درصد كل جويندگان شغل كشور بتوانند بالفاصله وارد بازار 
كار شوند. مسئله افزايش فاصله بين فارغ التحصيلى تا ورود 

به بازار واقعى كار، نه تنها براى خود افراد و جويندگان كار 
ضررهاى فراوانى را به همراه دارد، براى كشور نيز هزينه 
بر است .بررسى يك تحليل وزارت كار نشان مى دهد كه 
بيش از 70 درصد كل بيكاران كشور دچار نوعى از بيكارى 
بلندمدت هستند و ماه ها بايد در انتظار يك فرصت شغلى 

براى ورود به بازار كار بمانند.

تصويب بسته حمايتى از توليد 
شيرخام/ افزايش صادرات شيرخشك

تصويب  از  جهادكشاورزى  وزارت  دام  امور  معاون 
بسته حمايتى از توليد و صنايع شيرخام در آينده اى 
نزديك خبر داد و گفت: صادرات شيرخشك از كشور 
افزايش يافته است. به گزارش مهر، حسن ركنى با 
بيان اينكه بر اساس مصوبه سال گذشته قيمت خريد 
هر كيلوگرم شير خام از دامداران 1440 تعيين شده 
است، گفت: كارخانه هاى لبنى از اين نرخ استقبال 
نكردند. وى اظهار كرد: با توجه به افزايش توليد شير 
خام در سال 1393 نسبت به سال 1392 و همچنين 
در سالجارى به زودى براى ساماندهى خريد شير خام 
با اين قيمت طرحى در ستاد تنظيم بازار تهيه و به 

دولت ارائه مى شود. 

فروش شكر بيش از كيلويى
 2100 تومان تخلف است 

ايسنا : دانايى دبير انجمن صنفى كارخانه هاى قند و 
شكر از واردات دولتى300 هزار تن شكر براى تامين 
ذخاير استراتژيك خبر داد و گفت: با توجه به ميزان 
موجودى شكر قيمت بيش از2100 تومان براى هر 
كيلوگرم از اين محصول تخلف محسوب مى شود و در 

ماه رمضان افزايش قيمتى نخواهيم داشت. 

حمل اثاثيه منزل با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065   على آبادى   "ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب

 09153637507 - 09156217507 حسينى

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

شادى بخش مجالس شما  *  كرايه باند و نور گروه موسيقى دلنوازان 

09151601862 - مهدى هريوندى
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

قابل توجه اعضاى محترم شركت تعاونى مصرف فرهنگيان طبس
به استناد ماده 50 اساسنامه شركت تعاونى مصرف فرهنگيان طبس و بنا به مصوبه مورخ 94/2/21 

هيئت مديره چون قرار است مجمع عمومى عادى ساالنه شركت برگزار شود، لذا از اعضاى محترم شركت 

تعاونى كه تمايل به كانديداتورى براى بازرسى دارند، تقاضا مى شود حداكثر تا تاريخ 94/3/25 

اجتماعى شهرستان طبس به دفتر اين فروشگاه تحويل و نسبت به تكميل فرم ثبت نام اقدام نمايند.

مدارك الزم براى ثبت نام:

1- كپى شناسنامه و كارت ملى   2 برگ
2- كپى حكم كارگزينى و يا گواهى عدم سوء پيشينه   2 برگ

محمد على اخوان صفار - مدير عامل شركت تعاونى مصرف فرهنگيان طبس

دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف 
«نوبت سوم»

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف «نوبت سوم» سه شنبه 94/4/2 
ساعت 11 ظهر در محل حسينيه شهر شوسف برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت به عمل مى آيد در جلسه 
مذكور حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان 

با نماينده تام االختيار خويش به دفتر مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم نمايند. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غيرعضو يك راى مى باشد

دستور جلسه:
1- طرح و تصويب اساسنامه جديد بر اساس قانون اصالحى تعاون

هيئت مديره شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف «نوبت دوم»
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف «نوبت دوم» سه شنبه 94/4/2 
ساعت 10 صبح در محل حسينيه شهر شوسف برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت به عمل مى آيد در 
جلسه مذكور حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند 

همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم نمايند.
 حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غيرعضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه:
استماع گزارش كتبى هيئت مديره  - استماع گزارش كتبى بازرس
طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93-92-91-90-89-88

طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 و 95 - گزارش در خصوص تغييرات اعضا و سرمايه
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت 3 سال

انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى
تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف

آموزش رايگان تند تايپ 
با متد جديد

آدرس : بلوار معلم - حد فاصل معلم 
46 و 48 - مجتمع آموزشى پويان

تلفن تماس : 32432162

ان
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مشاركت در ساخت / تعهد فروش / تضمين اخذ وام ا
خريدار بى واسطه با بزرگ ترين وب سايت امالك در جنوب شرق ايران

بيرجند- بيست مترى دوم غربى مدرس
32231772-3      09155615573     09155611127

www. amlakaseman . com 

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

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

آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 1819/93 اجرايى در قبال دستور فروش صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقى بيرجند در خصوص 
دعوى خانم راضيه شخم گر به طرفيت سكينه شخم گر و غيره مبنى بر فروش پالك ثبتى به شماره 100 اصلى 

بخش يك بيرجند واقع در خيابان حكيم نزارى كوچه شهيد حسينى پالك 22 جنب موزه مشاركت مردم شناسى بيرجند كه حسب 
نظريه كارشناس مساحت عرصه در سند مالكيت متراژ حدود اربعه و مساحت زمين مشخص نگرديده كه برابر اعالم شهردارى منطقه 
يك بيرجند مساحت زمين حدود 341 مترمربع و متراژ اعيانى احداثى طبقه همكف 254 مترمربع و طبقه اول 209 مترمربع كه 
بناى فوق قديمى ساز سقف گنبدى و تخريبى بوده و فاقد ارزش ريالى مى باشد كه داراى انشعابات منصوبه آب و برق هركدام يك 
امتياز است با توجه به شكل نامنظم هندسى زمين و موقعيت ملك قرار گرفته در انتهاى كوچه بن بست 4 مترى ارزش آن به مبلغ 
1/034/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/4/3 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر 
اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت 
به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. 
متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

فروشگـاه  كـودك دادگسترى جمهورى اسالمى ايران
 اميـــر

افتخار اين را دارد كه طبق روال سال هاى گذشته 
به مناسبت ماه شعبان و فرا رسيدن ماه مبارك 

رمضان پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.
سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى  ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

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

آتيش بازى – تهيه كننده مرتضى  شايستهاكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها
18:00  16:15   14:3020:00

32222636056تلفن

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

صبح به صورت اجاره واگذار نمايد.

نقاشى  ساختمان  هزار  رنگ     عضو اتحاديه صنعت ساختمان
اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس

 و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو     در اسرع وقت و قيمت مناسب     
مهرشهر، نبش جنت 21      09155626304

به يك فروشنده خانم براى كار در پوشاك اليك واقع در معلم 46 نيازمنديم

32420368 - 09151609116  قاسمــى
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نرخ بارورى در خراسان جنوبى، يك و نيم برابر نرم كشورى است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدير پژوهش دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، گفت: نرخ بارورى در استان اكنون 2,7 است 
كه نرم كشورى آن 1,8 است. نرخ بارورى، تعداد فرزندان زنده اى است كه هر زن در سن بارورى معمول، به دنيا مى آورد و اين تعداد در خراسان جنوبى براى هر زن به طور متوسط 2 

تا 3 فرزند است. شريف زاده افزود: در خراسان جنوبى 1,9 درصد حاملگى ها قبل از 18 سالگى و 11,9 درصد، بعد از 35 سالگى است كه بارورى هاى پرخطر محسوب مى شود.

نرخ بارورى در خراسان جنوبى 1,5 برابر نرم كشورى

3
پيام شما

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

تا  بدهد  رخ  تصادفى  يا  اتفاقى  بايد  حتمًا  سالم. 
سه  در  رانندگى  و  راهنمايى  چراغ  نصب  به  نسبت 
راهى ترمينال و سه راهى ورودى دهلكوه اقدام شود. 

عالج واقعه را قبل از وقوع بايدكرد...
915...505
از مسئولين مركز درمانى شهدا واقع در ابوذر 
به دليل فراهم نمودن امكانات كافى با نرخ منصفانه 
برخورد  و  مناسب  دهى  سرويس  پزشكان،  ويزيت 
محترمانه با مراجعه كنندگان كمال تشكر را داريم.
915...213
سالم آقاى شهردار بيرجند، خسته نباشيد، پياده رو 
و معابر مجتمع هاى آخر رجايى در شأن اين 

شهر نيست! لطفًا بررسى كنيد!
915...141
برسانيد.  برق  اداره  به گوش مسئولين  لطفًا  باسالم. 
مركزى  بخش  توابع  از  جنبوك  روستاى 
شهرستان خوسف است كه 500 متر با شبكه 
برق فاصله دارد، ولى متأسفانه هنوز برق دار 
نشده است. از شدت گرما سوختيم، لطفًا مسئولين 

به فكر ما باشند.
915...816
حالت  ام  بچه  صبح   6 ساعت  شنبه  روزپنچ  سالم. 
تهوع گرفته بود كه بردم بيمارستان ... مسئول نوبت 
دهى دفترچه رو گرفت و ويزيت كرد. رفتم پيش دكتر 
هرچه در اتاق پزشك را زدم پزشك كشيك در را باز 
شد، مى  رد  آنجا  از  كه  همكارانشان  از  يكى   نكرد! 

و  داشته  مريض  تا ساعت 2صبح  دكتر  گفت 
االن خوابيده است! سؤالم از مسئولين اين است 
است پس چرا سرصبح  روزى  بيمارستان شبانه  اگر 

دكتر بايد خواب باشد؟
915...456
روستايى  فاضالب  و  آب  مسئولين  چرا  سالم. 
فكرى براى تأمين آب روستاى غيوگ نمى كنند؟ 
از اول سال آب قطع است و در ايام نيمه شعبان و رحلت 
امام نيز آب قطع بود و كسى جوابگو نيست! آيا مشكل 
تابلوى برق چاه مجتمع فقط براى اين روستا مى باشد؟
915...897
را  قانون  اجراى  جايى  يك  باالخره  سالم. 
تخريب  در  اينكه  از  اميرآباد  دهيارى  از  ديديم. 
مى  برخورد  قاطعيت  با  غيرمجاز  سازهاى  و  ساخت 

كند كمال تشكر داريم.
915...201
سالم. يك خواهش از استاندار داريم كه يك سرى 
به روستاى دهنو باالى شهرك صنعتى بزند تا 

مشكالت مردم را بشنود؟
915...198

سه  به  روز  هر  كه  دوستانى  جواب  در  سالم 
راهى مرك، گير مى دهند. خواستم بگويم اين 
طراحى  ترافيك  شوراى  كارشناسى  با  طرح 
شد  مى  اجرا  قبل  ها  سال  كاش  اى  است.  شده 
به  قبل  پنج سال  كه  مرگبارى  تصادف  شايد شاهد 

علت عبور تريلى از عرض جاده اتفاق افتاد، نبوديم.
939...930
سالم. مسئولين چرا براى آسفالت شدن برخى 
معابر در خيابان اميديه اقدام نمى كنيد؟ درباره 
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 طى سال گذشته در خراسان جنوبى شاهد رشد طالق بوده ايم
استان  اين  در  طالق  رشد  اين  كارشناسان  گفته  به  كه 
فاجعه است. طبق آمار ثبت احوال كشور در سال گذشته 
163 هزار و 569 مورد طالق در كشور اتفاق افتاده است 
استان  به  مربوط  مورد   21 و  هزار  يك  تعداد  اين  از  كه 
سال  در  طالق  آمار  بيشترين  و  است  جنوبى  خراسان 
خراسان  تهران،  استان هاى  به  مربوط  ترتيب  به  گذشته 
رضوى و اصفهان بوده است. به گزارش خاورستان، مدير 
و 21  هزار  ثبت يك  از  جنوبى  احوال خراسان  ثبت  كل 
واقعه طالق در سال 93 خبر داد و افزود: نسبت به سال 
قبل از آن 5,67 درصد رشد طالق در استان داشته ايم كه 
بيشترين آمار طالق در مردان بين گروه سنى 25 تا 29 

سال و زنان با گروه سنى 20 تا 24 سال بوده است.
على پور حسين، افزود: در سال 93 به ازاى هر 100 ازدواج 
12,6 درصد طالق اتفاق افتاده است و 51,9 درصد اين 
طالق ها در كمتر از 4 سال زندگى مشترك و 14,2 درصد 

در يك سال نخست زندگى زوجين رخ داده است.
طبق اين آمار، 12,6 درصد هر 100 ازدواج منجر به طالق 
استانى  در  فاجعه  يك  طالق  افزايش  ميزان  اين  و  شد 
سپاه  فرمانده  كه  طورى  به  است  جنوبى  خراسان  چون 
انصارالرزضا (ع) خراسان جنوبى و دبير ستاد امربه معروف 
و نهى از منكر استان بارها به طور جدى مسئله افزايش 
طالق در استان را مورد تأكيد قرار داده است. اين در حالى 
است كه اخيراً سردار نظرى در مجمع عالى بسيج استان 
با تأكيد بر بسيج استاندار، مسئوالن، علما، مداحان و همه 
اقشار جامعه در جلوگيرى از افزايش نرخ طالق در استان 
امر، توجه مسئوالن و آحاد جامعه به موضوع  اين  گفت: 

افزايش طالق و جلوگيرى را دو چندان مى كند. 

دوست دارم تنها يك بار ديگر 
با پدر و مادرم زير يك سقف زندگى كنم

دختر،  يك  درددل  پاى  موضوع  اين  بهتر  بررسى  براى 
زندگيش  از  طور  اين  وى  نشستيم،  طالق   خانواده 
مى گويد: من 14 ساله بودم كه پدر و مادرم از هم جدا 
با مادربزرگ  اين جدايى بزرگ شدن من  نتيجه  شدند و 
پيش  سال  دو  يعنى  سال   8 از  بعد  كه  بود  ام  پدرى 
مادربزرگم فوت كرد و اكنون من 24 سال سن دارم و دو 
سال است كه گاهى با عمو، گاهى با عمه و خاله زندگى 

مى كنم و شايد ماهى يك بار مادرم را ببينم.
زندگى  من  با  از طالق،  پدرم يك سال پس  افزود:  وى 
كرد اما بعد از آن ازدواج كرده و من را با مادربزرگم تنها 
با  داشتم  مادر  و  پدر  به  نياز  كه  سنى  در  من  و  گذاشت 
درس  مدتى  از  پس  و  كردم  مى  زندگى  پيرم  مادربزرگ 
اى  آينده  گاه من  دارم كه هيچ  اطمينان  و  رها كردم  را 
يك  تنها  دارم  دوست  گفت:  وى  داشت.  نخواهم  روشن 
بار ديگر با پدر و مادرم زير يك سقف زندگى كنم و آرزو 
مى كنم كه هميشه پيوند بين خانواده ها و پدر و مادرها 

هميشه محكم باشد.

اكثر پرونده هاى طالق از سوى خانواده دختر است

در گفتگو با يك وكيل پايه يك دادگسترى، وى افزايش 
طالق در استان را يك فاجعه مى داند و مى گويد: متأسفانه 
زوجين،  خيانت  قبيل  از  زندگى  هاى  ناهنجارى  برخى 
برآورده نشدن انتظارات يكديگر و تجمل گرايى وارد اين 
استان نيز شده است. وى با تأكيد بر اينكه من علت اصلى 
طالق ها را استفاده از ماهواره مى دانم، تصريح كرد: اكثر 

پرونده هايى كه در حال حاضر به وكال مراجعه مى شود 
در زمينه طالق و بيشتر آن از سوى خانواده دختر است.
اين وكيل پايه يك دادگسترى تأكيدكرد: بعد از مشورت 
ارسال  مشاوره  مراكز  به  پرونده  زوجين  و  ها  خانواده   با 
مى شود اما اكثرا درخواست طالق توافقى دارند و متأسفانه 

طالق اتفاق مى افتد.
حسين امينى، مسئول مركز مشاوره امين، گفت: خانواده به 
عنوان كوچكترين واحد اجتماعى، نقش حياتى در توسعه، 
و  اولين  خانواده  محيط  و  دارد  اجتماع  يك  رشد  و  بقا 
بادوام ترين عامل در تكوين شخصيت كودكان و نوجوانان 
عقالنى  اجتماعى،  اخالقى،  جسمانى،  رشد  زمينه ساز  و 
استحكام  براى  تالش  افزود:  وى  است.  آنان  عاطفى  و 
همگانى  رسالت  يك  مقدس  نهاد  اين  تقويت  و  خانواده 
است و وقتى مبناى خانواده اى شكست و از هم پاشيد تمام 

اعضاى آن خانواده در معرض آسيب هستند.

عوامل و علل افزايش طالق در جامعه

مسئول مركز مشاوره امين گفت: علل افزايش طالق در 
چند سال اخير در جامعه را مى توان به دو گروه تقسيم كرد 
و يك دسته از عوامل، مربوط به قبل از ازدواج و دوران 
زندگى مشترك  دوران  به  مربوط  ديگر  دسته  و  مجردى 
است. امينى، عدم اطالعات كافى براى مهمترين تصميم 
به  از عوامل مربوط  را يكى  انتخاب همسر  يعنى  زندگى 
افزود: هر چه  و  دانست  و دوران مجردى  ازدواج  از  قبل 
اهداف  زندگى،  خود،  به  نسبت  فرد  اطالعات  و  آگاهى 
ازدواج و همچنين فردى كه براى همسرى انتخاب مى كند 
بيشتر و منطقى تر باشد در تصميم گيرى موفق تر و نتايج 

اين تصميم پايدارتر خواهد بود.

عوامل مربوط به قبل از ازدواج و دوران مجردى

 وى با بيان اينكه ضعف مهارت هاى الزم براى تصميم گيرى
ازدواج  از  قبل  به  مربوط  افزايش طالق  عوامل  ديگر  از 
منطقى  تصميم گيرى  با  كه  ازدواج هايى  گفت:  است، 
با  كه  ازدواج هايى  و  پايدارتر  مى گيرد  صورت  عقالنى  و 
صورت  گمان  و  حدس  براساس  و  احساسى  تصميمات 

مى گيرد ناپايدار خواهند بود.
و  مالك ها  به  بى توجهى  امين  مشاوره  مركز  مسئول 
معيارهاى منطقى در انتخاب را يكى ديكر از عوامل مربوط 
به قبل از ازدواج دانست و گفت: اگر در ازدواج به مالك ها 
توجه  مشترك  پيوند  اين  اصولى  و  منطقى  معيارهاى  و 
شود در جزئيات آن مى توان با كسب مهارت هاى ارتباطى 
و  منطقى  معيارهاى  و  اصول  گرفتن  ناديده  و  بود  موفق 

عقالنى زمينه ناپايدارى ازدواج خواهد شد.
از  ديگر  يكى  تحميلى  ازدواج هاى  داد:  ادامه  امينى 
شكل  دو  به  كه  است  ازدواج  از  قبل  به  مربوط  عوامل 
تحميل والدين و خود تحميلى اتفاق مى افتد. وى افزود: 
والدين (اشك و  ازدواج هايى كه تحت فشارهاى عاطفى 
آه، ناله و نفرين و تهديد) و بدون توجه به نظر فرزندان 
شكل مى گيرد مقاومتى ناخواسته را در فرد ايجاد مى كند 
كه نمى تواند رابطه صحيح و مطلوبى ايجاد كند و اين عدم 

پذيرش در نهايت ممكن است به طالق بينجامد. 
مسئول مركز مشاوره امين گفت: گاهى فرد بر اثر شرايط 
از اين  خاص زندگى، ازدواجى را بر خود تحميل مى كند 
حامى،  يافتن  خانواده،  فشارهاى  از  فرار  مى توان  شرايط 
رسيدن  مقابل،  طرف  نفرين  يا  تهديد  از  ترس  لجبازى، 
به دارايى و موقعيت اجتماعى را نام برد. امينى ادامه داد: 

كنترل  ارتباطات  و  عقد  آشنايى،  دوران  شدن  طوالنى 
ناپايدارى  ازدواج مى تواند عامل ديگرى در  از  نشده قبل 
زندگى مشترك باشد. وى افزود: الگوهاى نادرست تربيتى، 
انتظارات بيش از حد و نامعقول، تشريفات و تجمالت هم 

از ديگر عوامل ناپايدارى زندگى زوجين است.

عوامل مربوط به دوران زندگى مشترك

مسئول مركز مشاوره امين گفت: نداشتن مهارت هاى الزم 
حل  مؤثر،  ارتباط  مهارت  جمله  از  مشترك  زندگى  براى 
كافى  شناخت  عدم  تصميم گيرى،  و  مسئله  تعارض، حل 
زوجين از يكديگر و تحميل انتظارات بيش از حد توان بر 
يكديگر، بى توجهى به عاليق، رغبت ها، روحيات، باورهاى 
يكديگر و سركوب آن و سعى در كنترل و تغيير ديگرى 
در رسيدن به اهداف خود، بى توجهى به نيازهاى عاطفى، 
به  مربوط  عوامل  از  يكديگر  جنسى  و  كالمى  ارتباطى، 

دوران زندگى مشترك است.
زندگى  دوران  به  مربوط  عوامل  ديگر  از  داد:  ادامه  امينى 
ايجاد فضاى  باورهاى غيرمنطقى و سوء ظن و  مشترك؛ 
و  اصولى  غير  مداخله  و  افراطى  حمايت  بى اعتمادى، 
احساسى والدين بر اثر عدم استقالل زوجين، پايين بودن 
و  امور  اصالح  در  انعطاف  عدم  و  زوجين  تحمل  آستانه 
افزود: ضعف  ارتباطى زوجين؛ است. وى  سبك هاى غلط 
مبانى اخالقى زوجين در زندگى مشترك، استفاده ناصحيح 
از تكنولوژى، خيانت هاى عاطفى، جنسى و اعتياد را مى توان 

از ديگر عوامل مربوط به دوران زندگى مشترك دانست.

آسيب هاى افزايش طالق توافقى

توافقى  طالق  افزايش  به  امين  مشاوره  مركز  مسئول 
اشاره كرد و افزود: اگر زوجين پس از تالش هاى فردى 
نتيجه  اين  به  آگاه  افراد  از  گرفتن  كمك  و  خانوادگى  و 
توافقى  طالق  است،  طالق  گزينه  بهترين  كه  رسيدند 
كاهش  و  طالق  از  بعد  موجوِد  شرايط  پذيرش  زمينه 

مشكالت را به دنبال خواهد داشت.
زمينه  در  توافقات  از  بسيارى  متأسفانه  داد:  ادامه  امينى 
بدون  و  احساسى  در يك فضاى  از سوى زوجين  طالق 
مشورت شكل مى گيرد و اين نوع توافق بسيار خطرناك 
خشم،  شدن  فروكش  از  بعد  چراكه  است  نگران كننده  و 
هيجانات و احساسات زوجين، فضاى عقالنى اين تصميم 
را به نقد مى كشند. وى افزود: اين نوع توافق افراد را دچار 
مشكالت  و  سرزنشى  خود  تخريبى،  خود  وجدان،  عذاب 
عاطفى شديدى مى كند و پذيرش شرايط جديد فردى و 

اجتماعى را براى آنان سخت مى كند. 

پيامدهاى طالق 

عواقب  و  آثار  طالق  گفت:  امين  مشاوره  مركز  مسئول 
كه  دارد  دنبال  به  زوجين  براى  زيادى  روانى  و  روحى 
مى توان آن را به دو بخش فردى و اجتماعى تقسيم كرد.

خود،  به  نسبت  منفى  باورهاى  تقويت  داد:  ادامه  امينى 
همسر و جامعه، بى اعتمادى، ناكامى و افسردگى مى تواند 
از آثار فردى طالق باشد. وى افزود: آثار اجتماعى طالق 
بسيار گسترده است و اگرچه براى زوجين طالق پايان راه 
است اما براى فرزندان آنان غالبًا آغاز راه و آغاز بالتكليفى 
بازگشت به  است. به گفته وى تنش ها، خشم، تنهايى و 
گذشته تقريبًا سال ها در فرزندان طالق زنده مى ماند و از 
اثرات شديد طالق براى فرزندان است و كودكان طالق را 
در معرض خطر مشكالت جسمى و هيجانى كوتاه مدت 
بر  مى تواند  مشكالت  اين  كه  مى دهد  قرار  مدت  دراز  و 
آينده  انتخاب هاى  اجتماعى، كارى و حتى  روحيه، روابط 

آنها تأثير منفى جدى بگذارد.

آرمانى فكر كردن زوجين، از عوامل طالق

طالبى كارشناس اجتماعى نيز با بيان اينكه علل افزايش 
انتخاب  به  مربوط  عوامل،  از  يكى  و  است  زياد  طالق 
نادرست و شناخت كم و نادست طرفين نسبت به يكديگر 

از رسيدن به شناخت درست و  است، گفت: زوجين پس 
پختگى الزم احساس زيان مى كنند و ترجيح مى دهند جدا 
از  نيز  زوجين  فكر كردن  آرمانى  داد:  ادامه  شوند. طالبى 
ديگر عوامل مهم درطالق است و از آنجا كه به آرمان هاى 

خود نمى رسند تصميم به جدايى مى گيرند.
طالق  علت  مهمترين  نيز  مذهبى  كارشناس  حجى پور، 
گفت:  و  دانست  يكديگر  از  زوجين  متقابل  درك  عدم  را 

گفتگوى درستى بين خانواده ها و زوجين انجام نمى شود.
ازدواج  از  قبل  ناسالم  روابط  عوامل،  ديگر  از  افزود:  وى 
است و بعد از ازدواج احتمال بازگشت به روابط ناسالم زياد 
است و ازدواج اجبارى در سن خيلى كم يا خيلى زياد هم 

احتمال طالق را باال مى برد.

راهكارهاى استحكام خانواده 
و جلوگيرى از افزايش طالق

بسيج همگانى  اجتماعى،  كارشناسان  و  مشاوران  نظر  به 
و  آسان  آگاهانه،  هنگام،  به  ازدواج  بسترسازى  جهت  در 
پايدار براى جوانان، آموزش خانواده ها براى ارتقاى جايگاه 
الگويى آنان و نيز آماده نمودن فرزندان خود براى داشتن 
زندگى مشترك و مستقل بر اساس باورهاى دينى، اخالقى 
با  متناسب  ازدواج  مقدمات  و  جلسات  برگزارى  و  علمى 
توان و امكانات موجود از راهكارهاى استحكام خانواده و 

جلوگيرى از طالق است.
آموزش جوانان در آستانه ازدواج براى كسب مهارت هاى الزم 
براى تصميم گيرى منطقى و عقالنِى مالك ها و معيارهاى 
انتخاب همسر و اصول مهم زندگى مشترك، تأكيد بر مشاوره 
قبل از ازدواج براى حصول اطمينان از تصميم گيرى از ديگر 
راه هاى جلوگيرى از طالق است. آموزش مستمر به زوجين 
خصوصاً در سال هاى اول زندگى براى كسب مهارت هاى 
الزم براى داشتن خانواده سالم، آگاهى بخشى درمورد ازدواج 
درست، برگزارى كارگاه هاى آموزشى براى زوجين و توليد 
از  دغدغه هاى طالق  درباره  مطبوعات  و  رسانه  در  محتوا 

راهكارهاى استحكام خانواده است.

 مسئوالن استان براى جلوگيرى از طالق بسيج شوند 

فاجعه رشد طالق وخانواده هايى كه درآن مى سوزند

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه دهيارى اميرآباد

پيام  به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ 
شما مورخ 94/3/18 درباره «نصب سرعتگير در معبر 
فرعى ولى عصر (عج) 11» به استحضار مى رساند: 
ايمنى  نكات  رعايت  موجب  سرعتگير  نصب  اگرچه 
مى شود اما بايد هر كارى طبق قانون صورت گيرد. 
با  استاندارد  به صورت  بايد  نصب هرگونه سرعتگير 
شهرستان  ترافيك  شوراى  سوى  از  رسمى  مجوز 

مرتبط انجام شود.

با تشخيص به موقع بيماري فشارخون باال ، از بروز عوارض خطرناك آن از جمله 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   /  گروه تخصصى مبارزه با بيماريها-غيرواگيرسكته هاي قلبي و مغزي پيشگيري كنيم.
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اين كتاب با همه كوچكى خود، به وسعت درياهاى بيكرانه و به عظمت كوهاى سر به فلك كشيده است: زيرا آنچه در اين كتاب كوچك ميخوانيد بخشى از كلمات 
و جمالت كتاب ارجمند نهج البالغه است، كه به اين صورت ساده براى شما فراهم شده است. تمام مطالب اين كتاب با بيانى ساده به زبان فارسى امروز نوشته 
شده تا براى شما و ديگر كودكان و نوجوانان، به آسانى قابل درك و آموختن باشد.

پندهايى از نهج البالغه

4

تسنيم: با دستانى كوچك در حال گلدوزى بود، با ورود من 
ايستادن  توان  پاهايش  اما  شود،  بلند  جايش  از  مى خواست 
نداشت. در كارگاه دستان پرتوان  بيرجند دختران كم توان 
اعتماد  و  ما  سفارشات  منتظر  لحظه  هر  كه  هستند  ذهنى 
خانواده ها براى آوردن فرزندان معلول ذهنى و جسمى به اين 
كارگاه هستند. او بر چرخ ويلچر تكيه زده بود و روى پارچه اى 
بزرگ گلدوزى مى كرد، دوستانش سئواالت گلدوزى را از او 

مى پرسيدند، انگار او مربى آنها هم بود.
10 سال بود كه كار گلدوزى را انجام مى داد و براى دوستانش 
هنريش  آثار  به  كه  نگاه  داشت،  را  پيشكسوت  يك  نقش 

مى كردى باورت نمى شد كه آيا واقعا اين هنر دستان يك دختر 
كم توان ذهنى است، آثارى كه به كشورهاى اروپايى صادر 
مى شودو همه بيانگر معرفى هنر دست مردمان خراسان جنوبى 
بود.  براى نخستين بار بود كه به اين مكان مى آمدم و در لحظه 
ورود تك تك بچه ها به من سالم كردند و در كارگاه هر كدام 
مشغول كارى بودند، چهره مظلومانه دختران آدم را به فكر فرو 
مى برد كه چه طور مى شود اين همه هنرهاى زيبا كه شايد 
خيلى از ما نتوانيم آنها را انجام دهيم ولى اين دختران با كمال 

عطوفت و مهربانى آن را انجام مى دهند.
به سراغ مدير موسسه رفتم تا از او راجع به موسسه و دختران 
سواالتى كنم و مدير كه شروع به صحبت كردم هم از خوبى، 

پاكى و معصوميت دختران برايم گفت.

سارا راغبى مديركارگاه حمايتى توليدى دستان پرتوان وابسته 
به موسسه خيريه حضرت رسول (ص) از روزهايى برايم گفت 

كه اين موسسه هنوز تشكيل نشده بود.
وى گفت: وقتى به ديدار كارها و آثار بچه هاى استثنايى رفتم 
و هنرهاى زيباى آنها را ديدم كه در عين كوچكى اما بسيار 
زيبا بود و در آن زمان براى ادامه تحصيلشان دبيرستانى نبود، 
مى دانستم كه بعد از فارغ التحصيلى خانه نشين مى شوند و 
من تصميم گرفتم با راه اندازى كارگاه و در اختيار گذاشتن 
امكانات و فروش آنها به نفع دختران از منزوى شدن آنها در 
خانه جلوگيرى كرده و به خانواده هاى آنها ثابت كنم كه دختران 

كم توان ذهنى استعداد زيادى دارند.
وى افزود: بسيارى از اين خانواده ها فرزندان كم توان ذهنى 
خود را در خانه زندانى داشتند و حتى از ترس اينكه فرزندشان 

از خانه بيرون رود، درب را بر روى آنها قفل مى كردند.
راغبى در حالى كه برايم از دختران كم توان ذهنى مى گفت، 
بغضى در گلويش گرفته بود و گفت: برخى از اين دختران 
20 سال در خانه بودند طورى كه يك ماه اولى كه به كارگاه 
آمده بودند به تمام بچه ها پشت مى كردند و هنگامى كه از 
آنها مى پرسيدم چرا پشت به بچه ها مى ايستى، جواب مى دادند 
دوست نداريم بچه ها مارا ببينند، تا اينكه به مروز زمان عادت 
كردند و در حال حاضر دختران كم توان ذهنى در كنار يكديگر 

به كارهاى هنرى مشغول هستند و من خدا را از شاكرم.

تقويت روحيه معلوالن ذهنى

وى بيان كرد: كارگاه حمايتى توليدى دستان پرتوان در دى ماه 
85 با حضور جمعى از دختران معلول ذهنى و جسمى فعاليت 
از ايجاد كارگاه احياى شخصيت،  خود را آغاز كرد و هدف 
تقويت روحيه دختران معلول ذهنى و جسمى، ارتقاى سطح 
آموزشى، ايجاد فضايى شاداب براى انجام فعاليت هاى هنرى، 
خلق آثار هنرى با هدف تقويت توانمندى هنرآموزان و ايجاد 
دستان  توليدى  كارگاه  شد.مدير  تشكيل  آنها  نفع  به  درآمد 
كارگاه  قبيل  از  كارگاه هايى  اين مجموعه  در  گفت:  پرتوان 
خياطى، كارگاه گلدوزى، كارگاه صنايع دستى، كارگاه بافت، 
نمونه كارهاى  اين كارگاه ها  پته دوزى است كه در  كارگاه 

زيادى انجام مى شود.
  راغبى افزود: موسسه خيريه حضرت رسول (ص) در زمينه 
ايجاد اشتغال براى دختران كم توان ذهنى و جسمى در قالب 
كارگاه دستان پرتوان، ايجاد زمينه مساعد براى تحصيل دانش 
آموزان مستعد بى بضاعت (بنياد علمى) ارائه خدمات توانبخشى 
مددكارى)  (كميته  سرپرست  بى  خانواده هاى  از  حمايت  و 
توانمند سازى و ايجاد اشتغال براى خانواده هاى تحت پوشش 
(كميته اشتغال پايدار) جذب مشاركت هاى خيران (كميته جذب 
ارائه  فعاليت ها،  سازى  شفاف  رسانى،  اطالع  مشاركت ها)، 

گزارش ها فعاليت مى كند.

آثار دختران كم توان ذهنى 
در خارج از استان مشترى بيشترى دارد

وى با بيان اينكه آثار دختران در خارج از استان مشتريانى 
بيشترى دارد، بيان كرد: متأسفانه گاهى دستگاه هاى مختلف 
استان به ما اعتماد ندارند و حاضر هستند سفارشات خود را 
ما سفارش  به  اما  بگيرند  بيشترى  با هزينه  استان  از  خارج 
ندهند و ما در تهران و استان هاى ديگر مشتريان زيادى داريم. 
مدير كارگاه حمايتى توليدى دستان پرتوان  گفت: از طرف 
كميسارياى سازمان ملل براى بازديد از كارگاه ما آمده بودند و 

از ما خواستند تا زنان افغان را هم آموزش دهيم.
از او خواستم درخواست خود را از مسئوالن     هنگامى كه 
و مردم بگويد، افزود: ما كمك در قالب ماديات نمى خواهيم، 
زيرا پول به درد من و موسسه نمى خورد، دختران من مى توانند 
با دستان هنرمندشان پول به دست آورند، ما اثر مى خواهيم تا 

آن را توليد كنيم و كمك  در قالب سفارش و توليد مى خواهيم 
زيرا هنگامى كه كار داشته باشيم، در كنارش پول هم وجود 
دارد و در حال حاضر برخى از شركت ها در تهران براى ما 
سفارش كار مى دهند. وى به برنامه هاى اين كارگاه در سال 94 
اشاره و بيان كرد: بنا داريم نمايشگاهى از آثار هنرهاى دختران 
كم توان ذهنى را در تهران برگزار كنيم تا آثار و هنرهاى 
دستى خراسان جنوبى معرفى و زمينه توليد بيشتر فراهم شود و 
از ديگر برنامه هاى ما تكميل ظرفيت است و بنا داريم دختران 

كم توان ذهنى بيشترى را جذب كنيم.
در  ما  گفت:  پرتوان  دستان  توليدى  حمايتى  كارگاه  مدير 
كشور جزو تنها كارگاه هايى هستيم كه در اين راستا فعايت 
مى كنيم و از افتخارات ما كسب كارآفرين برتر كشورى است 
 كه همه براى تالش دستان پرتوان دختران كم توان ذهنى
 و خانواده هاى آن ها كه به ما اعتماد كردند و فرزندان خود را به 

ما سپردند تا فرزندشان عزت نفس بگيرد.
راغبى افزود: دستان پرتوان در سال 85 با 10 نفر آغاز به كار 
كرد و آن ها روزى كه وارد كارگاه شدند، تصور مى كردند كه 
نمى توانند هيچ كارى را انجام دهند اما به مرور زمان در كنار 
يكديگر كار را آموزش ديدند و بها دادن به اين دختران، روحيه 
آن ها را چند برابر مى كند زيرا بسيارى از آن ها سال ها در خانه 
حبس بودند و حق بيرون رفتن از خانه را نداشتند ولى از روزى 
كه به اين مركز مى آيند اعتماد به نفس آن ها افزايش يافته و 

در كنارش كمك خرجى براى آن ها مى شود.
وى تصريح كرد: در سال 85 كه اين مركز افتتاح شد، بعد از 
9 ماه نمايشگاهى را برپا كرديم كه در اين نمايشگاه در مدت 
زمان 3 ساعت تمامى آثار به فروش رفت و اين در حالى بود 
كه نمايشگاه سه روز ادامه داشت و والدين دختران هنگامى كه 
در نمايشگاه آثار فرزندان خود را نظاره مى كردند، هيچ كدام 
باورشان نمى شد كه اين آثار فرزندان آن ها باشد و حتى گاهى 
خود دختران هم يادشان مى رفت كه آثار به اين زيبايى دسترنج 

دستان پرتوان خود آن ها است.

فعاليت 36 دختر كم توان ذهنى
 در كارگاه دستان پر توان

از برپايى نمايشگاه، بهزيستى استان وارد  راغبى گفت: بعد 
كار شد و از طريق نمايشگاه جذب نيرو كرديم و بر تعداد 

نيروهايمان افزوديم و در حال حاضر 36 دختر در اين كارگاه 
آموزش  يكديگر  از  را  كار  آن ها  و  كار هستند  به  مشغول 
مى بينند و سازمان ملل از ما حمايت كرده و 400 ميليون 
زنان  كه  گفتند  ما  به  و  كرد  كمك  ما  به  نروژ  تومان 
براى  آموزش  كنار  در  ما  كه  دهيم  آموزش  را  افغانستان 
آن ها كار توليد مى كنيم و گاهى پشت اين دستان پرتوان 

خيران هستند.
مدير كارگاه دستان پر توان گفت: نكته جالب اينجا است 
انگيزه  اينجا  اينكه  دليل  به  دختران  اين  از  بسيارى  كه 
كافى گرفتند، اين انگيزه سبب شد تا بسيارى از مشكالت 
و مريضى  آنها درمان شود، به طورى كه در برخى موارد 

دكترها از پيشرفت و بهبودى آنها تعجب كردند.

در اين كارگاه ها غير ممكن،  
ممكن مى شود

ممكن  را  ممكن  غير  كارگاه ها  اين  در  ما  افزود:  راغبى 
ندارد و ما در  مى سازيم و هيچ گونه سدى براى ما وجود 
اينجا از صفر 100 را توليد مى كنيم و تكميل ظرفيت جزو 
 برنامه هاى ما است و در مرحله رشد هستيم و توليدات خود را 
برندسازى مى كنيم .وى با بيان اينكه صنايع دستى خراسان 
قدر  گاهى  شايد  گفت:  مى شود،  معرفى  ما  آثار  با  جنوبى 
بازار  و  ندانيم  خود  كشور  در  يا  و  استان  در  را  خود  آثار 
كار ما در بيرجند نيست چرا كه به فروش نمى رود و بازار 
بيشتر كارهاى ما سفارشى است و  و  تهران است  ما  كار 
ما هم همان دستمزد بچه ها است و  توليدات  قيمت هاى 
كه  تعامالتى  با  كه  چرا  نيستم  فروش  بازار  نگران  اصال 
با خيران دارم مى دانم توليدمان بازار خود را پيدا مى كند. 
آنچه در اين كارگاه ديديم، ايده و خالقيت فكرهاى نو و 
دستانى هنرمند بود كه نشانگر ذهن هاى پرتوان و خالقى 

بود كه توانايى برتر شدن را دارند.

اينجا گل هنر شكوفـا مى شود
در كارگاه دستان پر توان بيرجند

نهج البالغه 

حكمت 31:  شناخت پايه هاى ايمان

ايمان بر چهار پايه استوار است: صبر، يقين، عدل و جهاد. 
صبر نيز بر چهار پايه قرار دارد. شوق، هراس، زهد و 
انتظار. آن كس كه اشتياق بهشت دارد، شهوت هايش 
كاستى گيرد، و آن كس كه از آتش جهّنم مى ترسد، 
زهد  دنيا  در  كه  آن كس  و  مى گزيند،  دورى  حرام  از 
مى ورزد، مصيبت ها را ساده پندارد، و آن كس كه مرگ 
 را انتظار مى كشد در نيكى ها شتاب مى كند. يقين نيز

 بر چهار پايه استوار است: بينش زيركانه، دريافت حكيمانه 
پيمودن  و  روزگار،  حوادث  از  گرفتن  پند  واقعّيت ها، 
راه درست پيشينيان. پس آن كس كه هوشمندانه به 
بيند، و آن كه  را آشكارا  واقعّيت ها نگريست، حكمت 
حكمت را آشكارا ديد، عبرت آموزى را شناسد، و آن كه 
عبرت آموزى شناخت گويا چنان است كه با گذشتگان 
مى زيسته است. و عدل نيز بر چهار پايه بر قرار است: 
فكرى ژرف انديش، دانشى عميق و به حقيقت رسيده، 

نيكو داورى كردن و استوار بودن در شكيبايى. 
پس كسى كه درست انديشيد به ژرفاى دانش رسيد و آن 
كس كه به حقيقت دانش رسيد، از چشمه زالل شريعت 
نوشيد، و كسى كه شكيبا شد در كارش زياده روى نكرده 
با نيكنامى در ميان مردم زندگى خواهد كرد. و جهاد نيز 
بر چهار پايه استوار است:امر به معروف، و نهى از منكر، 

راستگويى در هر حال، و دشمنى با فاسقان.
نيرومند  پشتوانه  كرد،  امر  معروف  به  كس  هر  پس   
مؤمنان است، و آن كس كه از زشتى ها نهى كرد، بينى 
منافقان را به خاك ماليد، و آن كس كه در ميدان نبرد 
صادقانه پايدارى كند حّقى را كه بر گردن او بوده ادا 
كرده است، و كسى كه با فاسقان دشمنى كند و براى 
خدا خشم گيرد، خدا هم براى او خشم آورد، و روز قيامت 

او را خشنود سازد.

 شناخت اقسام كفر و ترديد
و كفر بر چهار ستون پايدار است: كنجكاوى دروغين، 
ستيزه جويى و جدل، انحراف از حق، و دشمنى كردن، 
دروغين  كنجكاوى  و  توّهم  دنبال  كه  كس  آن  پس 
رفت به حق نرسيد. و آن كس كه به ستيزه جويى و 
نزاع پرداخت از ديدن حق نا بينا شد، و آن كس كه از راه 
حق منحرف گرديد، نيكويى را زشت، و زشتى را نيكويى 
پنداشت و سر مست گمراهى ها گشت، و آن كس كه 
كارش  و  دشوار  او  بر  راه حق  پيمودن  ورزيد  دشمنى 

سخت، و نجات او از مشكالت دشوار است.
 و شك چهار بخش دارد: جدال در گفتار، ترسيدن، دو 
دل بودن، و تسليم حوادث روزگار شدن. پس آن كس 
كه جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاريكى شبهات 
بيرون نخواهد آمد، و آن كس كه از هر چيزى ترسيد 
همواره در حال عقب نشينى است، و آن كس كه در 
ترديد و دو دلى باشد زير پاى شيطان كوبيده خواهد شد، 
و آن كس كه تسليم حوادث گردد و به تباهى دنيا و 

آخرت گردن نهد، و هر دو جهان را از كف خواهد داد.

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

 09153634099  
فرهمند

 اجاره قالب فلزى ، جك 
 و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى

 و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

مقام معظم رهبرى (مدظله العالى): اين افتخار شما را بس كه امام بزرگوارمان سينه هايتان را به مدال 

روابط عمومى اداره كل اطالعات استان خراسان جنوبىسرباز گمنام امام زمان (عج) مزين داشتند.

توليد كننده انواع  فرآورده هاى لبنى 
(داراى مجموعه مكانيزه و كامال بهداشتى در خراسان جنوبى)

عرضه: شير- دوغ – پنير- ماست تازه- انواع ماست چكيده -  كره - خامه - كشك - عسل - خرما و ...
كيفيت ، حاصل تالش و تجربه است 

لبنيات سنتى قائم  (عج)افتتاح  شد         

خيابان مدرس- باهنر شرقى  (بيست مترى سوم)  - نبش كوچه شهيد نوربخش
32421000- 09151613591       مديريت: رستمى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان
آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
به مناسبت اعياد شعبانيه (تخفيف ويژه)

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ    09155438760 - 32421633

مژده       كنكورى هـا     مژده
كارگاه  مهندسى ذهن
رفع استرس كنكور 
و امتحانات پايان سال

با دعوت از استاد برتر NLP ايران
يك روزه از ساعت 16 الى 19

(سه شنبه و چهارشنبه)
 به دليل ظرفيت محدود كالس 

و تعداد زياد متقاضيان لطفا براى 
رزرو با شماره 05632235499 

تماس حاصل فرماييد.

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 20 درصد  تخفيف  *** چكاپ رايگان

با ارائه ضمانت نامه كتبى (در هنگام 
مراجعه ارائه كارت خودرو الزامى است)

 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم
 نبش پرستار 22 (براتى)

     32438511
 32434440 - 41     

09153622734  

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

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 چهار راه 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

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
ت 
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فروش انواع كولرهاى آبى
مدل 2800 از 150000 تومان ...

مدل 3200 از 235000 تومان ...
مدل 3500 از 320000 تومان ...
مدل 5500 از 480000 تومان ...
مدل 7500 از 590000 تومان ...

خيابان 17 شهريور، بين 17 شهريور 27 و 29
   32221651    09151601651 - ميرى  

    لوازم خانگى
 ايرانيـان
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خدا پشت پنجره ايستاده

با خونواده به ديدن مادر بزرگ و پدر  جانى كوچولو 
تا  داد  به جانى  تيركمون  يه  مادربزرگ  رفت.  بزرگ 
باهاش بازى كنه. موقع بازى جانى به اشتباه يه تير 
به سمت اردك خونگى مادربزرگش پرت كرد كه به 
سرش خورد و اونو كشت جانى وحشت زده شد. الشه 

رو برداشت و برد پشت هيزمها قايم كرد. 
وقتى سرشو بلند كرد ديد كه خواهرش  همه چيزو 
ديده. ولى حرفى نزد. مادربزرگ به سالى گفت «توى 
شستن ظرفها كمكم كن» ولى سالى گفت: « مامان 
و  كنه«  كمك  ميخواد  كه  گفته  بهم  جانى  بزرگ 
مياد؟»  يادت  رو  اردكه   » گفت:  جانى  به  لبى  زير 
مجبور  جانى  و  گذشت  منوال  همين  به  روزى  چند 
هم  رو  سالى  كاراى  خودش  كاراى  بر  عالوه   بود 
انجام بده.تا اينكه نتونست تحمل كنه و رفت پيش 
كرد.  اعتراف  بهش  رو  چيز  همه  و  مادربزرگش 
مادربزرگ لبخندى زد و اونو در آغوش گرفت و گفت: 
«عزيزدلم ميدونم چى شده. من اون موقع كنارپنجره 
بودم و همه چيزو ديدم اما چون خيلى دوستت دارم 
بخشيدمت. من فقط ميخواستم ببينم تا كى ميخواى 
به سالى اجازه بدى به خاطر يه اشتباه تو رو در خدمت 

خودش بگيره!» 

به ياد داشته باش كه روى
 پاى خودت بايستى كه اتكا 
به ديگران افتادن  هم دارد.

به يوم القاطي نزديك ميشيم  يوم القاطي 
روزهايى كه كولر روشن كني يخ ميكني

 خاموش كني آب پز مى شى !

وقتى دلم به ترك تو ناچار مى شود
 انگارعشق بر سرم آوار مى شود

سعيد عندليب

اگر كسي احساست را نفهميد مهم نيست، سرت
 را باالبگير و لبخند بزن، فهميدن احساس، 

كار هر كس نيست.

خدايا فاصــله بگـذار ميان
 مـن و هر چه نمى گـذارد 

بـنـدگى كنـم !

تصميماتى كه در دهه 30 زندگى مى گيريد مى تواند 
اثرات بلند مدتى بر زندگى شما بگذارند.

ممكن است فرصت هايى را از دست بدهيد كه هيچ 
گاه در زندگى به دست نمى آيند. 

را  اشتباهاتى  اينجا بزرگ ترين  به همين دليل ما در 
كه افراد در اين دوره از زندگى خود مرتكب مى شوند، 

برايتان آورده ايم. 

آرزوهاى شغلى تان را ناديده مى گيريد
را  هايى  شغل  معموال  خود  زندگى   20 دهه  در  افراد 
اما  ندارند،  آنها  به  اى  عالقه  كه  كنند  مى  انتخاب 
گير  آن  دام  در  بينند  مى  بفهمند،  كه  آن  از  پيش 

افتادند.
اگر مى خواهيد در زمينه مورد عالقه خود كار كنيد، 
بيشتر  بدانيد كه هر چه سن و مسئوليت شما  را  اين 
شود، ايجاد تغييرات زندگى نيز سخت تر خواهد شد.

به كار خود بيش از خانواده و دوستان
 اهميت مى دهيد

تان  خوب  لحظات  از  نكنيد.  كار  وقف  را  خود 
برقرارى  رود،  باالتر  تان  چه سن  هر  بسازيد.   خاطره 
تر  سخت  برايتان  ديگران  با  عميق  هاى   ارتباط 

خواهد شد.

عوامل منفى را از خود دور نمى كنيد
برخى فكر مى كنند ريسك كردن و گرفتن تصميمات 

جسورانه، متعلق به دهه 20 زندگى است. 
ارتباطات،  ادامه  براى  بهانه خوبى  بدانيد كه سن،  اما 
را  شما  انرژى  و  اشتياق  تمام  كه  شغلى  يا   دوستى 

مى گيرد، نيست.
با  كه  را  تعهداتى  و  كارها  ديگران،  به  گفتن  «نه» 

ارزش هاى زندگى شما جور در نمى آيد، بياموزيد.

رشد و پيشرفت را متوقف مى كنيد
بيست  دهه  كه  هستيد  فردى  شما  اگر   حتى 
الزم  هاى  مهارت  و  علم  كسب  به  را  تان  زندگى 
اگر  زنيد  مى  خودتان  به  بزرگى  صدمه  ايد،  پرداخته 
يادگيرى و دنبال كردن عالقمندى هايتان را متوقف 
آنقدر  زندگى شان   30 در دهه  مردم  در گيرى  كنيد. 

زياد است كه ديگر نگران رشد فردى خود نيستند.
اما اگر شما به يادگيرى و رشد ذهنى خود ادامه دهيد 
و مراقب سالمت جسمى و روحى خود باشيد، در دهه 
به  نسبت  زيادى  هاى  موفقيت  به  تان  زندگى   40

ديگران خواهيد رسيد.

به سالمت خود اهميت نمى دهيد
كار كردن مى تواند بر سالمت افراد لطمه وارد كند. 

قرار  كارها  تمام  اولويت  در  را  خود  سالمت  بنابراين 
مدام  تان  زندگى   30 دهه  كه  نباشد  طورى  دهيد. 

احساس خستگى و كسالت كنيد. 
از  و  بيافزاييد  خود  روزانه  فعاليت  به  را  ورزش 
 تحركى كه بر زيبايى شما تاثير مثبتى خواهد داشت، 

لذت ببريد.

از بچه دار شدن خوددارى مى كنيد
هاى  فرصت  ندادن  دست  از  دليل  به  زيادى  افراد 
شغلى، بچه دار شدن را به تعويق مى اندازند و سالها 
براى  كه  يابند  مى  در  شان  زندگى   40 دهه  در  بعد، 
قصد  اگه  بنابراين  است.  دير  بسيار  شدن  دار  بچه 

باردارى داريد، قبل از آن كه دير شود، اقدام كنيد.

زمان كافى براى خانواده خود نمى گذرايد
است:  نوشته  خود  وبالگ  در  ساله،   43 آلتوچر  جيمز 
تماس  من  با  پدرم  روزى  بود،  سالم   34 كه  «زمانى 
تماس  داشتم،  كه  اى  جلسه  دليل  به  من  اما  گرفت 
او را قطع كردم و پس از اتمام جلسه هم با او تماس 
نگرفتم. چند ماه بعد او بر اثر سكته از دنيا رفت. حال 

من عذاب وجدان شديدى دارم.
نيز شما  والدين  شود،  بيشتر  شما  سن  چه   هر 
 مسن تر خواهند شد. بنابراين فرصت بودن با آنها را 

از دست ندهيد.

براى آينده پس انداز مالى نمى كنيد
را صرف  خود  پول  تمام  بگيريد  تصميم  است  ممكن 
شروع كارى جديد كنيد، اما به تمام جوانب آن خوب 
چه بخوريد،  شكست  كار  اين  در  اگر   بيانديشيد. 

 اتفاقى مى افتد؟
انداز  پس  خود،  بازنشستگى  دوران  براى  بايد  شما 
 مالى داشته باشيد و اين كار با افزايش سن، سخت تر 
مى شود. بنابراين هر چه زودتر اقدام به اين كار كنيد، 

بهتر است.

به خوشگذرانى خود اهميت نمى دهيد
سى سالگى به معنى اتمام لذت و خوشگذرانى نيست. 
پول  آورى  جمع  و  كار  را صرف  خود  وقت  تمام  اگر 
شويد، مى  فارغ  كار  از  كه  هنگام  آن  درست   كنيد، 
ديگر  و  است  گذشته  عمرتان  از  نيمى  كه  بينيد  مى 

توانايى كافى براى هيچ تفريحى نخواهيد داشت.
به  خود  خانواده  با  بگذاريد،  قرار  تان  دوستان  با 

مسافرت و كنسرت برويد. 
يادتان باشد اگر پولى كه به دست مى آوريد 
خوشبخت  هيچوقت  شما  نباشد،  آور  شادى 

نخواهيد بود.
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حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

و ميان خدا و جن ها پيوندى انگاشتند و حال آنكه جنيان نيك دانسته اند كه [براى 
حساب پس دادن] خودشان احضار خواهند شد. سوره الصافات، آيه 158

حديث روز  

همه خير در خانه اي نهاده شده و كليدش را زهد و بي رغبتي به دنيا قرار داده اند
امام جعفر صادق (ع)

شگفتى زندگى نوابغ

طراح: نسرين كارى                        

استان  شهر  بزرگترين   -1 افقي: 
كبك در كانادا- فيلمي به كارگرداني 
محصول  دوست  مقدم  هادي 
تباني   پاخت  با   -2  ،1391 سال 
ريزي  شن  و  هموار  جاده  ست- 
بنفش   -3 توزين  وسيله  شده- 
 -4 منظور   - خوابيده  پررنگ- 
بروتاين  ايالت  مركز  گناه-  مخفف 
فرانسه- وبا- رنگ خون 5- نوعي 
آبگوشت  واضح-  سياه-  خرماي 
قهوه  حمله-  آيينها-   -6 ساده 
ناب   امامان-  اوالد  مرطوب-   -7
بيماريهاي  از  معروف-  مورخ   -8
پارسنگ  انسان و حيوان-  مشترك 
جهنم-  در  است  چاهي   -9 ترازو 
 -10 همدان  در  شهري  قرابت- 
دربايست  شماره-  آشغال-  مترادف 
درخت  كه-  زماني  تا  منبر-   -11
كارگاه  پوپك-  تزوير-   -12 انگور 
جوالهي- امر به تاختن 13- فالني- 
ساز سيمي- ارتش 14- سرخرگ- 
اتومبيل   -15 كافر  شيطان-  لقب 

ايتاليايي- مهمانخانه ماهانه

اثري  كرماني-  تيم   -1 عمودي: 
آلماني  نويسنده  خانم  مولر  هرتا  از 

2- عكس العمل- اراده خدا- قدرت 
3- برگزيده- نشان افتخار- كانالي 
 -4 اند  ساخته  مي  قديم  در  كه 
متضاد  عقيده-  مسلك،  خالكوبي- 
اقامتگاه   -5 شباهت  پسوند  ماده- 
كهنگي  بوي  نظامي-  كتاب  شاه- 
بيمارستان  در  ايراني-  سوپ   -6
آشفته  پريشان،  كند-  مي  خدمت 
سگي  بيماري  مجاور-  رنگ-   -7
نام  حركت-  بي  و  صدا  بي   -8
 -9 شده  بندي  درجه  پسرانه- 

حضرت  معجزه  معروف-  ستاره 
در  شهري   -10 چپق   - موسي(ع) 
استان كردستان- صف- من و شما 
11- پرستيدني در جاهليت- مقابل 
دنيا- هم رأي 12- حجم فرعوني- 
خورشيد  گرم-  نه  سرد  نه  سايه- 
13- بندري درجنوب فرانسه- خانه 
عدد   -14 پرسوراخ!  پارچه  بزرگ- 
بلبل- نشانه علت يا دليل- باالپوش 
خانمها 15-  فيلمي با بازي شانپن - 

رودي در روسيه
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بعد از مرگ انيشتن در 1955 مغز او توسط توماس تولتز 
هاروي براي تحقيقات برداشته شد. هاروي تكه هايي از 
مغز انيشتن را براي دانشمندان مختلف در سراسر جهان 
فرستاد. از اين مطالعات دريافت مي شود كه مغز انيشتن 
در مقايسه با ميانگين متوسط انسانها، مقدار بسيار زيادي 
هستند  اطالعات  ساخت  مسئول  كه  گليال  سلولهاي 
چين  كمي  مقدار  انيشتن  مغز  است.همچنين  داشته 
خوردگي حقيقي موسوم به شيار سيلويوس داشته، كه 
اين مسئله امكان ارتباط آسان تر سلولهاي عصبي را 
بايكديگر فراهم مي سازد.عالوه بر اينها مغز او داراي 
تراكم و چگالي زيادي بوده است و همينطور قطعه آهيانه 
پاييني داراي توانايي همكاري بيشتر با بخش تجزيه و 

تحليل رياضيات است.

كوآلسكي: به احتمال 95 درصد هممون مي ميريم.   
اسكيپر: و اون 5 درصد باقي مونده؟    كوآلسكي: تبديل 
مي شيم به بهترين پنگوئن هايي كه تاريخ به خودش 

ديده.  اسكيپر: من همون 5 درصد رو دوست دارم.
        پنگوئن هاي ماداگاسكار، اريك دارنل  

* دانايى توانايى به بار مى آورد 
 و دانش دل كهن ساالن را جوان مى سازد.

* گوش شنونده هميشه در جست و جوى سخن 
خردمندانه و حكيمانه است. 

* خرد برترين هديه الهى است. 
* خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هويداست. 

* كسى كه خرد ندارد همواره از كرده هاى خويش 
پشيمان و در رنج است

سخنان حكيمانه فردوسى

فالش بك

9 اشتباه كه در دهه 30 زندگى مرتكب مى شويد

123456789101112131415
جىوادرماتراكاج1
لالخاباوتونىم2
اسورددرتدجام3
لىلاساىپلرىج4
ذهابتازرىملو5
وقشكبامنرتما6
الطىوناهىرتاب7
لدنمسابركوكلد8
فراعملاىرساىن9
نزىركىراوهسد10
ومنابزرسلفما11
ناىكرهىوهرنن12
هوكشلبنسىداش13
دىفمنارگالاوك14
ىتاپهلتهاگورىن15

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

يك منشى خانم با روابط عمومى باال 
براى كار در كلينيك پوست و زيبايى نيازمنديم.

32232168 - 09137885501

يك منشى خانم با روابط عمومى باال 
و آشنا به كامپيوتر نيازمنديم.

056-31055 - 09124239713

تعدادى چرخكار ماهر آقا يا خانم 
نيازمنديم.

32403199 - 09153635925

يك نيروى ساده و يك نيروى 
فنى به صورت تمام وقت 

نيازمنديم.
09155618190 - نژادى

استخــدام
شركت بازرگانى براى بازاريابى 

تلفنى تعدادى نيروى خانم 
با روابط عمومى باال 

جذب مى كند.
09104954854

32257525

يك خانم براى انجام امور اپيالسيون 
و همكارى در سالن زيبايى نيازمنديم. 

32450556 - 09303618900

فروش كبابى و جگركى در بهترين موقعيت 
به علت مهاجرت 

09109313400 - 32238053

فروش گالرى چوب سنتى به صورت يكجا 
به علت مهاجرت 

09109313400 - 32238053
فروش پرايد 131 مدل 94- كاركرد 

2000- تحويلى برج 2- فول 
قيمت: 19/600     09354687362

كارواش اجاره اى با موقعيت استثنايى 
09153623473

فروش كليه لوازم مزون 
شامل (سفره عقد - مانكن و 
ويترين) به علت تغيير شغل

09157770860

 فروش مغازه  تايپ و تكثير 
با موقعيت عالى و 7 سال سابقه 
كار به قيمت بسيار پايين ، نقد 
و مدت يا معاوضه با ماشين  

09374120696
فروشى

قابل توجه تعميرگاه داران و كارواشى ها
 دو باب مغازه تجارى به متراژهاى

 33 و 55 مترمربع واقع در ميدان امام 
پشت شركت  نفت   فى : كارشناسى

09153614171
فروش 3000 متر زمين

 واقع در دشت بجد 
يك ساعت آب چاه عميق ، با 200 درخت 
عناب و ميوه 3 ساله ، 30 متر ساختمان 

استخر و قطره اى اجرا شده
09365611604

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

32224498

فروش باغ در بهدان با 10 فنجان آب 
و اشجار قديمى و جديد

09151606547

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

سمسارى پايتخت
 تمامى لوازم منزل و ادارى 

را با باالترين قيمت خريداريم.
با يك تماس و در محل

09155618751
17 شهريور 24 و 26

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

 نقدا خريداريم. در محل فقط  با يك تماس

نبش 17 شهريور 24 - 09159618050

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

32230549

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

اجاره تخته كار-  خريد و فروش / پرداخت اقساطى
09151634010     مديريت: بنى اسدى داربست محمد

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

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

   32304027 -09159656641 روزى

مزايا: حقوق ثابت+ بيمه+ پورسانت + هزينه اياب و ذهاب+ پاداش+ بيمه تكميلى
(حداقل ميانگين درآمد بازارياب 1/5 ميليون تومان)

ساعت تماس: 9 الى 16
جاده هتل كوهستان - شهرك رقويى- خيابان دربند- نبش قيطريه 4- طبقه سوم

تلفن: 09151676268-32322802

استخدام بازرگانى مرواريد نگين دربند
شرايطمدركسابقهتعدادعنوان شغل

سرپرست  
فروش

3 سال 2
بازاريابى

حداقل 
ديپلم

آشنا به فروش مويرگى در منطقه 
ضامن معتبر

بازارياب  
مويرگى

20-
حداقل 

ديپلم
حداكثر سن 40 سال - ضامن معتبر  

روابط عمومى باال

حسابدارى

 فروش

ليسانس يك سال2
حسابدارى

ترجيحا خانم با روابط عمومى باال
آشنايى با نرم افزارهاى آفيس

آبدارچى و 
خدمات

ترجيحا خانم - حقوق توافقى-11

شركت ستاره جوش شمسيـان 
 گازرسانى واحدهاى 

مسكونى و تجارى

ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ

09151602644
مهندس شمس آبادى   

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

09151636052
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اخبار ورزشى

نامه نيوز: متخصصان با بيان اينكه جرم براى گوش مفيد است، عنوان مى كنند لزومى براى پاك كردن اين جرم ها وجود ندارد، زيرا سالمت مخاط 
گوش تا حد زيادى به وجود اين جرم ها بستگى دارد. همچنين جرم خاصيت ضد ميكروبى داشته و حالت چرب كننده و مرطوب كننده مخاط گوش را 
دارد و توليد آن روزانه در گوش انجام مى شود و خود اين ماده بطور معمول حركت كرده و به ابتداى كانال گوش آمده و از آنجا دفع مى شود.

به اين دليل مهم جرم  گوش را پاك نكنيد! 

بهترين خوراكي ها براي
 تامين آب بدن

سالمانه: حتما شما هم به خوبي مي دانيد كه 

تامين آب بدن براي سالمتي بسيار مهم است. 
تنظيم  موجب  بدن  نياز  مورد  كافي  آب  تامين 
دماي بدن مي شود. كاهش شديد مقدار ادرار، 
الغر شدن، خستگي مفرط، حالت گيجي، افت 
فشار خون همراه با بروز سرگيجه هنگامي كه 

فرد از حالت نشسته يا خوابيده، بايستد، افزايش 
ضربان قلب و... از عوارض جدي تحليل آب بدن 
روزانه  نوشيدن  بزرگسال  فرد  يك  براي  است. 
نوشيدني ضروري  تنها  عنوان  به  آب  ليتر   1/5
حاوي  است.سبزيجات  الزم  حيات  ادامه  براي 
مقدار زياد آب مانند خيار، كدو، گوجه فرنگي و 

كاهو، ميوه ها به خصوص طالبي، هندوانه، انگور، 
سيب و مركبات، شير، لبنيات كم چرب مانند پنير 
تازه و به خصوص ماست را در كنار آب حتما در 

برنامه غذايي خود بگنجانيد.

فوايد دوش آب سرد 

نامه نيوز: در اين مطلب شما را با فوايد دوش 
آب ولرم مايل به سرد بيشتر آشنا مى كنيم. 

دوش گرفتن با آب سرد و يا ولرم مقاومت بدن 
مانند  بيمارى هاى مختلف  به  ابتال  برابر  را در 
سرطان، سرماخوردگى، هموروئيد يا واريس باال 
مى برد. زمانى كه در برابر سرما قرار مى گيريد، 
«انقباض عروق» در بدن ايجاد مى شود؛ يعنى 
خون  كه  هايى  سياهرگ  و  ها  اينكه سرخرگ 
را به جريان در مى آورند، تنگ شده و مجبور 
مى شوند با فشار بيشترى خون را به جريان در 
 بياورند.عالوه بر اين خون، سريع تر به ارگان هاى 
حياتى بدن ارسال مى شود تا آنها را گرم كند. در 

نتيجه جريان خون افزايش مى يابد.
بدن ما حاوى چربى هاى قهوه اى است كه به 
مقابله با سرما كمك مى كند. اين چربى هاى 
در  و  سفيد  هاى  چربى  سوزاندن  در  اى  قهوه 
 نتيجه الغرى نقش دارد. اگر زياد عرق مى كنيد 
 و يا دست و پايتان هميشه سرد است، مى توانيد 
كنيد.  امتحان  را  به سرد  مايل  ولرم  آب  دوش 
مى  شما  بدن  دماى  تنظيم  باعث  كار  اين 
مغز  از  بخشى  تحريك  باعث  سرد   شود.آب 
مى شود كه منبع اصلى «نورآدرنالين» محسوب 

مى شود. اين هورمون به طور طبيعى خاصيت 
 ضدافسردگى دارد. آب سرد باعث انقباض رگ هاى 
خونى مى شود. اين كار نيز پف كردگى و گودى 

زير چشم ها را كاهش مى دهد.

چند توصيه تغذيه اى ويژه سالمندان 
 

سالمانه: سالمندان بايد نسبت به رژيم غذايى 
از  برخى  كه  چرا  باشند،  داشته  دقت  خود 
دوران  اين  در  اسهال  بيمارى  مانند  بيمارى ها 
بيمارى  در  مى كند.   بروز  مواقع  ساير  از  بيش 

اسهال، جايگزين كردن مايعات و الكتروليت هاى 
از دست رفته همراه با افزايش دريافت مايعات 
از طريق دهان به ويژه مايعات حاوى سديم و 
پتاسيم است. در اين بيمارى بايد به پيشگيرى 

كرد.  دقت  بدن  آب  رفتگى  دست  از  جبران  و 
اين  براى  گرم  خيلى  يا  سرد  خيلى  غذاهاى 
بيماران تحريك كننده حركات روده است و بايد 
براى  آغاز  در  كنند.  خوددارى  آن ها  مصرف  از 
استفاده مى شود  نشاسته  از  بيماران،  اين  تغذيه 
كه قابليت جذب آن بهتر است؛ نظير سيب زمينى 

و برنج و به دنبال آن غذاهاى پروتئينى تجويز 
لبنيات را به طور  مى شود.  بهتر است مصرف 
غذايى  مواد  مصرف  البته  كرد،  محدود  موقت 
مصرف  شود.  مصرف  است  بهتر  ماست  مانند 
مانند  امگا 3  اسيدهاى چرب  از  غذاهاى غنى 
ماهى كه سبب كاهش وسعت و شدت التهاب 
روده ها مى شود و به بهبود عاليم كمك مى كند 

نيز توصيه مى شود. 

خطر آب مرواريد در چه افرادى 
زياد است؟

 
ساختمان  و  سالمت  در  تغذيه  نيوز:  سالمت 
است.  تاثيرگذار  بسيار  بينايى  عملكرد  و  چشم 
طبق تحقيقات انجام شده، كسانى كه به اندازه 
زيادى كربوهيدرات مانند نان، برنج، ماكارونى 
ابتالى  خطر  كنند،  مى  مصرف  و شكر  قند  و 
متخصصان  است.  بيشتر  مرواريد  آب  به  آنها 
در  حفظ سالمت  براى  تغذيه صحيح  لزوم  بر 
توصيه  و  تاكيد  چشمى  هاى  بيمارى   مقابل 
از  واحد   9 تا   5 روز  هر  شود  سعى  كنند  مى 
و  ها مصرف شود  ميوه  و  ها  مجموعه سبزى 
از غالت كامل يعنى غالت  در صورت امكان 

سبوسدار استفاده شود.

چند توصيه تغذيه اى ويژه سالمندان 

سرقت از مردم تحت پوشش مامور

انتظامى  آگاهى  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه 
همدان گفت: در پى دريافت خبرى مبنى بر شناسايى 
باند سارقان به عنف تحت پوشش مامور و دستگيرى 
با  به سرقت  اعتراف  و  باند  اين  اعضاى  از  نفر  يك 
دستگيرى  براى  تحقيقات  ديگر،  افرادى  همدستى 
ساير اعضاى باند كه به خارج از استان همدان و محل 
هاى نامعلوم متوارى شده بودند در دستور كار پليس 
قرار گرفت.سرهنگ زارعى افزود: ماموران از حضور دو 
نفر از اعضاى اين باند به عنوان سارق و خريدار اموال 
مسروقه مطلع و با تعقيب و مراقبت نامحسوس طى 

يك عمليات غافلگيرانه متهمان را دستگير كردند. 

زورگيرى دو مرد با صداى زنانه

باشگاه خبرنگاران: ماموران يگان كالنترى 119 مهرآباد 
آنان  به  فردى  كه  بودند  زنى  در حين گشت  جنوبى 
مراجعه و اظهار كرد كه دو نفر به در منزلش مراجعه و 
در حاليكه صداى خود را به صورت زنانه تغيير داده بودند 
زنگ خانه را به صدا در آوردند من نيز در منزل را براى 
 آنان باز و مشاهده كردم دو مرد قوى هيكل با قيافه هاى 
ترسناك به زور وارد منزل من شدند و به دليل اينكه 
با خود  با زور گوشى گرانقيمت مرا  نداشتم  نقد  وجه 
بردند، دقايقى پيش آن دو را در خيابان مشاهده كردم. 
به دنبال اظهارات مالباخته، ماموران اقدام به دستگيرى 

متهمان كه قصد فرار داشتند، كردند.

روش عجيب 2 دانش آموز
 براى گرفتن انتقام از سرايدار

 
باشگاه خبرنگاران: دو دانش آموز 15 ساله در دبيرستان 
پسرانه اى در شهرستان ميامى استان سمنان، كه به 
قصد انتقام جويى از سرايدار، رايانه هاى دبيرستان را 
انتظامى  فرمانده  شدند.  دستگير  بودند،  كرده  سرقت 
ميامى با اشاره به گزارش سرقت شبانه سيستم هاى 
رايانه دبيرستانى، گفت: ماموران حين تحقيقات به دو 
دانش آموز مظنون شدند. سرهنگ عرب احمدى افزود: 
متهمان در تحقيقات تخصصى، به سرقت رايانه هاى 
اين دبيرستان، به منظور انتقام از سرايدار دبيرستان كه 

مدتى قبل با آنان درگير شده بود، اعتراف كردند. 

قتل در پى مشاجره لفظى 
 

ايسنا : رئيس پليس آگاهى ويژه شرق استان تهران گفت: 
پليسى،  فوريت هاى  مركز  اعالم  پى  در  پيش  چندى 
مبنى بر وقوع يك مورد قتل در يكى از محالت قديمى 
ورامين، ماموران به محل اعزام شدند. سرهنگ كمانكش 
اطالعاتى  اقدامات  سرى  يك  انجام  با  افزود:ماموران 
دو مجرم سابقه دار را شناسايى و دستگير كردند. وى 
خاطرنشان كرد: متهم رديف دوم در بازجويى ها معترف 
شد كه روز حادثه منزل ديگر متهم دستگير شده مهمان 
بوده كه مقتول وارد و به دليل اختالفات قبلى كه با هم 
داشتند، ابتدا به صورت لفظى با هم مشاجره كرده اند و با 

استفاده از چاقو ضرباتى را به مقتول وارد كرده است. 

شليك پليس پايان اقدام 
جنون آميز سارق

ايسنا : سركالنتر سوم پليس پايتخت گفت: ماموران حين 
گشت زنى با يك دستگاه خودروى206 روبرو شدند كه در 
جلويى آن كج شده و فردى داخل آن در حال سرقت لوازم 
داخل خودرو بود. سرهنگ شهريار بشتام با بيان اينكه به 
محض مشاهده ماموران اين فرد از خودرو پياده شده و 
اقدام به فرار كرد، افزود: تعقيب و گريز ميان ماموران و 
اين سارق آغاز شد و ماموران چندين بار به اين فرد دستور 
ايست دادند و ضمن رعايت قوانين به كارگيرى سالح 
اقدام به شليك 4 تير به سمت خودروى سارق كرده و در 

نهايت خودروى متهم در كنار خيابان متوقف شد.
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ايستگاه سالمت

حوادث

مجموعه ورزشى اسكيت بيرجند افتتاح شد

ايرنا: مجتمع فرهنگى ورزشى ويژه اسكيت، بدنسازى، 
ورزشى هاى رزمى، ايروبيك و نيز ورزشى هاى مفرح 
شامگاه يكشنبه با حضور مسئوالن محلى در بيرجند 
مورد بهره بردارى قرار گرفت. مسئول اين مجموعه 
ورزشى اظهار كرد: مجتمع در زمينى به مساحت 2654 
براى  افزود:  شبانى  حسن  است.  شده  بنا  مربع  متر 
ساخت اين مجتمع تاكنون حدود هشت ميليارد ريال 
اعتبار توسط بخش خصوصى هزينه شده است. وى با 
بيان اينكه وجود چنين مجتمع هاى فرهنگى ورزشى 
ضرورت  بيرجند  مهرشهر  چون  نوپايى  مناطق  در 
مندان  عالقه  ورزشى  مجموعه  اين  در  گفت:   دارد، 
به ورزش هايى  توانند  در هر گروه و رده سنى مى 
شطرنج،  دستى،  فوتبال  ايروبيك،  اسكيت،  چون 

كونگ فو و ديگر ورزش هاى رزمى بپردازند.

نژاد فالح: برانكو اواخر خرداد
 به تهران بر مى گردد

برانكو  گفت:  پرسپوليس  باشگاه  مقام  قائم  ايرنا: 
يا   27 باشگاه  اين  فوتبال  تيم  سرمربى  ايوانكوويچ 
 28 خرداد همراه با دستيارانش وارد تهران مى شود 
و تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس نيز از همان زمان 
البته  افزود:  نژاد فالح  آغاز خواهد شد. محمدحسين 
برخى شنيده ها حكايت از آن دارد كه برانكو تا زمانى 
كرد. وى  نخواهد  ايران سفر  به  نگيرد  را  پولش  كه 
گفت: به تازگى در مذاكراتى كه با مسئوالن وزارت 
ورزش و جوانان در مورد پرداخت بخشى از مطالبات 
اميدواريم  ايم  داشته  باشگاه  فنى  كادر  و  سرمربى 
وى  شود.  صادر  زودتر  چه  هر  آن  پرداخت  دستور 
براى حضور  تيم  آماده سازى  همچنين در خصوص 
نتوانيم  اگر  داد:  ادامه  رقابت هاى فصل 94-95  در 
مشكالت  با  كنيم  جذب  تيم  براى  خوبى  بازيكنان 

جدى روبرو خواهيم شد .

استقالل به مدت سه سال به عضو
 هيئت مديره باشگاه اجاره داده شد

اين  دادن  اجاره  از  استقالل  باشگاه  مديرعامل  مهر: 
آبى پوشان  مديره  هيئت  اعضاى  از  يكى  به  باشگاه 
به مدت سه سال خبر داد. وى همچنين تاكيد كرد 
از سوى وزارت ورزش  اعضاى هيئت مديره بزودى 
معرفى خواهند شد. بهرام افشارزاده اظهار كرد: بيست 
براى  اوليه  داد  قرار  گذشته  سال  اسفندماه  هفتم  و 
اين اجاره سه ساله با آقاى سبك دست امضا شد. در 
همين رابطه روز يكشنبه نشست دوباره اى با آقاى 
سبك دست و همچنين آقاى خادم داشتيم و صحبت 
هاى اميدواركننده اى در اين نشست مطرح شد.وى 
افزود: قرار بر اين است كه در همين رابطه نشست 
از آن  با وزير ورزش داشته باشيم و بعد  جدايى هم 

همكارى را نهايى كنيم.

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 1
0

ول
حص

ع  م
تنو

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

  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

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

 خانواده تندرست ، خانواده اى است كه ورزش در اولويت برنامه هايش است
 روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

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

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

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى
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وزير كشور از تالش ها و اقداماتي كه از سوي استاندار خراسان جنوبي در حوزه مبارزه با مواد مخدر به انجام رسيده و موجب شده تا خراسان جنوبي جزو استان هاي فعال 
 و برتر در اين زمينه در كشور قرار گيرد قدردانى كرد. دكتر رحماني فضلي، خطاب به استاندار خراسان جنوبي آورده است: با توجه به ارزيابي هاي انجام شده از بازرسي ها

و گزارشات واصله از اداره كل بازرسي در رده استان هاي فعال و برتر قرار گرفته ايد، لذا الزم مي دانم از جنابعالي به جهت فعاليت هاي انجام شده تشكر نمايم.

 گودهاى باستانى استان غبار روبى مى شوندتشكر وزير كشور از استاندار خراسان جنوبي

گود هاى باستانى خراسان جنوبى در آستانه فرا رسيدن 
ماه مبارك رمضان به منظور كسب آمادگى ميزبانى 
ورزش  به  مند  ورزشكاران عالقه  از خيل  پذيرايى  و 
و  اى  زورخانه  و  پهلوانى  كشتى  معرفتى  و  معنوى 
براى سومين سال پياپى، در سراسر استان غبارروبى 
مى شود. رئيس گروه فرهنگى و تربيتى با اعالم اين 
خبر، خاطر نشان كرد: اين برنامه در هفته جارى برگزار 
خواهد شد و هدف از آن ايجاد زمينه مناسب براى توجه 
 بيشتر به  مباحث معنوى و بهره گيرى از ظرفيت هاى

تربيتى و فرهنگى ورزش، است.

   آغاز برداشت زردآلو در خراسان جنوبي  

مدير  شد.  آغاز  جنوبى  خراسان  در  زردآلو  برداشت 
 488 امسال  گفت:  استان  كشاورزى  جهاد  باغبانى 
كه  است  زردآلو  كاشت  زير  استان  اراضى  از  هكتار 
پيش بينى مى شود 3 هزار و 224 تن محصول از آن 
برداشت شود. رضايى افزود: برداشت زردآلو به دليل 
با كاهش  سرماى زودرس در فصل زمستان، امسال 
است. وى  مواجه  پارسال  با  مقايسه  در  10 درصدى 
عمده رقم زردآلوى استان را قيصى عنوان كرد و افزود: 
زردآلوى توليدى خراسان جنوبى عالوه بر تأمين نياز 
داخلى استان به استان هاى سيستان و بلوچستان و 

خراسان رضوى صادر مى شود.

     اهداي 120 جلد كتاب به دانشگاه بيرجند  

به گزارش صدا و سيما، خانواده مرحوم استاد مهران 
اولين  در  بيرجند،  دانشگاه  علمى  هيئت  اعضاى  از 
سالگرد وى، 120 جلد كتاب تخصصى او را در زمينه 
زمين شناسى و معدن به زبان هاى فارسى و التين 

به اين دانشگاه اهدا كردند. 

نمايشگاه عرضه محصوالت كشاورزى 
در خراسان جنوبى برپا مى شود

تسنيم- مدير سازمان تعاون روستايى خراسان جنوبى 
در  نمايشگاه عرضه محصوالت كشاورزى  برپايى  از 
براى  امسال  كرد:  اظهار  اسفنديارى  داد.  خبر  استان 
نخستين بار در هفته جهاد كشاورزى نمايشگاه عرضه 
محصوالت مختلف با 100 غرفه برگزار مى شود. وى 
افزود: فروش محصوالتى مانند گوشت قرمز، گوشت 
سفيد، لبنيات، برنج، تن ماهى ارگانيك و محصوالت 
لبنى را براى عرضه در اين نمايشگاه پيش بينى كرديم. 
اين نمايشگاه از تاريخ  21 تا 27 خردادماه در نمايشگاه 

هاى بين المللى بيرجند برگزار مى شود.

بهسازى و تكميل 911 واحد مسكونى نيازمندان 

مديركل كميته امداد استان گفت: 911 واحد مسكونى 
نيازمندان در خراسان جنوبى با كمك خيران بهسازى 
و تكميل شد. رضوى اظهار كرد: 911 اين واحدها با 
هزينه 660 ميليون تومان در مدت يك سال گذشته 
بهسازى و تكميل شد كه550 ميليون تومان آن از 
محل كمك هاى مردمى در قالب صدقات و زكات 
روستايى  خانواده   481 حاضر  حال  در  و  شد  تأمين 
نيازمند ديگر در استان در نوبت دريافت كمك هاى 

بهسازى، تعمير و تكميل واحد مسكونى هستند. 

هيئت استانى فراه افغانستان 
به خراسان جنوبى سفر مى كند

معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندار خراسان جنوبى 
گفت: در آينده نزديك هيئت استانى فراه افغاستان با 
رياست معاون استاندار فراه به خراسان جنوبى سفر 
مى كنند. رضايى افزود: اين سفر براى هفته آينده و 
يا اوايل مردادماه سال جارى پيش بينى شده است. به 
گفته وى در اين سفر مباحث مربوط به تنظيم بازار 
رصد و بررسى مى شود و در مورد برخى از كاالهاى 
وارد  مى تواند  ارزان ترى  قيمت  با  كه  فراه  استان 

خراسان جنوبى شود بحث خواهد شد.

توزيع كارت  دومين مرحله آزمون هاى 
سراسري سنجش مهارت استان  آغاز شد

توزيع كارت دومين مرحله آزمون سراسري سنجش 
مهارت و صالحيت حرفه اى پايان دوره كارآموزان 
مراكزآموزش فني و حرفه اي سال 1394 در بخش 
سنجش  آزمون  دومين  و  خصوصي  و  دولتي  هاي 
صنايع  و  ساختمان  صنعت  هاي  حوزه  در  مهارت 
دستي، فرش و نان و غله و... از ساعت 8 صبح ديروز 
مورخ  روز چهارشنبه  تا ساعت 24  و  آغاز  (دوشنبه) 
و  اداره سنجش  رئيس  يابد.  مى  ادامه   1394/3/20
ارزشيابى اداره كل آموزش فنى و حرفه اى  استان 
آزمون  مرحله  دومين  كرد:   بيان  خبر  اين  اعالم  با 
ساختمان،  صنعت  هاي  حوزه  در  مهارت  سنجش 
صنايع دستي، فرش و نان و غله و... روز پنجشنبه 
مورخ 3/21/ 1394و دومين مرحله  آزمون سراسري 
پايان دوره كارآموزان  سنجش مهارت سال 1394  
مورخ  جمعه  روز  اي  حرفه  و  فني  آموزش  مراكز 
1394/3/22 برگزار مي شود. سپاهى افزود: 2هزار و 
963  نفر در  دومين مرحله آزمون سراسرى سنجش 
مهارت سال 1394 در 181 حرفه ثبت نام كرده اند 
كه از اين تعداد دو هزار و 129 نفر مرد و 834 نفر زن 
هستند و تمهيدات الزم براي شركت اين متقاضيان 

در آزمون فراهم شده است.

دامپزشكى در زمينه بيمارى مرس هشدار داد

مديركل دامپزشكي خراسان جنوبي با اشاره به شيوع 
شرق  كشورهاي  انساني  جمعيت  در  مرس  بيماري 
آسيا در زمينه شيوع اين بيماري هشدار داد. رفيعي 
پور با بيان اينكه «مرس» يك بيماري مشترك بين 
انسان و شتر است، افزود: اين بيمارى در كشورهاى 
دستور  رعايت  بنابراين  است  شده  ديده  همسايه 
كشور  دامپزشكى  سازمان  اى  قرنطينه  هاى  العمل 
بيمارى ها حائز اهميت است.  از بروز  در پيشگيرى 
وي ادامه داد: تردد هرگونه محموله اعم از دام زنده 
و فراورده خام دامى تنها در صورت تأييد دامپزشكى 

شهرستان و اخذ مجوزهاى الزم امكان پذير است.

 حفاظت از محيط زيست 
نياز به فرهنگ سازى دارد

قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان در ديدار با مدير 
به  استان كه  زيست  كاركنان حفاظت محيط  و  كل 
برگزار شد، اظهار كرد:  مناسبت هفته محيط زيست 
و  زمين  از  حفاظت  براى  ريزى  برنامه  با  بايد  همه 
طبيعت تالش كنيم. حجت االسالم رضايى امام جمعه 
بيرجند با اشاره به اينكه امسال مردم مأمور آباد كردن 
بايد  با تخريب طبيعت  اند؛ گفت: براى مقابله  زمين 
براى مردم فرهنگ سازى كرد تا از آسيب بيشتر به 
محيط زيست جلوگيرى شود. مديركل حفاظت محيط 
زيست استان نيز اظهار كرد: همه دستگاه ها موظفند با 
برنامه ريزى و ارتباط با يكديگر براى حفاظت از محيط 
زيست تالش كنند. آرامنش افزود: افزايش ساخت و 
سازها و همچنين واحد هاى صنعتى به محيط زيست 
آسيب مى رسانند كه همه ما وظيفه داريم نسبت به 

محيط زيست احساس مسئوليت كنيم.

كاهش 100 درصدى ترانزيت مشتقات نفتى 
از گمرك ماهيرود به افغانستان 

ايرنا- مديركل گمركات خراسان جنوبى گفت: طى دو 
ماهه نخست امسال دو فقره اظهار نامه مشتقات نفتى 
به وزن يك ميليون و 317 هزار كيلوگرم از عراق به 
افغانستان از طريق گمرك ماهيرود استان ترانزيت شده 
كه از نظر تعداد اظهار نامه 100 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته كاهش يافته است. خاشى با اشاره به 
صادرات خراسان جنوبى از ابتداى امسال به كشورهاى 
افغانستان، عراق، پاكستان، روسيه و ازبكستان، افزود: 
طى اين مدت 669 فقره اظهارنامه صادراتى به ارزش 
26 ميليون و 824 هزار دالر در استان تشكيل شده كه 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد اظهار 
نامه 13 درصد، از نظر ارزش 57 درصد و از نظر وزن 
افزايش را نشان مى دهد. وى همچنين  105 درصد 
كاشى، سراميك، تافى، خوراك كامل طيور، مرغ منجمد 
و گازوئيل را مهمترين كاالهاى صادراتى خراسان جنوبى 
به خارج از كشور برشمرد. به گفته وى از ابتداى سال 
جارى تعداد دو فقره اظهار نامه وارداتى به ارزش 37 
هزار و 513 دالر در گمركات خراسان جنوبى تشكيل 
شده كه از نظر تعداد اظهار نامه 33 درصد كاهش از 
نظر وزن 16 درصد و از نظر ارزش 18 درصد افزايش 
را نشان مى دهد. خاشى، مهمترين اقالم وارداتى به 
خراسان جنوبى را شاهدانه، بوداده و تخم اسپند دانست و 
افزود: اين كاالها از كشور افغانستان به خراسان جنوبى 
وارد شده است. وى بيان كرد: همچنين از ابتداى سال 
جارى دو فقره اظهار نامه مشتقات نفتى به وزن يك 
عراق  كشور  از  گرم  كيلو  هزارو 313  و 317  ميليون 
افغانستان  كشور  به  استان  ماهيرود  گمرك  طريق  از 
ترانزيت شده كه از نظر تعداد اظهار نامه 100 درصد و از 

نظر وزن 97 درصد كاهش را نشان مى دهد.

پايان خرداد ماه آخرين مهلت ثبت نام 
و دريافت كارت مبادالت مرزى

رئيس اداره بازرگانى خارجى سازمان صنعت، معدن 
شهرستان   4 در  اينكه  به  اشاره  با  استان  تجارت  و 
مرزي استان حدود 51 هزار و 547 خانوار مرزنشين 
وجود دارد، گفت: تاكنون 44 هزار و 894 خانوار اقدام 
به ثبت نام در سامانه مديريت مرزشنيان نموده اند. 
رئوفى فرد افزود: مرزنشينان استان براى ثبت نام و 
دريافت كارت مبادالت مرزى فقط تا پايان خرداد ماه 
مهلت دارند. به گفته وى تا كنون از مجموع 44 هزار 
مرزنشينان،  سامانه  در  شده  نام  ثبت  خانوار  و894  
الكترونيكى  تعداد 38 هزار 533 خانوار كارت  براى 
مرزنشين صادر شده است كه از اين تعداد 17 هزار 
و 945 خانوار در تعاونى هاى مرزنشين استان عضو 
از محل سهميه  نشان كرد كه  اند. وى خاطر  شده 
هاى  تعاونى  از  تعدادى  و1393  هاى1392  سال 
بعضًا  و  انجام  را  خود  صادراتى  تشريفات  مرزنشين 
هماهنگى الزم را براى واردات  دنبال  نموده اند. وى 
نفر در سطح 4  براى هر  ارزى سال 1394  سهميه 
شهرستان مرزى را 160 دالر عنوان كرد وافزود 80 
دالر سهميه  عادى و 80 دالر  بابت  منطقه  محروم  
به  توانند  يافته است كه مرزنشينان مى  تخصيص  
مرزنشين  هاى  تعاونى  طريق  از  تجميعى  صورت 

اقدام  به صادرات و واردات نمايند.

كيفيت بخشى به خدمات مشاوره ژنتيكى 

هاى  معلوليت  از  پيشگيرى  دفتر  مسئول  كارشناس 
به  بخشى  كيفيت  گفت:  جنوبى  خراسان  بهزيستى 
پيشگيرى  براى  استان  در  ژنتيكى  مشاوره  خدمات 
از  ظريفى  است.  شده  انجام  ارثى  هاى  معلوليت  از 
داد  خبر  استان  در  ژنتيك  مشاوره  مركز   5 فعاليت 
ژنتيكى،  بيمارى  نوع  13هزار  به  توجه  با  افزود:  و 
انجام مشاوره ژنتيكى قبل از ازدواج ضرورى است.
در سالمت  مؤثر  عوامل  از  يكى  اينكه  بيان  با  وى 
كرد:  اظهار  است،  سالم  نوزاد  تولد  خانواده  نشاط  و 
به  نداريم،  سراغ  خطر  بدون  ازدواجى  هيچ  تقريبًا 
طورى كه در ازدواج غيرخويشاوندى بين يك تا 3 
درصد و در ازدواج خويشاوندى 5 تا 6 درصد ريسك 
گام مهمى  را  ژنتيك  مشاوره  دارد. وى  خطر وجود 
و  دانست  ارثى  هاى  معلوليت  از  پيشگيرى  براى 
گفت: هدف از انجام مشاوره ژنتيك ايجاد تغيير در 
از  يكى  عنوان  به  مردم  عمومى  فرهنگ  و  نگرش 
با اشاره  ادامه  اولويت هاى مطرح است. ظريفى در 
به اينكه با اين هدف مشاوره ژنتيك قبل از ازدواج، 
قبل از باردارى و حين باردارى انجام مى شود، تعداد 
را 5 هزار  مراجعات مشاوره ژنتيك در سال گذشته 
تعداد  اين  از  داد:  ادامه  وى  كرد.  اعالم  نفر  و630 

هزارو854 نفر براى نخستين بار مراجعه كردند.

گفت:  گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
شهر،  به  روستاييان  مهاجرت  قبيل  از  متعدد  داليل  به  امروز 
ورود بى رويه و بى حد و نصاب صنايع دستى بى كيفيت از خارج 
از كشور باعث ضربه زدن به هنر صنايع دستى شده است. به 
گزارش ايسنا، رمضانى در نشست خبرى اظهار كرد: خراسان 
جنوبى به عنوان بخشى از جغرافياى پهناور و نام آور ايران در 
دارد.  جايگاهى  و  نام  سنتى  هنرهاى  و  دستى  صنايع  عرصه 
وى تصريح كرد: اگر چه امروز فرش كه يكى از صنايع دستى 
است در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد اما در 
در  فرش  زمينه  در  و  دارد  قرار  دستى  جزو صنايع  دسته بندى 

سطح ملى و بين المللى جزو مناطق پرآوازه ايران هستيم.
رمضانى اظهار كرد: صنايع دستى به كااليى لوكس تبديل شده 
كه هركس قادر به خريدارى و تهيه آن نيست و توليد آن نيز 
صنايع  بازارچه  راه اندازى  افزود:  وى  مى شود.  انجام  سختى  به 
دستى از اقداماتى است كه مى تواند نقش مهمى در توسعه صنايع 
دستى داشته باشد و در اين راستا امسال 300 ميليون تومان براى 
راه اندازى بازارچه صنايع دستى گرفته ايم و قرار است اين بازارچه 
در پارك توحيد راه اندازى شود كه در صورتى كه شوراى شهر 
زمين را در پارك توحيد واگذار كند كار را براى راه اندازى اين 
بازارچه شروع مى كنيم. وى از راه اندازى خانه صنايع دستى در باغ 

و عمارت رحيم آباد خبر داد و تصريح كرد: اين اقدام در راستاى 
افزايش و انتقال تجربيات و پويايى صنايع دستى بسيار مؤثر است. 
وى راه اندازى مراكز آموزش صنايع دستى را از ديگر اقدامات 
مهم در راستاى رونق صنايع دستى عنوان كرد و گفت: امسال 
مركز آموزش صنايع دستى را در شهرستان سربيشه راه اندازى 
خواهيم كرد و ساختمان اين مركز تاكنون 60 درصد پيشرفت 
فيزيكى داشته است. رمضانى از رونمايى نخستين كتاب دو زبانه 
معرفى صنايع دستى در استان خبر داد و افزود: در سال 92، 300 
هزار دالر صادرات صنايع دستى عالوه بر ميزان صنايع دستى كه 

به صورت چمدانى به عنوان سوغات صادر شده داشته ايم.

با  انتظامي خراسان جنوبى در ديدار  اجتماعي فرماندهي  گروه خبر-  معاون 
فرماندار بيرجند اظهار كرد: جلب مشاركت و بهره برداري از ظرفيت معتمدان 
محالت براى پيشگيري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي از اهداف اصلي پليس 
سرفرازى  سرهنگ  است.  محالت  در  پليس  معتمد  شوراي  طرح  اجراي  در 
آسايش  و  شهر  امنيت  و  نظم  تأمين  جهت  در  پليس  تالش  تمام  افزود: 
شهروندان است، مردم نيز در حفظ و تحكيم اين امنيت سهيم و شريك هستند 
و ما بايد در ارتقاى سطح امنيت اجتماعي از توان مردم به خوبى استفاده كنيم. 
ايجاد  با  جامعه  در  ها  ناهنجاري  و  ها  آسيب  انواع  با  مقابله  و  شناسايي  وى 
ارتباط منطقي و هماهنگي با سازمان هاي مردم نهاد، ياوران شورا، دهياران و 
معتمدان را از اهداف اين شورا دانست و خاطر نشان كرد: انتقال توصيه هاي 
پليسي و راهكارهاي پيشگيرانه توسط شوراي معتمد پليس به شهروندان تأثير 
بسيار بااليي در كاهش وقوع جرم و افزايش سطح احساس امنيت در جامعه 
خواهد شد. به گفته معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان، اداره مشاركت 
مردمي، اداره برآورد اجتماعي، مركز مشاوره، اداره مستندات اجتماعي و پايگاه 
اداره اطالع رساني و پايگاه خبري پليس، مجموعه معاونت اجتماعي نيروي 
در  مشاوره  مركز  فعاليت  به  اشاره  با  سرفرازي  مي دهد.  تشكيل  را  انتظامي 

در  مشاوره  براى  مراجعان  تعداد  گفت:  انتظامي،  نيروي  اجتماعي  معاونت 
فروردين ماه 114 نفر، در ارديبهشت 198 نفر و مراجعه به واحدهاي مددكاري 

استان در فروردين 316 نفر و در ارديبهشت ماه 363 نفر بوده  است.
انتظامي استان نيز اظهار  اداره مشاركت معاونت اجتماعي فرماندهي  مسئول 
كرد: تمامى دفاتر استان و حوزه ها و معاونت هايى كه در ارتباط  با آسيب 
و  ها  آسيب  رفع  براى  و  كرده  برقرار  پليس  با  تعامل  است  اجتماعى  هاى 
معضالت اجتماعى  گامى اساسى برداشته اند. سروان ملك آبادي افزود: كالس 
هاى آموزشى در سطح گسترده اى در ادارات استان برقرار است و طرح هاى 
آموزشى بايستى در ادارات پيگيرى شود و پليس آمادگى برگزارى كالس هاى  

آموزشى با هدف اصلى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى را دارد.

تنوع موضوعات اجتماعى كار پليس را دشوار كرده است

فرماندار بيرجند هم اظهار كرد: با توجه به تنوع آسيب هاى اجتماعى كار نيروى 
انتظامى بسيار دشوار است، كار پليس تنوع بااليى دارد و پليس با اين تنوع 
موضوع تقابل دارد. منصورى با قدردانى از كارهاى پليس در حوزه آسيب هاى 
اجتماعى افزود: فعاليت در اين زمينه سخت و پيچيده است، در اين حوزه  پليس 

مستقيم با مردم در ارتباط است و اين كار پليس را دشوارتر مى كند. وى حاشيه 
نشينى و خشكسالى را از جمله آسيب هاى استان و شهرستان بيرجند برشمرد و 
عنوان كرد: با همكارى ادارات و نهادهاى مرتبط، كارگروه هايى براى رفع اين 
آسيب ها تشكيل شده است. وى استفاده از نيروهاى مردمى در حل و فصل 
امورات امنيتى را امرى پسنديده دانست و عنوان كرد: پليس در اين بحث پيش 
قدم شده است. منصورى گفت: در بسيارى از كشورهاى دنيا پليس افتخارى 
وجود دارد كه در ايران هم اين اقدام شروع شده كه مى بايست اين فعاليت نيز 

در راستاى اهداف مقدس ايران اسالمى تقويت شود. 
جزندرى معاون سياسى اجتماعى فرماندارى بيرجند نيز گفت: شوراى معتمد 
پليس مى تواند در حل معضالت اجتماعى گام هاى مؤثرى بردارد و فرماندارى 
شهرستان بيرجند آمادگى دارد با اعزام كارشناسان در اين زمينه همكارى الزم 
را انجام دهد كه تفاهم نامه اى با دهياران شهرستان بيرجند در زمينه آموزش 

هاى همگانى پيش بينى شده و در حال انعقاد است.

واردات صنايع دستى خارجى، عاملى براى ضربه زدن به صنايع دستى داخلى

در طرح شوراى معتمد:

مردم به كمك پليس مى آيند

اعتبارات  درصدى   40 افزايش  از  استاندار  خبر-  گروه 
شهردارى هاى استان در سال جارى خبر داد. 

خدمتگزار در گردهمايى شهرداران استان اعتبارات امسال 
شهردارى هاى استان را 143 ميليارد تومان اعالم كرد و 
افزود: تنها با تكيه بر اعتبارات دولتى نمى توان به اهداف 
كرد:  تأكيد  يافت. وى  ها دست  در شهردارى  نظر  مورد 
زمينه هاى حضور بخش خصوصى و سرمايه گذاران در 
كرد:  عنوان  همچنين  وى  شود.  فراهم  استان  شهرهاى 
منتخبين  اسالمى كه  از ظرفيت شوراهاى  ها  شهردارى 
مردم  به  بيشتر  و  بهتر  خدمت  ارائه  براى  هستند  مردم 
استفاده كنند.  خدمتگزار با تأكيد بر حفظ حرمت و كرامت 
و  شده  معطل  نبايد  ها  شهردارى  در  مردم  افزود:  افراد، 

براى دريافت خدمت به زحمت بيفتند.

 شهردارى هاى بدون شهردار  تعيين تكليف شوند

استاندار بر تعيين تكليف شهردارى هايى كه فاقد شهردار 
هستند تأكيد كرد و گفت: شهردارى هايى كه در مهلت 
شوراهاى  سوى  از  شهردار  معرفى  براى  شده  تعيين 
و  استاندارى  است؛  نگرفته  صورت  اقدامى  اسالمى 
شهردار  معرفى  براى  را  الزم  اقدامات  ذيربط  مسئوالن 
ها شهردارى  مطالبات  به  اشاره  با  وى  دهند.   انجام 
در  بايد  مسئله  اين  كرد:  بيان  اجرايى،  هاى  دستگاه  از 
بين  و دوسويه  مناسب  تعاملى  با  و  يك فضاى صميمى 

شود. حل  مختلف  هاى  بخش  در  مديران  و  شهرداران 
وى با تأكيد بر نظارت جدى بر ساخت و سازهاى شهرى، 
تصريح كرد: قصور و يا كوتاهى در اين زمينه به قيمت 
جان مردم و شهروندان تمام خواهد شد و شهرداران بايد 

نظارت كافى را بر ساخت و سازها داشته باشند.

 ايجاد حاشيه شهردارى ها را
 از برگزارى برنامه ها دلسرد كرده است

 شهردار بيرجند نيز اظهاركرد: فعاليت در حوزه فرهنگى و 
اجتماعى براى شهردارى ها حواشى ايجاد كرده است. مديح 

با بيان اينكه طبق قانون بخشى از بودجه شهردارى بايد در 
اين حوزه هزينه شود و شورا شهر نيز آن را تصويب مى 
كند، بيان كرد: با اين وجود حواشى و تبعات بعد از مراسم 
ها سبب دلسردى شهردارى ها شده است. وى به بدهكارى 
برخى از نهاد ها و دستگاه ها به شهردارى ها اشاره كرد و 

افزود: در اين ارتباط حتى پيگيرى هاى انجام شده از طريق 
استاندارى نيز كافى نيست و بايد كار بيشترى انجام شود.

تهيه برنامه 5 ساله توسعه شهرى در دستور كار 
شهردارى هاى خراسان جنوبى قرار گرفت

گفت:  هم  استاندارى  عمرانى  امور  هماهنگى  معاون 
شهردارى ها تهيه برنامه 5 ساله را مد نظر قرار داده و مباحث 
توسعه شهرى را در آن تنظيم كرده و كارها را بر اساس آن 
پيش ببرند. نخعى نژاد اظهار كرد: در دولت تدبير و اميد مباحث 
وضعيت  و  گرفته  قرار  دولت  توجه  مورد  شهرى  مديريت 
كمك هاى دولت به شهردارى ها مورد افزايش قابل توجه  اى 
قرار گرفته است. وى افزود: امروز بيش از 43 درصد از بودجه 
شهردارى هاى استان را واحدهاى عمرانى تشكيل مى دهند 
و در طول سال نيز كمك هاى نقدى ديگر به اين بخش 
مى شود. وى بيان كرد: شهرداران مبحث آموزش را بايد فوق 
العاده جدى بگيرند و از قوانين مختلف آگاهى داشته باشند و 
در مورد مسائل شهرسازى مطالعه داشته و آگاهى و اطالعات 
خود را افزايش داده و آموزش پرسنل را جدى بگيرند كه يك 

كار در چارچوب قانونى 100 درصد باشد. 
مديركل دفتر فنى استاندارى هم با اشاره به نيمه رها شدن 
بسيارى از پروژه هاى شهرى در استان گفت: در سال جارى 
طرح ها و پروژه هاى شهردارى ها در دفتر فنى استاندارى 
تصويب خواهد شد. اطمينان اظهاركرد: بالغ بر 84 ميليارد 
تومان اعتبارات عمرانى شهردارى هاى استان است كه در 
مقايسه با اعتبارات كل استان مبلغ قابل توجهى است. وى 
عنوان كرد: به منظور جلوگيرى از هدر رفت اعتبارات در اين 
حوزه  بايد طرح ها و پروژه هاى شهردارى هاى استان در 

ابتدا توسط  دفتر فنى به تصويب برسد.

براى  صاحبانشان  كه  شده اى  توقيف  قاچاقى  كاالهاى 
ترخيص اقدام نمى كنند معموًال با عنوان كاالهاى متروكه 
و با قيمت ارزان تر روانه بازار مى شود كه ناخواسته سبب 
فارس،  گزارش  به  مى شوند.  كشور  نساجى هاى  نابودى 
كارخانجات نساجى فردوس در سال 1368 تأسيس شد كه 
با گذشت 14سال از زمان تأسيس عمًال كار خاصى انجام 

نشد و سهامداران آن طعم شيرين توليد را نچشيدند. 
نوسازى  گسترش  سازمان  مشاركت  با   1381 سال  در 
صنايع ايران شركت جديدى با مشاركت 45 درصد متعلق 
سهام  درصد   10 و  ايران  صنايع  گسترش  سازمان  به 

مديريتى، دوره جديدى از كار را آغاز كرد. در مدت 18 ماه 
ماشين آالت مورد نياز خريدارى، نصب و راه اندازى شد و 
در حال حاضر واحد بافندگى اين كارخانه 35 تا 45 درصد 

نخ هاى توليدى را جذب مى كند. 
فردوس  نساجى  كارخانجات  مديرعامل  سخنان  اينها 
بى تدبيرى  از  قابل تأمل  با گاليه هايى  ادامه  در  كه  است 

مسئوالن و ايرادات برخى قوانين همراه مى شود.
احد كرمانى با اشاره به اينكه در بخش دوزندگى كارخانه 
نساجى فردوس نيز روزانه حدود 100 تا يك هزار و 200 
لباس مردانه و بچه گانه توليد مى شود، يادآور شد: با جذب 

نيروى كار بيشتر، ميزان توليد در اين بخش قابل افزايش 
است. وى در ارتباط با آموزش نيروى كار ماهر و توجه به 
بازاريابى  كيفيت كار گفت: مهارت نيروى كار، كيفيت و 
حاضر  حال  در  و  است  نساجى  كارخانه  اولويت هاى  از 
عرضه  كشور  نقاط  اقصى  به  كارخانه  اين  محصوالت 
مى شود، چراكه به علت تحريم ها امكان صادرات به ديگر 
با  تا  داد  پيشنهاد  به مردم  ندارد. كرمانى،  كشورها وجود 
استفاده از تسهيالت نسبت به خريد ماشين هاى بافندگى 
اقدام كنند، چراكه هر يك از اين ماشين ها كه در يك خانه 
معمولى نيز قابل نصب است مى تواند سبب اشتغال چهار 

نفر در سه شيفت كارى شود و شركت نساجى شهرستان 
فردوس نيز مى تواند نسبت به تأمين نخ مورد نياز اينگونه 
ماشين ها همكارى الزم را داشته باشد. كرمانى يادآور شد: 
ريسندگى،  مختلف  زمينه هاى  در  منسوجات  توليد  توسعه 
بافندگى و دوزندگى جزو برنامه هاى آينده كارخانه نساجى 
فردوس است كه البته نياز به اعطاى تسهيالت و يارى رسانى 
دولت و مردم دارد. وى افزود: در حال حاضر سكوت سنگينى 
بر فضاى كارخانجات نساجى كشور حاكم شده كه اين زنگ 
خطرى براى توليد كنندگان است و براى رونق بيشتر صنعت 

نساجى به حمايت بيشتر مسئوالن نياز است.

پارچه هاى قاچاقى كه چراغ نساجى كشور را خاموش مى كنند

در گردهمايى شهرداران استان مطرح شد: 

افزايش 40 درصدى بودجه شهردارى ها

انتقاد از ساخت سالن هاى  با  مديركل ورزش و جوانان استان 
ورزشى كه بالاستفاده در شهرستان ها باقى مانده است، گفت: 
نياز داريم تا در هر شهرستان حداقل يك سالن استاندارد ساخته 
ديدار صميمى دست  در  مقدم  به گزارش مهر، عزيززاده  شود. 
اندركاران ورزش و جوانان خراسان جنوبى با استاندار با تأكيد بر 
اينكه جامعه ما امروز نياز به تحرك و سالمتى دارد، اظهاركرد: در 
حال حاضر بحث نشاط اجتماعى يكى از موضوعات مورد توجه 
جدى دولت است. وى بيان كرد: با توان و اعتبارات فعلى خدمت 
رسانى به همه اقشار جامعه ميسر نيست و نياز به همكارى همه 

دستگاه ها داريم. به گفته وى 24 هزار ورزشكار سازمان يافته 
در 44 هيئت استانى و 294 هيئت هاى شهرستانى مشغول به 
فعاليت هاى وصرزشى هستند كه امسال از خراسان جنوبى پنج 
ملى پوش به كشور معرفى شده است. عزيززاده مقدم با اشاره به 
اينكه جوانان ما در سه بخش بسيج، المپيادها و ورزش توانسته 
اند در دنيا مطرح باشند، عنوان كرد: پس مى طلبد كه خدمات 

بهتر و شايسته ترى براى آنها داشته باشيم. 
كرد  تأكيد  استان  در  همگانى  ورزش  توسعه  بر  نيز  استاندار 
روحيه  ارتقاى  بايد  همگانى  هاى  ورزش  حوزه  در  گفت:  و 

اميدوارى در عموم مردم را در مجالس عمومى ورزشى مورد 
موضوعات  اهميت  كرد:  اظهار  خدمتگزار  دهيم.  قرار  توجه 
مربوط به ورزش و جوانان و ازدواج چيزى نيست كه بر كسى 
پوشيده باشد اما بايد اقتضائات خود و امكانات دولت و دستگاه 
مشكالت  پيگيرى  براى  وى  دهيم.  قرار  نظر  مد  را  مربوطه 
مربوط به بخش ورزش و جوانان استان قول مساعد داد و گفت: 
تالش مى كنيم تا به قدرى كه در حد توان و مقدورات استان 
است مشكالت اين بخش را رفع كنيم و اگر در برخى از موارد 

نياز به پيگيرى از مركز باشد آن را دنبال خواهيم كرد.

سالن هاى ورزشى استاندارد در شهرستان ها ساخته شود
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وزراى روحانى قبال تنها30 درصد مشكالت 
را ناشى از تحريم مى دانستند اما ...

گفت:  ملى  توليد  از  حمايت  ويژه  كميسيون  رئيس 
مديران امروز دولت وقتى مى خواستند به دولت قبل 
انتقاد كنند اعالم مى كردند كه 30 درصد مشكالت 
درصد   70 و  است  تحريم  به  مربوط  توليد  و  اقتصاد 

مشكالت مديريتى است اما االن نظر ديگرى دارند.

آنطور كه هست  نه آنطور كه دوست داريم  

 حميد رسايى يادداشتى با عنوان «هاشمى در رأس 
و گفته  منتشر  را در سايت خود  امام»  فتنه تحريف 
رأس  و   88 سال  فتنه  رأس  بايد  را  هاشمى   : است 
او  اين چيزى است كه  امام دانست،  جريان تحريف 
خود به آن اصرار دارد و هاشمى را بايد آنگونه كه خود 
اصرار دارد، ديد؛ نه آنگونه كه ما دوست داريم باشد.

هاشمى : اوضاع سران فتنه بد نيست 

ديدار اخير دانشجويان با هاشمى پس از سخنان وى 
واقع  در  كه  فتنه  سران  حصر  رفع  موضوع  پيرامون 
پاسخى به انتقاد تعدادى از حاضرين بود، وى از شرايط 
از  انتقاد  با  و  گفته  در حصر سخن  فتنه  خوب سران 
فتنه  كه شرايط سران  است  اعالم شده  دانشجويان، 

آنچنان هم كه در اخبار تبليغ مى شود بد نيست.

 توافق احزاب اصولگرا بر وحدت با جامعتين 
به  اشاره  با  پيروان  جبهه  دبيركل   ، باهنر  محمدرضا 
اين  در  اصولگرايان گفت:  جزئيات نشست همگرايى 
جلسه تمام احزاب و جريانات سياسى اصولگرا توافق 

كردند كه جامعتين محور وحدت اصولگرايان باشد.

 توصيه نوباوه به اصولگرايان
 بيژن نوباوه به اصولگرايان بويژه طيف سنتى توصيه 
كرد كه در بكارگيرى افراد جديد در انتخابات تجديدنظر 
كنند و با ايجاد همفكرى به موفقيت برسند چراكه در 

غير اينصورت متضرر خواهند شد. 

مظاهرى: آمارهاى احمدى نژاد دروغ بود 

 مظاهرى در گفتگو با اعتماد با بيان اينكه  آمارهاى 
آقاى  هست  «يادم  گفت:  بود،  دروغ  احمدى نژاد 
داد  آمارى  داشت. همان جا  زنده  احمدى نژاد مصاحبه 
كه درست نبود؛ دروغ بود. فردا رفتم و پرسيدم مرجع 
آمارى كه ديشب ارايه داديد كجاست؟ اين آمار را يا 
من بايد به شما داده باشم يا وزارت اقتصاد يا سازمان 

برنامه. اما هيچ كدام ندادند! اين موضوع چيست؟». 

 به استانداران گفتم نگذارند لغو شوند 

اعمال  برخى  از  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
سليقه هاى شخصى در خصوص موسيقى و مسئله لغو 
گفته ايم  استانداران  به  و گفت:  كرد  انتقاد  كنسرت ها 

نگذارند خودسرها باعث لغو كنسرت ها شوند.

نتانياهو : اين يك خطاى تاريخى است 
 

نتانياهو ايران را متهم كرد كه به حماس و حزب ا... 
و  انتقاد  تكرار  با  او  دهد.  مى  پيشرفته  سالح  لبنان 
اعتراضش به محتواى متن توافق هسته اى با ايران 
اين  متن  اگر  است.  تاريخى  خطاى  يك  اين  گفت: 

توافق تاييد شود توافق بدى خواهيم داشت.

ديپلمات عربستانى : درباره ايران همه 
 گزينه ها روى ميز است

 سفير عربستان در لندن در مصاحبه با تلگراف گفت : 
اميدوارم كه توافق با ايران به توافقى منجر شود كه 
مانع از دستيابى به سالح هسته اى شود. وى تاكيد كرد 
كه اگر اينگونه نباشد همه گزينه ها از جمله دستيابى به 

سالحهاى هسته اى براى عربستان محفوظ است.

 ايران خطرناكترين تهديد براى اسرائيل   
ژنرال عاموس گيالد، ژنرال ارشد رژيم صهيونيستى در 
كنفرانسى در دانشگاه هرتزليا هشدار داد كه جمهورى 
براى  تهديد  خطرناكترين  همچنان  ايران  اسالمى 

اسرائيل در منطقه و جهان به شمار مى رود.

  ايران پر از آمريكايى شده است
به گزارش رسانه هاى آمريكايى با وجود خصومت ميان 
ايران و آمريكا و شعارهاى ضد دولت آمريكا در ايران، 
نحو  به  گردشگران  شمار  هسته اى  مذاكرات  از  پس 

چشمگيرى افزايش پيدا كرده است.

 تنها چند هفته تا امضا فاصله داريم 
وزير خزانه دارى آمريكا در نشستى گفت: تنها چند هفته 
 با مهلت نهايى توافق هسته اى با ايران كه صلح آميز 
 بودن ماهيت برنامه هسته اى تهران را تضمين مى كند؛ 
آميز  انتقاد  شعارهاى  به  پاسخ  در  او  داريم.  فاصله 
حاضران اسرائيلى گفت: راه حل ديپلماتيك، بهترين 
راه حل است. وى افزود: تهران، عناصر اصلى در برنامه 

هسته اى اش را متوقف و كاهش داد.

سفير فرانسه در آمريكا دل به دريا زد ؛
  كاخ سفيد براى توافق بد تعجيل نكند

روزنامه نيويورك تايمز نوشت: جرارد آرود، سفير فرانسه 
در آمريكا دل را به دريا زده و به كاخ سفيد هشدار داده 
است پس از 12 سال مذاكره، براى دستيابى به يك 
توافق بد با ايران تعجيل نكند. البته صراحت لهجه آرود 

باعث خشم و واكنش جان كرى شده است.

 صندلى اردوغان در تركيه به لرزه افتاد
براساس شمارش 98 درصد آراء در انتخابات پارلمانى 
تركيه حزب حاكم عدالت و توسعه با كسب 41 درصد 
است.  داده  دست  از  پارلمان  در  را  خود  اكثريت  آراء، 
اگرچه اين حزب بيشترين كرسى ها را كسب كرده، 
اما به حد نصاب دو سوم الزم براى تغيير قانون اساسى 
نرسيده و همچنين ممكن است ناچار به تشكيل دولت 
و 20  دارد  كرسى  تركيه 550  پارلمان  ائتالفى شود. 

حزب در اين انتخابات رقابت مى كردند.

حجت االسالم محسنى اژه اى سخنگوى 
نشست خبرى  در هشتادمين  قضائيه  قوه 
معاون  موقت  بازداشت  خبر  اعالم  با  خود 
ظهر  از  پيش  گفت:  سابق  جمهور  رئيس 
 ديروز بقايى براى بازجويى در مورد پرونده اى 
كه در دستگاه قضا داشت به دادسراى ويژه 
كاركنان دولت احضار شد و به دستور بازپرس 
ويژه پرونده براى وى حكم بازداشت موقت 
به  متاسفانه  گفت:  وى  است.  شده  صادر 
دليل مسائل قانونى از بيان جزئيات اتهامى 

اين فرد معذور هستم.

بازداشت پنج نفر در ارتباط با 
مرگ اتباع عربستان در مشهد 

محسنى اژه اى با ابراز تاسف از حادثه اى كه 
براى زائران حرم رضوى در يكى از هتل ها 
اتفاق افتاده بود، افزود: اميدوارم كسانى كه 
مسموم شدند هرچه سريعتر بهبودى كامل 
را پيدا كنند و از طرف خودم و قوه قضائيه 
به بازماندگان  حادثه تسليت مى گويم. وى 
هتل  در  مسموميت  حادثه  اينكه  اعالم  با 
مشهد اتفاق بدى بود، تصريح كرد: طبق 
آخرين صحبت هايى كه با بازپرس پرونده 
از  و دادستان مشهد داشتم هنوز حكايتى 
عمدى بودن و يا جنايى بودن قضيه وجود 
ندارد البته اين اظهار نظر قطعى نيست و 

براى اعالم قطعى آن به زمان نياز داريم. 
و  هتل  اندركاران  دست  از  افزود:  اى  اژه 
مسئوالن ذيربط تحقيقات انجام شده و در 
 حال حاضر 5 نفر در بازداشت به سر مى برند.

بازداشت 5 نفر به اتهام تبليغات 
ضد انقالبى در شبكه هاى مجازى

در  افزود:  اژه اى  محسنى  حجت االسالم 
در  كه  افرادى  از  نفر   5 اخير  هفته هاى 
امنيتى  ضد  اقدامات  مجازى  شبكه هاى 
افزود:  انجام مى دادند، دستگير شدند. وى 
پس از بازجويى از اين افراد مشخص شد 
كه اينها اقدامات ضد امنيتى و ضد انقالبى 

همراه با قصد و نيت داشته اند كه هم اكنون 
در بازداشت به سر مى برند. 

  احمدى مقدم يا پسر وى 
بازداشت نشده اند

معاون اول دستگاه قضا درباره تخلف در 

زير مجموعه بنياد تعاون ناجا گفت: در مورد 
 اين پرونده گفته شد كه آقاى احمدى مقدم 
و پسرش بازداشت شده اند كه در جلسه 
اى  پرونده  اما  كردم،  تكذيب  را  آن  قبل 
مالى  مفاسد  دليل  به  ناجا  تعاون  بنياد  در 
با شكايت فرمانده وقت ناجا تشكيل شد 

كه در آن احمدى مقدم و پسرش نيستند، 
اما شش نفر بازداشت شده اند كه پرونده در 

حال رسيدگى است.

پرونده آقاى «س» مديرعامل 
يك باشگاه ورزشى با صدور 

كيفرخواست به دادگاه رفته است

پاسخ  در  اژه اى  محسنى  حجت االسالم 
با  رابطه  در  خبرنگاران  از  يكى  سوال  به 
پرونده يكى از مديران فوتبالى، گفت: اگر 
منظورتان آقاى «س» باشد پرونده اين فرد 
با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شده 
است. موضوع اخالل در سخنرانى رئيس 
خمينى(ره)  امام  مطهر  حرم  در  جمهور 
سوال ديگرى بود كه سخنگوى دستگاه 
اجتماعى  نظام  در  اخالل  داد:  پاسخ  قضا 
و اجتماعات در قانون آمده است و نيروى 
وارد  قانون  اساس  بر  تواند  مى  انتظامى 
شود، اما تمام مسئله با قوه قضائيه نيست 
و وزارت كشور و دولت و نيروى انتظامى 
اينكه  اما  شوند،  وارد  توانند  مى  هم 
شويم،  وارد  قانون  از  شديدتر  ما  بگوييد 
 امكان ندارد، اما رسانه ها اعالم كرده اند 
دستگير  تجمعات  اين  در  اى  عده  كه 
اى  پرونده  هنوز  كه  حالى  در  اند   شده 

به دادسرا ارسال نشده است.

طبيعت زيباى روستاى سيسكان    عكس : نسرين كارىعكس روز 

محسنى اژه اى: بازداشت چند فعال ضد انقالبى در فضاى مجازى و تعدادى در رابطه با مرگ زائران عربستانى

حميد بقايى معاون رئيس جمهور سابق بازداشت شد

 ارتباط تمام مشكالت به تحريم ها خطاى استراتژيك است

گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  در  تهران  مردم  نماينده 
به  مسائل  تمامى  زدن  گره  اما  شود  رفع  بايد  تحريم 
از  را  خودمان  بايد  ما  و  است  استراتژيكى  تحريم، خطاى 
اين خطا واكسينه كنيم. احمد توكلى با اشاره به اينكه لغو 
گويا  گفت:  نمى كند،  حل  را  كشور  مشكالت  همه  تحريم 
همه  خارجى،  سياست  مسائل  با حل  كه  مى كنند  تصور  سياستمداران  از  برخى 

مشكالت كشور حل مى شود.

 اقتصاد مقاومتى تنها راه حل احياى اقتصاد كشور است
  

اعضاى  فارس در جمع  آموزش خبرگزارى  و  پژوهش  معاون 
شوراى عالى بسيج رسانه خراسان جنوبى با بيان اينكه تعداد 
زيادى از تحريم هاى آمريكا عليه ايران قبل از موضوع هسته اى 
وضع شده است، گفت: بيشتر تحريم هاى هسته اى هم مربوط به 
هسته اى تنها نيست؛ لذا طبق اذعان خود كارشناسان آمريكايى 
هدف تحريم هاى آمريكا عليه ايران براندازى نظام است. جبرائيلى با اشاره به اينكه بايد 

اقتصاد مقاومتى در كشور پياده شود، گفت: نبايد نفت كشور خام فروشى شود.

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

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

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 
160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از 
 كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

 كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما
 به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و 

مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه  
فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى شود ما را در 

اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)
 داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)  : 32313472 - 09151631855 

طاهرى  -  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                
                            مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
نوع جايزهنام و نام خانوادگىشماره تلفنرديفآدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

پتو يك نفرهسيد محمود موسوى9017***10915

پتو دو نفرهامير يادگارى8427***20915
مصرف  سه ماهه چاى سياقابوالفضل صحراگرد0023***30915
پتو يك نفرهسيده زهره اسالمى7102***40915
مصرف  سه ماهه چاى سياقزهرا كارگر3978***50915
پتو دو نفرهزهره خزاعى2336***60915
مصرف  سه ماهه چاى سياقزهرا شريعتمدار9857***70915
پتو يك نفرهمريم نورس فرد4561***80936
مصرف  سه ماهه چاى سياقرحيم قلى زاده2506***90910

پتو دو نفرهمهدى طالبى3731***100936
مصرف  سه ماهه چاى سياقمهدى اكبرى6021***110930
پتو يك نفرهمحمد حسين فوداجى3714***120915
مصرف  سه ماهه چاى سياقعليرضا سلمانى2135***130937
پتو يك نفرهزيور كريمى7702***140936
مصرف  سه ماهه چاى سياقرضا مومنى نيا4019***150935
پتو يك نفرهياسر فوداجى6439***160936
مصرف  سه ماهه چاى سياقنسرين محمدى9132***170939
پتو يك نفرهفرهاد پروانه6261***180915
مصرف  سه ماهه چاى سياقعلى گل اندام7542***190915
پتو يك نفرهربابه هاشم زاده5349***200915

تلفن پيگيرى: 2 - 38837481 - 051

رستوران و تاالر درويش 
براى تكميل پرسنل خود نيازمند افراد ذيل مى باشد:

منشى و حسابدار با تجربه (خانم)      
ميهماندار (آقا و خانم)       

كارگر ساده      

 ساعت مراجعه: 

9 الى 12:30  و 19 الى 23

خيابان محالتى ، تقاطع استقالل     32324638

ضمن عرض تسليت درگذشت 

شادروان ذبيح ا... رضايى 
حضور خانواده محترم نيك بين، به اطالع همشهريان عزيز مى رساند: 
بدين مناسبت جلسه يادبودى امروز سه شنبه 94/3/19 از ساعت 4 الى 5 

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

موسسه خيريه هيئت ابوالفضلى - دارااليتام حضرت ابوالفضل (ع)



      

سه شنبه 19 خرداد
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امالك و مستغالت

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
تومان يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

فروش ملك وياليى دوبلكس در معلم 
نقدى يا معاوضه
09159626514

فروش امتياز فاز 2 ارتش - بلوار 
شهيد ناصرى - واريزى 12500 

فى: توافقى09151229857

معاوضه يك آپارتمان 70 مترى - 
ورامين با امكانات، سند آزادبا آپارتمان 

09157426728

 فروش واحد 85 مترى مفتح 23 
مجتمع آفتاب،واحد 8  بدون آسانسور 

فى 80م+15م وام 09153614183

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

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183

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 واحدمسكونى117متر باتمامى 
امكانات با8ميليون تومن به همراه 

واريزى 09338107289 

فروش يامعاوضه باغ منزل وياليى  
درمغل آباد هاونان  308متر

09155625297
 

فروش واحدپرستاران درخيابان 
انقالب 103متر طبقه اول

60+22وام 09158639500

زمين وباغ منزل فروشى
 روستاعباس ابادبهدان

 تماس خريدارواقعى 09156633578 

فروش آپارتمان مهرشهر
طبقه همكف.اول.دوم.سوم

با متراژمختلف 09155618396 

آپارتمان 114 مترى بسيار شيك 
مدرس 68 فروشى يا معاوضه با 
خودرو يا مغازه 09151611494 

فروش،معاوضه منزل وياليى 
درحسين آبادسادات باواحدآپارتمان 

درشهريازمين 09158650989 

فروش واحد 85مترى سايت ادارى با 
امكانات كامل و شرايط مناسب

 09155625167

فروش منزل با بافت فرسوده- چهكند 
فى: كارشناسى با متراژ چهارصد متر 

 09017609959

باغ 600متر مشجر روستاى هاونان 
فاصله از بند امير شاه 

220 م يا معاوضه 09151606610 

فروش انواع زمين درمحل 
چاه برزگانى وروستاى مزگ 

 09388974795

فروش منزل وياليى 262مترزمين  
مدرس 40 * پالك 23 

 09159611753

مغازه تجارى فروشى خ نبش 
سعدى2 سندشش دانگ31 متر

 09373831253

فروش يك قطعه زمين 250مترى 
.مسكونى شمالى واقع در خوسف

 09394814638

امتياز آپارتمان فا ز2ارتش واقع در 
شهيد ناصرى فى: توافقى

 09353242617

آپارتمان حدود 110متر زير بنا واقع 
در دولت 31فى:135م .مجهز به 
تمام امكانات 09157566606 

فروش اپارتمان از مجموعه بنياد 
مسكن شوكت اباد.رو به رو فضاى سبز.

طبقه اول .دو نبش09019201887 

فروش وياليى نوفرست 300متر.دو 
نبش يا معاوضه با ملك تجارى در 

مهرشهر 09395610463

فروش منزل مسكونى واقع دراميراباد 
امام على 22متراژ 130متر
فى 5009159639253 

فروش يك واحد اپارتمان- 75 متر-
طبقه سوم  فى: 36 م معاوضه 

با ماشين سبك09159658433 

معاوضه دوقطعه زمين مسكونى  
300متر حاشيه 20مترى و180متر 

 09151962864

فروش آپارتمان ارتش واقع در 
معصوميه. 27 ميليون تومان واريزى. 

09155618381

منزل فروشى معصوميه  پايين 
105متر زمين فى:140م يامعاوضه 

درشهر9158641723 

معاوضه يكباب منزل 250متر وزمين 
مسكونى 300متر بامنزلى دوطبقه 

از250متر 09151962864 

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

فى:كارشناسى 09195605878

فروش باغ كشاورزى 12000 متر. 
سند مالكيت 700 درخت زرشك. 

وغيره 09155619567

فروش منزل چهكند 171متر 
76مترزيربنافى زيرقيمت كارشناسى 

 09156700437

فروش امتياز تجارى فوق العاده 
استثنايى اول

 غفارى 22م 09157412611 

فروش يا معاوضه : دو باب مغازه 
حاشيه خيابان امامت ، نبش امامت 

26  فى كارشناسى09155613291 

فروشى اپارتمان 110مترى امكانات 
فول افتابگير سپيده مجتمع معراج

 09155610426

مسكن مهر فروشى واقع در مهرشهر 
قيمت توافقى(تماس 4 عصر به بعد)

09397391224 

فروش منزل وياليى بازسازى شده 
قطعه چهارم از مدرس فى450      

 09155623107

فروش زمين مسكونى به متراژ 
180متر داراى سندششدانگ واب 

وبرق 09151962864 

زمين152مترى شمالى،كالنشهر،
مهرشهر33م

 09156662696

فروش،معاوضه منزل وياليى 
درحسين آبادسادات باواحدآپارتمان 
درشهريازمين  09158650989 

فروش 60متر مغازه تجارى در 
خيابان عدل بين عدل 22،24

فى: كارشناسى  09159645585

فروش زمين كشاورى تقاب به متراژ 
1000متر ونيم ساعت اب و 60درخت 
يا معاوضه باخودرو 9159616274 

فروش امتياز مسكن مهر دهلكوه 
دونبش خيابان 40و20مترى با 7م 

واريزى به 15,5م  09155619422 

فروش واحد مسكونى 117 مترمفيد  
چهارراه غفارى

 09338107289

فروش مسكن مهر (75,متر مفيد)
ادرس مهر شهر 

فى توافقى  09153633517 

منزل فروشى در شكراب خاك گچ 
دويست مترزمين صدوبيست متر بنا 

فى توافقى 09158633502

رهن و اجاره

اجاره:طبقه همكف يك خوابه 
80مترزيربنا.نرجس 3رهن 2اجاره 
220قابل تبديل.09359728422 

متقاضى اجاره گلخانه 
حدفاصل مود تا چهكند بيرجند.  

 09210871136

چهارديوارى درفلزى بزرگ حاشيه 
جاده روبه روزندان 3هزار  متربه 

اجاره داده مى شود.09151607181 

اپارتمان اجاره ورهن 20مترى دوم 
غربى پالك91يك واحد.

 09151614906

رهن واجاره مغازه24متر همكف 
زيرزمين كوچه مسجد آيتى

 09155612382

رهن واجاره اپارتمان سه خوابه 
140متر باتمام امكانات 2ميليون 
رهن 300 اجاره 09151606365 

به دنبال محوطه اجاره اى براى 
كارواش هستم، ترجيحاً آخر سجادشهر، 

توحيدياسيلو 09383882207

طبقه دوخوابه 100مترزيربناباتمام 
امكانات نرجس 3رهن 2اجاره 

260قابل تبديل.09359728422 

اجاره يك مغازه 70مترى حاجى اباد 
خيابان وليعصر

09159644583

رهن و اجاره يك واحد 100مترى 
دو خواب طبقه سوم 2م،350 اجاره      

09151640135

اجاره دو طبقه مستقل وياليى 11 
اتاق جهت شركت واقع در فلكه 

توحيد  09155623107

طبقه دوم اجاره اميراباد 100تومان
 با امتيازو امكانات  يه خواب

 09378595339

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

خودرو پرايد

فروش پرايد89سفيددوگلگيررنگ 
فى توافقى يا معاوضه با وانت
 مدل باال  09302507205 

فروش پرايد نقره اى مدل86يك 
سال بيمه يك گلگير رنگ دوگانه 
دستى،12م  09365010637 

فروش پرايد نقره اى يك سال بيمه   
       يك گلگير رنگ فى  توافقى 

09150903828

 يك دستگاه 132 مدل 91نوك 
مدادى،تك برگ سند،يكسال 

بيمه،بدون رنگ09151636030 

132مدل 89اس ال كاركرد80هزار 
تك برگ سند

 09151641035   14200000 

خريدار نقدى پرايد تميز
 مدل پايين

 09359057779

معاوضه 132با
وانت دوگانه تميز

 09151639659

فروش132SXمدل90سفيد- بدون 
رنگ بيمه تا94/5- الستيك40درصد
فى15600م   09157202463 

فروش پرايدمشكى دوگانه مدل84 
كه تا اول دى بيمه دارد،بطورشرايطى 

 09154947250

پرايد132سفيدبيمه تابرج ده خانگى 
فقط مصرف كننده 13500مقطوع 

 09356720251

پرايدسفيد
 مدل 79فروشى
09105462137

خريدار نقدى پرايد
 مدل پايين تميز

 09359057779

فروش فورى يك دستگاه 
خودروپرايدمشكى مدل 83 
فى:توافقى 09159646470 

خودرو پژو

آردى،مدل78،بدون رنگ،رنگ 
قرمز،قيمت 5800
 09195035367

فروش فورى يامعاوضه پژو405 
مدل 92 بى رنگ بابيمه والستيك 

 09153624007

پژو 405نقره اى مدل 12/90دوگانه 
كارخانه بيمه الستيك كامل معاوضه 

باپارس 09351102373 

فروشى 405 مدل 79. تازه تعمير 
10 سال تخفيف. دوگانه ال پى جى. 

6200000 م  09151632939 

فروش فورى آردى سفيد دوگانه ال 
پى چى مدل 81 بيمه 11 ماه 

فى:5/200 موبايل 09158661624 

معاوضه فروش پژو405بژ متاليك  
دور رنگ مدل85- بيمه تا آخربرج 

10فى:14ونيم 09011637166

پژو 405، 16سوپاپ سفيد مدل 94 
تحويلى ارديبهشت

 فى 31.5م  09105090146 

پژو پارس سال مدل 88- دلفينى . 
رينگ و الستيك كامل

 فى: 28/500 09352938345 

فروش206آلبالويى تيپ 5تمام رنگ 
بيمه4ماه الستيك70درصدتازه تعمير 

فى13/500  09011569508

فروش206وى 8مدل 91سفيد
بى رنگ بيمه كامل
 09382922654

فروش اردى 82سفيد فول دوگانه 
تك برگ سند.موتورتازه تعمير.
نقد وقسط . 09159171518

405 مدل 92 تميز -كم كار 21 هزار 
كار بيمه تا آخر مهر الستيك جلو نو 

هانكوك كره 09155617442

sd_خريدار
مدلv8،90،91سفيد،بيرنگ،
پول نقد  09153617836 

فروش پژو405مدل87دوگانه  
كم كار يامعاوضه با111خشك 

فى20/500     09391646003 

پژو Gli 405 بيمه 
يكسال دو گانه تميزتلفن 

09155611734

پژو 405 نوكمدادى مدل 92 كم كار 
فوق العاده تميز بيرنگ 

بدون خط وخش 09355640457 

پژو 206 وى 8 سفيد مدل 93 فوق 
العاده تميز ، يك سال بيمه ، 34 م 

نقد 09151633633

خريدار پژو 405 دوگانه مدل 93 
پيام بدين 

 09151634349

فروش پژو405بژ متاليك  دور رنگ 
مدل85فنى عالى بيمه تا آخربرج 

10فى 14  م   09011637166 

پژو405مدل 12/90 نقره اى دوگانه 
كارخانه بيمه الستيك كامل معاوضه 

باپارس09351102373 

فروش يامعاوضه پژو405 مدل 
92بيمه تابهمن ماه والستيك 
درحد نو   09153624007 

فروش پژو آرى
 مدل82فول دوگانه 
 09159634109

خودرو متفرقه

سمند اليكس 93تك گانه تحويلى 
برج4پانزده  هزار كارفى26م  

 09153633647

فروش فوق العاده موتوراپاچى 
.مدل88البالوى 

 09365010342

خريدار پيك وانت تك خانگى تميز 
85تا88تا 9م

 09398771500

فروش فورى تيبا دو سفيد بى رنگ 
25ميليون با پرايد هم معامله 
مى شود09153632761 

فروش فورى پيكان 
مدل 78دوگانه تظمينى

 09159612511

فروش تيبا 94 صندوق دار، سفيد، 
قيمت 23500،معاوضه با 405

دوگانه مدل باال09159626920 

فروش موتور تريل مدل 88 200 
سى سى، معاوضه با طرح هندا ، 
قيمت توافقى 09395995099 

رانا مدل 93
 فى 30 م.

 09155630225

فروش ومعاوضه ليفان 520 مدل 88 
موتورى سالم بدون رنگ 

فى: 23ميليون 09151603994 

فروش فورى موتورپيشروپارس 
نارنجى مدل 88فى:1/600يامعاوضه 
باموتورمدل پايين تر 09011859354 

فروش موسو اتومات 6سيلندر
 نوك مدادى فنى عالى 

 09151607030

فروش رنو سپند استسنائى.
مدل79.قيمت6500
 09157921778

فروش سمنددوگانه 86 سفارشى 
يامعاوضه بامسكن مهر
 09128995241

 
فروش فورى موتورجترو بدون كالج 

خيلى تميزمدل 92  قرمز
 09385687035
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جوياى كار

فروشگاه ماهيار ،،فروشنده خانم 
نيازمنديم 

32226764 - 09120864256

نيازمنديم؛به تعدادى راننده با ماشين 
دوگانه جهت كار در آژانس

 09157217084

آژانس پارك تعدادى راننده با خودرو 
ترجيحا بازنشته يا بيكار نياز دارد 

 09153636224

آژانس مدرس نياز به تعدادى راننده 
با خودرو بصورت تمام و نيمه وقت 

دارد 09365613536 

به تعدادى راننده باماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس فورا نيازمنديم 

 09155628196

به يك نفر منشى خانم با روابط 
عمومى بسيار باال و فن بيان قوى 
نيازمنديم   09137885501 

جوانى 27ساله با پژو405 آماده 
همكارى با شركتها وموسسات دولتى 
وخصوصى ميباشم 09158671899

راننده بيل ميكانيكى با15سال 
سابقه كاردر شيفت بعد از ظهر 

آماده همكارى هستم 09156687028 

به يك نفر همكار با سابقه جهت 
كار در تعويض روغن و باالنس چرخ 

نيازنمنديم 09159373141

راننده پايه يك به صورت سريسى 
كارباتك بنز نيازمنديم
 09153618690

جوياى كار داراى ليسانس 
معمارى داراى كارت پايان خدمت  

 09159624844

نيازمنديم به تعداد راننده با ماشين 
براى كار دراژانس فروردين درخشان 

09156677403

جوياى كارجوانى 20ساله 
دانشجومتأهل درشيفت شب  

 09017824286

به دو نيروى نيمه ماهر جهت 
كار در ساندويچى نيازمنديم. 

09155629266

چاپ و پخش تراكت
 با قيمت مناسب(تضمينى)

 09155051239

لوازم منزل

ميز ال سى دى شيشه اى 2ماه 
كاركرد درحد نو فروشى

 09151640588

فروش كولرآبى روميزى، قديمى
كليدوكفى نو،بدنه سالم،فاقدموتور 
فى:  توافقى 09153621559 

فروش كولر ابى رو ميزى 
باقدرت و سرماى باال تميز 

فى300ت   09157405909 

فروشى.كولر روميزى نو.با چهار پايه.
موتور ژن تبريز.

 09153635526

فروش تلويزيون21 پارس
 140هزار

09159639138.

متفرقه

واگذارى شيفت عصر
آژانس بانوان

 09151604815

خريدار تانكر اب ورق سفيد 
1000ليتر به باال

 09153621395

سيستم كامل گاز سى ان جى يا 
ال پى جى مناسب پرايد خريداريم 

09157201517

پوشاك بچه گانه  
واگذار ميشود.

 09373133404  

فروش يك عدد دوچرخه بيست
 دنده اى المپيا با فنرعالى دست دو

 فى: توافقى 09157555913

سوپر ماركت با ده سال فعاليت با 
درامد 700تومان واگذار يا با ماشين 
معاوضه ميشود 09373591368 

خريدار سيستم
 دوربين مدار بسته
 09153628780

 
فروش يك دستگاه دوچرخه

 در حد نو فى توافقى
 09156632972

 
فروش نانوايى
 لواش وتافتون

 09156648303

فروش مزون عروس باموقعيت 
عالى،نقد،اقساط

09159644097.

واگذارى فورى آژانس با 4سال 
جواز و 70زنگ فى 8م
 09155628196

 
موتورشارژى درحدنو فروشى 

300تومان
 09157913372

فروش تانكرورق 
سفيد1300ليترى،وورق سياه 

1000ليترى  09389821923 

دوربين مداربسته با چك كارمندى 
جهت نصب در آژانس نيازمنديم 

09155630233
 

ميزكامپيوتركمددار-جاروشارژى 
مولينكس

09153638963

تعداد محدودى بخاريهاى ژاپنى، 
گازى فن دار و نفتى فن دار

09335613068

فروش مغازه مواد غذايى وخشكبار 
واقع در معلم به علت مهاجرت 
معاوضه با خودرو 09155617031 

گيريبكس
 نيسان زامياد

 09395275203

خريداريم تنورگازى 
تميزوسالم,

09372873018

معاوضه فرش دستباف 12مترى نو 
باپرايد85-82

 09300592099

كليه لوازم محصوالت فرهنگى 
واقع در مهرشهر بفروش ميرسد 

09390821811

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

 09151602437

فروش فورى كليه لوازم آرايشگاه.
فى: مناسب.

 09352376866

خريداركولرآبى
 كوچك مناسب

 09158605281

مقدارى لوازم دست دوم.وكليه لوازم 
آرايشگاه بفروش ميرسد

 09352376866

فروش مغازه پوشاك زنانه با8سال 
سابقه كار پاژ سادسى طبقه همكف 

09153621439

خريدار   يك دستگاه تراكت ورفرگوسن
  تا25 ميليون   كم كاربدون  عيب و 
نقص مى باشم 09151630439 

فروش هواگاز،اره آتشى،ترانس 
جوش،سنگ فرز،قيچى ورق 

بر،گيره09156203703

سوپر ماركت روبروبيمارستان 
وليعصربا ده سال سابقه بادرامد 

700روزانه با اجاره كم 300
 09373591368

فروش يا معاوضه كاميونت آميكو 
4,5 تن مدل87 كانكس27م 

09155635007
 

سنتور سالم وخوب 
شما را خريداريم

 09332459291

فروش 2دست روكش صندلى پژو 
پارس در حد نوبا كفپوش عقب 

 09391646003

فروش دوچرخه ويوا26 مدل تراول.
تنه شيب دار.قطعات شيمانو
فى580   09150610724 

فروش مغازه مواد غذايى وخشكبار 
واقع در معلم به علت مهاجرت 
معاوضه با خودرو 09155617031 

دكور و ويترين ام.دى. اف
تميز و بدون زدگى 
09159354735

فروش جعبه فرمان
 وپمپ هيدروليك پرايد كامل 

09304246256
 

چهار حلقه رينگ السيتك اسپرت 
پرايد فروشى-شماره تماس 

09354961865
 

گاز ال پى جى 80ليترى باريگالتور 
وسايل فروشى

 09151602810

دستگاه پرس لوله ى پنج اليه 
نيوپايپ  فقط 3 ميليون تومان.

 09382801620

فروش مزون با كليه لوازم
قيمت توافقى يا  معاوضه با خودرو  

 09355598886

خريدار تانكر اب 5000و4000
 شما هستم فورى
09156661101


