
آيا اميد به توليد باز مى گردد

اجراى مراسم تعزيه حضرت على(ع) در شب هاى قدر

اين بال همچنان خانمان مى سوزد...

سابقه آشنايى بشر با خشخاش به حدود هفت هزار سال قبل باز 
مى گردد. وجود لوحه هاى گلى باستانى از تمدن هاى آن زمان 
مؤيد اين موضوع است. همچنين استفاده غذايى و دارويى از انواع 
مواد مخدر در چين و هند و كشورهاى ديگر ...

رهبرى و رئيس جمهور توافق عزتمند 

و با دوام مى خواهند  

محمد جواد ظريف وزير خارجه كشورمان در پاسخ به سوالى 
 درباره ميزان اميدواريش به توافق گفت: ما هميشه گفته ايم 
اگر طرف مقابل اراده سياسى داشته باشد...
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رئيس انجمن هنرهاى نمايشى خراسان جنوبى از اجراى مراسم تعزيه خوانى حضرت على (ع) براى اولين بار در 
بيرجند در ماه رمضان خبر داد. عباس زاده اظهار كرد: اين مراسم براى اولين بار در استان به همت گروه تعزيه خوان 

عاشقان اهل بيت (ع)، انجمن نمايش استان و اداره كل ميراث فرهنگى برگزار مى شود. (شرح در صفحه 7)

پيش بينى 1500 ميليارد تومان سرمايه گذارى امسال در استان
زمان ثبت نام دانشگاهيان به عتبات 

اواخر تير اعالم مى شود

عتبات  و  عمره  ستاد  اعزام  و  اجرايى  معاون  ايرنا: 
دانشگاهيان گفت: تاريخ ثبت نام عتبات دانشگاهيان از 
اواخر تير ماه در سايت لبيك اعالم خواهد شد. زارع گفت: 
پيش از اين قرار بود ثبت نام عتبات دانشگاهيان از اواخر 
خردادماه انجام شود، اما به دليل مشكالت پرداخت وام از 

سوى بانك ها ، روند ثبت نام به تاخير افتاد.

 
10 استان كشور درگير با گرد و غبار

با  گفتگو  در  هواشناسى  سازمان  كارشناس  رفيعى 
فارس، گفت: در 2 روز آينده و در بعدازظهرها برخى از 
نقاط خراسان رضوى، خراسان جنوبى، جنوب سمنان، 
هرمزگان،  بلوچستان،  و  سيستان  كرمان،  شرق  يزد، 
بوشهر، ايالم و خوزستان وزش باد و گرد و خاك را 
شاهد خواهند بود. همچنين در 2 روز آينده در غالب 

مناطق كشور روند افزايشى دما را در پيش داريم. 

قطع يارانه 400 هزار نفر
  و تمديد هدفمندى

بودجه  و  برنامه  كميسيون  سخنگوى  كاتب  تسنيم: 
مجلس با اعالم اينكه طبق گزارش دولت تا دو سه 
هفته پيش يارانه 400 هزار نفر قطع شده است، گفت: 
به احتمال 90 درصد، دولت هدفمندى يارانه ها را در 

برنامه ششم توسعه مى گنجاند.

بيكاران 6 تا 50 ماه حقوق مى گيرند 

تعداد  كار  وزارت  در  مسئول  مقام  يك  ياورى  مهر: 
افرادى كه هم اكنون از مقررى بيمه بيكارى استفاده 
مى كنند را 178 هزار نفر اعالم كرد و گفت: حداقل و 

حداكثر پرداختى بيمه بيكارى 6 تا 50 ماه است.

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 محمد مطهرى فر
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

دبير قرارگاه فرهنگى حضرت ولى عصر (عج) خراسان جنوبى

 تبريك عرض نموده 

توفيق روزافزون برايتان از درگاه حق تعالى آرزومنديم.
امير اكبرپور مديرعامل - هيئت مديره

موسسه فرهنگى و هنرى عرفان خراسان جنوبى

جناب آقاى دكتر حقيقى
رئيس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبى

با آرزوى قبولى طاعات و عبادات 
فرا رسيدن دهه توليد ملى و روز صنعت و معدن

  را خدمت جناب عالى و همكاران محترم تان تبريك عرض نموده
 موفقيت روزافزون شما بزرگوار را از خداوند متعال خواستاريم.

شركت سيمان باقران

جناب آقاى مهندس مهدى هاشمى مقدم
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

سرپرست شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى 
تبريك عرض نموده، توفيقات روزافزون تان را از خداوند منان خواستاريم.

شركت حفارى آبارساز
نمايندگى انحصارى پمپيران و موتوژن در خراسان جنوبى

جناب آقاى حسين آريانپور
مصيبت وارده را از صميم قلب خدمت شما تسليت گفته

 از خداوند بزرگ براى آن مرحومه مغفرت 

و براى شما صبر و شكيبايى آرزومندم.

على داودپور (نمايندگى تربت جام)

جناب آقاى مهندس مهدى هاشمى مقدم
نويد مسرت بخش انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

سرپرست شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى 
تبريك و تهنيت عرض مى نمايد و از خداوند منان توفيقات روزافزون 

برايتان آرزومنديم.

   نيازمنديم
نيروى  كادر  تكميل  براى   ، صنعتى  شهرك  در  واقع  توليدى  واحد  يك   
انسانى خود نيازمند يك نفر راننده ليفتراك داراى گواهينامه و ترجيحا 

سابقه كار مرتبط مى باشد.
درج  تاريخ  از  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  توانند  مى  شرايط  واجدين 
آگهى به مدت يك هفته در ايام كارى از ساعت 8 الى 14 با شماره هاى 

4- 32255590 -056 تماس حاصل فرمايند.

فروش فورى آپارتمان 
113 مترى ، فاز يك ارتش

09155617216 - 09151633202

آگهى مزايده يك فقره ملك مازاد 

و تمليكى بانك صنعت و معدن
شرح در صفحه 2

 بيمه معلم نمايندگى محمد باللى  
نقد ، تخفيف ويژه /  اقساط 8 ماهه و تخفيف 

طرف قرارداد آموزش و پرورش
 با كسر از حقوق  

سه راه اسدى / 32226825 -09155618202

يك حسابدار آقا 

نيازمنديم.
09157288006

جناب آقاى مهندس باقرى
مدير عامل محترم شركت تهيه و توليد مواد نسوز كشور

با كمال مسرت ، انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالى را به عنوان 
رئيس خانه معدن خراسان جنوبى

كه مبين شايستگى ، درايت و توانمندى اجرايى شما مى باشد 
صميمانه تبريك عرض نموده 

سربلندى و توفيق روزافزون تان را آرزومندم.
محمد قربانى

جناب آقايان: مهندس حسين صباغ ، مهندس مصطفى 
اميرى، مهندس مهدى فدويان ، مهندس غالمحسين جهانى

 انتخاب شايسته شما را به عنوان اعضاى هيئت مديره

 و جناب آقاى مهندس محمد زهرايى به عنوان بازرس انجمن 

صنفى انبوه سازان مسكن و ساختمان استان خراسان جنوبى 

تبريك عرض نموده و توفيقات شما را از خداوند متعال خواستاريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

صفحه 7
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مهر: جديدترين گزارش وزارت كار از كوچ زنان شاغل از بخش هاى صنعت و كشاورزى به بخش خدمات حكايت دارد. 
براساس نتايج طرح آمارگيرى از كل نيروى كار كشور در سال 1388 نزديك به 3 ميليون و 700 هزار نفر از شاغالن زن بوده اند
 در حالى كه در سال 1392، اين تعداد به حدود 3 ميليون و 145 هزار نفر رسيده است.

كوچ زنان شاغل از صنعت به خدمات 

امروز 9 تير 1394 مصادف با
 13 رمضان 1436 و 30 ژوئن 2015

به رهبري «آيت ا... شيرازي»  قيام مردم عراق   
عليه استعمار انگليس (1299 ش) .

شاعر  و  اديب  پيشاوري»  «سيداحمد  درگذشت 
(1309 ش).

آغاز عمليات بزرگ كربالي 1(1365ش)

فاو  باز پس گيري  ناكامي در  از  رژيم عراق پس 
و براي جلوگيري از حمالت گسترده ايران، طي 
حمله  چند  انجام  به  اقدام  جديد،  استراتژي  يك 
كرد كه در اين ميان، شهر مهران را به تصرف 
با هياهو، آن را به رخ جهانيان كشيد.  درآورد و 
از اشغال مهران توسط دشمن،  شش هفته پس 
زمينه مساعد مي شود تا اين شهر، باز پس گرفته 
شده و استراتژي جديد بعثيان دفع گردد. سرانجام 
عمليات بزرگ كربالي يك در ساعات اوليه نهم 
العباس ادركني در  اباالفضل  تير 1365 با رمز يا 
آزاد  هدف  با  و  مهران  در  مياني  جبهه  منطقه 
در  منطقه  مهم  ارتفاعات  و  شهر  اين  سازي 
مساحتي به وسعت 320 كيلومتر مربع آغاز و تا 

19 تير ماه ادامه يافت. 
مرگ «حجاج بن يوسف ثقفي» حاكم خونخوار 

عراق بعد از مرضي سخت(95 ق).
درگذشت «شاه اسماعيل دوم صفوى»(985 ق).

وفات فقيه عارف «جهانگير خان قشقايي» عالم 
نامدار قرن چهاردهم هجري(1328ق).

رحلت «آيت  ا... سيدعلي سيستاني» عالم و فقيه 
بزرگوار شيعه(1340 ق).

تولد «گوْتهولْْد لِسيْنْگ» نويسنده و مورخ معروف 
آلماني (1729م).

كشف عناصر راديواكتيو اورانيوم توسط «هانْري 
بْكِرْل» فرانسوي (1896م).

از  (كنگو)  «زئير»  آفريقايي  كشور  استقالل  روز 
استعمار بلژيك (1960م).

شرقي  جنوب  آسياي  پيمان  سازمان  انحالل 
موسوم به سيتو (1977م).

دولت  سرنگوني  و  سودان  در  نظامي  كودتاي 
«صادق المهدي» (1989م).

فضا  در  اسرارآميزى  بطور  شوروى  فضانورد  سه 
مردند(1350ش).

در  نژادي  تبعيض  غيرانساني  نظام  رسمي  پايان 
كشور آفريقاي جنوبي (1991م).

تقويم مناسبت هاى  روز

موسسات غيرمجازمشمول ماليات مى شوند

ارزش  بر  ماليات  معافيت  از  مالياتى  سازمان  معاون 
مهر،  گزارش  به  داد.  خبر  اساسى  كاالهاى  افزوده 
طارى بخش با اعالم اينكه آژانس هاى مسافرتى از 
پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند، افزود: 
امسال رستوران ها، چلوكبابى ها و سفره خانه هاى 
سنتى و تاالرها براى ثبت نام در سايت ماليات بر ارزش افزوده فراخوان 
شده اند. صنوف ديگر اغذيه فروشى مانند پيتزا فروشى ها حق ندارند ماليات 
بر ارزش افزوده اخذ كنند. وى در بخش ديگرى از سخنان خود از دريافت 
ماليات از موسسات مالى غيرمجاز خبر داد و گفت: براساس قانون خدمات، 
بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى مجاز از ماليات معاف هستند ولى اگر 

موسسات از بانك مركزى داراى مجوز نباشند، مشمول ماليات مى شوند. 

خريد شير از دامداران: 1440 تومان 

اگر  امور دام وزارت جهاد كشاورزى گفت:  معاون 
افزايش 10 درصدى قيمت فرآورده هاى لبنى در 
ستاد تنظيم بازار تصويب شود صاحبان صنايع بايد 
 1440 كيلوگرم  هر  مصوب  قيمت  با  را  شيرخام 
تومان خريدارى كنند. به گزارش بولتن نيوز، حسن 
كيلو  هر  قيمت  بازار  تنظيم  ستاد  گذشته  سال  اينكه  به  اشاره  با  ركنى 
شيرخام را با چربى بيش از 3 درصد و بار ميكروبى كم ؛ 1440 تومان 
لبنى معتقدند 70 درصد هزينه هاى  افزود: صاحبان صنايع  تعيين كرد، 
توليد صرف خريد شيرخام مى شود بنابر اين اگر قرار باشد قيمت تمام 
شده فرآورده ها 10 درصد افزايش يابد كارخانه ها حتمًا بايد شيرخام را با 

قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار هر كيلو 1440 تومان خريدارى كنند.

ركود بازار مسكن عميق تر مى شود

مهر: ركود بازار مسكن وارد سومين فصل تابستان 
مى شود و همچنان اين بازار درگير كاهش خريد و 
كه  طورى  به  است  گذارى  سرمايه  نبود  و  فروش 
مسئوالن اين بخش از كاهش بيش از 70 درصدى 
در  اين  مى دهند.  خبر  ساختمانى  پروانه هاى  صدور 
حالى است كه در سال گذشته برخى كارشناسان از رونق بازار مسكن در 
سال 94 خبر مى دادند اما با گذشت بيش از سه ماه از آغاز سال 94، هنوز 
خبرى از رونق در بازار نيست.در اين رابطه ايرج رهبر عضو هيئت مديره 
انجمن انبوه سازان تهران با بيان اينكه طبق روال گذشته هر 5 سال يكبار 
ركود داشتيم و ركود هر دو سال يا يك سال و نيم به پايان مى رسيد، گفت: 

بازار منتظر پايان ركود بود اما هنوز ركود مسكن تمام نشده است.

معاون فنى مديرعامل پست گفت: موديان مالياتى 
تا پايان تيرماه سال جارى مى توانند با مراجعه به 
دفاتر پستى سراسر كشور اظهارنامه مالياتى خود 
اسماعيل  تسنيم،  گزارش  به  كنند.  تكميل  را 
بوداغى اظهار كرد: براساس همكارى مشترك 
همچون  كشور،  مالياتى  امور  سازمان  و  پست 

سال هاى گذشته موديان امور مالياتى مى توانند 
با مراجعه به دفاتر پستى سراسر كشور و سامانه 
مالياتى مراحل پرونده خود را تكميل كنند. وى 
هدف از ايجاد تعامل ميان سازمان امور مالياتى 
دقيق،  بهينه،  سرويس دهى  را  پست  با  كشور 
سريع و با كيفيت برشمرد و افزود: با اجراى اين 

طرح  تعامالت حضورى با موديان مالياتى حذف 
شد.  خواهد  جايگزين  الكترونيكى  تعامالت  و 
معاون فنى پست با اشاره به اينكه همكارى دو 
طرف وارد فاز جديدى شده كه قطعاً نتايج خوبى 
تصريح  داشت،  به همراه خواهد  مردم  براى  را 
كرد: با اين كار گامى بلند در راستاى تحقق دولت 

الكترونيك برداشته مى شود. وى اظهار كرد: با 
دو  گذشته  موفق  همكارى  تجربيات  به  توجه 
سازمان در اين زمينه، طى سال جارى سازمان 
امور مالياتى كشور تصميم به اجراى اولين مرحله 
به  الكترونيك  خدمات  ارايه  امور  ساماندهى  از 

موديان خود كرد.

 معاون وزير راه و شهرسازى با بيان اينكه طرح جامع مسكن 
داراى 10 مطالعه پشتيبان است، فرآيند «كارشناسى طرح 
در حين تدوين» و همچنين «مكانيزم پايش و خودكنترلى» 
را دو شاخصه مهم كالن طرح جامع مسكن عنوان كرد. 
به گزارش مهر، حامد مظاهريان گفت: اكنون نيز كه طرح 
اما براى آخرين  جامع مسكن از نظر ما نهايى شده است 
بار به مدت يكماه در اختيار كارشناسان و صاحبنظران قرار 
اين  جارى  ماه  در  نهايى  نظرات  دريافت  از  بعد  تا  گرفت 
خصوصيت  اينكه  بيان  با  مظاهريان  شود.  تكميل  طرح 
به طرح هاى جامع گذشته  دوم طرح جامع مسكن نسبت 
است،  طرح  روزرسانى  به  براى  مكانيزمى  وجود  مسكن، 
گفت: در طرح جامع فعلى مكانيزمى وجود دارد كه به طور 
دائم قابل پايش و منطبق با تغييرات اقتصاد خرد و كالن 
كشور و حتى در اليه هاى سياسى و اجتماعى كشور قابل 

تغيير و به روزرسانى است.معاون مسكن و ساختمان وزير 
راه و شهرسازى، فرآيند «كارشناسى طرح در حين تدوين» 
و همچنين «مكانيزم پايش و خودكنترلى» را دو شاخصه 
مهم كالن طرح جامع مسكن عنوان كرد و افزود: اين طرح 
مختلف  ديدگاه هاى  از  و  است  مختلف  بخش هاى  داراى 
نيز مى توان آن را بخش بندى كرد.مظاهريان افزود: طرح 
جامع مسكن همچنين داراى 10 مطالعه پشتيبان از جمله 
سند راهبردى، پيش بينى هاى جمعيتى، نيازسنجى مسكن، 
زمين  سياست هاى  مالى،  تامين  نظام  كم درآمدها،  مسكن 
نابسامان شهرى، صنعت  و توسعه شهرى، سكونتگاه هاى 

ساختمان، مسكن روستايى و بازار مسكن اجاره اى است.
وى با تاكيد بر اينكه طرح جامع مسكن سياستگذارى براى 
تامين مسكن همه آحاد جامعه طى 12 سال آينده است، 
مسكن  برنامه  عملياتى  برنامه  هفت  طرح  اين  در  گفت: 

خانوارهاى كم درآمد، نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده 
و سكونت گاه هاى نابسامان شهرى، اصالحات در سياست 
منطقه اى،  و  شهرى  برنامه ريزى  نظام  بر  تاكيد  با  زمين 
تاسيس  مجوز  كسب  ساختمان،  صنعت  كارآمدى  تقويت 
صندوق هاى زمين و ساختمان از سازمان بورس به منظور 
وام  پرداخت  مسكن،  مالى  تامين  نظام  توسعه  و  بهبود 
پنج  با سود  تومان  ميليون  ميزان 15  به  روستايى  مسكن 
درصد و توسعه بازار استيجار گنجانده شده است. مظاهريان 
افزود: همچنين در قالب طرح جامع مسكن، طرح مسكن 
و  راه  توافق وزارت  با  بينى شده است كه  پيش  اجتماعى 
دو  براى  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  و  شهرسازى 
دهك پايين جامعه با مديريت اجرايى بنياد مسكن انقالب 
اسالمى ساالنه تعدادى مسكن براى اقشار نيازمند و امكان 

دسترسى به مسكن را امكان پذير مى كند.

جزئيات تهيه طرح جامع مسكن/ طرحى كه 10 مطالعه پشتيبان دارد

تكميل اظهارنامه هاى مالياتى در دفاتر پستى 

مشاور روحانى: نرخ تورم 
15 درصد است

مشاور رئيس جمهور در امور اقتصادى با بيان اينكه 
هدفگذارى شده بود كه در پايان سال گذشته به رشد 
بيان  برسيم،  تورم 25 درصد  و  اقتصادى سه درصد 
و  درصد  سه  اقتصاد  رشد  كه  بينيم  مى  امروز  كرد: 
تورم 15 درصد است كه اين موفقيتى براى مردم و 
كشور بود. نيلى با بيان اينكه اعتماد مردم اگر مثبت 
تواند كارى كند، اظهار  تنهايى نمى  به  نباشد دولت 
كرد: از تورم 15 درصد رضايت نداريم چرا كه تورم 
امروز در دنيا ريشه كن شده و تعداد كشور هايى كه 
از  يكى  نيز  ايران  متاسفانه  است كه  دارند كم  تورم 

اين كشورهاى داراى تورم است.

شمار خودروهاى سوارى به مرز
 11 ميليون دستگاه رسيد

گفت:  ناجا  راهور  پليس  گذارى  شماره  مركز  رئيس 
شمار خودروهاى سوارى در كشور به مرز 11 ميليون 
روحى  سرهنگ  فارس،  گزارش  به  رسيد.  دستگاه 
شماره  سوارى  خودروهاى  بيشترين  كرد:  تصريح 
تهران،  استان هاى  به  متعلق  ترتيب  به  گذارى شده 
اظهار  وى  است.  رضوى  خراسان  و  فارس  اصفهان، 
انتقال  از 18 ميليون نقل و  كرد: در عين حال بيش 
بدين  كه  گرفته  صورت  سوارى  خودروهاى  براى 
حداقل  سوارى  خودروى  هر  متوسط  طور  به  ترتيب 

يكبار نقل و انتقال شده است.

تلفات رانندگى در جاده هاى كشور
 در بهارامسال 4,6 درصد كاهش يافت

آمار پليس راه كشور در بهار امسال  ايرنا: براساس   
يك هزار و 651 نفر در 13 هزار و 308 تصادف فوت 
گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقايسه  در  كه  كردند 
حميدى  سرهنگ  است.  داشته  كاهش  درصد   4,6
رئيس پليس راه راهور ناجا با اشاره به آمار سفرهاى 
تابستانى سال گذشته، گفت: در حوزه درون شهرى 
شهريور  و  مرداد  تير،  ماهه  سه  در  شهرى  برون  و 
سال گذشته در مجموع 388 نفر معادل 17,5 درصد 
كاهش تصادفات را شاهد بوديم كه كاهش تصادفات 

در شهريور سال 93 قابل توجه بوده است.

پوشاك مشمول قيمت گذارى نيست  
 وحيد منايى معاون سازمان حمايت مصرف كنندگان 
ايسنا، گفت: پوشاك و  با  و توليدكنندگان در گفتگو 
اين  قيمت گذارى  مشمول  كاالهاى  زمره  در  البسه 
براساس عرضه  آنها  فروش  قيمت  و  نيست  سازمان 
تعيين  مربوطه  توليدى  واحدهاى  توسط  و  تقاضا  و 
در  را  مردمى  شكايات  رتبه  سومين  كه  مى شود 

خصوص گرانى دارد.

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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در مهدكودك ها  گروه موسيقى دلنوازان 

دانشگاه ، مجالس عروسى و...  09151601862 - مهدى هريوندى

ن
ما

س
 آ

ك
ال

فروش ويژه يك واحد آپارتمان در غفارى 14 ، 60 متر ، دو خواب ، سند ام
آزاد  ، MDF ، هود ، سينك ، پرده ، كاغذ ديوارى ، نقاشى ، قابل دريافت 

10 تا 50 ميليون وام ، بدون آسانسور ، طبقه سوم ، 12 واحدى 
 65 ميليون  /  10 ميليون رهن يا 300 اجاره داده مى شود.   

    09155615573 - 09155611127- 32231772-3  

www. amlakaseman . com   

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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

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

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

افتخار اين را دارد  كه طبق روال سال هاى گذشته 
به  مناسبت 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

كالسه 94/516 اجرايى شورا

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»

نظر به اين كه 4 دانگ مشاع از ششدانگ زمين واقع در روستاى معصوم آباد پالك ثبتى 1061 اصلى 224 فرعى (520 
مترمربع از قرار هر مترمربع 60/000 ريال) جمعا به مبلغ 31/200/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى سيد جعفر خوشحال به 
مبلغ 61/653/089 ريال در حق آقاى احمد ناصرى و مبلغ 1/120/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز سه شنبه مورخ 
94/4/30 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى 
شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 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. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان 

طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند 
هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دعوت نامه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول)

شركت تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند

جلسه مجمع عمومى فوق العاده ( نوبت اول ) شركت تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند در تاريخ 94/4/21 
ساعت 16:30 در محل تاالر ميالد پادگان 04 بيرجند واقع در انتهاى خيابان ارتش برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت به 
عمل مى آيد براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى به داليلى 
نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش تا پايان وقت ادارى 94/4/18 به دفتر شركت مراجعه 
و برگ وكالت نامه  را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو 3 رأى و هر فرد غير 

عضو يك رأى مى باشد.

دستور جلسه : تغييرات در بند (ب) - شرايط اختصاصى عضويت - ماده 12 اساسنامه

هيئت مديره تعاونى مسكن مركز آموزش 04 پادگان بيرجند

شرايط پرداخت : 100% نقد
متقاضيان شركت در مزايده مي بايست معادل 5 درصد مبلغ قيمت پايه را به حساب شماره 0100002861007 به نام اداره حسابداري نيروي 
انساني در يكي از شعب بانك صنعت و معدن واريز و فيش آن را به همراه اسناد ديگر تحويل نمايند يا يك فقره چك رمزدار در وجه بانك صنعت 
و معدن ارائه نمايند و يا در صورت تمايل مى توانند در شعبه بانك صنعت و معدن افتتاح حساب نموده تا شعبه نسبت به برداشت اقدام نمايد . لذا 
از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مزايده ، حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين آگهى به 

نشاني ذيل يا پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به نشاني http://iets.mporg.ir  مراجعه نمايند . 
ضمناً هزينه هاي چاپ آگهي و نقل و انتقال ملك مورد نظر به عهده برنده مزايده مي باشد.

نشاني : بيرجند- خيابان مدرس- بين مدرس 18 و 20- پالك 292      تلفن : 32214150 - 32214140 - 32214130- 056  
توضيح : آخرين مهلت ارسال مدارك ، حداكثر 10 روز پس از خاتمه مهلت دريافت اسناد مزايده و مدت اعتبار پيشنهاد حداكثر 6 ماه مي باشد 

توضيحات قيمت پايه ششدانگ اعيانعرصه پالك ثبتينشاني ملكرديف

1

بيرجند-  خيابان 
قائم- ميدان 

شهيد 
سندروس-كوچه 

شهيد پوررسا 
پالك6

47 فرعي از 3899 
اصلي واقع در 

بخش يك بيرجند

 160
مترمربع
 و 15 

مترمربع
 زير زمين

 215
مترمربع 

544/500/000 (پانصد و 
چهل و چهار ميليون و 

پانصد هزار ريال)
ملك مسكوني

544/500/000 (پانصد و چهل و چهار ميليون و جمع كل
پانصد هزار ريال)

 بانك صنعت و معدن در نظر دارد: يك فقره ملك مازاد و تمليكي خود واقع در بيرجند را به صورت نقد ، با مشخصات ذيل و با وضعيت 
موجود از طريق مزايده عمومي به فروش برساند :

آگهي مزايده عمومي

فروش زمين به متراژ دلخواه واقع در دشت بجد 
بهترين موقعيت براى سرمايه گذارى و احداث گلخانه

باغ و غيره يا معاوضه با خودرو و زمين 
09376234005 ى

ش
رو

ف

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست    

 09153637507 - 09156217507 حسينى



پيام شماثبت نام عتبات عاليات ويژه دانشگاهيان خراسان جنوبى آغاز شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 9 تير 1394 * شماره 3257

دبير اجرايى ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان خراسان جنوبى از آغاز ثبت نام دانشگاهيان به منظور اعزام به عتبات عاليات تا پايان تيرماه خبر داد. ساالرى 
اظهار كرد: دانشجويان، اساتيد و كارمندان دانشگاه هاى استان كه متقاضى تشرف به كربالى معلى و نجف اشرف هستند مى توانند تا پايان تيرماه مدارك 

با سالم از روزنامه مردمى و وزين آوا خواهشمنديم 3خود را به دفتر نهاد رهبرى دانشگاه تحويل دهند. وى همچنين از اعطاى وام قرض الحسنه تا سقف 10 ميليون ريال به افراد متقاضى تشرف خبر داد.
در  پايانكار  و  پروانه  قيمت  برابرشدن  چند 
نمايد  تهيه  گزارش  و  بررسى  را  شهردارى 
باال  مسكن  قيمت  چون  است  مقصر  مسئول  كدام 

خواهد رفت. ممنون
915...629
رانندگى  و  راهنمايى  محترم  مسئولين  از  سالم  با 
شهيد  بلوار  دوربرگردان  است  خواهشمند 
و  سوخت  در  جويى  صرفه  براى  را  ناصرى 
زمان باز نمايند. جاى بسى تعجب است مشابه اين 

دور برگردان در ابتداى بلوار ناصرى نيز هست.
933...653

باسالم. چرا قيمت صدور پروانه و پايانكار سه 
و نيم برابر شده و شهردارى نيز هيچ پاسخى به 

انتقاداتى كه چاپ مى كنيد نمى دهد. 
915...471

اين مملكت هست.2 سال  در  قانونيه كه  اين چه 
از كار و زندگى بزن، آزمون بيمه ساختمان از 
فنى وحرفه اى بگير حاال هر ارگانى يه گيرى 
كجى،  چرا  دارى،  كسب  پروانه  چرا  كه  دهد  مى 
چرا راستى؟ خوب اگه مى تونستم برجى 210 تومن 
اين  فقط  چرا  امدم.  نمى  پيشتون  بدم  بيمه  پول 
و  بدبختى  بايد وقت  فقط  گرفتين؟  رو هدف  مردم 

جنگ مردمو رو بشناسين. 
915...144

جعبه   4 قانونيه  عجب  محترم  مسئولين  خدمت 
انبه بردم كنار خيابان براى فروش بعد چند 
هم  جريمه  بردند  را  ها  ميوه  مأموران  دقيقه 
قانونى  غير  سال   15 ميزان  مؤسسه  اما  گرفتند. 
خيلى  حاال  گرفت  را  مردم  پول  دادگسترى  آرم  با 

راحت ميگن غير قانونى بوده!
915...094

كشور  اين  در  ها  بيرجندى  كه  شكر  رو  خدا 
ساده  را  مردمانى  چه  و  شهرى  چه  گرنه  و  بودند 
تمام  و  كنيد  پيدا  خواستيد  مى  ها  بيرجندى  از  تر 

آزمايشات را بر روى آنها انجام بدهيد!
915...144
تو روزنامه آوا خوندم نوشته بود10 درصد شير و پنير 
حداقل  جمهور  رئيس  آقاى  آخه  ميشه!  گرون 
محروم  مردم  تا  نكنيد  گرون  خوراكى  مواد 
نگاه  بدهند. شما  رأى  به شما  دوباره  بتونن  نميرن 

كنين هر روز يه گرونى جديد. آخه اين انصافه ...
915...356
هاى  خانواده  تعداد  از  گزارشى  لطفًا  آوا،  روزنامه 
مسئولين  تا  كن  تهيه  موسوى  اراضى  با  درگير 
مسئوليت  انتظار  چشم  خانواده  چند  بدانند 
بر  بشه  يادآورى  شايد  هستند.  آنها  پذيرى 
براى چه  كه  زدن  تكيه  آن  به  كه  صندلى خدمتى 

نشستند... آنجا 
936...256

*عصمت برزجى

سابقه آشنايى بشر با خشخاش به حدود هفت 
هزار سال قبل باز مى گردد. وجود لوحه هاى 
مؤيد  زمان  آن  هاى  تمدن  از  باستانى  گلى 
استفاده غذايى و  اين موضوع است. همچنين 
و  هند  و  چين  در  مخدر  مواد  انواع  از  دارويى 
نيز  پيش  سال  هزار  چند  در  ديگر  كشورهاى 

مورد تأييد قرار گرفته است.
از جمعيت 70 ميليون نفرى ايران، دو ميليون نفر 
 به طور حرفه اى مواد مخدر مصرف مى كنند.
تعداد  كه  دارد  آن  از  حكايت  رسمى  آمارهاى 
حدود  نيز  موادمخدر  تفننى  كنندگان  مصرف 
واقعيت  تمام  اين  اما  است.  نفر  هزار   800
نيست. درباره اعتياد آنقدر گفته اند و شنيده ايم 
كه شايد به موضوعى عادى تبديل شده باشد 
اما بايد از واقعيت هايى پرده برداشت كه هيچ 
باورمان شود  كه  باشد  نيستند.  پذير  انكار  گاه 
اين بال هنوز هم خانمان مى سوزد و به هيچ 

كس رحم نمى كند.
ليال دخترى 20 ساله است كه از اعتياد پدرش 
برايمان مى گويد: «از زمانى كه يادم مى آيد 
پدر و مادرم مدام با هم دعوا مى كردند. علت 
در  يا  پدرم  كه  بود  اين  هميشه  دعواهايشان 
خانه خمار بود و يا بيرون از منزل با رفقايش 
ديدم مى  زمانى  كمتر  خوشگذرانى!   دنبال 
بين  رفت هم  موقعى كه مى  برود  كه سركار 
روز مى آمد خانه و به بهانه سردرد شروع به 
اتاق  يك  در  تنها  ما  كرد!  مى  مواد  كشيدن 
وجود  با  روزها  از  بعضى  كرديم،  مى  زندگى 
اينكه من و مادرم خانه بوديم دوستان پدرم مى 
آمدند و با هم پاى منقل مى نشستند و شروع 
به كشيدن مواد مى كردند و ما در بين دود اتاق 
حيران بوديم كه چكار بايد بكنيم. يك روز از 
همان روزها مادرم به پليس زنگ زد و آنها را 
مادرم  و  پدر  اختالف  كه  بود  آنجا  از  گرفتند 
شدت گرفت از آن پس مادرم دنبال كار رفت 
و همين كه توانست كارى پيدا كند درخواست 
از 20 سال زندگى مشترك،  بعد  طالق داد و 

حدود دو سال پيش از همجدا شدند.»
ليال معتقد است كه اگر پدرش معتاد نبود شايد 
برادرش  و  مادر و خواهر  او،  زندگى  سرنوشت 
او  شد؛  نمى  ختم  آوارگى  و  تنهايى  به  هم 
تنهايى  به  مادرش  كه  گويد  مى  روزهايى  از 
سه  شكم  بتواند  تا  كرده  كار  خانه  بيرون  در 
فرزندش را سير نگه دارد، از روزهايى مى گويد 
كه به دنبال اتاق اجاره اى تمام شهر را زير پا 
مى گذاشتند و از شب هايى كه در حسرت يك 

دست مهربان بر سرش به خواب رفته ... 
كه  است  ساله   50 حدود  زنى  صغرى  فاطمه 
چهار فرزند داد. دو تا از دخترانش ازدواج كرده 
و با دو پسرش در يك خرابه اطراف شهر زندگى 
مى كند. از شوهرش مى پرسم كه كجاست و 
چه مى كند كه پاسخ مى دهد: «او ما را سال 
او  از  خبرى  هيچ  و  رفته  و  كرده  رها  هاست 
مى  او  و  پرسم  مى  معتاد شدنش  از  نداريم». 
گويد: «وقتى شوهرم بدون دليل ما را گذاشت 
كردم مى  زندگى  تنها  فرزند  چهار  با  رفت   و 
به  آمد  مى  در  سختى  به  مخارجشان  و  خرج 

تا  رفتيم  ديگر  روستاى  يك  به  خاطر  همين 
محل  آنجا  كنيم  كار  بهتر  بتوانيم  آنجا  شايد 
تردد قاچاقچيان بود روزى يكى دو تا كاروان 
اهالى  اكثر  تقريبًا  رد مى شدند  ما  روستاى  از 
روستا هم معتاد بودند و به ارزانى مى توانستيم 
دانم چطور شد كه  نمى  دقيقًا  كنيم  پيدا  مواد 
شروع كردم شايد فشارهاى زندگى و شرايطى 
كه در آن زندگى مى كرديم مجبورم كرد؛ بعد 
از اينكه يكى از دختران ازدواج كرد، پسرم هم 

معتاد شد و بعد هم خودم.»
مريم زنى حدود 30 ساله است كه خودش، شوهر 
و سه فرزندش معتاد هستند. او حاضر نيست با 
هايش خانه  هم  از  يكى  اما  كند  صحبت   ما 
مى گويد: دختر فرارى بوده كه به اين خانه آمده  
 تاريخ عقدش بعد از زمانى است كه اولين بچه اش
اعتياد  از خودش  آمد، بچه هايش هم  دنيا  به 
يك  اندازه  به  اش  ساله  دو  پسر  اند.  گرفته 
بزرگسال مصرف مى كند... شغلشان گدايى است 
معموًال با بچه هايش در شهر گدايى مى كند

 

كه  هم  شوهرش  دهد،  مى  را  خرجش  و 
سالهاست زندان است...» 

جوانى حدود 22 ساله است كه با همسرش در 
مركز ترك اعتياد روى يك صندلى نشسته، بسيار 
اما مدام باهمسرش  اندام و نحيف است  الغر 
خواهد مى  گويا  كند  مى  خنده  و   شوخى 
ابتدا  وانمود كند كه حالش بسيار خوب است. 
كند  تعريف  را  اعتيادش  داستان  نيست  حاضر 
اما كمى بعد به سختى شروع مى كند: «دو سه 
اى مغازه  در  و  را رها كردم   سال پيش درس 
با  گاهى  گاه  كارم  صاحب  شدم.  كار  مشغول 
من   به  و  كردند  مى  بساط  مغازه  در  رفقايش 
هم تعارف مى زدند ابتدا كه مى خواستم شروع 
عادى  برايم  بعدها  اما  ترسيدم  مى  كمى  كنم 
شد. اوايل كه خانواده ام متوجه اعتيادم نشده 
بودند كم كم به فكر افتادند برايم زن بگيرند.
را  زنم  كه  است  نيم  و  سال  يك  حدود  االن 
عقد كردم اما به خاطر اعتياد حتى يك جفت 
جوراب نتوانستم برايش بخرم. چند وقت پيش 
آن  از  خوردم  سختى  ضربه  و  كردم  تصادف 
ترك  مركز  در  همسرم  و  مادر  اصرار  با  پس 
االن  كنم  ترك  بتوانم  تا  شدم  بسترى  اعتياد 

هم مراحل درمانم را مى گذرانم...
اين داستان هاى غم انگيز همچنان ادامه دارد...

81 درصد زندان ها 
در تصرف مواد مخدرى ها

كودكانى  و  مردان  زنان،  اين  از  نيستند  كم 
كه سرنوشت شان با دود اعتياد گره خورده و 
آمار  به  روز  به  روز  نابودى مى رود.  به سمت 
كه  طور  آن  شود  مى  افزوده  كوچك  معتادان 
خراسان  تأمينى  اقدامات  و  ها  زندان  مديركل 
در  مخدر  مواد  گويد: سن مصرف  مى  جنوبى 
خراسان جنوبى به 10 سال رسيده است. محمد 
على اربابى با اشاره به اينكه 81 درصد زندانيان 
استان به جرم مواد مخدر در زندان به سر مى 
برند، بيكارى و نبود اشتغال پايدار را از عوامل 

گرايش به مواد مخدر مى داند.
اينكه   بيان  با  استان  هاى  زندان  مديركل 

الفساد  جرايم  ام  اعتياد  مصرف مواد مخدر و 
است مى گويد: 60 تا 70 درصد زندانيانى كه 
وارد زندان هاى استان مى شوند، اعتياد دارند.

اطالع رسانى و آگاه سازى مردم 
به مضرات مواد مخدر، يك اولويت

كه  بوده  خانمانسور  بالى  يك  اعتياد  هميشه 
بنيان خانواده ها را هدف گرفته است اينها را 
مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگى  شوراى  دبير 
استان خراسان جنوبي مى گويد و مى افزايد: ما 

بايد از ظرفيت مردم در امر مبارزه با مواد مخدر 
استفاده مفيد كنيم تا بتوانيم همانگونه كه در 
جنگ تحميلى توسط مردم پيروز ميدان بوديم، 

در عرصه مبارزه با مواد مخدر پيروز باشيم.
على زندى، اطالع رسانى و آگاه سازى مردم 
اولويت  را يك  به مضرات مخرب مواد مخدر 
مى داند و مى افزايد: متأسفانه مواد مخدر پايه 
فرزندان  و  متزلزل مي كند  را  زندگي  اساس  و 

قربانيان اين پديده شوم مي باشند.

سهم خراسان جنوبى در اعتبارات 
مبارزه با مواد مخدر افزايش يابد

ارائه  بر  تأكيد  با  نيز  جنوبى  استاندارخراسان 
اثر بخش  و  برنامه هاى مشخص و كاربردى 
به شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خاطر 
نشان مى كند: سهم استان خراسان جنوبى در 

اعتبارات افزايش يابد.
هاى  نشست  از   يكى  در  خدمتگزار  ا...  وجه 

استان  با مواد مخدر  مبارزه  شوراى هماهنگى 
مخدر  مواد  با  مبارزه  مركزى  ستاد  اعتبارات 
بر  بالغ  را  امسال  سنواتى  بودجه  در  كشور 
165 ميليارد تومان ذكر مى كند و مى افزايد: 
مواد  با  مبارزه  هماهنگى  شوراى  مسئوالن 
مخدر استان بايد با ارائه برنامه هاى مشخص 
و كاربردى و اثر بخش به مركز، سهم خراسان 
جنوبى را در اعتبارات افزايش دهند. وى با بيان 
اينكه طرح ها و برنامه هايى كه در اين زمينه 
به مرحله اجرا گذاشته مى شود بايد بر مبناى 
يك كار كارشناسى شده باشد، تصريح مى كند: 

با اجراى برنامه هاى كاربردى مى توان آثار و 
بركات آن را در سطح جامعه شاهد بود.

تزريق روحيه نشاط و شادبى راهكارى 
براى مبارزه با گرايش به مواد مخدر 

استاندار خراسان جنوبى اعتياد و مواد مخدر را  
 يك معضل بسيار مهم اجتماعى معرفى مى كند
شده   ها  خانواده  از  بسيارى  كننده  تهديد  كه 
از جمله  از مواد مخدر  و مى گويد: پيشگيرى 
در  كارى  و سياست هاى  ها  برنامه  مهمترين 
با  بايد  تأكيد مى كند:  استان است. خدمتگزار 
اجراى طرح هاى علمى از گرايش افراد خصوصًا 
پيشگيرى  استان  در  مخدر  مواد  به  جوانان 
ترين  امن  جزو  را  جنوبى  خراسان  وى،  كرد. 
گويد:  مى  و  شمارد  برمى  كشور  هاى  استان 
هاى ظرفيت  از  امنيت  اين  تقويت  براى   بايد 

مردمى بيش از پيش استفاده كرد.
نشاط  روحيه  تزريق  جنوبى  خراسان  استاندار 

بيان  و  دهد  مى  قرار  تأكيد  مورد  را  شادبى   و 
نيازهاى  درست  هاى  روش  با  بايد  كند:  مى 
اميد به  جامعه را شناسايى و نشاط، شادابى و 

آينده را به جامعه تزريق كرد.

89 شهيد، قربانى مبارزه 
با مواد مخدر در خراسان جنوبى 

با  مبارزه  پليس  رئيس  كاهنى  سرهنگ حسن 
خراسان جنوبى  انتظامى  فرماندهى  موادمخدر 
نيز در توصيه اى به جوانان مى گويد: قدرت 

هر  و  كنند  تقويت  خود  در  را  گفتن  «نه» 
پيشنهادى را بدون بررسى قبول نكنند.

وى اظهار مى كند: ماده مخدر شيشه به شكلى 
توليد مى شود كه تاكنون پزشكان دارويى براى 
ترك آن به دست نياورده اند و به گونه اى است 
كه با مصرف 2 دوز از آن، افراد گرفتار مى شوند 

و اثرات مخربى روى بدن دارد.
وى بابيان اينكه نظام مقدس جمهورى اسالمى 
است  داده  راه  اين  در  شهيد   3700  تاكنون 
يادآور مى شود: خراسان جنوبى 89 شهيد در راه 

مبارزه با موادمخدر تقديم كرده است.
فرماندهى  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  رئيس 
كند:  مى  خاطرنشان  خراسان جنوبى  انتظامى 
امسال  ويژه  طور  به  را  خرده فروشى  با  مبارزه 
در دستور كار داريم و به دنبال اجتماعى كردن 

مبارزه با مواد مخدر هستيم.

مواد مخدر به آرايشگاه ها 
هم راه يافت

فرماندهى  مخدر  مواد  با  مبارزه  پليس  رئيس 
انتظامى خراسان جنوبى با تأكيد بر كنترل شديد 
مرزها ابراز اميدوارى مى كند كه  حتى 1 گرم 

موادمخدر وارد استان نشود.
كاهنى از راه يافتن مواد مخدر به محيط هايى 
مانند آرايشگاه خبر مى دهد و مى گويد: اخيراً 
مى شود  توزيع  بازار  در  مرطوبى  دستمال هاى 
استفاده  آن  از  ماسك،  صورت  به  وقتى  كه 

مى شود، منجر به اعتياد فرد مى شود.
در  از يك  اعتياد  اگر  متذكر مى شود:  كاهنى 
وارد شود، از دِر ديگر، غيرت، شهامت و اخالق 

خارج مى شود و هستى فرد از بين مى رود.
والدين،  نظارت  نبود  ناآگاهى،  و  ناآشنايى  وى 
در  افراد  كم نياوردِن  و  چشمى ها  هم  و  چشم 
جلسات را از جمله علل گرايش به موادمخدر 
و  آگاهى  و  علم  افزايش  گويد:  مى  و  عنوان 
با  مبارزه  راه هاى  از  دينى  احكام  دنباله  روى 

موادمخدر است. 
*****

و در پايان بايد گفت؛ بار ديگر با نفرت جامعه 
از مواد مخدر، يك تن و 800 كيلوگرم از اين 
بالى خانمان سوز در بيرجند به آتش كشيده 
عمليات  چند  در  گذشته  سال  مواد  اين  شد. 
انتظامى،  نيروى  مأموران  سوى  از  گوناگون 

مرزبانى و سپاه كشف و ضبط شده بود.
باشد كه روزى فرا رسد و آن روز اعتياد يك 
ناآشنا در بين هم استانى هايمان باشد  مسأله 
گويا كه هيچگاه وجود نداشته و فراموش كنيم 
كه روزى مسئولين آمار مى دادند 19هزار معتاد 

در  خراسان جنوبى وجود دارد!

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
در  قليان  «فروش  درباره   94/3/9 مورخ  شما  پيام 
رساند:  مى  استحضار  به  عصر»  ولى  ميدان  حاشيه 
صدور  درباره  شهردارى  سوى  از  اقدامى  هيچگونه 
است  نپذيرفته  نظر صورت  مورد  فروشنده  به  مجوز 
و نامبرده به صورت غيرقانونى اقدام به فروش نموده 
است لذا اخطار الزم به فروشنده و ممانعت از اقدام 

وى انجام مى شود.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
پيام شما مورخ 94/3/4 درباره «لطفًا فكرى به حال 
اهالى سجادشهر انتهاى خيابان شكوفه برداريد» به 
الزم  اقدام  و  بررسى  موضوع  رساند:  مى  استحضار 

انجام خواهد شد.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -3
نواب  درباره «چرا خيابان  پيام شما مورخ 94/2/31 
صفوى را به بلوار پيامبر اعظم وصل نمى كنيد؟» به 
برنامه  استحضار مى رساند: اجراى پروژه مذكور در 

كارى شهردارى قرار گرفته است. 
4- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/3/20 درباره «ما اهالى عدالت 2 از حداقل 
امكانات شهرى محروم هستيم» به استحضار مى رساند: 
كوچه عدالت 2 از تمامى خدمات شهرى از جمله سطل 

زباله، نظافت معابر و آسفالت برخوردار مى باشد.
5- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/3/20 درباره «آسفالت شهرك شاهد 
معصوميه پايين» به استحضار مى رساند: محل مورد 
نظر تحويل شهردارى نشده است و آماده سازى آن 

بر عهده شركت مربوطه مى باشد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

اين بال همچنان 

خانمان مى سوزد...

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيـريـن 
معصوميـــه

صنعـت و معـدن 5

آگهى حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه 
در شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بشرويه (سهامى خاص)

آگهى حق تقدم شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بشرويه (سهامى خاص) 
ثبت شده به شماره: 1190      شناسه ملى: 14003539586 

در اجراى ماده 169 اليحه اصالحى قانون تجارت، به اطالع كليه سهامداران شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بشرويه (سهامى 
خاص) ثبت شده به شماره 1190 مى رساند: با عنايت به مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1392/07/15 و تفويض اختيار عملى نمودن افزايش سرمايه 
به هيئت مديره با رعايت ضوابط مندرج در مصوبه مجمع عمومى فوق العاده در خصوص سلب حق تقدم بخشى از سهام جديد، نظر به اينكه مقرر است سرمايه 
شركت از مبلغ 23655870000 ريال به مبلغ 34000000000 ريال منقسم به 3400000 سهم ده هزار ريالى با نام و از طريق آورده نقدى حداكثر در مدت 
24 ماه افزايش يابد. لذا از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مى شود از تاريخ نشر اين آگهى طبق ماده 167 اليحه اصالح قانون تجارت نسبت به 
دريافت برگه شرايط الزم عضويت و واريز وجه سهم خريدارى شده بر مبناى طرح تاسيس استفاده نمايند و مبلغ رسمى خريد سهام را به حساب سپرده شماره 
708149528  اين شركت نزد بانك كشاورزى شعبه بشرويه واريز واصل فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در استان خراسان جنوبى، شهرستان بشرويه، 

بلوار امام رضا (ع)،  نبش كوچه 11، كدپستى 9781694979 تسليم نمايند. 
هيئت مديره شركت 

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

 09153634099  
فرهمند

ورود مواد مخدر به آرايشگاه هاى استان
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هشدار پليس فتا 

نخستين مجموعه شعر طنز سعيد سليمان پور ارومى متخلص به «بوالفضل الشعرا» با عنوان «خنده هاى فالش» از سوى انتشارات سوره مهر منتشر شده كه در ميان 
 آثار اين مجموعه، شعرى درباره زن ذليلى درخشش فراوانى دارد.اين مجموعه شامل 63 قطعه شعر طنز از سليمان پور است كه به گفته وى در فاصله
 سال هاى 84 تا 90 سروده و به طور عمده در قالب كالسيك سرايش شده است.

مجموعه شعر طنز ”خنده هاى فالش“

كالهبرداران در كمينند؛ مواظب باشيد

اطالعات  تبادل  و  توليد  فضاى  پليس  خاورستان: 
توصيه هاى  خراسان جنوبى  انتظامى  فرماندهى 
انتظامى و پيشگيرانه را در فضاى سايبر به كاربران 
جدى  را  هشدارها  اين  مى خواهد  آنان  از  و  اعالم 
بعمل  جلوگيرى  مشكلى  نوع  هر  بروز  از  تا  بگيرند 

آيد.
از  مجاز  غير  برداشت هاى  از  پيشگيرى  براى   .1  
حساب هاى بانكى و از طريق اينترنت به هيچ عنوان 
ناشناس  افراد  اختيار  را در  اطالعات عابربانك خود 
كافى نت ها  به  مراجعه  از  امكان  تاحد  و  ندهيد  قرار 

براى رصدكردن حساب هايتان پرهيز كنيد.

 2. اطالعات مربوط به حساب بانكى خود را بر روى 
رايانه ذخيره نكنيد.

 3. به هيچ وجه رايانه خود را براى تعمير به افراد 
نصب  و  تعمير  هنگام  در  و  ندهيد  تحويل  ناشناس 
رايانه  كنار  در  تعمير،  مراكز  توسط  برنامه  هرگونه 

خود حضور داشته باشيد.
 4. از اشتراك گذارى فيلم ها و تصاوير خصوصى در 
افراد غريبه اى كه  به  و  كنيد  پرهيز  فضاى مجازى 
مجازى  اجتماعى  شبكه هاى  و  گفتگو  تاالرهاى  در 

آشنا مى شويد اعتماد نكنيد.
 5. خانواده ها با آموزش به كودكان از فرزندان خود 
بخواهند در حوزه مجازى به درخواست كاربرانى كه 
نمى شناسند پاسخ ندهند و به هيچ عنوان اطالعات 
ارسال  ناشناس  افراد  براى  را  مالى خود  و  شخصى 

نكنند.
 6. والدين بر خريد و استفاده از بازى هاى رايانه اى 

فرزندان خود نظارت كافى داشته باشند.
آن ها  كه  كنيد  خريد  اينترنتى  فروشگاه هاى  از   .7  

را مى شناسيد.
 8. كالهبرداران فضاى سايبر با شعار كسب درآمد 
اينترنتى براى كاربران اقدام به فريب آن ها و سرقت 

اطالعات شان مى كنند.
درخواست  هموطنان  از  فتا  پليس  نهايت  در   
آن  مشكوك  موارد  با  مواجه  صورت  در  مى كند 
www. آدرس  به  فتا  پليس  سايت  طريق  از  را 
گزارش  ما  با  تماس  بخش   Cyberpolice.ir

كنند و هشدارهاى پليس را جدى بگيريد.

4
خاورستان، همزمانى ايام ماه مبارك رمضان با طوالنى ترين 
روايات  طبق  كه  دارى  روزه  سال،  هاى  روز  گرمترين  و 
 بهترين جهاد است را براى صاحبان برخى مشاغل سخت با 
سختى هايى رو برو مى كند. در شهر ما كارگرانى وجود دارند 

كه گرمى كار، روى گرمى هوا را هم كم كرده است.
محمد عرب، كارگر ساختمانى 20 ساله اى است كه 5 سال 
است در اين شغل مشغول به كار است، از سختى كارش در 
روزهاى رمضان اين طور گفت: به دليل تقارن ماه رمضان با 
تابستان مجبورم بعد از اذان صبح سر كار بيايم و تا ساعت 
12 ظهر كار كنم. وى افزود: اگرچه ساعت كاريم كمى كمتر 
ترجيح  بر كار  را  بركات رمضان  از  بهره مندى  اما  مى شود 
با بيان اين كه سركار بيشتر  مى دهم. اين كارگر ساختمانى 
تشنه مى شوم و براى رفع تشنگى هنگام سحر سبزيجات 
و مايعات بيشترى مى خورم، گفت: در حين كار آنچه به من 
دلگرمى مى دهد تا روز   هاى باقى مانده از ماه را روزه بگيرم 

توكل و ياد خدا است.  
عرب با بيان اين كه اگرچه پول كارگرى كم است اما بركت 
زيادى دارد، گفت: در ماه رمضان نه تنها از كيفيت كارم كم 
نمى شود بلكه بر آن افزوده هم مى شود و خودم هم دليل 
آن را نمى دانم.  على مختارى 20 سال است كه قناد است 
و اكنون چندين كارگر دارد، گفت: در ماه رمضان از 7 صبح 
تا 10 شب كار مى كنم البته كارگران مانند ساير ماه ها همان 

8 ساعت را كار مى كنند. وى افزود: مى توان ساعت كارى را 
تغيير داد اما از آنجايى كه فردى براى فروش در روز نداريم و 
بايد سفارش مشترى را براى قبل از افطار آماده كرد مجبوريم 

روز كار كنيم.

در طول روز چندين بار صورتم
 را مى شويم تا فشار كمترى وارد شود

اين قناد بيرجندى اضافه كرد: در طول روز چندين بار صورتم 
را مى شويم تا تشنگى فشار كمترى وارد كند.

مختارى افزود: روزه گرفتن يك امر الهى است و اگرچه سختى 
بكشيم اما بايد تحمل كنيم و از طرف ديگر بيشتر در طول روز 
سرگرم كار هستم و تشنگى را كمتر احساس مى كنم. وى با 
بيان اين كه در ماه رمضان و غير رمضان كيفيت كارم يكسان 

است، گفت: ماه رمضان بركت خاصى به كار ما داده و انگار 
رزق اين كار را براى ما دوچندان كرده است.

مختارى افزود: كار يك نوع تفريح است و روزه دار به معناى 
خانه نشينى نيست و روزه اى كه بخواهى در خانه بنشينى، 
ارزش ندارد و زمانى كه خوشحالى كه در كنار روزه دارى كار 

كنى.مجيد مظفرى، 6 سال است كه نانوا است و گرما اين 
روزها روزه دارى را برايش كمى سخت تر كرده است.

او از كارش مى گويد: ساعت كارى ما در طول سال با ماه 
رمضان فرق دارد و يك شيفت از ساعت 11 تا 1 بعداز ظهر و 
شيفت ديگر هم از ساعت 3 عصرتا هنگام افطار كار مى كنيم.

روزه يك تكليف الهى است

وى افزود: روزه گرفتن و كنار تنور گرم كار كردن اگرچه سخت 
است اما بايد تحمل كرد چراكه روزه گرفتن يك تكليف است و 
گاهى كه شدت گرما پاى تنور خيلى زياد است با شستن دست 

و صورتم خودم را خنك مى كنم.
اين نانوا ادامه داد: تشنه كه مى شوم به هدف روزه گرفتن فكر 
مى كنم و به اين كه خدا نيازى به روزه ى من ندارد و اين 

تشنگى را برايم قابل تحمل مى كند.
مظفرى يادآورشد: به نظرم افرادى كه روزه مى گيرند حقيقتا 
ايمان دارند و افرادى كه ايمان دارند روزه تاثيرى بر كيفيت كار 
 آن ها ندارد. خانم دانشور، اين پرستار بيرجندى نيز  از سختى هاى

كارش در ماه رمضان گفت: ساعت كارى پرستاران در ماه 
رمضان تغييرى پيدا نمى كند و مانند ساير ماه ها يك شيفت از 
7,5 صبح تا 1,5 بعد از ظهر و يك شيفت هم از ساعت 1,5 
بعداز ظهر تا 7,5 شب و شيفت ديگر هم از ساعت 7,5 شب تا 
7,5 صبح است. وى افزود: بعضى اوقات به دليل آوردن بيمار 

اورژانسى نمى توانيم تا چند ساعت بعد از اذان مغرب هم افطار 
كنيم اما اين كه در هنگام افطار به بيماران رسيدگى مى كنم و 

مى توانم به آن ها كمك كنم، خوشحالم مى كند.

دعاى خير بيماران برايم كافى است

اين پرستار ادامه داد: همين كه بيمارى دعاى خيرى كند برايم 
كافى است و همه پرستاران چه در ماه رمضان و چه غير آن، 
وقتى بيمارى مى آوردند فقط به فكر بيمار هستيم و به خوردن 

و يا افطار كردن فكر نمى كنيم.
دانشور با بيان اين كه بهبود يافتن حال بيمار مرا خوشحال 
مى كند و به من انگيزه مى دهد، گفت: قبال در روستاى درخش 
روزهاى  از  يكى  افطار  نزديك  هست  يادم  مى كردم،  كار 
رمضان بود كه بيمارى تصادفى آوردند كه خيلى بدحال بود 
و هر كارى كه از دستمان برمى آمد برايش انجام داديم اما 
متاسفانه فوت كرد و من در حال انجام كارهاى وى براى اعزام 
به بيرجند بودم كه خانمى را براى زايمان آوردند كار زايمان 
خانم هم خيلى طول كشيد و به دليل اين كه نياز به اعزام به 
بيمارستان بيرجند داشت با او به بيرجند آمدم و ساعت 2 شب 
بود كه به درخش برگشتم و مى خواستم افطار كنم كه خانم 
ديگرى را براى زايمان آوردند و فقط يك ليوان آب خوردم و 
براى رسيدگى به حال او رفتم و به اين ترتيب با همان يك 

ليوان آب افطار كردم و دوباره روزه گرفتم.

رمضان و برخى مشاغل كه گرمى تالششان، روى گرمى هوا را كم مى كند

يادتونه بچه بوديم تو مدرسه مى گفتيم كيا روزه ان؟ واسه 
اثباتش زبونمون رو نشون مى داديم اگه سفيد بود مورد قبول 
واقع مى شد امروز توى شهرمون چه خبره؟ بله ماه رمضون 
اومده!  البته روزه دارى را بايد  با قلب و دل داشت و فقط اينكه 
از سحر تا افطار چيزى نخوريد دليل بر قبولى روزه تون نيست 
اينها رو ننه جون خدا بيامرزم قبل مرگش گفت بله ما همچين 
خونواده با كماالتى هستيم ديگه. توى شهر ما اذان صبح 
نزديكه ساعت 4 بامداد و اذان مغرب و عشاء نزديكه ساعت 
20:10 دقيقه يعنى پانزده ساعت ونيم بايد تشنگى وگرسنگى 
رو تحمل كنى تازه اين كه تـنها نيست گرماى باالى 30  
درجه براى چرب كردنش به همراه گرد و غـبار چـند برابر حد 
استاندارد.... چه شود ماه رمضان امسال......اينا رو آقا پسرى كه 

تو خيابون رحيم آباد در حال گشت زنى بود گفت
 دختر خانمى از اون ور خيابون  در حالى كه به من نزديك 
مى شود و در حال آدامس جويدنه وقتى مى فهمه كه در مورد 
روزه دارم گزارش تهيه مى كنم ميخنده و مى گه مامانم ميگه 
تو ماه رمضون نبايد چيزى بخوريم منم بهش مى گم من كه 
آدامس را نمى خورم دارم مى جومش!!! در روز معمولى وقتى 

از دوستت مى پرسى: به اذان چه قدر مونده؟ مى گه : من چه 
مى دونم در ماه رمضان وقتى مى پرسى: به اذان چى قدر 
مونده؟ دقيق بهت ميگه : 3 ساعت و 16 دقيقه و 19 ثانيه و 
45 صدم ثانيه! بعضيا هم وقتى موقع سحر بيدار مى شوند از 
 همه مدل مى خورند و تا دقيقه نود از خوردن و آشاميدن دست 
 نمى كشند. تا جاى كه گاهى لقمه در گلوى نازنينشون گير 
مى كند  و زبانم الل خفه مى شوند و اين بعضيا كه گفتم واى 
به شبى كه سحرش خواب بمونند تمام روز رو يا خواب تشريف 

دارند يا اينكه بيحال و افسرده روزه گرفتن ها! 
و افطارى هم به اندازه سه روز مى خورند. بعضيا هم براى 
ماه رمضون برنامه ريزى دارند اسمال آقا: امسال ماه رمضون 
برنامه ريزى كردم يك ماه بريم دور ايران و همسر ايشون: 

كيش هم بريم اسمال آقا!
بعضيا هم كه به بهانه ثواب داشتن خواب در ماه رمضان فقط 
سحر را بيدار مى شوند و سحرى ميل مى كنند و مى خوابند 
و ظهر بيدار مى شوند و در عالم خواب و بيدارى فرايض انجام 
مى دهند و باز مى خوابند و افطار بيدار مى شوند و اصرار 
دارند كه روزه دارى چندان هم سخت نيست! و فكر مى كنند 

بهترين روزه دار دنيا هستند. 
بعضيا هم با وجود روزه دارى بازم دست از غيبت نمى كشند: 
خبر دارى جميله خانم كلفتى خونه مردم را انجام مى دهد؟ 
راست مى گى خواهر؟ خدا نياره اون روز بخوام با دهن روزه 

دروغ بگم خواهر!
براتون  رو  امنيتى  اقدام  چند  خواهم  مى  رمضون  ماه  در 
زنگ  و  ساعت  به  اعتمادى  روزا  اين  كنم:چون  گوشزد 
سحرها  اينكه  براى  كنم  مى  توصيه  نيست  موبايل 
در  و  بگيريد  خروس  يك  قديم  سبك  به  نمانيد  خواب 
هايش  قوقولى  با  سحر  وقت  تا  بگذاريد  خوابتان  اتاق 
شما را بيدار كند باور بفرمايد اطمينانش بيشتره توى ماه 
رمضون بساط بعضى چيزا خيلى داغ ميشه مثًال خيلى از 
مى  كه  كسانى  براى  رو  جا  قبل  از  ها  كافه  و  رستورانها 
ماهم  ميشه  پر  كنند  دعوت  سحرى  يا  افطارى  خواهند 
توصيه هستيم  شما  گرم  دعوت  منتظر  اينكه  بيان   با 

 مى كنيم
 اگر نميخواهيد بجاى افطارى روز  23 ماه رمضون سحر روز 
26 ماه مهمان عزيزتان را از خواب و خونه شون بيرون بكشيد 

اقدام كنيد.يك چيز جالب ديگه ماه رمضون   همين االن 
فيلم هاى بسيار جالب و البته تا حدى آبكى تلويزيون كه 
و  افطارى  ياد  از  كه  كند  مى  جذب  را  شما  چنان  گاهى 
سحرى مى افتيد مثال 12 شب يادتون مى ياد كه اى واى 
از بس فيلم شبكه هاى يك دو سه و آى فيلم و تماشا و... 

نگاه كرديد به فكر سحرى نبوديد
قبل خانم خونه  روز  از چند  پيشنهاد مى كنم  اينجا هم   

براى يك هفته غذا رو درست كند و در فريزر جا بدهند.
 البته مى توانيد روى نذرى هاى در و همسايه هم حساب 

كنيد.
پارسال  كوچه  ته  آقاى  اصغر  بسپاريد  بخاطر  مثال 
نون  با  كار  قلم  شله  آش  رمضون  ماه   16 روز  در 
اين  اينكه  براى  شود  مى  توصيه  زاره  مى  بار   سنگگ 
به  اميد  با  يادداشت كنيد.  را  آن  فراموش نشود  نذرى ها 
اينكه روزه هاى همه شما عزيزان قبول حق باشد اين نكته 
رو از من زر نويس در گوش مبارك فرو كنيد بايد روزه به 

دل داشت نه به نخوردن و نياشاميدن!
ارادتمند شما: زرنويس

اندر احواالت ما وقتى
 ماه رمضون مياد

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

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
تخفيف ويژه ماه مبارك رمضان      نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

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

موسسه خيريه دانش آموزى امام علـى (ع) 
برگزار  مى كند:

(color educating بر اساس متد) آموزش روباتيك
ويژه كودكان و نوجوانان
همراه با مسابقات هيجان انگيز و اعطاى جوايز 

* روبات كوچولوى من (3 تا 7 سال)
* روبات جنگجو : روبووار (3 تا 16 سال) مقدماتى

* روبات فوتباليست: كيتا روبو (3 تا 16 سال) پيشرفته 1
* روبات مسيرياب : سنسو روبو (3 تا 16 سال) پيشرفته 2

براى كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام با شماره هاى 43 تا 32232940 تماس بگيريد يا به 

آدرس ميدان ابوذر - خيابان شهيد اسدزاده 3 - موسسه امام على(ع) مراجعه نماييد

بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

35 % ويژه طالب و روحانيون محترم
 25 % ويژه دانشجويان و كاركنان پيام نور و علمى - كاربردى و خانواده آنها 

22 % ويژه كاركنان بانك كشاورزى و بانك سينا
15 % ويژه  كليه كاركنان دولت و سازمان ها ، دانشجويان و  بستگان آنها

20 % ويژه بيمه گذاران درمان شركت بيمه سينا
10 الى 15 % ويژه بيمه گذاران ثالث سال قبل شركت بيمه سينا 

20 الى 55 % تخفيفاف ويژه بدنه             نقد / اقساط
آدرس: خيابان پاسداران- بين ميدان قدس و قدس 1 - روبروى چسب سهيل

تلفن: 09158651005-32436814

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 20 درصد  تخفيف
با ارائه ضمانت نامه كتبى (در هنگام 

مراجعه ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

پ رايگان
چكا

قابل توجه هنرجويان گرامى
همايش 3 روزه آموزش انواع چادر در 

آموزشگاه  خياطى  ترمــه
زمان: شنبه 94/4/13 لغايت 94/4/15 از ساعت 16 الى 19

مكان: خيابان معلم- ميدان 7 تير
تلفن تماس براى ثبت نام و هماهنگى

32444141 - 09153611928

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

گـــينساكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها
18:00  16:15   14:3021:15

32222636056تلفن

تخفيف 25 درصدى بهاى بليت سينما بهمن تمامى سانس ها ويژه ماه 
مبارك رمضان اكران فيلم سينمايى «رستاخيز» روايت سينمايى از 

نهضت امام حسين (ع) در عيد فطر همزمان با سينماهاى سراسر كشور

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان

 جلسه مجمع فوق العاده شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان دوشنبه 94/4/22 ساعت9/30 در محل مسجد 
محمد رسول ا... (ص) اسديه برگزار مى شود. از كليه نمايندگان منتخب دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت

 به موضوعات ذيل در مجمع حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1-تغيير و تصويب اساسنامه جديد (ابالغيه وزارت تعاون)   2-تغيير ماده 6 اساسنامه

هيئت مديره شركت تعاونى سهام عدالت 



سه شنبه *9 تير 1394 * شماره 3257 

ياد بگيريد كه احساساتتان را تخليه كنيد

نريزيد. درون  به  و  نكنيد  سركوب  را  احساساتتان   هرگز 
 اندوه هاى خود را با آدمى قابل اطمينان مطرح كنيد. به 
خاطر داشته باشيد كه احساساتى كه بيان شده اند ديگر 
به همان اندازه گذشته ناخوشايند نيستند. از مقايسه خود 
با ديگران و تحسين ارزش هاى آنها و تحقير آنچه خود 
داريد بپرهيزيد. با چند نفر كه بتوانيد روى حمايت عاطفى 
آنها حساب كنيد، گروه كوچكى تشكيل دهيدو ميان خود 
هم فكرى و توافق ايجاد كنيد. هر گاه از شما خواسته شد، 
كمك هاى مشورتى خود را به ديگران ارايه كنيد نخستين 
گام براى اين كار آن است كه بدون قطع صحبت ديگران، 

به دقت به آنها گوش دهيد.

ارزش كار
جنگ جهانى اول مثل بيمارى وحشتناكى، تمام دنيا رو 
گرفته بود. يكى از سربازان به محض اين كه ديد دوست 
تمام دوران زندگى اش در باتالق افتاده و در حال دست 
و پنجه نرم كردن با مرگ است از مافوقش اجازه خواست 
تا براى نجات دوستش برود و او را از باتالق خارج كند. 
مافوق به سرباز گفت : اگر بخواهى مى توانى بروى، اما 
هيچ فكر كردى اين كار ارزشش را دارد يا نه؟ دوستت 
احتماال مرده و ممكن است تو حتى زندگى خودت را هم 

به خطر بيندازى حرف هاى مافوق اثرى نداشت و ...
سرباز به نجات دوستش رفت. به شكل معجزه آسايى 
توانست به دوستش برسد، او را روى شانه هايش كشيد و 
به پادگان رساند افسر مافوق به سراغ آن ها رفت، سربازى 
و  با مهربانى  و  معاينه كرد  بود  افتاده  باتالق  در  را كه 
دلسوزى به دوستش نگاه كرد و گفت: من به تو گفتم 
ممكنه كه ارزشش را نداشته باشه، دوستت مرده! خود تو 

هم زخم هاى عميق و مرگبارى برداشتى 
سرباز در جواب گفت: قربان ارزشش را داشت منظورت 
چيه كه ارزشش را داشت!؟ مى شه بگى؟ سرباز جواب 
داد: بله قربان، ارزشش را داشت، چون زمانى كه به او 
رسيدم هنوز زنده بود، من از شنيدن چيزى كه او گفت 
احساس رضايت قلبى مى كنم. اون گفت: «جيم .... من 

مى دونستم كه تو به كمك من مى آيى

خدايا پاكيزه ام كن در اين روز
 از چرك و كثافت و شكيبائيم ده

 در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفيقم ده 
در آن براى تقوى و هم   نشينى با نيكان
 به ياريت اى روشنى چشم مستمندان.

* هميشه از خودت به خوبى ياد كن و زندگى 
را ان طور كه دلخواهت هست تصور كن

*تفاوت عمق اقيانوس و بركه از بزرگى ماهيهاى 
كه بيرون مى ايند مشخص ميشود

*فقط كسى طعم دلتنگى را مى فهمد 
كه طعم وابستگى را چشيده باشد

خداى من بهشتى دارد! نزديك و بزرگ و جهنمى به 
گمانم در دوردست و بعيد …

بدنبال دليلى است كه ببخشد مارا حتى با يك دعا

شما هم قبل از خاموش كردن المپ واميستين مسير 
برگشت به جاى خوابتون و جاى گوشيتون رو از حفظ 

مى كنين يا فقط من اينجوريم !؟

از منزل كفر تا به دين يك قدم است
وز عالم شك تا يقين يك نفس است
اين يك نفس عزيز را خوش ميدار

كز حاصل عمر ما همين يك نفس است 

فقط يك دروغ كافي است 
تا اعتماد كسي از ما سلب شود

بهترين كار اين است كه هميشه صادق باشيم.

براي هر كس كه ادعاي عاشقي مي كند،
 در را باز نكن، خيلي ها مثل بچه ها

 در را مي زنند و فرار مي كنند.

براي اينكه هر چيزي در آينه دو برابر مي شود پس خيلي 
مهم است كه تصوير آينه هاي ثابت خانه چه باشد. قبل از 
خواندن ادامه اين مطلب اول سري بگردانيد و به آينه هاي 
خانه تان نگاهي بيندازيد. آينه هاي منزل شما چه منظره اي 

را صبح تا شب نشان مي دهند؟

استقبال از چي با آينه
آيا معماري خانه شما هم طوري است كه به محض ورود 
راهروي باريكي جلوي تان  قرار مي گيرد؟ با اين حساب بايد 
خيلي مراقب گردش انرژي هاي خوب زندگي يا همان چي 
دوست داشتني باشيد. در اين مواقع هميشه يك ديوار بلند 
روبه روي در ورودي قرار دارد كه مانع از به جريان افتادن 
انرژي در خانه مي شود. درواقع در همان لحظه اول چي 
به ديوار روبه رويي مي خورد و برمى گردد و تمام! حاال اگر 
مي خواهيد كه چي را از دست ندهيد بايد از آينه ها كمك 
بگيريد. استفاده از يك آينه در راهروي ورودي هم باعث 
مي شود راهروي تنگ و باريك ديگر گرفته و دلگير نباشد 
و هم اينكه كلي انرژي چي منعكس مي كند و نمي گذارد 
را  آينه  باشد  يادتان  فقط  كنند.  فرار  راهرو  از  همه شان 
نباشد؛  ورودي  در  جلوي  مستقيم  كه  بگذاريد  جايي  در 
اين طوري بيشتر به فرار چي كمك مي كنيد. قرار دادن آينه 
در راهرو نوعى خوشامدگويي به انرژي هاي خوب وارد شده 

به خانه است. پس از چي با يك آينه زيبا استقبال كنيد.

 آشپزخانه جاى قابلمه است
آينه  از  آشپزخانه ها  در  كه  است  مورد الزم  در يك  فقط 
در  به  پشت  آشپز  كه  است  زماني  هم  آن  شود.  استفاده 
ورودي مشغول آشپزي است و مى خواهد از اوضاع و احوال 
پشت سرش خبردار شود. اين مساله هم تازه فقط ممكن 
است در آشپزخانه بزرگ رستوران ها و هتل ها اتفاق بيفتد 
و گرنه كمتر كسي در خانه اش در زمان آشپزى مى خواهد 
بداند پشت سرش چه خبرى است. در هر حال اين تنها 
مجاز  آشپزخانه  در  را  آينه  از  استفاده  كه  است  موقعيتي 
مي كند در غير اين صورت جاي آينه اصال در مطبخ نيست. 
البته بنا به قاعده فنگ شويي براي اين مشكل بزرگ پشت 
سر آشپزها هم راه حلى هست. فنگ شويي مي گويد مي شود 
در اين موقعيت از سطح هاي براق پشت اجاق گاز استفاده 

كرد تا تصويري از پشت سر براي آشپز درست كند.
البته در اين موارد بايد يك قانون مهم را هم رعايت كرد؛ 
اينكه آينه در آشپزخانه نبايد به هيچ صورتي منعكس كننده 
كاشي هاي  يا  پنجره ها  شيشه  حتي  باشد  گاز  شعله هاي 
آينه كاري شده هم نبايد تصوير شعله گاز را منعكس كنند. 

 آينه هاي روبه رو
را  يا دريچه فاضالب  توالت  نبايد هيچ وقت كاسه  آينه ها 
نشان دهند. البته چسباندن يك آينه پشت در ورودي به 
دستشويي كار مناسبي است. فضاي دستشويي ها هميشه 
كمترين ميزان چي را دارد و به همين دليل نصب يك آينه 

به در مي تواند مانع خروج انرژي از آنجا شود. بهتر است 
روي در ورودي به توالت و حمام هم يك آينه بزرگ قرار 
بگيرد؛ اين طوري چي كمتري به سمت توالت مي رود و به 

سمت باقي اتاق ها هدايت مي شود.
ورود به اتاق ممنوع

اگر شما دچار بي خوابي هستيد هيچ كسي مقصر نيست به 
جز آينه اتاق تان. آينه اي كه رو به تختخواب قرار گرفته 
باشد، اصال اجازه خوابيدن به شما نمي دهد براي اينكه در 
اين شرايط همه انرژي ها به سمت شما بازمي گردند و اجازه 
روبه روي  ديوار  روي  هيچ وقت  پس  نمي دهند.  استراحت 
البته  ندهيد.  قرار  آينه  سرتان  باالي  حتي  يا  تختخواب 
براي خيلي ها بي خيال شدن آينه در اتاق خواب كار غير 
ممكنى است. اصال مگر مي شود آدم سر صبح بيدار شود 
اين  براي رفع  نبيند؟  آينه  از همه توي  اول  را  و خودش 
دغدغه كافي است آينه را پشت در ورودي اتاق قرار دهيد 
يا آينه قدي بلندي داخل در يكي از كمدها نصب كنيد. 
اين طوري با بسته شدن درها ديگر هيچ انرژي خاصي به 
سمت تان پرتاب نمي شود و شما هم سر راحت روي بالش 

مي گذاريد.
پذيرايي  در خانه سالن  آينه ها  براي نصب  بهترين مكان 
و اتاق نشيمن است. چيني ها معتقدند اگر آينه بزرگي در 
مقابل ميز ناهارخوري باشد، انعكاس تصوير غذاها باعث 
سرازير شدن ثروت و دارايي و به معناي ديگر بركت به 

سمت صاحبخانه مي شود. فقط در اين مورد بايد مراقب بود 
كه آينه در اتاق نشيمن جلوي در باقي اتاق ها يا رو به پنجره 
نباشد. مي گويند آينه ها هر چيزي را دوبرابر نشان مي دهند 
پس اگر آينه اتاق نشيمن دائم تصوير خانه اي به هم ريخته 

داشته باشد شلختگي و بي نظمي دوبرابر مي شود.
ندهيد.  قرار  چهارگوش  ميزهاي  تيز  نوك  سمت  را  آينه 
هيچ آينه اي نبايد جسم هاي سخت و خشن را نشان دهد. 
چيني ها معتقدند آينه ها با تصويري كه نشان مي دهند براي 
صاحبان شان شادي و بركت مي آورند. آينه اي كه منظره 
درخت ها را نشان دهد، انرژي خانه را زياد مي كند، تصوير 
كوه ها رابطه ها را قوي مي كند و تصوير آب يعني موفقيت 

در كار.
 اگر در اتاق نشيمن يا پذيرايي ستون هاي چهارگوش داريد 
رفتن  بين  از  جلوي  تا  باشيد  آنها  آينه كاري  فكر  به  بايد 
انرژي چي را بگيريد. فقط الزم است كه آينه هاي ستون ها 
رو به پنجره و. . . نباشند. آينه ها حتي نبايد تصوير آينه اي 
است. حق  كار سختي  دهند.  نشان  را  تلويزيون  يا  ديگر 
داريد اما چي آن قدر ارزشش را دارد كه براي نگه داشتن آن 
هر كاري كنيد.بايد حواس تان باشد اگر به دنبال خوشنامي 
و خوش شانسي هستيد آينه را در ضلع جنوبي خانه نصب 
نكنيد. گوشه جنوبي خانه ها انرژي آتش دارد كه با انرژي 
آب آينه ها جور درنمي آيد بنابراين آينه هاى تان را هر جايي 

وصل كنيد غير از ضلع جنوبي خانه. 

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

فرارسيدن قيامت در آسمانها و زمين، سنگين و دشوار و گران است، فرا نرسد شما را 
مگر به يكباره و ناگاه و بدون آنكه شما را خبر دهد. اعراف آيه 187

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) 

دعاى روز سيزدهم ماه رمضان

در دكوراسيون منزل از آينه غافل مشو!

سبك زندگى

فروش آپارتمان مسكن مهر، 75 
مترى ، نبش خيابان 40 مترى ، طبقه 
دوم ، شمالى، نما سنگ ، امتياز آب و 

برق  فقط نصب درب ها مانده
فى: 32 ميليون تومان مقطوع

09152000561

طراح: نسرين كارى                        

براي   – تنقالت  از   -  1 افقي: 
كاركردن  همه  خود  منظور  انجام 
شعر  پدر   – آشفته   – مگر   -2
ملي  سازمان   – آبرو  بي   -3 نو 
هوانوردي و فضايي امريكا – تخت 
 – كردن  حالي   -  4 سلطنت 
جايگزين   – عالمت مصدر جعلي 
كبريت 5- يك عاميانه – زندگاني 
نشده!   شاد  هنوز   – خسارت   –
عاقبت  در   – فضايي  اتوبوس   -6
خانه انسانهاي  كاري نگريستن – 
نخستين 7- رنج، درد – شناخته 
از  اثر صادق هدايت و  شده ترين 
مادربزرگ   – ادبيات  شاهكارهاي 
مانند  نخي  پارچه  نوعي   -8
ر  از   – عجايب  كشور   – متقال 
گهاي مهم بدن 9- بازنده شطرنج 
از  نهي  كلمه   – دخترانه  نامي   –
از  يكي   – بيشه  گفتن 10- شير 
بخشهاي خودمختار اسپانيا – نان 
لولهاي شكل 11- مخفف  باريك 
 – مديترانه  در  كشوري   – شاه 
بسيار   -12 همگي   – دريا  كناره 
بيماري   – ندا  حرف   – پاك 
محكم   – پيامبران   -13 عفوني 
خواب   -14 درودگر   – قاطع  و 
خوش – لباس زمستاني – وصله 
هنري 15- كنايه از كار بي نتيجه 

كردن – با اهميت
فاش   – چريك   -  1 عمودي: 

 – نظري  حكمت   -2 عيان  و 
آهنگر   -3 فرزندزاده   – بساوايي 
هميشه  درختي   – شاهنامه 
و  اشاره   -4 آشكاركننده   – سبز 
رمز – پوستين – وسيله سنجش 
5- رنگي براي خودرو – با اعتبار 
فرودگاه نظامي روسيه -6 قوم   –
 – تكانه   – تلفني  ميوه   – آتيال 
خوب نيست 7- آلودگي – ليست 
نمره شاگرد  كاميون 8-  نوعي   –
زرنگ – فن، شگرد – باالي چشم 
9- كتاب مقدس هندوان – محو 
كردن غم از دل – شهري باستاني 

واقع در بخش مركزي شهرستان 
كنگان در استان بوشهر 10- نفس 
نياكان   – نازك  تخته   – سوزناك 
– به رخ كشيدن احسان 11 ميوه 
 – زحمت  باعث  سربار،   – ساوه 
پول ژاپن 12- شنيدن – جديد – 
كوره 13- زرنگ و بال – در جنگ 
مي گيرند – گناهكار 14- دشت 
حل  از  ناتوان   – الوريد  حبل   –
مشكل ميشود 15- ناخوشايند – 

نوعي مرورگر محبوب وب
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زورفاناتسبگنىر1

راهنزنىرسىفاص2

قنورابابگنىرد3

وتامحرتنلسرخ4

بربتسراهانسا5

ردشقنمباجىان6

قرفاتمهانرجاه7

فاحلاندلوىس8

كشرسىشراناروم9

دغودشاناىمهر10

وردرمتممولوو11

تواخىادوسكنا12

ناموتىنىسقاور13

بنراداوسقالىى14

لهاتندركرسبتسد15

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت     09155622188

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

فروش آپارتمان 84 متر 
مفيد ، 2 خوابه ، همراه پكيج 

رادياتور، 2 آسانسور 
با ظرفيت 6 و 8 نفر
09153624674

فروش فورى زمين به همراه آب چاه 
كشاورزى در روستاى سيوجان به متراژ 

مورد نياز شما
09155629802 - 09159610949 

فروش 11400 متر زمين مزروعى با موقعيت 
بسيار عالى  در دشت بجد  فى: توافقى

09354672314

فروش قطعات 2000 تا 5000 مترى زمين 
با نهال و آبيارى تحت فشار و استخر در دشت 

بجد  فى: توافقى      09354672314

فروش
300 متر كارگاهى - تجارى جنب تاالر ايرانيان

09154030029

قابل توجه اولياى محترم آينده نگر
براى اولين بار در استان: 

 پيشگيرى از مشكالت ويژه يادگيرى 
با ثبت نام در پيش دبستانى رضوان 

« با همكارى مركز تخصصى يادگيرى بهار» 
32229234 -09156669643
طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11

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

32447060 - 09303618900

50 عدد فرش 12مترى 
 ماشينى كاشان (نو) 

به دليل مهاجرت با تخفيفات 
خيلى خيلى ويژه

 به فروش مى رسد.
09155632009

فــروش
يك باب سوله به ابعاد 35*15 

و سوله كمكى ، 400 متر 
 ساختمان ادارى و انبار 

در زمينى به مساحت 5800 
متر در شهرك صنعتى بيرجند 
براى اجاره يا فروش مى باشد.

09153617790

آگهى  استخدام
 شركت عاميان راه پل 

براى تكميل كادر توليد خود 
دو نفر اپراتور سنگ شكن 

نيازمند است.
تلفن تماس در ساعات ادارى:

 09155617075 -32446710 

 فروش كافى شاپ با فضايى زيبا 
و تمامى امكانات همراه با آموزش كامل

09381131671

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

32230549

اجناس مغازه گل فروشى واقع در معلم 
به دليل مهاجرت واگذار مى شود.

09159859884

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

ايزوگام دوست على 
نصب و فروش عايق هاى رطوبتى

10 سال ضمانت بيمه ايران

نبش بهشتى 14 - 09156666675  

رابيتس بندى برادران دالكه
 به تعدادى كارگر ساده 

و استاد كار نيازمند است.
09155612885

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

09151636052

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش جمهورى 2 –  جنب باطرى فاروقى

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

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

شركت  نويد گستر زهان 
براى تكميل كادر فنى به يك نقشه بردار جهت 

كار در پروژه و يك كارشناس (خانم ) براى 
كار در دفتر فنى با حداقل سه سال سابقه كارى 

مرتبط نيازمند مى باشد.
09153610681 - 32434215

تعدادى نيروى آقا و خانم
 براى شركت نظافتى غزال نيازمنديم.
 09368545254 - 32232860 

مقدم 
   شهدا- ساختمان قائم

خدمات نرم افزارى رايگان ويژه ماه مبارك رمضانرايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى
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اخبار ورزشى

عصرايران: «ماست» خواص بسيارى دارد كه خوردن روزانه  آن به حركات منظم روده، افزايش سالمت سيستم گوارشى و مبارزه با ميكروب ها كمك مى كند. 
ماست منبع غنى از «اسيد لينولئيك» است كه از بروز سرطان هاى روده و سينه جلوگيرى مى كند. اين ماده خوراكى همچنين به بهبود سيستم ايمنى بدن
 نيز كمك مى كند.ماست ضدآلرژى و حساسيت است و از بيماريهاى آلرژيك مثل التهاب پوست، آسم و حساسيت هاى غذايى جلوگيرى مى كند.

اين خوردنى جادويى را هر روز بخوريد 

ميوه اي بي نظير براي سالمتي 
دستگاه گوارش 

از  يكي  بايد  را  خشك»   «آلو  آنالين:   قدس 
نه  انواع ميوه هاي خشك دانست كه  بهترين 

تنها مي تواند ميان وعده اي سالم باشد بلكه 
دارد.  كاربرد  نيز  غذاها  از  بسياري  تركيب  در 
مشابه  تقريبا  خشك  آلو  در  موجود  تركيبات 
بيشتري  قند  مقدار  تفاوت كه  اين  با  است  آلو 

دارد. مزيت حالت خشك اين است كه در تمام 
خشك  آلو  است.  مصرف  قابل  سال  فصول 
و  فيبرها  جمله  از  هايي  مغذي  ريز  از  سرشار 
 ويتامين هاي C  ،B6 ، B3 ،B2 و K مى باشد. 
توصيه مي شود آلو و آلو خشك حتما در برنامه 
غذايي گنجانده شود زيرا خواص آن بر سالمتي 

كامال تاييد شده است. با اين حال افرادي كه 
از سندروم روده تحريك پذير و سندروم آلرژي 
دهان رنج مي برند بهتر است پيش از مصرف با 

پزشك مشورت نمايند. 

توصيه هايى براى پيشگيرى از 
يبوست در ماه رمضان 

ماه  در  شايع  مشكالت  يكى  يبوست  شهرخبر: 
نكته  چند  رعايت  با  مى توان  كه  است  رمضان 

ساده از ابتالى به آن پيشگيرى كرد. 
بهتر است براى پيشگيرى از ابتال به يبوست در 
وعده بين افطار تا سحر، حداقل 8 ليوان آب و 
مايعات بنوشيد. انواع ميوه هاى ملين مانند هلو، 
گالبى و كيوى را در وعده سحرى مصرف كنيد. 
انجير  يا شير خود،   و همراه چاى  افطار  هنگام 
خشك يا تازه بخوريد. داخل سوپ افطارى تان 
آلو بريزيد. ماست يا دوغ سحر و افطارتان را با گل 
محمدى كه تركيبات ملينى دارد، طعم دار كنيد. 
مصرف  بخوريد.  برنج  كمتر  سحرى،  وعده  در 
گوشت قرمز را كم كنيد و چربى كمترى هم در 
وعده سحرى بگنجانيد. همچنين براى پيشگيرى 
از ابتال به يبوست در اين ماه بايد در طول روز، 
انرژى  كه  صبح  اوليه  ساعت هاى  به خصوص 
بيشترى داريم، تحرك مناسب و متناسب با سن 
و توانايى هايمان را هم داشته باشيم. يكجانشينى، 
يكى از داليل ابتال به يبوست است. از اين رو، 
در  پياده روى  كمى  حداقل  كه  مى شود  توصيه 
طول روزهاى ماه رمضان داشته باشيد تا جلوى 

ابتال به يبوست را بگيريد.

خوشمزه ترين غذاهايى كه 
شما را پير مى كنند 

باال  نمك  ميزان  حاوى  غذاهاى  شهرخبر: 

افزايش  سبب احتباس مايعات در بدن، تورم و 
مى شود.  بدن  ايمنى  هاى  سيستم  بر  فشار 
از  مخلوطى  غذايى  مواد  خطرناك ترين  بويژه 
شده  اشباع  هاى  چربى  و  شكر،كربوهيدرات 

هستند كه منجر به افزايش يك واكنش التهابى 
در بدن مى شوند. پژوهشگران هشدار مى دهند 
خوردن برخى از اقالم مواد غذايى مى تواند سبب 
پيرى زودرس سلول هاى بدن و به دنبال آن پير 
شدن زودهنگام افراد شود. گفتنى است، غذاهاى 
داراى ميزان فراوان شكر، چربى و نمك متهمان 

درجه اول بروز پيرى زودرس هنگام بدن هستند. 
بودند  دريافته  پزشكان  تحقيق  اين  از  قبل  تا 
مى توانند  شور  يا  و  شيرين  پرچرب،  غذاهاى 
تحقيقات  اما  بدن شوند  افزايش وزن  به  منجر 

جديد نشان مى دهند عالوه بر چاقى اين غذاها 
منجر به آسيب سلولى نيز مى شوند . 

بيمارى هايى كه با نورآفتاب
 بهتر مى شوند 

جمله  از  اضطراب  و  استرس  نيوز:  سالمت 
عواملى است كه با اشعه هاى خورشيد كاهش 
پيدا مى كنند.استرس هايى كه در شرايط سختى 
مانند امتحانات يا داشتن مشاغل سخت و غيره 
بر فرد تحميل مى شود، با شروع فصل گرما و 
كاهش  زيادى  ميزان  به  خورشيد  نور  افزايش 
تحت  را  خودتان  اگر  نتيجه  در  كند.  مى  پيدا 
استرس و فشارهاى روحى شديد مى بينيد، هر 
روز در نور خورشيد قدم بزنيد. ويتامين D نقش 
موثرى در متابوليسم كلسيم و فسفر و سالمت 
استخوان ها بر عهده دارد. اما براى اينكه اين 
ويتامين به خوبى به وظايف خود عمل كند. در 
اين صورت است كه نقش نور آفتاب كه باعث 
اهميت  شود،  مى  بدن  در   D ويتامين  توليد 
بيشترى پيدا مى كند. پزشكان توصيه مى كنند 
كه روزانه بين ده تا پانزده دقيقه در معرض نور 
مستقيم خورشيد قرار بگيريد تا با پوستتان در 

تماس باشد. 

بيمارى هايى كه با نورآفتاب بهتر مى شوند 
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حوادث

«چهكندى نژاد» قهرمان مسابقات 
پينگ پنگ ليگ دسته سه استان شد

 به مناسبت ماه مبارك رمضان مسابقات دسته سه 
استان به صورت دوره اى برگزار شد. در پايان اين 
مسابقات، امير على چهكندى نژاد و حميد روبياتى 
حسين  آوردند،  دست  به  را  دوم  و  اول  هاى  مقام 
مقام  قاين  از  زاده  سهيل صفى  و  شد  سوم  چمنى 
چهارم را كسب كرد. اين بازيكنان مجوز حضور در 
بازيكن  ده  با حضور  كه  استان  دو  دسته  مسابقات 
به صورت دوره اى برگزار خواهد شد را اخذ كردند. 
اين  برگزارى  مسئوليت  آبادى  ابراهيم  مصطفى 

مسابقات را بر عهده داشت.

تيم ملى واليبال در مسابقه اى 
حساس مغلوب لهستان شد

پنج  كسب  از  بعد  ايران  واليبال  ملى  تيم  ايرنا:   
پيروزى متوالى در ليگ جهانى در ديدارى حساس 
مغلوب لهستان شد تا صعودش به مرحله نهايى اين 
پوشان  ملى  شود.  كشيده  اگرها  و  اما  به  ها  رقابت 
در  خود  مسابقه  دومين  در  گذشته  شب  كشورمان 
هفته هفتم ليگ جهانى به مصاف لهستان قهرمان 
ست  در  واليبال  ملى  تيم  رفت.  جهان   2014 سال 
نخست اين مسابقه 25 بر 23 به پيروزى رسيد اما 
شد.جدال  لهستان  مغلوب   20 بر   25 دوم  ست  در 
و  سوم  هاى  در ست  لهستان  و  ايران  پوشان  ملى 
چهارم نيز 25 بر 20 و 25 بر 19 به سود لهستان به 
پايان رسيد تا تيم ايران در نهايت سه بر يك مغلوب 

قهرمان جهان شده باشد.

رحمتى استقاللى شد 

مسئوالن  با  كه  نشستى  در  رحمتى  مهدى  ايسنا: 
باشگاه استقالل داشت به توافق نهايى رسيد و فصل 
است  قرار  پوشيد.  خواهد  را  استقالل  پيراهن  آينده 
با استقالل امضا كند.  اين دروازه بان قراردادش را 
 با حضور رحمتى احتماال از بين فروزان و طالب لو 

يك نفر از ليست استقالل خارج مى شود.

جدايى طارمى از  پرسپوليس
 قطعى شد

مهر : مدير برنامه هاى مهدى طارمى بعد از حضور 
اين  مسئوالن  با  مذاكره  و  پرسپوليس  باشگاه  در 
جمع  از  بازيكن  اين  جدايى  كرد  اعالم  باشگاه 
آينده  فصل  او  و  شده  حتمى  پايتخت  سرخ پوشان 
با پيراهن پرسپوليس به ميدان نخواهد آمد. طارمى 
مورد  برتر  ليگ  گذشته  فصل  در  درخشش  از  بعد 

توجه تيم هاى كويتى و قطرى قرار گرفته است.

روش عجيب دختر جوان
 براى گرفتن انتقام از برادرش 

فارس  استان  فتا  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه 
گفت: در پى شكايت جوانى مبنى بر كسر موجودى 
از حساب بانكى وى در چند مرحله به مبلغ 30 ميليون 
ريال، پرونده اى در اين خصوص تشكيل شد. سرهنگ 
اوليه مشخص شد  ادامه داد: در بررسى هاى  حسينى 
برداشت ها به صورت خريد شارژ تلفن صورت گرفته 
كه در ادامه با بررسى هاى فنى و تخصصى معلوم شد 
اين برداشت ها توسط خواهر شاكى انجام  گرفته است. 
متهم به بزه انتسابى خود اعتراف و دليل انجام اين عمل 

مجرمانه را انتقام گيرى از شاكى بيان كرد.

واژگونى تانكر سوخت در محور 
ـ  ديهوك فردوس 

از  فردوس  شهرسازى  و  مسكن  اداره  رئيس   : فارس 
واژگونى تانكر سوخت30 هزار ليترى در كيلومتر27 محور 
روز  اظهار كرد:  پيشاورى  داد.  ـ ديهوك خبر  فردوس 
گذشته يك دستگاه تريلى حامل سوخت به علت سرازيرى 
و انحراف به چپ، واژگون شد. وى گفت: سرعت زياد و 
وجود سرازيرى و به احتمال زياد خواب آلودگى راننده سبب 
واژگونى تريلى شده است. پس از وقوع حادثه، آتش نشانى، 
پليس راه و شهردارى در محل حادثه حضور يافتند و با 
مسدود كردن راه مانع از عبور و مرور در اين مسير شدند 

تا نيروهاى امدادى، محل را پاكسازى كنند. 

ماجراى دستبرد به حساب زن جوان 
از داخل زندان 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا سيستان و بلوچستان 
گفت: در پى شكايت خانمى مبنى بر سرقت كيف دستى 
وى از داخل خودروى شخصى اش بررسى موضوع در 
افزود:   پور  حسينى  گرفت.  قرار  كارآگاهان  كار  دستور 
سارق يا سارقان با شكستن شيشه عقب خودرو، يك 
كيف دستى را كه حاوى مقدارى طال و تعدادى عابربانك 
به همراه رمز عبور را سرقت كردند. با انجام تحقيقات 
گسترده و بدست آوردن سرنخ هاى سرقت ها به فردى 
كه پشت ميله هاى زندان بوده ختم شد.متهم به انجام بزه 

ارتكابى با همدستى فردى خارج از زندان اعتراف كرد.

ضرب و جرح پسر 16 ساله 
براى گرفتن انتقام

يك  كه  جوان  پسر  پيش  چندى  خبرنگاران:  باشگاه 
دانش آموز دبيرستانى بود به دادسراى ناحيه 16 رفت و 
در شكايتى گفت: برادر همكالسى ام به همراه دوستش 
مرا سوار خودرويشان كردند و بعد از دزديدن موبايل 
و پولهايم مرا به شدت كتك زدند.  با شكايت شاكى 
16 ساله بود كه اين دو پسر خيلى زود بازداشت شدند. 
در تحقيق از اين دو پسر مشخص شد كه پسر جوان 
كتك  مدرسه  در  اش  ساله  برادر 16  فهميد  زمانيكه 
خورده است، تصميم گرفت تا از كسى كه برادرش را 

كتك زده انتقام بگيرد. 

كالهبردارى به بهانه اخذ وام

گفت:  كازرون  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
شهروندان  از  يكى  شكايت  اعالم  پى  در  ماموران 
او  از  بهره  كم  وام  اخذ  وعده  با  كه  افرادى  مورد  در 
كالهبردارى كرده اند، اقدامات خود را براى شناسايى 
و دستگيرى متهمان آغاز كردند. سرهنگ مشوق افزود: 
ماموران دريافتند كه فرد كالهبردار با همدستى دو نفر 
ديگر، با معرفى خود به عنوان افرادى با نفوذ در يك 
قرارداد صورى مدعى شدند كه مى توانند اقدام به اخذ 
وام 170 ميليارد ريالى با بهره پايين كنند و از اين طريق 
260ميليون ريال از شاكى كالهبردارى كردند. در نهايت 

متهم اصلى شناسايى و دستگير شد.

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       
 09151615069  -  32313600

جليلى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده:

مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره بهار 94 از طريق سامانه www.evat.ir حداكثر تا 15 تيرماه مى باشد.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر
 09157213571

صالحى منش
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به مناسبت هفته صرفه جويى در مصرف آب از مصرف كنندگان نمونه آب شهر بيرجند قدردانى شد. آقايان نارمنجى، نخعى پور، كوره پز، قلى زاده و زنگويى به علت بهينه مصرف كردن و 
استفاده از آب شستن ظروف و ميوه ها براى آبيارى درختان، به عنوان كم مصرف ترين مشتركان آب در بيرجند شناخته شدند. مدير امور آب و فاضالب بيرجند با اشاره به اينكه مشتركانى كه 

در بخش خانگى كمتر از 20 متر مكعب آب در ماه مصرف كنند در گروه كم مصرف ها قرار مى گيرند، افزود: در بيرجند 80 درصد مشتركين خانگى زير الگوى مصرف هستند..

تجليل از مصرف كنندگان نمونه آب در بيرجند

تحولى جديد در فضاى سبز دانشگاه بيرجند

دانشگاه  سبز  فضاى  مسئول  حسينى-  خبر،  گروه 
بيرجند از آغاز تغيير الگوى كاشت گياهان در فضاى 
سبز دانشگاه خبر داد و افزود: بر اساس اين الگو گياهان 
بامصرف باالى آب به تدريج به گياهان مقاوم و منطبق 
با اقليم منطقه تبديل مى شوند. در اين راستا آزمايش 
هاى آب و خاك صورت گرفته و 12 گونه جديد براى 
كاشت معرفى شده است. در راستاى مديريت مصرف 
آب و تغيير نحوه استحصال آب با تغييراتى در مخزن 
روباز موجود و افزايش حجم آن و نصب پمپ، مشكل 
خوابگاهى  و  آموزشى  ادارى،  فضاهاى  در  آب  كمبود 
كاهش مى يابد. صفايى آمار فضاى سبز و تهيه نقشه 
جامع آن و آموزش پرسنل اين بخش در راستاى كارآيى 
بيشتر، شناسايى نقايص موجود و رفع آن، مبارزه با آفات 
با نظر گياه پزشك و هرس سبك درختان، بهسازى 
اين  آب  مشكل  حل  و  دانشگاه  ورزشى  زمين  چمن 
مجموعه، احداث گلخانه 1000 متر مربع، احداث خزانه 
توليد نشاء گل هاى فصلى و ... را از ديگر فعاليت هاى 

مجموعه فضاى سبز برشمرد.

آسفالت 41 كيلومتر راه روستايي

گروه خبر، دادرس- 41 كيلومتر از راه هاى روستايى 
بر  نظارت  اداره  رئيس  آسفالت شد.  خراسان جنوبى 
راه و شهرسازى خراسان  راه هاى روستايى  ساخت 
جنوبى گفت: براى اين راه ها كه در مدت يك ماه 
تا  است  شده  هزينه  تومان  ميليارد   10 شد  آسفالت 
بيش از 110خانوار روستايى از مزاياى آن بهره مند 
شوند. مودى افزود: آسفالت 40 كيلومتر راه روستايى 
ديگر با اعتبار 15 ميليارد تومان در دست اقدام است 

كه تا پايان تير به بهره بردارى مى رسد.

شناسايى 40 اثر تاريخى جديد در استان

گروه خبر، مهربان-40 اثر تاريخى در خراسان جنوبى 
شناسايى شد. مسئول حوزه پژوهش اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان جنوبى 
خرداد  و  ارديبهشت  هاى  كاوش  در  آثار  اين  گفت: 
امسال در منطقه كويرى پترگان زيركوه كشف شد. 
برآبادى وسعت منطقه شامل اين آثار تاريخى را حدود 
3 هزار كيلومتر مربع اعالم كرد و افزود: اين آثار شامل 
به  مربوط  كه  است  تاريخى  بناهاى  و  تپه  محوطه، 

قرون اوليه دوران اسالمى تا دوره صفويه است.

آغاز موج دوم انتصابات در آموزش و پرورش

و مدير حراست موج دوم  معاون  دو  تغيير  با  فارس- 
انتصابات در آموزش و پرورش استان آغاز مى شود. پس 
از اينكه استيضاح وزير آموزش و پرورش در مجلس 
رأى نياورد، ادارات كل آموزش و پرورش استان ها از 
جمله خراسان جنوبى تصميم دارند انتصابات را كه مدتى 
متوقف شده بود از سر بگيرند. در خراسان جنوبى گفته 
مى شود على نورمحمدى در حراست آموزش و پرورش 
استان جاى خود را به رضا عليزاده مى دهد. همچنين 
سيد عليرضا موسوى نژاد معاون پرورشى و فرهنگى و 
عليرضا كرباسچى معاون توسعه منابع و پشتيبانى هم 
و  گفته مى شود سعيدى  توديع مى شوند.  زودى  به 
غالمرضا حسنى مقدم و يكى ديگر از مديران اين اداره 

كل گزينه هاى مطرح براى اين معاونت ها هستند.

گازرسانى به  60 درصد مدارس 
  سربيشه ومود انجام شد

مدارس   درصد   60 از  بيش  گيوكى-  خبر،  گروه 
مند  بهره  شهرى  گاز  از  مود  و  سربيشه  شهرهاى 
شدند. بنا به اظهار كارشناس روابط عمومى آموزش 
و پرورش سربيشه، تمام مدارس شهر سربيشه و مود 
توسعه  معاون  شود.  مى  گازكشى   94 مهر  اول  تا 
كار  گفت:  سربيشه  پرورش  و  آموزش  مديريت 
گازكشى 16 آموزشگاه دولتى  در شهرهاى سربيشه 
ومود انجام شده و 10  آموزشگاه ديگر نيز در نوبت 
قرار دارند كه تا آغاز سال تحصيلى جديد گازكشى 
خواهند شد. حسينى با قدردانى از همكارى اداره كل 
اين  به  گازرسانى  براى  الزم  اعتبار  استان  نوسازى 

مدارس را بالغ بر 75 ميليون تومان بر آورد كرد.

حق  مرزى فرهنگيان سربيشه برقرار شد

تمامى  مرزى  العاده  فوق  پور-  حاجى  خبر،  گروه 
شد.  برقرار   94/4/1 تاريخ  از  سربيشه   فرهنگيان 
سربيشه  پرورش  و  آموزش  مديريت  توسعه  معاون 
قانون  اجرايى  نامه  آيين   36 ماده  اجراى  در  گفت: 
فوق  مربوطه  العمل  دستور  و  كشورى  تقسيمات 
يافته  توسعه  كمتر  مناطق  و  هوا  و  آب  بدى  العاده 
(نوار مرزى) فرهنگيان  سربيشه برقرار و در احكام 

كارگزينى آنان منظور گرديد. 

90 ميليارد ريال اعتبار ملي براي عشاير استان

ملى  اعتبار  ريال  ميليارد   90 ناصح-  خبر،  گروه 
جذب  استان  عشاير  گوسفندان  پرواربندى  براى 
از محل  اعتبار  اين  امور عشاير گفت:  شد. مديركل 
يك درصد صندوق توسعه ملى تأمين شد. ابراهيمى 
افزود: 20 ميليارد ريال از اين اعتبار را شركت هاى 
عشايرى نهبندان، 30 ميليارد ريال قاين و 40 ميليارد 
كرده  جذب  استان  عشاير  مركزى  اتحاديه  را  ريال 
است. وى گفت: عشاير زير پوشش اداره امور عشاير 
اقدام  اعتبارات  اين  دريافت  براى  توانند  مى  استان 
عشاير  سبك  دام  پرواربندى  طرح  اجراى  كنند. 
رضوى  خراسان  در  پايلوت  صورت  به   92 سال   در 
اجرا شد كه به علت موفقيت آن، اين طرح در ديگر 

استان ها نيز به اجرا در آمد.

اجراى 270 طرح اشتغال 
توسط مددجويان كميته امداد 

امداد  كميته  خودكفايى  و  اشتغال  معاون  تسنيم- 
توسط  اشتغال  اجراى 269 طرح  از  جنوبى  خراسان 
نخست  ماهه  سه  در  استان  امداد  كميته  مددجويان 
امسال خبر داد. خزاعى عرب اظهار كرد: 269 طرح 
اشتغال با اعتبارى بالغ بر 28 هزار و392 ميليون ريال 
در استان اجرا شده است. وى بيان كرد: يك هزار و 
800 نفر مددجو با هزينه 13 هزار و 50 ميليون ريال 
به منظور توانمندسازى و اشتغال مددجويان آموزش 
هاى الزم را فرا گرفتند همچنين در اين مدت تعداد 
279 تخته فرش به متراژ يك هزار و 177 مترمربع 
و ارزش 7 ميليارد ريال توسط مددجويان كميته امداد  

استان بافته شده است.

كسب رتبه برتر جشنواره قرآنى دانشگاه 
فرهنگيان كشور توسط دانشجويان بيرجندى

باهنر  شهيد  پرديس  فرهنگى  امور  مسئول  ايرنا- 
رتبه  كسب  از  جنوبى  خراسان  فرهنگيان  دانشگاه 
برتر جشنواره قرآنى دانشگاه فرهنگيان كشور توسط 
گفت:  نخعى  داد.  خبر  جنوبى  خراسان  دانشجويان 
دوره جشنواره  پنجمين  و  بيست  در مرحله كشورى 
دانشگاه فرهنگيان از 16 نفر شركت كننده حميدرضا 
پوررجبى رتبه دوم كشورى در رشته حفظ كل قرآن 
كريم و محمود خاتمى تبار در قرائت تحقيق توانست 

رتبه سوم كشورى را به خود اختصاص دادند.

طرح فرشتگان رحمت در قاين برگزار مى شود

تسنيم- سرپرست جمعيت هالل احمر قاين از اجراى 
طرح فرشتگان رحمت در اين شهرستان خبر داد و 
سبد   50 از  بيش  تاكنون  طرح  اين  قالب  در  گفت: 
است.  شده  توزيع  نيازمند  هاى  خانواده  بين  غذايى 
هالل  جمعيت  داوطلبان  واحد  كرد:  اظهار  يوسفى 
در  توانسته  امسال  نخست  ماه  سه  در  قاينات  احمر 
بين  غذايى  سبد   50 رحمت  فرشتگان  طرح  قالب 
50 خانوار بى بضاعت هركدام به ارزش 38 ميليون 
ريال توزيع كند. وى جمع آورى 150 واحد خون در 
اين مدت را از ديگر اقدامات واحد داوطلبان عنوان 
ايام هفته  برپايى چادرهاى سالمت در  بيان كرد:  و 
هالل احمر و هفته سالمت و انجام تست فشار خون 
ديگر  از  جديد  داوطلب   40 عضوگيرى  همچنين  و 

اقدامات واحد داوطلبان در سال 94 است.

سكاندار جديد ورزش زيركوه معرفى شد

فارس- در مراسمى سيد على ترحمى سكان ورزش 
شهرستان زيركوه را به دست گرفت. بعد از ظهر ديروز 
در مراسمى با حضور معاون اداره كل ورزش و جوانان 
استان و جمعى از مسئولين شهرستان زيركوه مراسم 
اين  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  معارفه  و  توديع 
شهرستان برگزار شد. در اين مراسم از زحمات چند ساله 
جعفر على آبادى قدردانى و سيدعلى ترحمى به عنوان 

سكاندار جديد ورزش شهرستان زيركوه معارفه شد.

پيش بينى 1500 ميليارد تومان سرمايه گذارى امسال در استان:

آيا اميد به توليد باز مى گردد
حسين زاده- 35 درصد جمعيت شاغل استان و 20 درصد 
درآمد ناخالص ملى مربوط به بخش اصناف است و 40 
تا 50 درصد جمعيت خراسان جنوبى بر سر سفره اصناف 

هستند و لذا بخش اصناف توجه ويژه اى را مى طلبد.
گراميداشت  مراسم  در  استان  مركز  اصناف  اتاق  رئيس 
با بيان اين مطلب گفت: در حالى كه در  دهه توليد ملى 
كشورهاى پيشرفته به ازاى هر 200 نفر يك واحد صنفى 
تعريف شده و اين رقم در كشور ما يك واحد صنفى به ازاى 
هر 35 نفر مى باشد در خراسان جنوبى به ازاى هر 28 نفر و 
در مركز استان به ازاى هر 17 نفر يك واحد صنفى داريم.

 ضرورت تأمين زيرساخت ها براى ايجاد  شهرك هاى
صنفى به ويژه براى انتقال صنوف آالينده 

يزدان شناس بر ضرورت توانمندسازى بنگاه هاى اقتصادى 
خرد در راستاى بنگاه هاى متوسط و بزرگ تأكيد و افزود: 
تعيين  در  بايد  استان  بودن  مرزى  و  محوريت  موضوع 
اينكه حمايت  قرار گيرد. ضمن  ماليات مورد توجه  ميزان 
از كارفرمايان در بحث بيمه، اعطاى تسهيالت بدون بهره 
بازار  با  آشنايى  گردش،  در  سرمايه  تأمين  كم،  سود  با  و 
كشورهاى همسايه افغانستان و پاكستان، استفاده از ظرفيت 
مرز و كارت پيله ورى و ساير مزاياى مرزنشينان براى كل 
استان از جمله مواردى است كه با توجه به محروميت و 
مرزى بودن استان بايد موردتوجه قرار گيرد. به گفته يزدان 
شناس تأمين زيرساخت ها براى ايجاد شهرك هاى صنفى 
بايد  نيازهايى كه  از  به ويژه براى اشتغال صنوف آالينده 
رفع شود. وى با اشاره به اينكه آژانس هاى تاكسى تلفنى 
جزو واحدهاى صنفى شناخته شده و ما اقداماتى را براى 
احراز صالحيت فردى و صدور كارت شناسايى براى بيش 

 از دو زار و 500 راننده فعال در اين بخش انجام داده ايم،
 تمايل و تالش برخى افراد را براى غيرصنفى جلوه دادن 

آژانس هاى تاكسى تلفنى را خالف مقررات دانست.

حمايت ازتوليد و سرمايه گذار، حمايت از توسعه ملى

بيرجند  بازرگانى صنعت و معدن و كشاورزى  اتاق  رئيس 

نيز در اين جلسه توليد را پايه اقتصاد ملى دانست و گفت: 
حمايت از توليد و سرمايه گذار، حمايت از توسعه ملى است 
با اين حال در چند سال گذشته تحميل تورم 45 درصدى، 
ارز، تحريم ها و سياست هاى پولى و مالى  افزايش نرخ 
حاكم شرايط سختى را براى بخش توليد ايجاد كرد و انگيزه 
را در بخش توليد كاهش داد اما امروز با توجه به شرايط 

خوبى كه ايجاد شده اقبال به سمت توليد و سرمايه گذارى 
افزايش يافته است. احتشام اصالح سياست هاى پولى و 
مالى، حمايت ملى از توليد و صادرات، اجراى قانون بهبود 
فضاى كسب و كار كه آغاز شده، ثبات نرخ ارز، حذف قوانين 
دست و پاگير، اصالح قوانين، مالياتى و ماليات بر ارزش 
افزوده و اقتضايى شدن اين قوانين، كمك به فرهنگسازى 

در راستاى افزايش انگيزه كار و تالش و سرمايه گذارى، 
افزايش بهره ورى و اثر بخشى در حوزه توليد و صنايع و 
بازاريابى جدى را از جمله راهكاراهاى بهبود وضعيت توليد 

و سرمايه گذارى ذكر كرد.
عمليات معدنى در بسيارى از معادن استان 

داراى استاندارد الزم نيست

رئيس خانه معدن استان نيز با اشاره به اينكه از تشكيل 
خانه معدن استان كمتر از 15 روز مى گذرد تغيير نگرش 
و  دانست  بخش  اين  در  اقدام  اولين  را  معدن  بخش  به 
ما  معدنى  عمليات  استان  معادن  از  بسيارى  در  گفت: 

استاندارد الزم را ندارد. 
در ادامه معاون سياسى امنيتى و اجتماعى استاندارى با تأكيد 
بر اهميت رفع موانع بخش توليد و سرمايه گذارى گفت: در 
بخش توليد و صنعت چنانچه فضايى متناسب با هدف مورد 
نظر فراهم نشود و ذائقه جامعه هدف مورد شناسايى دقيق 
قرار نگيرد توفيقى حاصل نخواهد شد و با نگاه متعلق به 
60 سال پيش نمى توان امروزه در بخش توليد به موفقيت 

رسيد و لذا بايد در نگاهمان تجديد نظر كنيم.  
رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان نيز با اشاره 
و  زيرساختى  امكانات  از  بسيارى  استان  در  اينكه  به 
زيربنايى فراهم نيست با انتقاد از برخى سخت گيرى هاى 
ادارى براى توليد كنندگان و سرمايه گذاران، گفت: برنامه 
راهبردى را كه براى 11 شهرستان استان تدوين كرده ايم 
بايد هر 6 ماه يكبار به روزرسانى كنيم. حقيقى افزود: در 
حالى كه كل سرمايه گذارى در حوزه توليد استان تا پايان 
اميدواريم  است  بوده  تومان  ميليارد  سال 93 حدود 800 
تومان  ميليارد   1500 توليد  حوزه  در  امسال  پايان  تا  كه 
سرمايه گذارى داشته باشيم و بارقه هاى اميد در بخش 

توليد استان وجود دارد. 
در اين جلسه تفاهم نامه همكارى سه جانبه بين سازمان 
هاى  شهرك  شركت  با  استان  تجارت  و  معدن  صنعت 
تعدادى  رسيد. همچنين  امضا  به  اصناف  اتاق  و  صنعتى 
نمونه  از واحدهاى صنعتى، معدنى و صنفى و كارمندان 

بخش صنعت معدن و تجارت استان تجليل شدند.

اجراى مراسم تعزيه حضرت على(ع) در شب هاى قدر
رئيس انجمن هنرهاى نمايشى خراسان جنوبى از اجراى مراسم تعزيه خوانى 
(شبيه خوانى) حضرت على (ع) براى اولين بار در بيرجند در ماه مبارك رمضان 
خبر داد. به گزارش شبستان، عباس زاده اظهار كرد: اين مراسم براى اولين 
بار در استان به همت گروه تعزيه خوان عاشقان اهل بيت (ع)، انجمن نمايش 

استان و اداره كل ميراث فرهنگى برگزار مى شود. 
وى با اشاره به اينكه اين مراسم قرار است در شب هاى «17، 19 و 21 » 
ماه مبارك رمضان به ترتيب در سه پارك توحيد، آزادگان و شعبانيه اجرا شود، 
افزود: متن تعزيه خوانى از متون قديمى انتخاب شده است كه با شركت 15 

نفر قرار است به مدت 120 دقيقه و در مدت سه شب اجرا شود.

خانه نقالى و تعزيه در بيرجند راه اندازى مى شود

خانه  اندازى  راه  از  ادامه  در  جنوبى  خراسان  نمايشى  هنرهاى  انجمن  رئيس 
گفت:  و  داد  خبر  بيرجند  خضر  خواجه  حسينيه  در  استان  تعزيه»  و  «نقالى 
كل  اداره  و  نمايشى  هنرهاى  انجمن  بين  شده  منعقد  نامه  تفاهم  اساس  بر 
ميراث فرهنگى استان، خانه نقالى و تعزيه تا پايان تابستان امسال راه اندازى 
استان  در سطح  تعزيه  گروه   30 شناسايى  به  اشاره  با  زاده  عباس  شود.  مى 
خاطرنشان كرد: قرار است گروه هاى تعزيه در اين مكان مستقر شده و نسبت 
تعزيه و  تمرينات  آموزشى، نشست هاى تخصصى،  برگزارى كارگاه هاى  به 

نقالى، گردهمايى ها و ... اقدام كنند. وى يادآور شد: بر اساس دستورالعملى 
در شرق، غرب، جنوب، شمال  بايد  فرهنگى كشور،  ميراث  از سوى سازمان 
و مركز كشور خانه نقالى راه اندازى شود كه در استان خراسان جنوبى خانه 

«نقالى و تعزيه» در كنار هم تا پايان تابستان راه اندازى خواهد شد.

گروه خبر- فرماندار درميان در مراسم توديع و معارفه رئيس 
مركز آموزش فنى و حرفه اى درميان از نقش آموزش فنى 
و حرفه اى در آموزش جوانان قدردانى كرد. بشيرى زاده 
افزود: رسالت اصلى مراكز فنى و حرفه اى مهارت آموزى 
براى  شاغالن  مهارت  ارتقاى  و  شغل  جوياى  افراد  براى 
پتانسيل خواهران در  از  حرف مختلف است. وى استفاده 
بحث هاى صنايع دستى على الخصوص در روستاهاى اين 

افزود: صنايع دستى مى تواند  شهرستان را خواستار شد و 
نقش مؤثرى در اقتصاد خانواده هاى روستايى داشته باشد.  

مديركل آموزش فنى و حرفه اى نيز در اين جلسه اظهار كرد: 
21 مركز فنى و حرفه اى در استان در حال فعاليت هستند 
كه در راستاى آموزش متقاضيان جوياى اشتغال، تعداد 125 
كارگاه مجهز در استان وجود دارد. خوشايند افزود: تعداد 11 
آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى نيز در شهرستان درميان فعاليت 

دارند و با توجه قابليت هاى شهرستان يك مركز شبانه روزى 
نيز در اين شهرستان فعال است. وى همچنين از صدور يك 
هزار و 348 گواهينامه براى رشته هاى هماهنگ و رشته هاى 
صنايع در درميان خبر داد و گفت: در سال 93 تعداد 204 
هزار نفر ساعت در مراكز مختلف توسط فنى و حرفه اى اين 
شهرستان آموزش داده شده است كه نسبت به سال گذشته 
30 درصد رشد داشته  است. وى از جراى طرح نيازسنجى 

مهارتى روستايى در 4 شهرستان درميان، سربيشه، زيركوه 
و نهبندان خبر داد و  بيان كرد: بر اساس اين طرح در سه 
ماهه سوم سال براى يك برنامه 5 ساله در بحث هاى مهارتى 

برنامه ريزى صورت خواهد گرفت. 
گفتنى است در پايان اين مراسم از زحمات ملكى رئيس سابق 
فنى و حرفه  اى شهرستان درميان قدردانى و يزدان پرست به 

عنوان رئيس جديد اين مركز آموزشى معرفى شد.

آموزش فنى و حرفه اى داراى پتانسيل خوبى براى آموزش افراد جوياى كار است 

كارفرمايان نمونه تأمين اجتماعى تجليل مى شوند
جنوبى  خراسان  اجتماعى  تأمين  نمونه  كارفرمايان  خبر-  گروه 
معرفى و تجليل مى شوند. مديركل تأمين اجتماعى خراسان جنوبى 
از ابالغ بخشنامه مربوط به چگونگى برگزارى پنجمين همايش 
بر  اظهار كرد:  ملى تكريم كارفرمايان در سال جارى خبر داد و 
تأمين  سازمان  مديرعامل  سوى  از  شده  ابالغ  بخشنامه  اساس 
اجتماعى، چهار كارفرما توسط اداره كل تأمين اجتماعى خراسان 

نيز  استان   اول  منتخب  كارفرماى  و  شد  خواهند  انتخاب  جنوبى 
فوق   درهمايش  و  معرفى  كشورى  برگزيده  كارفرماى  عنوان  به 
تكريم خواهد  شد. درويشى با بيان اينكه چهار كارفرماى برگزيده 
كارگاه هاى  افزود:  مى شوند،  انتخاب  مختلف  كارگاه هاى  بين  از 
استان بر اساس تعداد كارگران شاغل در آنها به چهار سطح باالى 
پنج  تا  يك  و  نفر   50 تا  پنج  نفر،   200 تا   51 كارگر،  نفر   200

انتخاب و به عنوان  نفر تقسيم شده و از هر سطح يك كارفرما 
حفظ  وى،  مى شود.  معرفى  كارگر  با  همدل  و  همراه  كارفرماى 
حقوق كارگران با ارائه ليست حق بيمه بر مبناى تعداد نفرات بيمه 
شده و دستمزد واقعى، پرداخت به موقع و كامل حق بيمه نيروى 
كار در مهلت مقرر و عدم وجود بدهى بيمه اى كارگاه از مهمترين 

شاخص هاى انتخاب كارفرماى نمونه است.



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو
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امام صادق (ع) :  كسى كه در ماه رمضان آمرزيده نشود، تا رمضان آينده 
آمرزيده نگردد، مگر آن كه در عرفه حاضر شود.

(دعائم االسالم  ج 1 ، ص 269)
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پيام محرمانه باراك اوباما  به تهران  
 

اوباما  هسته اي  پيام  از  مجلس  رئيسه  هيئت  عضو 
داد.  خبر  كشورمان  مقامات  به  اخير  روزهاي  در 
مهرداد بذرپاش گفته اخيرا يكي از سران كشورهاي 
براي  آمريكا  رئيس جمهور  سمت  از  پيامي  همسايه 

مقامات كشورمان آورده بود.

سخنگوى طالبان: با ايرانى ها مشكلى 
نداريم، براى ايجاد رابطه با آنها در تالشيم 

 
 مال ذبيح ا... مجاهد، سخنگوى طالبان درباره تماس هايى 
است،  گرفته  صورت  ايران  و  طالبان  بين  اخيرا  كه 
گفت: ايران كشور همسايه ماست و براى ايجاد روابط 
مى خواهيم  ما  مى كنيم.  تالش  كشور  اين  با  خوب 
به  را  منطقه  كشورهاى  و  همسايه  كشورهاى  توجه 
و  نداريم  مشكلى  آنها  با  كه  كنيم  جلب  مسئله  اين 
آنها نبايد براى افغانستان و مردم اين كشور، جز خير 
به  افغان ها  با  بايد  و خوبى چيز ديگرى بخواهند و 

عنوان مردمى دوست و برادر تعامل كنند.

 دكل حفارى خودكار نيست كه گم شود   
 

رستم قاسمى وزير سابق نفت با بيان اينكه دكل حفارى، 
خودكار نيست كه گم شود، گفت: اين موضوع ارتباطى با 
وزارت نفت ندارد و اگر كسى در جريان خريد اين دكل 
يا موارد ديگر در شركت تأسيسات دريايى تخلف كرده 

است، دستگاه قضا قاطعانه و با سرعت رسيدگى كند.

برگزارى محفل انس با قرآن كريم در منطقه پدافند هوايى شرق   عكس: جواهريانعكس روز 

رهبرى : بايد در برابر عوامل 
مخدوش كننده استقالل قضا ايستاد  

ديدار  در  انقالب  معظم  رهبر  اى  خامنه  ا...  آيت   
تأثير  و  «استقالل  قضائيه،  قوه  مسئوالن  و  رئيس 
ناپذيرى» دستگاه قضا را بسيار مهم خواندند و تأكيد 
كردند: بايد در برابر عوامل مخدوش كننده استقالل 
قضا از جمله تهديد، تطميع، رودربايستى و فشاِر جو 
عمومى ايستاد و بر رفتار و روش صحيح قضا تكيه 
دستگاه  استقالل  عوامل  از  را  «اقتدار»  ايشان  كرد. 
قضايى برشمردند و افزودند: اقتدار طلبى قوه قضائيه، 
قدرت طلبى متعارف سياسى و جناحى نيست بلكه به 
بر سر حرف حق است.   ايستادگى  معناى قاطعيت و 
قضايى  دستگاه  كامل»  سالمت  و  گرايى  «قانون 
در  را  آنها  انقالب  رهبر  كه  بودند  ديگرى  عامل  دو 
خواندند.  مهم  و  مؤثر  قضائيه،  قوه  استقالل  تحقق 
ايشان افزودند: در زمينه سالمت قوه، كارهاى خوبى 
داد. ادامه  راه  اين  به  جديت  با  بايد  و  است   شده 

اختالس هاى گذشته اسباب شرمندگى است  
 

  آيت ا... يثربى در گفتگويى درخصوص اختالس هاى 
دولت گذشته گفت: «واقعا اسباب تاسف و سرافكندگى 
و شرمسارى است. شرايط به گونه اى شده كه انگار هر 
كس دستش به هر جايى مى رسيد برمى داشت. كسانى 
را مى شناسم كه سال 84 يا 85 به اينجا مى آمدند كه 
ما واسطه شويم براى دو ميليون وام. االن خبر مى رسد 
كه همين ها چندين برج در تهران دارند! اين گونه افراد 
نمايندگى  براى  را  فردى  مى كنند  تالش  كه  هستند 

معرفى كنند تا بتوانند به اين فعاليت ها ادامه دهند.»

تاكيد هاشمى بر جلوگيرى از تفرقه سياسى 
 

بر  تأكيد  با  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس   
در  سياسى  هاى  تفرقه  ايجاد  از  جلوگيرى  ضرورت 
داخل كشور گفت: به قول امام صادق(ع) بايد زينت 
اسالم باشيم، چرا كه حكومت اسالمى تاسيس كرديم 
و اگر براى اسالم عيب و ننگ باشيم، خيلى سنگين 

است و هيچ پاسخى در بارگاه عدل الهى نداريم. 

واكنش حائرى شيرازى به تشبيه دولت 
احمدى نژاد به «مرض هارى»   

 
آيت ا... حائرى شيرازى با انتقاد تشبيه دولت احمدى نژاد 
بگذاريد  نوشت:  هاشمى  به  خطاب  هارى،  مرض  به 
نظر  از  را  فعلى شق القمرى كند و وضع مردم  دولت 
اخالقى و اقتصادى بهتر كند آنگاه خواهيد ديد مشك 

آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد.

كميته امداد حق ورود به انتخابات را ندارد    
 

پرويز فتاح رئيس كميته امداد امام خمينى (ره) گفت: 
كميته امداد حق ورود به انتخابات را ندارد و رويكرد 

هيئت امناى اين نهاد نيز بر اين اساس است.

 مى ترسم! ايرانى ها «دست باال» دارند 
رئيس پيشين سازمان جاسوسى آمريكا سيا از احتمال 
اينكه ايران در گفتگوهاى پايانى هسته اى دست باال 
 را در اختيار داشته باشد ابراز نگرانى كرد. هيدن گفت :

توافق پيشنهادى براى جلوگيرى از دستيابى ايران به 
سالح هاى هسته اى كافى نيست.

 وزير خارجه فرانسه در اتاق مذاكرات 
 به شروط خود هيچ اشاره اى نكرد 

وزير خارجه فرانسه در جمع خبرنگاران قبل از مذاكرات 
اخير سه شرط خود براى توافق را  بر شمرد: «نخستين 
شرط محدوديت مداوم ظرفيت هسته اى ايران براى 
تحقيقات و توليد است. دومين شرط نيز بازرسى جدى 
است.  نظامى  تاسيسات  شامل  اى  هسته  تاسيسات 
شرط سوم هم بازگشت خودكار تحريم ها در صورت 
نقض تعهدات است». با اين حال شنيده ها حكايت از 
آن دارد كه فابيوس پس از اعالم اين خبر، اين شروط 

را در جلسه با مذاكره كنندگان مطرح نكرده است. 

 توافق با ايران تقريبا تكميل شده است   
اى  هسته  توافق  تقريبى  شدن  نهايى  از  موگرينى 
بين ايران و گروه پنج بعالوه يك خبر داد. بلومبرگ 
در مطلبى به نقل از مسئول سياست خارجى اتحاديه 
اروپا نوشت: ديپلمات ها در وين به امضاى قرارداد 
 تاريخى با ايران براى محدود كردن برنامه هسته اى 

اين كشور نزديك شده اند.

عضو سابق تيم مذاكره كننده هسته اى، 
دانست  آمريكا  ماهيت  را  زياده خواهى 
شكست  با  مذاكرات  اگر  كرد:  تاكيد  و 
خواهد  شناخته  مقصر  آمريكا  شود  روبرو 
داليل  بررسى  با  كوثرى  اسماعيل  شد. 
بازگشت وزراى امورخارجه 1+5 و ايران 
به كشورهاى خود، اظهار كرد: اين موضوع 
در رابطه با در ميان گذاشتن نتايج برخى 
است؛  رتبه  عالى  مسئوالن  با  توافقات 
الزم  و  رسيده  حساس  مراحل  به  توافق 
است مشورت اصلى با مسئوالن باالتر در 
مدت زمان كمتر از 48 ساعت باقى مانده 
براى  جديد  تصميمات  تا  گيرد  صورت 

تمديد احتمالى مذاكرات اتخاذ شود.

آمريكا خيال نكند طوالنى 
شدن مذاكرات خوب است  

سناريوى  خصوص  در  همچنين  كوثرى 
كرد:  اظهار  مذاكرات  تمديد  احتمالى 
و  خواهى  زياده  دهنده  نشان  تمديد 
فشارهاى بيش از اندازه آمريكاست تا تيم 
ما  ولى  كنند؛  را خسته  ما  كننده  مذاكره 
آمريكا  نه  و  بنديم  مى  را  مذاكره  راه  نه 
بايد خيال كند از اين طريق مى تواند به 

نتيجه برسد. 
است   حاكى  ها  گزارش  حال  همين  در 

امور  وزراى  مونيز  ارنست  و  كرى  جان 
خارجه و انرژى اياالت متحده آمريكا جمع 
اى  مذاكرات هسته  از  خود  نهايى   بندى 
منتقل  سفيد  كاخ  به  را  اختالفى  نقاط  و 
نهايى  انتظار دستور و فرمان  كرده و در 
مذاكرات  در جريان  اوباما هستند.  باراك 
وين 8 هم كه در آذرماه سال گذشته در 

خالف  بر  اوباما  باراك  شد،  برگزار  وين 
و  ناگهانى  صورت  به  كرى،  جان  انتظار 
در دقايق پايانى دستور تمديد هفت ماهه 
مذاكرات را صادر كرد. اين بار نيز ممكن 
است تصميم نهايى اوباما با تصميم جان 
نداشته  قرار  مطلق  امتداد  يك  در  كرى 

باشد. البته در مذاكرات سال گذشته وين، 
سابق  خارجه  امور  وزير  الفيصل  سعود 
عربستان سعودى با حضور خود در وين و 
ديدار با كرى، پيام هاى خاصى را به كاخ 
قيمت  استراتژى  تغيير  درخصوص  سفيد 
نهايت  در  كه  كرد  مخابره  نفت  گذارى 

منجر به تغيير مواضع اوباما شد. 

به نظر مى رسد توافق
 در دسترس است

تلويزيونى  شبكه  خصوص  همين  در 
مذاكرات  درباره  نيز  چهار  بيست  فرانس 
برنامه هسته اى ايران گزارش داد: وزير 

امور خارجه ايران وين را به مقصد تهران 
ترك كرد تا احتماًال از روند گفتگوها در 
مرحله فعلى به مسئوالن كشورش گزارش 
گشت.  بازخواهد  وين  به  باز  او  دهد. 
ام  سى  االجل  ضرب  از  پس   مذاكرات 
براى  فقط  اما  كند  مى  پيدا  ادامه  ژوئن 
قابل  توافق  رسد  مى  نظر  به  روز.  چند 
دسترس باشد. اين شبكه در گفتگو با يك 
كارشناس مى گويد : در نتيجه ظريف به 
اين نياز دارد كه با رئيس جمهور روحانى 
و رهبر معظم انقالب مشورت كند تا بداند 
آيا مى تواند مطالبات گروه پنج به عالوه 
از  ناگهانى  بازرسى  خصوص  به  و  يك 

مراكز نظامى ايران را قبول كند يا نه.

زجر عربستان و اسرائيل

چند  تمديد   : دهد  مى  ادامه  شبكه  اين 
روز مذاكرات مشكلى ايجاد نمى كند. اما 
تر  طوالنى  مدتى  براى  مذاكرات   تمديد 
استدالل تندروهاى ايرانى را كه مخالف 
دهد.  مى  جلوه  موجه  هستند،  توافق 
كارشناس فرانس 24 در پايان مى گويد: 
بار ديگر  بيفتد،  اتفاقى  در كل اگر چنين 
تبديل  جهانى  قدرت  همان  به   ايران 
مى شود. اتفاقى كه بسيار براى عربستان 

و اسرائيل مشكل ساز است.

ارسال جمع بندى نهايى كرى و مونيز به كاخ سفيد/ دستور دقيقه90 اوباما

 مشورت ظريف در تهران براى حل موضوعات باقيمانده

رهبرى و رئيس جمهور توافق عزتمند و با دوام مى خواهند  

محمد جواد ظريف وزير خارجه كشورمان در پاسخ به سوالى 
 درباره ميزان اميدواريش به توافق گفت: ما هميشه گفته ايم 
به  رسيدن  باشد  داشته  سياسى  اراده  مقابل  طرف  اگر 
 توافق جامع كامال ميسر است. به اين علت هم مى گوييم 
و  داريم  اعتماد  خود  سياسى  اراده  به  چون  مقابل،   طرف 
مى دانيم جمهورى اسالمى، رهبر معظم انقالب، رياست محترم جمهورى و ساير 

مقامات كشور همه خواهان يك توافق عزتمند و بادوام هستند.

صفار هرندى : احتمال رسيدن به توافق خوب، كم است
  

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در رفتار شناسى 
آمريكا مذاكره آخرين حربه و در ادامه سياست هاى خصمانه 
پيشين آنهاست و لذا احتمال رسيدن به يك توافق خوب، كم 
است.  صفار هرندى اظهار كرد: آنها مى خواهند از طرف ما همه 
 چيز برگشت ناپذير باشد در صورتى كه هر كدام از تحريم هايى 
كه آنها تعليق مى كنند امكان برگشت داشته باشد. وى  افزود : در طبيعى ترين حالت 

اين مذاكرات به نتيجه نخواهد رسيد.

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

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

ايــران  پالسكــو
بزرگ ترين مجموعه پالستيك  در خراسان جنوبى افتتـاح شد

كامل ترين سرويس عروس و لوازم پالستيكى منزل  با 5 درصد تخفيف 

خيابان جمهورى 8 -  نرسيده به حكيم نزارى 12   32236076

جزيىكلى

فروش ويژه ماه مبارك رمضان 
تا 10 ماه بدون افزايش قيمت

تعميرات تخصصى دستگاه آب شيرين كن 
3 فيلتر بخر 4 عدد ببر
 يك سال گارانتى قطعه تعويض شده

آب شيرين كن مروج
بين معلم 44 و چهارراه قنادى طوس

32442272 - 09151615329

همكار محترم جناب آقاى خاتونى
با نهايت تالم و تاثر درگذشت 

برادر گرامى تان را خدمت جناب عالى و تمامى بازماندگان صميمانه تسليت 
عرض مى نماييم، از درگاه باريتعالى براى آن مرحوم غفران واسعه الهى 

و براى شما صبر جميل آرزومنديم.

همكاران تان در روزنامه آواى خراسان جنوبى

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:

با  را  معلول  سيصد  نگهدارى  (ع)  اكبر  على  حضرت  توانبخشى  خيريه  موسسه 

آمادگى دارد همچون  و  دار است  بزرگواران عهده  و كمك هاى شما  حمايت 

افطار  و  اطعام  امر  در  را  شما  نقدى  غير  و  نقدى  نذورات  گذشته  سنوات 

مددجويان با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:

كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355

حساب بانك ملى: 0105625232002

بانك كشاورزى: 48988685

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى



      

سه شنبه 9 تير

3257



      2
3000272424

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر

امالك و مستغالت

فروش واحد 85 مترى مفتح 23 
واحد 8  بدون آسانسور فى 80م+15م وام 
معاوضه باوياليى تا 200م  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 

فروش ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

فروش آپارتمان از واحدهاى ارتش 
تكميل ،شيك و فول امكانات
قابل معاوضه09151606229

فروش 1500متر زمين با جواز 
تاسيس جوشكارى واقع در حاشيه 
جاده زاهدان 09010941924

فروش مغازه تجارى خيابان 
سعدى سندشش دانگ31 متر

09373831253

فروش منزل چهكند 171متر 
76مترزيربنا(مرحله خاك گچ) 
داراى پايانكار 09156700437

معاوضه.سايت ادارى طبقه4. 
دو خوابه 82متر باواحد مسكونى 
شهيدناصرى 09338107289

فروش زمين مسكونى130مترى 
دونبش ملكى درحاجى آبادخيابان 
واليت فى توافقى09155615043

فروش آپارتمان مسكن مهر 75 
مترى دوخوابه طبقه سوم شمالى 

09159658433

فروش يك ويال در مغل آبادهاونان 
يامعاوضه با ملك و ماشين 

09376250669

فروش زمين مسكونى درشهرك 
معصوم آبادبامتراژ300متر 

09158630426

فروش آپارتمان مهرشهر
طبقه همكف.اول.دوم.سوم

09155618396

فروش حدودا 500 مترزمين 
ورودى روستاى مرك 

فى كارشناسى 09157201840

فروش منزل وياليى انتهاى 
غفارى.300مترزمين 

فى كارشناسى  09151601049

فروش 164مترزمين دوكله حاجى 
آباد.100متربنا سفت كارى55م 

09155615119

فروش آپارتمان مهرشهر
حاشيه 20مترى.همكف
شمالى 09155618396

فروش آپارتمان شمال شهر 
بسيارشيك فول.شمالى طبقه 

09155618396

فروش آپارتمان از مجموعه
بنياد مسكن شوكت آباد.طبقه اول 

دونبش 09019201887

فروش زمين تجارى از مغازه هاى
 صياد شيرازى قابل معاوضه 

09159611657

فروش زمين 250متر 
شمالى زيرفى قابل معاوضه

09155614099

فروش يك قطعه زمين 
درشهرك چهكند 132متر

فى توافقى 09156685160

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى 
از پروژه نگين معصوميه واريزى 

09195605878   21,2

فروش يه قطعه زمين مسكونى دو 
نبش با پروانه و نقشه دوطبقه

 در حسين آبادسادات.09151638475

فروش زمين200مترى دستگرد 
سند ششدانگ.

 09159626771

معاوضه85مترى فول،طبقه1،
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت09153638963 

فروش يامعاوضه منزل وياليى
 درحسين آبادسادات  

 09158650989

فروش دو طبقه ساختمان دستگرد 
سفتكارى شده يا معاوضه 

زير فى بازار 09151613167

فروش امتياز آپارتمان شهيد 
ناصرى فاز2ارتش واريزى 30م 
فى توافقى 09353242617 

فروش يك واحد آپارتمان حدود
110متر زيربنا در دو واحد

 فى كارشناسى  09157566606 

فروش منزل وياليى شوكت آباد 
175 متر امكانات كامل

 09151607030

فروش واحد87 مترى طبقه اول 
خيابان آوينى 20وام

فى توافقى 09159620965

فروش 2400 متر زمين
 تقاب امين آبادبانيم ساعت آب 

فنس كشى شده 09301209479 

فروش باغ 350متر حصار شده
 مشجر با آب قنات حوض آالچيق
معاوضه با خودرو.09151606610 

فروش آپارتمان طبقه چهارم 
شيك سايت ادارى.90 + وام

 09399205091

فروش منزل  در خيابان غفارى 
300 متر زمين 640 متر زيربنا 
 09365984036 درسه طبقه 

خريدار نقدى منزل وياليى تميز 
تا سقف 280م محدوده معلم 
پاسداران 09158635715 

فروش يك واحد آپارتمان با 
امكانات كامل واقع در بلوار جماران 

 09158600263

فروش منزل مهرشهرطبقه اول 
روى پيلوت شمالى فى 83م +20م 

وام     09156635072 

فروش يا معاوضه بيست هزار متر زمين 
كشاورزى همراه دو ساعت آب لوله 

كشى چاه   09399205091 

فروش يك واحد آپارتمان در حال 
سفتكارى در مهر شهر وليعصر 

 09378340761

فروش 1500متر زمين با 30 
دقيقه آب از چاه با دو خانه قديمى 

فخرآبادتقاب 09398078339

فروش باغ با استخر ويك واحد 
مسكونى نزديك جاده اصلى روبروى 
مجتمع زندان 09398078339 

فروش 4500 مترمربع زمين
 با آبيارى قطره اى و نهال 3 و 4

 ساله   09354672314 

فروش سايت ادارى طبقه پنجم 
75مترپكيج پاركينگ كولر20م 

وام65م    09156692686 

فروش آپارتمان  78متر
 سنددار امامت 47 فى100م

 09158671542

فروش فورى5500متر زمين با يك 
ساعت آب با نهال عناب و غيره
 فى 70م  09157231378 

فروش چند آپارتمان در نرجس 
وچند با غ ويال

 09332459291

فروش منزل مسكونى با بافت 
فرسوده در روستاى چهكند 

 09017609959

معاوضه زمين حاشيه نرجس با
28مترحاشيه  با چندواحد آپارتمان 
دريك محدوده  09378595339 

فروش آپارتمان نوساز 90 مترى 
طبقه 6  با 70 مترتراس

 09156044960

معاوضه زمين حاشيه دستگرد
 و منزل اميرآباد با ملك بزرگ   

داخل شهر 09378595339 

فروش باغ پنج هزار متر بادرختان 
ميوه عناب انا انجير روبروى

 شهرك صنعتى 09159621544 

فروش يك واحدآپارتمان فاز 
فرهنگيان در حال ساخت نبش 

چهار راه انقالب 09151632577 

فروش مسكن مهر 
خيابان الهيه باتمام امكانات

 09362420881

فروش فورى آپارتمان به باالترين 
قيمت پيشنهادى 77 مترى ازفاز3 

شهردارى 09153611531 

فروش ملك تجارى كارگاهى به 
متراژ 3000  متر بعد از دانشگاه 

 09154030029

فروش آپارتمان موقعيت عالى
 چهار راه فهميده عبادى

 فاز فرهنگيان  09366287519 

فروش فورى زمين واگذارى 
از زمين هاى موسوى زير فى بازار

 09155610761

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

رهن و اجاره

اجاره آپارتمان سه خواب 140 
مترى4واحدى امكانات فول 20 م

رهن +200 اجاره 09158641080

جوياى يك مورداجاره درمهرشهر
 ياداخل شهر،دوخواب،همكف
ياروپيلوت 09359863902

رهن چهارديوارى600مترى 
حاشيه خيابان قدس معلم

09157268395

رهن و اجاره مغازه تعويض 
روغن باكليه امكانات وتجهيزات 

09151639018
 

نيازمند اجاره واحد آپارتمانى
 از منازل تاكسيرانى 
 09335114125

اجاره مغازه يا دفتر كار18مترقابل 
گسترش.با انبارى بزرگ .تقاطع 
مفتح و شيرين  09153610089

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

09156667648.

اجاره منزلى
 نزديك قلعه

09358938462 

اجاره يا رهن مغازه 15 و25 مترى 
حاشيه ولى عصر23 مهرشهر

 09153636787

نيازمند اجاره .مغازه،سوييت واتاق 
جهت دفتركاروانبا
 09357413050

اجاره يارهن مغازه70 متر
حاجى آباد خيابان وليعصر

 09159644583

اجاره زمينى به متراژ هزارمتر 
چهارقطعه 250 مترى واقع در فتح 
انتهاى توحيد  2 09152695710 

جوياى يك خانه اجاره اى
،درمعصوميه،سجادشهر،پاسداران 

دوخواب 09359863902 

اجاره زيرزمين 130مترى و 25 متر 
ورودى همكف مستقل ،  بين

 نبوت 3 و 5  09151613254 

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

09156667648.

خودرو پرايد

فروش پرايد مدل 82سفيد
 بى رنگ بيمه برج12

 فى 9م  09153624494

فروش يك دستگاه پرايدمشكى 
دوگانه مدل84،نقد وشرايطى 

09367397952

فروش پرايد 131se فول سفيد 
بدون رنگ؛ مدل93؛بيمه يكسال 

09153622768

فروش پرايد سفيدكره اى 
مدل76تميزقيمت مناسب

 قابل معاوضه  09153624802

فروش پرايد131اس ال مدل90 
كاركرد62هزار،بيمه آخرسال.
فى14,5  09151603957

فروش پرايد 141 نقره اى دوگانه 
كارخانه مدل 86 با بيمه كامل . 
فى 11/5م.09151649019 

فروش پرايد84خانگى،تازه 
تعمير،بيمه كامل فى10م

09399331932

فروش پرايد مدل 89 سفيد 
بدون رنگ بيمه تا برج 9 

09153634828

فروش پرايد دودى مدل 78
 بسيار تميز

 09126155786 

خريدار پرايد تميز
 تا 11 م

 09158601015

فروش پرايد 132دوگانه كارخانه
 ارتقا يافته تميز اسپرت فى 12/500 

09364547068

فروش پرايدمدل 82زغالى دوتكه 
رنگ بيمه آخر سال تكميل فى 

8500م   09158600118

فروش پرايد مدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف   فى 6.5 

 09158624313

فروش پرايد مدل84بيمه والستيك 
خوب دودرب رنگ فى 10م

 09158340025

فروش 132فول مدل 90بدون 
رنگ يامعاوضه باوانت دوگانه تميز 
يا132مدل پايين  09151639659

فروش پرايد مدل 83 مشكى گلگير 
رنگ الستيك 4 تا نو فى 8500

09159647685

خودرو پژو

فروش تاكسى پژو مدل 88بيمه 
والستيك فول معاوضه با خودرو 

09391258338

فروش پژو 85 تاكسى برون شهرى 
بيمه يكسال رنگ دو گلگير

فى توافقى  09151636843

فروش 405مدل 90نقره اى،يك 
گلگيررنگ بيمه 6ماه،دوگانه فابريك

 09157213695

فروش پارس سال دوگانه داشبورد 
جديد خاكسترى درحدصفر

 09116463595

فروش پژو405دوگانه كارخانه 
مدل 90.توكرم.بيمه  الستيك فول

 09351102373

خودرو متفرقه

خريدارسوارى 
الندريور 

 09151371439

فروش يكدستگاه لودر روسى سالم 
فوق العاده تميز حاضر به كار
 فى 40م09335613068 

فروش دووسيلومدل76بيرنگ
10ماه.بيمه7سال.تخفيف.فى9/5م 

09384632825

فروش.سمند82بيمه.كامل
تخفيف7سال.تمام.رنگ.

فى10/5م  09158638603

فروش يك دستگاه ال90 مدل88 
تمام رنگ جلوو عقب سالم

 فى20م   09157976748 

فروش موتور الكى تميز
960

 09156677669

خريدار 
موتور بدون كالج احسان

 09155610426

فروش سمند سفيد تمام رنگ 
مدل 82بيمه از اول تخفيف دوگانه 

قيمت13م 09158136412 

فروش سمند ال ايكس مدل 89 
دوگانه كارخانه،سفيد بدون رنگ، 

فى24م  09155623539 

فروش  موتورجترو بى كالج 
خيلى تميز مدل 92
 09385687035

فروش وانت خانگى 1389كم كار.
تميز سالم.داراى اتاق.وكفى.

 09158659648
l xمعاوضه ،فروشى سمند
مدل90سفيد كم كارفاقد

رنگ شدگى  09159209320

فروش سوارى چرى 
مدل 89 نقره اى
09159639352 

نيازمند پيكان وانت تك 
مدل86تا89تميزوكم كاروخانگى 

09158621728

فروش پى كى82
تميز-12سال تخفيف بيمه-
فى6100 09158604640

فروش يك دستگاه ماشين ايويكو 
مدل 81 بارى فى توافقى

09157864886

فروش يامعاوضه اتوبوس شهرى 
مدل 88موقعيت عالى فى60 

م09156653708

فروش رنو سپند استسنائى.
مدل79.قيمت6500
09157921778

فروش سمند se مدل91  
4 ماه بيمه، سفيد 
 09159626183

فروش مزدا دوكابين 2000 مدل 
78 الستيك و بيمه كامل با 7سال 
تخفيف  فى13 م  09359853450

 
فروش ماشين پى كى نقره اى

 مدل 84خانگى 
 09157579145

فروش پيكان سواى 
مدل 80 تميز فى 4م
 09156645087

فروش زانتيامدل 82نقره اى 4حلقه 
الستيك پهن خارجى نو

بيمه ده ماه  09157213695 

فروش ماشين پيكان دوگانه
سفيدمدل79با14سال تخفيف بيمه

 09156635722
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رايانه و همراه

acer فروش لپتاپ
 500HDD 4G i5 با مشخصات

09336348732

خريدارگوشى موبايل
 دست 2 سالم

 09158384238

فروش پرينتر سامسونگ 3كاره 
(پرينتر،كپى،فاكس)كم كار درحد 

نو فى 650   09011637166

فروش
 يك گوشى همراه
 09156632972

جوياى كار

جوانى متاهل با سوارى چرى
 آماده همكارى با ارگانهاى دولتى

 و خصوصى 09159639352

نوجوان جوياى كار
با سابقه كار تاسيساتى 

09388266437

جوياى كار
در شيفت بعداز ظهر.

09157914459

به يك تعويض كار الستيك 
درالستيك فروشى نيازمنديم 

09157403966

جوانى 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى 

با شركتها 09158671899

نيازمند نيرو جهت كارواش 
درصدى شراكتى
09016975611 

به تعدادى كارگردايمى باقدرت 
بدنى باال وحقوق عالى نيازمنديم

 09354804898

كابينت سازماهرام دى اف 
كاروفلزكارنيازمنديم
 09155625162

لوازم منزل

فروش تلويزيون 21 اينچ همراه با 
دستگاه ديجيتال بسيار تميز 
فى 300  09153634828

فروش
 يخچال وفريزرخانگى 

09156648303

فروش فورى فرش12مترماشينى.
گازطرح فرتميز،جاكفشى همراه 
باجالباسى 09159638288 

فروش بخارى گازى نيك كاال 2ماه 
كاركرد درحد نو فى 220 

09011637166 

متفرقه

فروش كافى شاپ با فضاى زيبا و 
تمامى امكانات همراه با آموزش 

كامل 09381131671

فروش اقساطى تعداد زيادى مبل 
و وسايل تزيينى با شرايط مناسب 

-09151604006

فروش انواع پروفيل، قوطى 
نبشى، سپرى، فنس، ورق سقفى

 09153225047

واگذارى فورى آژانس با زنگ خور 
حدود 60و جواز تا 4سال اعتبار 

09159638196

فروش
 كلى لوازم ساندويچى 

09370595194

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

خريدار پمپ آب
 (كف كش) 2اينچى در حد نو. 

09158651652

فروش نانوايى
 لواش وتافتون

09156648303 

فروش 
يك دستگاه نان لواش

09154957419

فروش 
كليه لوازم آرايشگاه 
 0935237686682

فروش 1200 متر گلخانه
 با لوازم جانبى

09156030300 

خريدار 
ترازوى ديجيتال شارژى 

09156048897

فروش كپسول 
گاز بوتان 

09159646434

واگذارى فوق العاده فورى مزون 
فقط و فقط 10 م بعلت مهاجرت

09355598886

فروش دو تن برنج طارم محلى 
ومقدار 700كيلو نيم دانه 

فى توافقى 09158645848

فروش كولرگازى پنل دار
18هزارGREEگرى كم مصرف

09373831253

فروش كمپرس نيسان سالم 
باوسايل جانبى.فى توافقى 

09156659228

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

فروش يك دست كمك كامل
 پرايد جلو و عقب دست دو

09393613310

فروش كليه
 لوازم آرايشگاه فى عالى 

09159638288

فروش ماشين شارژى دست 
دو،بسيارتميز دو موتوره وكنترل 
دار وباطرى نو09158629388

فروش يكدستگاه برق خورشيدى 
قيمت تواففى.

09157579145

فروش يك دستگاه بلوكه زنى 
ته بسته برقى فى 1 م1

09157864886 

فروش يكدستگاه بيل عقب تراكتور 
جهت كانال كنى (نو)فى توافقى

09151630439

فروش كولر آبى 4000 موتور نو 
قيمت 300 تومان ، 

09157864814

فروش كلى
 لوازم ساندويچى
09370595194 

فروش چهار حلقه رينگ 
السيتك اسپرت خارجى  پرايد 

 09354961865

فروش سوپرماركت
باموقعيت عالى

09153621198

فروش استوديو عكاسى و فيلم 
بردارى با موقعيت عالى 

فى توافقى09157213195

فروش يخچال 6درب
 كم مصرف مخصوص سوپرماركت 

 09158384238

واگذارى آژانس با سابقه فعاليت باال 
معاوضه با خودرو ،مغازه پروتئينى 

09155630233

فروش ارزان فيلم هاى آموزشى 
كنكوراسان است وتمام كتب 
كنكورى  09010498149 

فروش يخچال ايستاده دو درب 
فى توافقى

 09158619030

فروش ترانس جوش350آمپر،
هواگازباوسايل و دوعدد 

درب چوبى 09157418930

فروش 4حلقه الستيك هندى
 سيلو 10روز كار

 09126155786

فروش پايه فنس حصارى 
بالوله 5  (زير قيمت بازار)

 09162504337
 

فروش دوچرخه دماوند ودوچرخه 
دنده اى26.فى هركدام200

 09159618102

فروش كانكس 9مترى مناسب 
جهت دفتر كار

 09162504337

فروش سوپر ماركت 
واقع در حاشيه غفارى 

09301322568

فروش 
تعدادى قفسه وپايه وسط 

09158384238

فروش 4عدد صندلى با ميز 
نهارخورى شيشه اى رستورانى 

فى 125ت 09011637166
فروش دو شاخه تيرآهن 

12مترى نمره 18 زيرقيمت بازار 
40هزارتومان 09151632141

خريدار
سيستم گاز سى ان جى پژويى 

09159644583

فروش كارواش باموقعيت عالى
 باقيمت مناسب توافقى

09354804742


