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صفحه 7

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از وجود سه راهكار در اين وزارتخانه براى حمايت از توليد خبر داد و 
گفت: اولين اقدام در خصوص تعرفه واردات صورت گرفته كه به هيچ عنوان كاهش نداشته است. به گزارش 
ايسنا، مجتبى خسروتاج اظهار كرد: اگر واردات زمينه پيشرفت توليد را فراهم كند، نه تنها بد نيست بلكه 

مفيد هم هست. (ادامه در صفحه 2)

عراقچى : بعد از اجراى توافق
هيچ تحريم بانكى عليه ما وجود ندارد

سيد عباس عراقچى معاون وزير امور خارجه در پاسخ 
به سوالى درباره كيفيت برداشته شدن تحريم سوئيفت
 گفت: تكليف اين موضوع به طور كامل در ... 
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همايش ملى آموزش ابتدايى 
در خراسان جنوبى برگزار مى شود

اواخر آذرماه امسال همايش ملى آموزش ابتدايى در خراسان جنوبى 
با حضور وزير آموزش و پرورش و وزير علوم ،تحقيقات و فناورى 
برگزار و از استاد شكوهى اولين ... 

8

سه برنامه وزارت صنعت براى حمايت از توليد اعالم شد 

راه، دغدغه مسئوالن فراه
 جزئيات جديد  آزمون استخدامى آموزش 
و پرورش/ثبت نام از 11 مرداد آغاز مى شود

از  عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: 
تعداد 5 هزار نفر، حدود يك هزار و 400 نفر فرزندان 
شاهد و خانواده ايثارگران و 3 هزار و 600 نفر مربوط 
به ساير اقشار است. احمدى الشكى در گفتگو با فارس، 
هفدهم  تا  يازدهم  تاريخ  از  ثبت نام  اينكه  به  اشاره  با 
در  احتماال  نيز  آزمون  افزود:  مى شود،  انجام  مردادماه 
تاريخ 27 شهريور 94 برگزار مى شود. وى گفت: سن 
براى مدرك ليسانس30 سال و كارشناسى ارشد حداكثر 
35 سال است و كسانى كه سابقه تدريس دارند جزو 

سابقه آنها محسوب شده و از سقف سنى كم مى شود.

   بليت هواپيما  فعالً گران نمى شود

فارس: خداكرمى سرپرست سازمان هواپيمايى گفت: 
نرخ بليت هواپيما با وجود افزايش هزينه شركت هاى 
هواپيمايى و قانون آزادسازى نرخ خدمات حمل و نقل 

هوايى، فعًال افزايش نمى يابد.

 برنامه اى براى اعزام عمره نداريم 

با  گفتگو  در  زيارت  و  حج  سازمان  رئيس  اوحدى 
خبرگزارى صدا و سيما، با بيان اينكه اميدواريم صدور 
رواديد زائران تمتع از 15 شوال آغاز شود، گفت: فعال 

هيچ برنامه اى براى اعزام زائران به عمره نداريم.

كاهش 150 هزارتومانى قيمت زعفران 

كيلوگرم  زعفران گفت: هر  ملى  رئيس شوراى  نايب 
ارزان  تومان  تا 150 هزار  بين 100  بازار  در  زعفران 
شده است. غالمرضا ميرى در گفتگو با مهر، با اشاره 
است،  راكد  حاضر  حال  در  زعفران  بازار  اينكه  به 
افزود: در شرايط فعلى خريد و فروش و صادرات اين 

محصول به شكل محدود انجام مى شود.

تأكيد بر اجرايي شدن تفاهم نامه
بين استاندار و والي فراه افغانستان / صفحه 7

به مناسبت سومين روز درگذشت 

پير غالم امام حسين (ع) شادروان 

كرباليى حسن بذرافشان 
"بازنشسته هالل احمر"

جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/5/6 از ساعت 5 الى 6 
بعدازظهر در محل هيئت حسينى برگزار مى شود

 حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى بذرافشان و ساير بستگان

فروش فــورى
 دو واحد آپارتمان تجارى 

 ميدان جماران ، حدود 53 متر 
با كليه امكانات ، طبقه دوم و سوم

09394405737

جناب آقاى مهندس على بذرافشان 
 با نهايت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامى تان 

را حضور شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده 
براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و بازماندگان 

صبر از درگاه خداوند مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس عباسعلى فرهمند
 با نهايت تاسف و تالم درگذشت برادر گرامى تان 
 را حضور شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده

  براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و بازماندگان 
صبر از درگاه خداوند مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان 
استان خراسان جنوبى

مسئول افغان از موانع توسعه روابط دو استان گفت :
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بانك مركزى اعالم كرد: در سال گذشته 38 هزار ميليارد و 996 ميليون ريال تسهيالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شد. به گزارش 
جهان، براساس آخرين آمار دريافتى از شبكه بانكي، طي سال 1393 بالغ بر يك ميليون و 285 هزار و 329 نفر از
 زوج هاى جوان از طريق سامانه قرض الحسنه ازدواج مبلغ 38 هزار ميليارد و 996 ميليون ريال تسهيالت دريافت كرده اند.

پرداخت وام ازدواج به 1.2 ميليون نفر

امروز 6 مرداد 1394 مصادف با
 11 شوال 1436 و 28 جوالى 2015

همه  پرسي اصالحيه قانون اساسي 
جمهوري اسالمي ايران (1368 ش)

چهارم  در  خميني(ره)  امام  كه حضرت  آن  از  پس 
مجدد  بررسي  خواستار  ش،  ماه 1368  ارديبهشت 
اساسي  قانون  بررسي  اساسي شدند، شوراي  قانون 
خواست حضرت  اساس  بر  شورا  اين  يافت.  شكل 
امام درباره: رهبري، تمركز در مديريت قوه مجريه 
تعداد  سيما،  و  صدا  مديريت  در  تمركز  قضائيه،  و 
نمايندگان مجلس، تشكيل مجمع تشخيص مصلحت 
مجلس  به  ملي  شوراي  مجلس  نام  تغيير  و  نظام 
شوراي اسالمي و... به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
سپس شوراي بازنگري پس از تشكيل ده ها جلسه، 
در صدد رفع اشكاالت قانون اساسي اوليه برآمد تا 
اينكه پس از وقفه اي كه در اواسط كار با رحلت امام 
خميني(ره) ايجاد شد، كار شورا در بيست تيرماه 68 
پايان يافت و پس از تاييد رهبر معظم انقالب اسالمي، 
حضرت آيت ا... خامنه اي، همه پرسي از ملت درباره 

قانون اساسي در ششم مرداد 1368 برگزار گرديد. 
تظاهرات و اعتصاب دانشجويان ايراني در آمريكا 

در حمايت از نظام اسالمي(1359ش).
عمليات كوچك ايذايي در منطقه گلى  دور توسط 

سپاه پاسداران (1366ش).
روز ترويج آموزش  هاي فني و حرفه اي.

عزيمت پيامبر اكرم(ص) به شهر «طائف» جهت 
تبليغ ديِن اسالم (3 سال قبل از هجرت).

مورخ  و  شناس  لغت  اندلسي»  «عبدالعزيز  وفات 
(487 ق).

مرگ «غازان خان» ايلخاِن مغول، پس از 9 سال 
سلطنت در ايران(703 ق).

پايان دوره ترور و وحشت در جريان انقالب كبير 
فرانسه (1794م).

شهير  دان  رياضي   مونژ»  «گاسپار  درگذشت 
فرانسوي و مبتكر هندسه ترسيمي (1818م).

روز ملي و استقالل «پرو» (1821م).
اروپايي  دول  بين  «برلين»  معاهده  امضاي 

(1878م).
هلندى  شهير  نقاش  فان گوگ»  «ونسان  مرگ 

(1890م).
تولد «كارل پوپِر» فيلسوف و نظريه پرداز معروف 

اتريشي (1902م).

تقويم مناسبت هاى  روز

 راه شكايت از خودروسازان هموار شد 

 دبير انجمن صنفى شركت هاى خدمات پس از فروش 
خودرو از تشكيل «هيئت حل اختالف» براى رسيدگى 
به شكايت مصرف كنندگان از عملكرد خودروسازان و 
نيوز،  بولتن  گزارش  به  داد.  خبر  خودرو  واردكنندگان 
غياثى اظهار كرد: براساس تبصره يك ماده 63 اصالحيه 
آيين نامه اجرايى قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
خودرو، هيئت حل اختالف براى رسيدگى به شكايات و موارد نارضايتى مشتريان 
از خدمات عرضه كنندگان خودرو در كشور تشكيل شده است. وى خاطرنشان 
كرد: كارشناس رسمى دادگسترى در رشته مرتبط، كارشناس راهنمايى و رانندگى 
نيروى انتظامى و نماينده عرضه كننده خودرو، اعضاى سه نفره اين هيئت هستند 

و رياست آن نيز با كارشناس رسمى دادگسترى است.

اجراى طرح مدرسه قهرمان از امسال

معاون تربيت بدنى و سالمت وزير آموزش و پرورش 
از اجراى طرح مدرسه قهرمان از سال تحصيلى جديد 
خبر داد و گفت: در آزمون استخدام 5 هزار نفر در وزارت 
آموزش و پرورش، تعدادى معلم ورزش نيز جذب خواهند 
شد. به گزارش فارس، حميدى به افزايش ساعت زنگ 
ورزش مدارس در دوره پيش دانشگاهى اشاره كرد و افزود: در نظام برنامه ريزى 
جديد، حداقل ساعت درس تربيت بدنى براى دانش آموزان دوره پيش دانشگاهى 
2 ساعت است؛ البته اين دو ساعت كافى نيست و ما فعاليت هاى فوق برنامه را 
پيش بينى كرديم. وى از اجراى طرح مدرسه قهرمان در سال تحصيلى جديد 
خبر داد و گفت: معتقديم مدرسه بايد محور طرح ورزش قهرمانى باشد، بر اين 

اساس طرح مدرسه قهرمان از ابتداى مهر اجرا خواهد شد.

ستاد تنظيم بازار هنوز مجوز
 افزايش قيمت را نداده است 

كرد:  اعالم  غذايى  انجمن هاى صنايع  كانون  دبير 
افزايش قيمت محصوالت گروه كااليى يك منوط 
هنوز  كه  شده  بازار  تنظيم  ستاد  تصميم گيرى  به 
افزايش  گونه  هر  لذا  است؛  نشده  صادر  مجوزى 
ايسنا،  با  گفتگو  در  زرگران  كاوه  است.  قانونى  غير  زمينه  اين  در  قيمت 
با تاكيد بر اين كه طى بخشنامه وزير صنعت كه بر اساس آن قيمت گروه 
كااليى يك مى تواند افزايش پيدا كند، تصريح كرد: براين اساس قيمت 
گندم، آرد، نان، قند، شكر، تخم مرغ، مرغ، برنج، روغن نباتى، كره، گوشت 
با  پنير و ماست  لبنى پرمصرف شامل شير،  قرمز، شيرخام و محصوالت 

مجوز ستاد تنظيم بازار مى توانند افزايش قيمت داشته باشند.

جاى  به  مى توانند  ازدواج  وام  دريافت  مشمول  زوج هاى 
دريافت وام به صورت نقدى، از تسهيالت فروش اقساطى 
استفاده كنند. به گزاش جهان، بر اساس تبصره 26 قانون 
ازدواج مى  وام  دريافت  زوجهاى مشمول  بودجه سال 94، 
از تسهيالت  نقدى،  به صورت  وام  دريافت  به جاى  توانند 
فروش  تسهيالت  سقف  كنند.  استفاده  اقساطى  فروش 
اقساطى كه بانكها به موجب اين تبصره مكلف به تضمين 
پرداخت اقساط آن هستند در سال 1394 براى هر يك از 

زوجين 100 ميليون ريال است.
اين اساس، طى روزهاى گذشته، هيئت دولت پيشنهاد  بر 
مشترك بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و وزارتخانه 
هاى امور اقتصادى و دارايى و صنعت، معدن و تجارت، آيين 
نامه اجرايى تبصره يادشده را تصويب كرد. در اين آيين نامه 
هاى  زوج  به  اقساطى  فروش  تسهيالت  اينكه  بر  تاكيد  با 

جوان شامل كاالهاى ساخت داخل كه فهرست آن توسط 
وزارت صنعت اعالم مى شود، خواهد بود، تاكيد شده است 
كه توليدكنندگان و فروشندگان مورد تأييد اين وزارتخانه كه 
عرضه كننده كاالهاى با دوام داخلى بوده و براساس قرارداد 
نسبت به فروش كاالهاى مزبور به متقاضى اقدام مى كنند، بر 
اساس ضوابط مشخص تعيين خواهند شد. همچنين هر يك 
از زوجين مشمول دريافت وام ازدواج مطابق شرايط عمومى 
اعالم شده در سامانه كه به جاى دريافت وام قرض الحسنه 
ازدواج به صورت نقدى، متقاضى اخذ تسهيالت كااليى از 
فروشنده مى باشند، مى توانند از اين امكان استفاده كنند. بر 
اساس بخش ديگرى از مصوبه هيئت دولت، قيمت كاالى با 
دوام داخلى و شرايط تسهيالت اعطايى به تفكيك هر يك 
از كاالها، توسط وزارت و همراه با فهرست فروشندگان مايل 
بانكهاى  نام  و  نامه  آيين  اين  موضوع  در طرح  به شركت 

عامل هر يك از فروشندگان را از طريق پايگاه اطالع رسانى 
وزارت صنعت، براى آگاهى عموم منتشر مى شود.زوج هاى 
از  فروشنده پس  به  مراجعه  با  نيز موظف هستند  متقاضى 
انتخاب كاال نسبت به اخذ پيش فاكتور حاوى مشخصات 
كاال، قيمت فروش كاال، شرايط و مدت بازپرداخت تسهيالت 
كااليى اقدام و آن را به بانك مربوط ارايه كنند. بانك عامل 
متقاضى،  از  فاكتور  پيش  از  نسخه اى  دريافت  از  پس  نيز 
اخذ تضامين كافى  به  قرارداد عامليت، نسبت  مطابق مفاد 
و معتبر از متقاضى و انعقاد قرارداد ايفاى تعهد در سررسيد با 
وى اقدام مى كند. بر اساس دستور دولت، درج شرطى مبنى 
بر اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين به ميزان حداكثر نرخ سود 
عقود غيرمشاركتى به عالوه 6 درصد به صورت شرط ضمن 
عقد در قرارداد موضوع اين ماده الزامى است و نرخ كارمزد 
موضوع قرارداد عامليت منعقده بين عامل و فروشنده توسط 

اشاره شده  تعيين خواهد شد. كارمزد  اعتبار  شوراى پول و 
توسط فروشنده و هنگام انعقاد قرارداد ايفاى تعهد در سررسيد 

بين بانك عامل و متقاضى پرداخت مى شود. 

ابالغ شرايط وام خريد كاالى زوج هاى جوان

(ادامه از صفحه1) خسروتاج با بيان اينكه دغدغه 
مسئوالن صنعتى توجه به توليد داخل است، 
افزود: در زمينه حمايت از صنعت، برخى اختالف 
نظرها وجود دارد اما همه معتقديم كه بايد از 
آن حمايت شود. قائم مقام وزير صنعت، ادامه 
داد: تك نرخى كردن ارز و وجود موانع فنى سر 
راه واردات، از ديگر اهرم هاى حمايت دولت از 
توليد داخل است. خسروتاج با بيان اينكه سياست 

دولت در بخش ارز، ايجاد ثبات در قيمت آن 
واردات  براى  شده  تالش  كرد:  عنوان  است، 
برخى كاالها به جاى ارز مبادله اى از ارز آزاد 
استفاده شود. وى ثبت سفارش را يكى از موانع 
واردات دانست و افزود: با بررسى از دستگاه هاى 
كنترل فنى، سعى شده است موانع كاهش يابد تا 
از قاچاق جلوگيرى شود. قائم مقام وزير صنعت 
با اشاره به وظايف دولت در خصوص كاهش و 

كنترل واردات تصريح كرد: تنها دولتى ها در قبال 
اين امر مسئول نيستند بلكه تمامى مخاطبان 
برنامه هاى توسعه اعم از بنگاه داران اقتصادى و 
هماهنگ با دولت بايد در جهت كنترل واردات 
تالش كنند. وى گفت: در تنظيم برنامه وارداتى 
و  اوليه  مواد  كه  اى عمل شود  گونه  به  بايد 
كاالهاى واسطه اى وارد كشور شوند. خسروتاج 
با اشاره به اينكه تجارت توسعه پذير است، اعالم 

كرد: براى حمايت از توليد داخل بعضا تعرفه هاى 
75 درصدى وجود دارد و ادامه حمايت ها بايد به 
گونه اى باشد كه زمينه رقابت پذيرى توليد داخل 
با جنس وارداتى را فراهم كند. وى با اشاره به 
ضرورت رقابت پذير بودن كاالهاى داخلى بيان 
كرد: نظام تعرفه ها بايد به گونه اى باشد كه 
عرصه هاى  براى  بلندمدت  و  مدت  ميان  در 

بين المللى آماده شويم. 

سه برنامه وزارت صنعت براى حمايت از توليد اعالم شد 

غيرقابل استفاده شدن كارت هاى 
سوخت پس از تك نرخى شدن بنزين 

غير كارشناسى است

فرآورده  پخش  ملى  شركت  مديرعامل  نيوز:  بولتن   
تيرماه  پايانى  روز   10 در  گفت:  ايران،  نفتى  هاى 
مصرف  تومانى   700 بنزين  ليتر  ميليون   90 حدود 
شده است. با توجه به پايان يافتن ماه مبارك رمضان 
رود  مى  انتظار  تابستانى،  سفرهاى  دوم  موج  آغاز   و 
در  باقيمانده  تومانى   700 بنزين  از  بيشترى  مقادير 
سجادى  سيدناصر  شود.  مصرف  سوخت  كارت هاى 
همچنين درباره سامانه هوشمند سوخت و جايگاه آن 
نيز گفت: سامانه هوشمند سوخت در حدود هشت سال 
است كه فعاليت مى كند و بر اساس آن اطالعات و 
كشور  در  سوخت  مصرف  وضع  از  دقيقى  آناليزهاى 
استفاده مى شود.  از آن  برنامه ريزى ها  داريم كه در 
اظهار  برخى  سامانه،  اين  مهم  نقش  بر  تاكيد  با  وى 
نظرها درباره غيرقابل استفاده شدن اين سامانه پس از 

تك نرخى شدن بنزين را غير كارشناسى خواند.

نبايد يارانه به آب و سم تعلق گيرد
 و بايد به كشاورزان داده شود

ابتكار رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در گفتگو 
با ايسنا، گفت: در بحث تعلق يارانه به كشاورزان اعتقاد 
ما اين است كه نبايد يارانه به آب و سم تعلق گيرد. 
بلكه يارانه بايد به كشاورزان داده شود و يارانه را نبايد 
لطمه  الگوى مصرف  به  بدهيم كه  نهادها  به  طورى 
بزند و در حال حاضر در نحوه استفاده از سم و كود و 

آب و مرتع اشكال در تخصيص يارانه وجود دارد. 

ستاد سوخت به وزارت راه انتقال يافت 

نقل  و  حمل  مديريت  ستاد  انتزاع  با  وزيران  هيئت 
به  آن  انتقال  و  جمهورى  رياست  نهاد  از  سوخت  و 
گزارش  به  كرد.  موافقت  شهرسازى  و  راه  وزارت 
ستاد  انتزاع  با  موافقت  ضمن  وزيران  هيئت  تسنيم، 
رياست  نهاد  از  سوخت  و  نقل  و  حمل  مديريت 
روان سازى  موضوع  تصويب نامه  اصالح  جمهورى، 
و  بار  نقل  و  حمل  ناوگان  نياز  مورد  سوخت  تأمين 

مسافر را مصوب كرد. 

تورم تيرماه در عدد 15.6 
درصد ثابت ماند

بانك مركزى تورم ميانگين در تيرماه امسال را بدون 
تغيير نسبت به ماه مشابه سال قبل 15.6 درصد اعالم 
كرد. به گزارش فارس، شاخص بهاى كاالها و خدمات 
مصرفى در مناطق شهرى ايران در تيرماه 1394 به 
قبل 0,4 درصد  ماه  به  نسبت  رسيد كه  عدد 224,7 
ماه قبل 16,2  نقطه در  به  نقطه  تورم  يافت.  كاهش 
از  حكايت  ماه  تير  رقم  كه  بود  شده  محاسبه  درصد 

كاهش 2 درصدى اين شاخص دارد.

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم)
شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص)

 به شماره ثبت 2971 و شناسه ملى 10980181476
بيرجند  دوم) شركت خدماتى شهرك صنعتى  (نوبت  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  جلسه 
(سهامى خاص) يكشنبه 94/5/25 ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات آرد گلبرگ واقع 
در شهرك صنعتى بيرجند تشكيل مى شود. از كليه سهامداران محترم دعوت مى گردد در 
اين جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه هر يك از سهامداران بنا به داليلى نتوانند 
شخصا در جلسه حضور يابند با دادن وكالت كتبى به يكى ديگر از سهامداران حق راى خود 

را تفويض نمايند. يادآورى مى شود حداكثر آراى وكالتى هر سهامدار سه راى مى باشد.
دستور جلسه:

گزارش هيئت مديره و بازرس شركت
طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضا و سهام
اتخاذ تصميم در خصوص تعيين حق جلسات هيئت مديره و بازرس

هيئت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) شركت شميم ابتكار آريا (سهامى خاص) 
به شماره ثبت: 4677 و شناسه ملى: 10360061470

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) شركت شميم ابتكار آريا (سهامى خاص) يكشنبه 94/5/18 ساعت 
19 در محل سالن پارس واقع در بيرجند ، خيابان ارتش ، سه راه معلم برگزار مى گردد. از كليه سهامداران محترم 
دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم در خصوص موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند و يا با دادن 
وكالت كتبى (تنظيم فرم مخصوص در دفتر شركت يا وكالت نامه محضرى) به يكى ديگر از سهامداران حق رأى 
خود را تفويض نمايند. همچنين يادآورى مى گردد داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرس حداكثر تا 
تاريخ 94/5/17 فرصت دارند با مراجعه به دفتر شركت و ارائه تصويرى از شناسنامه ، كارت ملى ، مدرك تحصيلى 

ويك قطعه عكس 4*3 نسبت به تكميل فرم تقاضا اقدام نمايند.

دستور جلسه:
1- گزارش هيئت مديره و بازرس شركت 

2- طرح و تصويب صورت هاى مالى منتهى به تاريخ 93/12/29
3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

4- انتخاب اعضاى هيئت مديره (پنج نفر عضو اصلى و 2 نفر عضو على البدل) براى مدت دو سال
5- انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال 
6- اتخاذ تصميم در خصوص پرداخت حق الزحمه بازرس 

7- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار به منظور درج آگهى هاى شركت
8- تصميم گيرى در خصوص خط مشى آينده شركت 

9- ساير موارد در صالحيت مجمع عمومى عادى 
هيئت مديره شركت شميم ابتكار آريا

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

   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

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

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

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

لبنيـات سنتى قائـم (عج)

توليد كننده  انواع فرآورده هاى لبنى
(داراى مجموعه مكانيزه و كامال بهداشتى 

در خراسان جنوبى)

عرضه: شير- دوغ- پنير- ماست 
تازه- انواع ماست چكيده- كره 
خرما  عسل-   - كشك   - خامه 

نان محلى و …

كيفيت حاصل تالش و تجربه است

فلكه سوم مدرس- باهنر غربى 
(بيست مترى سوم به سمت پاسداران)

نبش چهارراه شهيد نوربخش
32421000-09151613591  مديريت: رستمى

 تاسيس شركت داده پردازان اميد سراى مهديه «با مسئوليت محدود» در تاريخ 94/4/18 
به شماره ثبت 5086 و شناسه ملى 14005072699 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده 

كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود

موضوع شركت: انجام كليه خدمات مربوط به ثبت و تغييرات شركت ها و امور مرتبط با آن (پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعاليت نمى باشد.
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مركز اصلى شركت: بيرجند- خيابان شهدا- سراى مهديه - طبقه فوقانى - پالك 24 – كدپستى 9716755718
سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال مى باشد.

اولين مديران شركت: خانم طيبه محمدنژاد به شماره ملى 0653227280 دارنده پانصد هزار ريال سهم الشركه به سمت 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل و خانم زهره محمد نژاد به شماره ملى 0653174721 دارنده پانصد هزار ريال سهم الشركه 

به سمت نايب رئيس هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمى و 

اوراق عادى و ادارى با امضاى خانم طيبه محمد نژاد (مديرعامل) و خانم زهره محمد نژاد (نايب رئيس هيئت مديره) همراه 
با مهر شركت معتبر است.

اساسنامه شركت در 26 ماده و يك تبصره به تصويب رسيد.

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

آگهى انتخابات
قابل توجه اعضاى محترم اتحاديه صنف فروشندگان 
مصالح ساختمانى در اجراى ماده 23 قانون نظام صنفى 
بدينوسيله از كليه اعضاى داراى پروانه كسب آن اتحاديه 
دعوت مى گردد با در دست داشتن اصل يا تصوير پروانه 
دوشنبه  اتحاديه  دار  عكس  عضويت  كارت  يا  و  كسب 
94/5/12 راس ساعت 8 الى 10 صبح براى شركت در 
انتخابات هيئت مديره و بازرس شخصا به نشانى مسجد 
توحيد واقع در خيابان نبوت مراجعه و نمايندگان مورد 
نظر خود را از بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر عضو اصلى 
هيئت مديره و 2 نفر بازرس اصلى و على البدل انتخاب 
نمايند. الزم به ذكر است بر اساس تبصره ماده 13 آيين 
نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى اعطاى وكالت و 

يا اعزام نماينده براى دادن راى ممنوع مى باشد.
 رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى 
بيرجند

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره:

نام و نام خانوادگىرديف
جواد اميرآباديزاده1
جليل چاجى2
حسين چوپانى3
غالمرضا حاجى رضايى4
فهيمه حسنى5
غالمعلى حسين زاده6
محمدرضا شريفى7
سيد امير حسين علوى8
حسين على پور 9

محسن ميابادى10
سيد محمد وسيله11

  
اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس:

نام و نام خانوادگىرديف
مجيد جوان1
سيد حسين خراشاديزاده 2

(نيك سيما)
مهدى دستى گردى3

مهدى زنگوئى4

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

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر، روستا)

09159658659



*عصمت برزجى 

تاريخچه برق خراسان جنوبى به سال 1336 برمى گردد 
كه براى اولين بار برق شهرستان بيرجند توسط شخصى به 
نام سريع السير و با يك مولد مارشال دوسيلندر تأمين شده 
است. پس از آن با تكميل و اضافه شدن مولدهاى بيشتر 
و راه اندازى نيروگاه هاى ديزلى برق نقاط مختلف تأمين 
شده است. احداث نيروگاه گازى قاين و خطوط انتقال و 
پست هاى 132 كيلو ولت در حدود سال هاى 1365 تا 
1368 نقطه عطفى در تاريخ صنعت برق خراسان جنوبى 
ولت  كيلو   400 انتقال  خط  احداث  گردد.  مى  محسوب 
شادمهر- گناباد- قاين و پست 400 كيلو ولت قاين در سال 

1374 برق استان را با شبكه سراسرى پيوند داد. 
اگر گاه گاهى پاى صحبت هاى ريش سفيدانمان بنشينيم 
 خاطراتى را مى شنويم كه تنها روشنايى آن چراغ گرد سوزى

بوده كه شب هاى تاريكشان را با آن روشن مى كردند. 
هيچگاه در داستان هاى آنان خبرى از جاروبرقى، يخچال، 
 لباسشويى تمام اتومات و... غيره نيست و هرگز هم نگفته اند

بدون برق زندگى مختل بوده است. اما اكنون با وجود رشد 
روز افزون اين نعمت خدادادى آسايش زندگى ها صد چنان 
شده و اگر اين نعمت به درستى استفاده نشود شايد براى 

نسل هاى بعد افسانه اى بيش نباشد. 

پيش بينى 52 هزار مگاوات مصرف برق 
در اوج پيك مصرف تابستان امسال

توزيع  هماهنگى  معاون  خلق  خوش  غالمرضا  گفته  به 
شركت  خدمات  بين  در  جنوبى  خراسان  توانير،  شركت 
كوشش  با  گرچه  است  داشته  را  توزيع  امر  تنها  توانير 
مديران اين شركت در استان بقيه بخش ها شامل توليد 
و انتقال هم پيگيرى شده است. وى با يادآورى اينكه در 
تابستان سال گذشته اوج پيك مصرف برق كشور به 49 
هزار مگاوات رسيده است پيش بينى مى كند امسال در 
مصرف  مگاوات  هزار   52 به  تابستانه  مصرف  پيك  اوج 

برق كشور برسد.

دولت و مجلس به دنبال 
روش هايى براى پيك زدايى

در  پيش  نيز چندى  انرژى مجلس  سخنگوى كميسيون 
وزارت  ويژه  به  و مجلس  دولت  اينكه  بيان  با  گفتگويى 
نيرو بايد روش هايى را براى پيك زدايى اتخاذ كنند، درباره  
گرما  به فصل  توجه  با  و  جارى  برق طى سال  وضعيت 
مى گويد: تا حدودى نگران پيك مصرف هستيم زيرا هر 
ساله تقريبًا در نيمه اول مرداد ماه شاهد اوج مصرف هم 
در مناطق مسكونى و هم در مراكزى مانند بيمارستان ها، 
هتل ها و ... بوده ايم. حسين اميرى خامكانى با بيان اينكه 
300 ساعت از كل ساعات سال را با اوج مصرف مواجه 
هستيم خاطر نشان مى كند: در اين شرايط ناچاريم هر 
ساله بين 4 هزار تا 5 هزار مگاوات نيروگاه اضافه كنيم 
را پوشش دهد كه آن هم  بتواند همين چند ساعت  كه 
اندازه  هر  گويد:  مى  وى  مى كند.  پيدا  افزايش  سال  هر 
شود،  احداث  ساعت   300 اين  تأمين  براى  نيروگاه  كه 

هزينه هاى كالنى را در بر مى گيرد بنابراين بايد به دنبال 
روش هايى براى پيك زدايى باشيم.

72 هزار مگاوات نيروگاه 
در دست اندازهاى مصرف نادرست 

اضافه  همچنين  مجلس  انرژى  كميسيون   سخنگوى 
مى كند: پيك زدايى يعنى اينكه مصرف كنندگان صنعتى، 
خدمات و يا بخش كشاورزى زمان هايى را كه براى شيفت 
كارى خود دارند، شيفت هايشان را جابجا كنند تا بتوانند 

مديريت مصرف را در اين بخش ايجاد كنند.
شود:  مى  يادآور  مصرف  سازى  بهينه  بر  تأكيد  با  وى 
و  آبى  كولرهاى  قبيل  از  زا  انرژى  تجهيزات  از  بسيارى 
هتل ها  و  بيمارستان ها  در  صنعتى  آالت  ماشين  گازى، 
بايد در راستاى استاندارد سازى قرار گيرند تا بهينه سازى 

مصرف عملياتى شوند.
اين عضو هيئت رئيسه كميسيون انرژى مجلس با بيان 
نيز  و  منطقه  كشورهاى  ميان  در  حاضر  حال  در  اينكه 
كشورهاى توسعه يافته ظرفيت بااليى براى توليد برق در 
كشور ايجاد كرده ايم، اظهار مى كند: در حال حاضر 72 
هزار مگاوات نيروگاه داريم و اين ميزان به نسبت جمعيت 
استفاده  بهينه  آن  از  متأسفانه  اما  است  بااليى  ظرفيت 
مصرف  پيك  كه  امر  اين  بينى  پيش  با  وى  نمى كنيم. 
با  كند:  مى  تصريح  برسد،  مگاوات  هزار   50 به  امسال 
مگاواتى  هزار   50 پيك  نگران  مگاوات،  هزار   72 وجود 
هستيم بنابراين بايد هم بهره ورى نيروگاه ها را افزايش 

دهيم و هم مصرف را مديريت كنيم.

مصرف برق در ادارات خراسان جنوبي
 10 درصد افزايش يافت

برق  نيروي  توزيع  شركت  مشتركين  خدمات  معاون 
خراسان جنوبي نيز چند روز پيش از افزايش 10 درصدي 
نخست  ماه  سه  استان طى  اين  ادارات  در  برق  مصرف 
امسال خبر داد و  گفت: افزايش دماي هوا و گرماي بيش 
از حد و به تبع آن استفاده بيش از حد از وسايل سرمايشي 
به ويژه كولرهاي گازي به نسبت سال گذشته از مهمترين 

داليل افزايش مصرف برق است.
محسن بخشايي با اشاره به داليل افزايش مصرف برق 
در 3 ماهه نخست امسال اظهار كرد: تعداد مشتركان در 

سال گذشته تا پايان خرداد ماه 322 هزار و 562 مشترك 
بوده كه اين ميزان تا پايان خرداد ماه امسال به 334 هزار 

و 956 مشترك رسيده است.
برق  نيروي  توزيع  شركت  مشتركين  خدمات  معاون 
در  افزايش مصرف  به وضعيت  اشاره  با  جنوبي  خراسان 
تعرفه هاي مختلف در سه ماهه نخست امسال نسبت به 
سال گذشته، مى افزايد: در بخش خانگي 11,7 درصد، در 
صنعت 3,6 درصد، در ادارات 10 درصد، در بخش تجاري 
به  معابر  روشنايي  و  كشاورزي  در  و  افزايش  درصد   25

ترتيب 5,3 و 15 درصد كاهش مصرف را شاهد بوديم.
بخشايي با بيان اينكه پيش بيني مي شود با توجه به وضع 
داشته  افزايش  برق  مصرف  تابستان  پايان  تا  هوا  و  آب 
باشد، تصريح مى كند: مصرف برق شهرستان ها به نسبت 
تعداد و نوع مشتركين، تعداد مشتركين سنگين و موقعيت 
جغرافيايي و همچنين نوع آب و هواي منطقه بستگي دارد. 
وي ادامه مى دهد: نسبت به سال قبل شهرستان  طبس 9 
درصد، بشرويه 6 درصد، بيرجند و خوسف در مجموع 5 
درصد و درميان، نهبندان و سربيشه نيز كمتر از 5 درصد 
شهرستان هاي  كه  حالي  در  داشته اند  مصرف  افزايش 

فردوس، سرايان و زيركوه كاهش مصرف داشته اند.

لزوم توجه به برچسب انرژي 
در هنگام خريد كاال

برق  نيروي  توزيع  شركت  مشتركين  خدمات  معاون 
سه  در  مصرف  مديريت  برنامه هاي  به  جنوبي  خراسان 
برقي  لوازم  از  استفاده  گويد:  مى  و  اشاره  اصلي  بخش 
با راندمان و رده انرژي باال، عدم استفاده از لوازم برقي 
پرمصرف در ساعت هاي پيك يا اوج بار و كاهش مدت 
زمان استفاده از لوازم برقي پر مصرف از جمله اين موارد 

لوازم  از  استفاده  بايد زمان  اينكه  بيان  با  است. بخشايي 
به  را  اتو  و  لباسشويي  ماشين  جاروبرقي،  قبيل  از  برقي 
ساعت هاي غير پيك انتقال دهيم، ياد آور مى شود: توجه 
كولر،  ويژه  به  كاال  خريد  هنگام  در  انرژي  برچسب  به 
بايد  ظرفشويي  و  لباسشويي  ماشين  و  فريزر  و  يخچال 

هميشه مورد توجه مشتركين باشد. 
و  هوا  و  آب  به وضع  توجه  با  كند:  مى  خاطرنشان  وي 
نيز  روز  به  بر شب  پيك عالوه  ساعت هاي  هوا  گرماي 
و  اداري  مشتركان  ويژه  به  مشتركان  از  و  شده  منتقل 
صنعتي مى خواهيم مصرف برق خود را در ساعات 12 تا 
15 و شب از ساعت هاي 20 تا 22 مديريت كنند تا همه 

هم ميهنان بتوانند از اين نعمت خدادادي استفاده كنند.

مصرف ساالنه 700 كيلو وات برق
 براى روشنايى هر خانه 

على محمدى عضو گروه مديريت مصرف شركت توزيع 
نيروى برق نيز با اشاره به اينكه درحال حاضر روشنايى 
دهد،  مى  تشكيل  را  منازل  مصرفى  برق  از  درصد   30
تصريح مى كند: يعنى هر يك از ما در بخش روشنايى 

خانه هاى خود، ساالنه حدود 700 كيلووات برق مصرف 
هاى  المپ  بتوانيم  اگر  كند:  مى  تأكيد  وى  كنيم.  مى 
منازل خود را به كم مصرف و LED تبديل كنيم، اين 
ميزان به كمتر از نصف كاهش يافته  و موجب كاهش 

هزينه هاى برق مصرفى خواهد شد.
براى  ها  بهترين المپ   LED هاى  وى المپ  نظر  از 
روشنايى هستند كه در اين باره تصريح مى كند: المپ 
بر اساس حركت  LED المپى است كه تكنولوژى آن 
الكترون ها در يك ماده نيمه هادى و ساطع كردن نور 
اى)  (رشته  معمولى  هاى  المپ  خالف  بر  باشد.  مى 

فيالمانى كه بسوزد در آنها به كار نرفته است.
على محمدى طول عمر بسيار باال،  مصرف بسيار پايين، 
نور  رنگ  بنفش،  ماوراء  و  قرمز  مادون  اشعه  توليد  عدم 
مناسب و استاندارد، قابليت خاموش و روشن شدن مكرر، 
مقاومت در برابر شوك الكتريكى، لرزش و ضربه، قدرت 
باالى نوردهى با مصرف انرژى اندك و عدم لرزش نور را 

از جمله ويژگى هاى المپ LED برشمرد.

آنچه از خط هاى رنگى برچسپ انرژى بايد بدانيم 

يك  را  انرژى  برچسب  نيز  برقى  وسايل  فروشنده  يك 
راهنماى مهم براى مصرف كنندگان مى داند و مى گويد:    
همه  درباره  مشتركين  اطالعات  ها  برچسب  اين  امروزه 
 وسايل و اطالعات اختصاصى مربوط به هر وسيله انرژى بر

را در اختيار مصرف كنندگان قرار مى دهد.
وى سه بخش اوليه اين برچسب را شامل عالمت تجارى، 
و  كند  مى  معرفى  دستگاه  مدل  و  سازنده  شركت   نام 
مى افزايد: بخش چهارم برچسب انرژى به وسيله 7 حرف 
التين از A تا G در هفت رنگ درجه بندى شده است كه 
هر يك از حروف و رنگ  ها معرف درجه اى از كارايى و 

مصرف انرژى دستگاه مى باشد.
وى خاطر نشان مى كند: حرف A مندرج در روى فلش 
و  انرژى  مصرف  نشانگركمترين  پررنگ  سبز  رنگ  با 
بيشترين بازدهى دستگاه و حرف G مندرج در روى فلش 
با رنگ قرمز نشانگر بيشترين مصرف انرژى و كمترين 

بازدهى دستگاه است.  
اين فعال در صنف وسايل برقى ياد آور مى شود: وسايلى 
كه برچسب انرژى دارند خريدار را در يك انتخاب درست 

و آگاهانه يارى مى كنند. 
*****

در پايان نيز بايد يادآور شد: با وجود اجراى طرح هدفمندى 
يارانه ها مبنى بر ساماندهى وضعيت مصرف در كشور از 
برق،  جمله  از  انرژى  مصرف  شاخص هاى   ،1389 سال 
همچنان بحرانى است. با توجه به هزينه باالى توليد برق 
منطبق  مصرف،  روند  اگر  بارش،  كم  ميزان  و  ايران  در 
با الگوها و استانداردهاى صحيح نباشد، كشور با بحران 
مواجه خواهد  شد. از اين رو، مصرف برق در ايران يك 
مسئله اجتماعى است، كه راهكار بنيادى آن صرفه جويى 
است و رفتار صرفه جويانه زنان متأهل كه مديريت خانه را 
بر عهده دارند، مى تواند نقش مهمى در ساماندهى مصرف 
برق داشته باشد. پس از هم اكنون با خاموش كردن حتى 
يك وسيله برقى اضافه در منزل و يا محل كار سهمى 

بزرگ در مصرف بهينه برق داشته باشيم. 

تب باالى مصرف برق در نيمه اول مرداد ماه

بخش تجارى؛ صدر نشين جدول مصرف برق در استان

پيام شمانان سنتى زير نگاه استاندارد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 6 مرداد 1394 * شماره 3278

تعدادى از نانوايى هاى سنتى بيرجند با هدف بررسى تناسب نوع آرد مصرفى با نان پخت شده در اوايل مرداد ماه، مورد كنترل و بررسى قرار گرفتند. مروى 
مدير كل استاندارد ضمن اعالم اين مطلب افزود: در شهر بيرجند تيم بازرسى اين اداره كل، كار بازرسى و كنترل از 20 نانوايى سنتى را به صورت تصادفى 

تشكر 3آغاز كرده و در نتيجه اين بازرسى، 17 مورد آرد مصرفى نانوايى، متناسب با نان سنتى پخت شده بوده و در 3 مورد اين تناسب رعايت نشده بود.  خوسف  شهردار  از  خواستم  مى  سالم. 
خمينى  امام  خيابان  نورپردازيى  براى  كنم 
اندازى  راه  همچنين  و  شهر  زيباسازى  و 

شهربازى بوستان نرگس.خدا قوت
915...924

سالم. مزار بلنجير نيازمند عزم جدى مسئوالن 
است...  راه  و  برق  آب،  برقرارى  در  استان 
شيفتگان خدمت رسانى بى منت، چشم انتظار همت 

وااليتان هستيم.
915...008

 سالم ملت. چند سؤال از دولت محترم: آيا راه حل 
و  سوخت700  سهميه  مديريت  براى  اى  ديگه 
وجود  شهريورماه  پايان  مهلت  كردن  مشخص 
نداشت؟ آيا به نتيجه و عواقب اين تصميم تدبير شده 
سوخت700  سهميه  مقدار  چه  دولت  نظر  به  است؟ 
دارد؟  وجود  ها  كارت  در  كشور  كل  در   تومانى 
مصرف  شده  تعيين  مهلت  رسيدن  پايان  به  با  آيا 
نخواهد  گيرى  چشم  افزايش  تومانى  بنزين700 
داشت؟ چرا با آزاد شدن قيمت هاى بنزين محدوديت 
اند؟ شده  قائل   700 بنزين  مصرف  در   زمانى 

و  آسمى  بيماران  و  هوا  آلودگى  اينكه مشكل  ديگر 
سالخورده ها را ناديده مى گيريم.

935...760
سالم آقاى شهردار. خدانگهدار آقاى نخعى نژاد باشه 
پارك و فضاى سبز درست كردند لطف  اينهمه  كه 
كنيد به مسئول فضاى سبز بفرمائيد كه نظارت 
دارن  شهر  درختان  باشند  داشته  بيشترى 

خشك ميشن. باتشكر.
935...647

سالم. به آقاى حداد عادل بگوييد مهم اين است 
حزب  يك  اينكه  نه  برود  سركار  مردم  نماينده  كه 

خاص سركار برود.
939...216

و  صنايع  ويژه  به  مختلف  مصارف  براى  آب  تأمين 
خوسف  شهرستان  اصلى  معضل  و  دغدغه  معادن 
خانه  تصفيه  و  فاضالب  طرح  اجراى  است. 
خوسف گام جدى براى رفع مشكالت تأمين 
بفرمايند  مسئوالن  است.  شهرستان  اين  آب 

اجراى طرح در چه مرحله اى است؟
915...008

سالم. باند دوم جاده از قرارگاه تا مسجد 4 ساله كه 
دارند كار مى كنند و هنوز افتتاح نشده االن آماده و 
موجدار  و  بد  آسفالت  بس  از  است  شده  كشى  خط 
است انگار كه تو جاده خاكى حركت مى كنيد! حتماً 

پيگيرى كنيد افتتاح نشه بهتره...
915...109

استان،  ريزى  برنامه  و  مديريت  نوپاى  سازمان 
نفر شاغل  از 500  بيش  ديون  پاسخگوى 
و بازنشسته اداره راه شهرسازى كه بالغ بر 
6 ميليارد تومان مى باشد، چه كسى خواهد 
از  جمعى  فرمايد؟  مى  رسيدگى  كسى  چه  و  بود 

پرسنل اداره راه و شهرسازى
915...332

بخش  جاده  راه.  اداره  مسئولين  خدمت  سالم  با 
هاست  سال  ركات  روستاى  سمت  از  براكوه 
منتظر  تاكى  است.  ساخت  حال  در  و  خاكى 
بنزين مردم  اين وضع  با  بمانيم تا آسفالت شود 
بايد 100كيلومتر دور بزنن تا به روستاى خود برسند.
938...722

سالم آقاى استاندار از مسكن مهر موقوفات و مسكن 
شهرسازى سؤال كنيد چرا خانه هاى بعضى ها را 
حدود يك ماه پيش تحويل داده اند ولى نوبت 
ما كه رسيده، مى گويند دو ماه ديگه... چرا؟ ما 

كه همه با هم پولمان را واريز كرده ايم...
915...128

ممنون و خسته نباشيد به همه ادارات و مسئولينى 
كه تالش و همكارى كردند و مشكل اراضى موسوى 

بعد از چندين سال حل شد و آماده ثبت گرديد.
915...587

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه
صنعـت و معـدن 5

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (هنگام مراجعه 

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

فروش ويژه نوت بوك و تبلترايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى

شركت  فنى مهندسى راه كران نيروى آسيا
مجموعه اى از معتبرترين محصوالت صنعتى
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سعدى رذيلت هاى اخالقى و جامعه را در طنز بيان مى كند

طنز

 لطفاً همراه نشو عزيز!
اين كه مى گويند ملت ما ملت صبورى هستند واقعا درست 
است. در همين مسئله اشتغال مردم خيلى صبورى كردند 
ولى وقتى ديدند دولت ها در زمينه اشتغال كارى نمى كند 
مجبور شدند خودشان دست به كار شوند و اشتغالزايى كنند. 
به طورى كه هر روز اخبار جديدى از خلق مشاغل جديد 
مشاغل  اين  تازه ترين  مى شود.  منتشر  غيور  ملت  توسط 
كاذب شغلى است به نام «همراه بيمار». در همين زمينه 
«اشتغال»  محل  از  را  قانون»  «بى  عينى  شاهد  روايت 
بخوانيد.روى تخت بيمارستان دراز كشيده بودم كه يك مرد 
كچل با ابروهاى كلفت از الى در سرش را آورد تو و گفت: 
تنهايى؟ گيج و واج به اين طرف و آن طرف نگاه كردم و 
گفتم: يعنى چى؟ گفت: همراه دارى؟ گفتم: نه. همراه ندارم. 
لبخند شومى زد و آمد كنار تخت نشست و گفت: آخه چرا؟ 
گفتم: ندارم ديگه. لزومى نديدم. ابروهايش را كه به اندازه 
چمن ورزشگاه آزادى حجم داشت خم كرد و گفت: من 
همراهت بشم؟ با تعجب نگاهش كردم و گفتم: خاله بازيه؟ 
گفت: ببين هر مريضى احتياج به يه همراه داره. تو اگه 
يه موقع خواستى برى دستشويى كيه دستت رو بگيره و 
ببره؟ هان؟ گفتم: خودم ميرم.من اون طور كه فكر مى كنى 
مشكلى ندارم. بى توجه به جواب من گفت: اگه يه موقع 
بخيه هات پاره شدن چى؟ كيه به داد تو برسه؟ گفتم: من 
اصال بخيه نزدم! گفت: تا اين بخيه ها جوش بخورن ميدونى 
چقدر طول مى كشه؟ اين بار بلندتر گفتم: آقاجان من بخيه 
بزنم؟  داد  بايد  ندارم.  بخيه  منم  بابا.  باشه  گفت:  ندارم! 
گفتم: چى ميخواى از جون من؟ گفت: يه شب مى مونم 
پيشت. لگن زيرت مى گيرم. باهات همدردى مى كنم. فشار 
خون مى گيرم. كتاب مى خونم. دست نوازش روى سرت 
مى كشم. 100 هزار تومن.  بدون دست نوازش 90 تومن. 
كمى نگاهش كردم و گفتم: دوربين مخفيه؟ گفت: نه به 
پانكراست قسم دارم 50  جان تو. من همراه مريضم. به 
تومن زير قيمت بازار باهات حساب مى كنم. بيا منو قبول 
كن، به جان بچه ام ديگه همراه با اين قيمت هيچ جا گيرت 
نمياد. در همين لحظه مرد ديگرى با تيپ انتلكت وارد اتاق 
شد و گفت: بازخوانى فلسفه غرب، همراهى فكرى با بيمار 
و تخليه روانى از طريق فحش دادن به افراد مخالف فقط و 
فقط شبى 68 هزار تومان. آقاى همراه انتلكت نمى خواى؟ 
همراه مريض كچل گفت: گول قيمتش رو نخور. خيلى 
از آپشن ها رو نداره. به همين ترتيب همراه ها يكى بعد از 
ديگرى وارد مى شدند و يكى نقد فيلم مى كرد و آن يكى 
بيخودى سرم مى زد و يكى ديگر مى خواست سوند وصل 
كند كه با تالش و ممانعت پرستاران نتوانست به اين مهم 
دست پيدا كند.   آخر هم به خاطر اين كه كل شب درگير 
مراقبت از من بودند و موقعيت هاى ديگر را از دست دادند 

نفرى 50 تومان گرفتند و رفتند پى كارشان.
آيدين سيار سريع

 در چند سال اخير به دليل مهاجرت گسترده مردم روستاها به 
شهرستان بيرجند جمعيت حاشيه نشين اين شهر به روستاهاى 
اقمارى  سراريز شده و ساكنان اين روستاها با مشكالت فراوان 
مواجه شده اند. سيل مهاجرت از شهرها و روستاهاى خراسان 
جنوبى به بيرجند عالوه بر رشد جمعيت اين شهر كه در هيچ 
يك از آمار نشانى از آنها ديده نمى شود و از سوى ديگر گرانى 
زمين در مناطق مسكونى شهر سبب شده كه طيف زيادى از 
مهاجران از شهر بيرجند سرازير و به مناطق حاشيه رانده شده 

و در روستاهاى اطراف شهر سكونت پيدا كنند.
خشكسالى هاى 17 ساله در استان خراسان جنوبى موجب  شده 
تا روز به روز شاهد مهاجرت گسترده روستائيان به مركز استان 
و روستاهاى اطراف آن باشيم و اينجا زلزله اى در جريان است 
كه مهيب تر از هر زمين لرزه اى تن انسان را مى لرزاند زلزله اى 
نبود خدمات زيرساختى و بهداشتى و آسيب هاى  از جنس 
اجتماعى. حاشيه نشينى پديده اى است كه با اسكان غيررسمى 
و بدون مجوز گروه بزرگى از مردم در مكانى در كناره شهرها 
ايجاد مى شود و حاشيه نشينى در شهرهاى ايران به صورت 
شهرك نشينى در حومه شهرها و همچنين آلونك نشينى ديده 
مى شود. در شهرستان بيرجند از جمله شهرك ها و روستاهاى 
حاشيه نشين مى توان به اميرآباد، حاجى آباد، چهكند و دستگرد 

اشاره كرد.
در زندگى امروز مردمى كه در روستاها زندگى مى كنند در پى 
شغل و زندگى بهتر و درآمد بيشتر به شهرها مهاجرت مى كنند 
اما در شهرها به علت گرانى مسكن يا نداشتن پول كافى براى 
خريد خانه مجبور به سكونت در حاشيه شهرها شده كه يا 
مسكن ارزان تر است و يا اينكه به صورت غيرقانونى دست به 

ساخت محلى براى زندگى خود و خانوادشان مى زنند.

كنترل حاشيه نشينى بيرجند
 با انتقال آن به اطراف روستاهاى مجاور شهر

مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى در گفت وگو با تسنيم 
در خصوص تعريف خود از حاشيه نشينى اظهاركرد: حاشيه 
نشينى و سكونت گاه هاى غير رسمى به مناطقى از شهر گفته 
مى شود كه در آن ساخت و سازهاى غيرمجاز انجام شده و 
فاقد سند ثبتى باشند كه اين پديده را در شهر بيرجند به علت 
برخى مهاجرت هاى روستايى، سوء استفاده از ناآگاهى برخى 
افتاده اند و گرانى  متقاضيان زمين كه در دام زمين خواران 

قيمت زمين شهرى ايجاد مى شود.
مهدى جعفرى افزود: شهرستان بيرجند تنها شهر باالى 100 
هزار نفر خانوار است كه در اولويت تهيه طرح توانمندسازى 

سكونتگاه غيررسمى توسط شركت عمران و بهسازى شهرى 
ايران قرار گرفت و اين طرح حدود سال 1378 به تصويب 
رسيد و شامل 3 محله جواديه،كارگران و موسى بن جعفر(ع) و 

مساحت تقريبى 180 هكتار است.
وى تصريح كرد: با همكارى دستگاه هاى اجرايى و مديريت 
تقريبا  شهرى، ساخت و سازهاى غيرمجاز در مجاور شهر 
بر  عالوه  مصوب  طرح  قالب  در  همچنين  و  شده  كنترل 
اجتماعى،  اقدامات  و  توصيه ها  كالبدى،  و  اجرايى  اقدامات 
فرهنگى، اقتصادى و مديريت زمين و مسكن براى پيشگيرى 

از اين پديده توسط دستگاه هاى اجرايى و نهادهاى مردمى 
پيش بينى شده است. مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى 
بيان كرد: با كنترل گسترش پديده حاشيه نشينى در بيرجند 
اين پديده در سال هاى اخير اطراف روستاهاى مجاور مركز 

استان به وجود آمده است.
وى در خصوص حاشيه نشينى در ساير شهرهاى استان اظهار 
كرد: در حال حاضر اين پديده تنها در بيرجند ديده مى شود و 
خوشبختانه در ساير شهرستان هاى استان با فعاليت مديريت 

شهرى تا حد زيادى تحت كنترل است.

الحاق ساخت و سازهاى حاشيه اى به طرح هادى

بخشدار مركزى بيرجند نيز درباره حاشيه نشينى اظهار كرد: 
اين پديده در حاشيه شهرهاى بزرگ به وجود مى آيد و در واقع 
نبايد افزايش جمعيت روستاهاى اميرآباد، حاجى آباد، چهكند 
و دستگرد را حاشيه نشين تلقى كنيم چرا كه اين جمعيت به 
علت نبود شرايط مناسب در روستاها اعم از خشكسالى و نبود 

اشتغال به حاشيه پناه آورده اند.
عليرضا جعفرى بيان كرد: مشكالت حاشيه نشينى به لحاظ 
اينكه ساخت و سازهاى خارج از محدوده طرح هادى روستاها 
و بدون ضابطه و فاقد پروانه ساخت است صورت گرفته و 
عدم ارائه خدمات آب، برق و گاز مناسب در  دهيارى ها موجب 
مى شود جمعيت بيشتر حاشيه نشين از شهرهاى سربيشه، 
خوسف و درميان و بعضى استان هاى ديگر به حاشيه بيرجند 

مهاجرت كنند.
وى افزود: اقدامات انجام شده در 4 سال گذشته شامل الحاق 

بعضى از ساخت و سازهاى حاشيه شهر به طرح هادى روستاها 
براى واگذارى خدمات موجود است كه با اجرايى شدن آن 
بخش مهمى از مشكالت رفع شده و مابقى در حال پيگيرى 
است. بخشدار مركزى بيرجند گفت: علت اصلى مهاجرت به 
نبود شغل و درآمد و خشكسالى هاى  حاشيه مراكز استانى 
حادث شده به استان و كاهش شديد قنوات و مقرون به صرفه 
نبودن كشاورزى از جمله عوامل مهاجرت و حاشيه نشينى در 

روستاهاى همجوار است.

رنج دانش آموزان حاشيه نشين 
بيرجند از كمبود فضاى آموزشى

از جمله مسائل مهم مردم حاشيه نشين بيرجند كه درگير آن 
هستند موضوع آموزش فرزندانشان است و اين خانواده ها اميد 
دارند تا با آموزش، فرزندانشان موقعيت اجتماعى بهترى پيدا 
كرده و زندگى بهترى داشته باشند كه در همين راستا آموزش 
پرورش و اداره نوسازى مدارس بيرجند با اقدامات خود اميد را 

در دل اين خانواده ها زنده كرده است.
مدير آموزش و پرورش بيرجند نيز در مورد وضع آموزشى 
مدارس حاشيه بيرجند تصريح كرد: سطح آموزشى و امكانات 
فقط  و  بوده  مركز شهر  مدارس  ديگر  همانند  مدارس  اين 
و  فضا هستند  كمبود  داراى مشكل  نشين  حاشيه  مدارس 
ممكن است براى نياز به كالس بيشتر آزمايشگاه يا كارگاه 

كامپيوتر را حذف كنند.
مالى  وضع  خصوص  در  سجادى نژاد  حسين   سيد 
دانش آموزان حاشيه نشين اظهار كرد : به علت خشكسالى و 
مشكالت روستايى ممكن است روستائيان با مهاجرت به شهر 
و كمبود بضاعت مالى در حاشيه بيرجند مانند مناطق دستگرد، 
چهكند، حاجى آباد و اميرآباد مستقر شوند و از لحاظ فرهنگى 
و مالى اكثر مردم حاشيه نشين در سطح پايين ترى نسبت به 

مردم مركز شهر هستند.

احداث  مدرسه براى دانش آموزان حاشيه نشين 

مديركل توسعه، نوسازى و تجهيز مدارس خراسان جنوبى هم 
در خصوص مدارس حاشيه بيرجند اظهار كرد: در چند سال 
اخير به منظور از بين بردن مشكالت آموزشى در حاشيه شهر7 
مدرسه با 3 هزار و 615 مترمربع زيربنا و اعتبارى بالغ بر 3 

هزار و 454 ميليون تومان افتتاح شد.
محمدرضا بيكى با اشاره به نام مدارس احداث شده بيان كرد: 
راهنمايى اميرآباد بيرجند با 4 كالس و متراژ 100 مترمربع و 
اعتبار 120 ميليون تومان و توسعه 4 كالس مدرسه امام سجاد 
دستگرد با متراژ  232 مترمربع و اعتبار 85 ميليون تومان از 

جمله اين مدارس است.
وى افزود: همچنين توسعه 6 كالس در سايت ادارى بيرجند، 
6 كالس دبستان چهكند، 6 كالس مجتمع جهانفر و توسل 
باقره بيرجند و 6 كالس شهداى سايپا با متراژ 745 مترمربع 
در چند سال اخير ساخته شد.مديركل توسعه، نوسازى و تجهيز 
مدارس خراسان جنوبى گفت: توسعه 4 كالس حسين آباد 
سادات با 303 مترمربع زيربنا و اعتبارى بالغ بر 211 ميليون 
تومان از جمله مدارسى است كه براى رفع مشكل آموزشى در 

حاشيه شهر احداث شده است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر در مناطق حاشيه بيرجند 
افزود:  ابتدايى دخترانه موجود است،  ابتدايى پسرانه و 4   4
يك متوسطه دوره اول پسرانه و دوره اول دخترانه به همراه 
يك دوره دوم دخترانه و دوره دوم پسرانه در مناطق حاشيه 
بيرجند تأسيس شده است كه بيش از 3 هزار دانش آموز در اين 

مدارس مشغول به تحصيل هستند.
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هم در بوستان و هم در گلستان و هم در غزليات و قصايد و ديگر آثار سعدى، طنز به شكل هاى مختلفى حضور دارد. در كل سعدى خود يك 
شخصيت طناز، حاضر جواب و شيرين زبان است كه بسيارى از مطالبى كه بيان مى كند در يك قالب خاص طنز و با شكل زيباى هنرى است. 
اين به معنى آن نيست  كه سعدى فقط طنز بنويسد بلكه طنز خود را به زيباترين شكل هنرى بيان مى كند. 4

سايه كم لطفى بر سر حاشيه نشينان خراسان جنوبى

زكات سهم نيازمندان

زكات؛ ايده  دين براى
 ساماندهى اقتصادى جامعه اسالمى

قرآن پس از ايمان به خدا، به موضوع انفاق و بخشش 
و صدقه توجه مى دهد كه زكات از مهم ترين آنهاست 
و پرداخت آن را از اصول نيكى ها و اساس كارهاى 
است  نيازمندان  سهم  مى دارد.زكات،  اعالم  شايسته 
كه در مال ثروتمندان به امانت نهاده شده است؛ در 
حقيقت، ثروتمندان امانت دار حق فقرا هستند كه اگر 
پرداخت  كرده  اند.  خيانت  فقيران  به  نپردازند،  را  آن 
كننده زكات، حق ندارد منت بگذارد؛ زيرا حق ديگران 
در مال او است كه بايد آن را بپردازد و اگر كسى حق 
ديگران را پرداخت نمايد، خداوند از فضل خودش به 

او پاداش مى  دهد.
حجت االسالم حسينى امام جمعه درميان در گفت وگو 
با ايسنا با اشاره به اين كه «زكات فرمول و مولفه  اى 
حداقل  كرد:  تصريح  است»،  جامعه  براى  اقتصادى 
كاركرد زكات اصالح ساختار و تطهير زندگى زكات 
دهنده و تلطيف قلوب و ارتقاى سطح زندگى زكات 
موضوع  راويات  و  آيات  در  افزود:  است.وى  گيرنده 
از  نماز  از  بعد  و  آمده  نماز  كنار  در  زكات  پرداخت 
با  مذهبى  كارشناس  است.اين  شده  برده  نام  زكات 
از صدقات است» تصريح  اين كه «زكات يكى  بيان 
كرد: زكات نوعى انفاق است وقتى در قرآن تاكيد بر 
پرداخت زكات داريم بايد ايمان خود را به اسالم اثبات 
كنيم كه پرداخت زكات اثباتى بر صداقت ما است.وى 
تاكيد كرد: زكات آثار روانى، اجتماعى و فرهنگى دارد 
و آثار نرم فقرزدايى باعث تطهير روح زكات گيرنده 
مى شوند. امام جمعه درميان ادامه داد: پرداخت زكات 
با توجه به آمار رو به افزايش است، اگر مى خواهيم 
ادارى  نگاه  نبايد  باشد  ماندگارترى  و  كار كم هزينه 

باشد بلكه بايد نگاه  فقهى و سنتى داشته باشيم.

مردم استان پيشتاز در پرداخت زكات

حجت االسالم فلسفى راد، رئيس اداره زكات خراسان 
زكات  گانه   9 اقالم  بر  عالوه  هم  گفت:  جنوبى 
اربعه، احشام ثالثه و نقدين بر  واجب شامل؛ غالت 
درآمدها  ساير  به  مراجع  و  علما  اكثر  فتواى  اساس 
تعلق  مستحبى  زكات  نيز  كشاورزى  محصوالت  و 
مى  گيرد كه در استان اقالمى مانند زرشك، زعفران، 
اداره  رئيس  است.  قبيل  اين  از  عناب  و  پسته  انار، 
زكات خراسان جنوبى تصريح كرد: زكات جمع  آورى 
پروژه- فصل  دو  در  زكات  موديان  نيت  طبق  شده 
 هاى عمرانى 40 درصد و امور محرومين 60 درصد 
معيشت  تحصيل  و  درمان  مسكن،  جهيزيه،  شامل 
به  توجه  با  داد:  ادامه  فلسفى  راد  مى  شود.  هزينه 
جنوبى  خراسان  مردم  استان،  پياپى  خشكسالى  هاى 
طبق اعتقادات دينى و مذهبى خود در اين امر واجب 

پيشتاز هستند.

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

مهندسى توان تهويه

خدمات پس از فروش لوازم خانگى 

در شهرستان بيرجند در مركز پكيج و كولرهاى گازى ال جى
ذيل انجام مى پذيرد:

09151648057  -  32442653    LG آدرس دفتر: چهار راه دوم توحيد- نمايندگى

بزرگ ترين و سريع ترين مركز تخصصى نصب و خدمات 
محصوالت ال جى در استان خراسان جنوبى با كادرى مجرب 

و متخصص در خدمت همشهريان گرامى مى باشد

خسروى كد 25479

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
نبش جمهورى 30 و 28 

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

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

بورس  ديزل ژنراتور بيرجند

مشاوره رايگان 24 ساعته در امور 
خريد و فروش انواع ديزل ژنراتور

خيابان صياد شيرازى ، بلوك 84 ، رادمان
09151655100 - 05632212980-1

ايزوگام دوست على 
نصب و فروش عايق هاى رطوبتى

10 سال ضمانت بيمه ايران

نبش بهشتى 14 - 09156666675  

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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   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   14:3020

32222636056تلفن

طالقانى 9 پالك 93    تلفن تماس 56992223

انجمن هنرهاى نمايشى 
استان خراسان جنوبى برگزار مى كند:

كارگاه آموزش بازيگرى، كارگردانى و نويسندگى (مقدماتى و پيشرفته)

طالقانى 9 - پالك 39     تلفن:   32229965   

آخرين مهلت ثبت نام: 10 مرداد زمان: از ساعت 17  الى 20

انجمن هنرهاى نمايشى ايران
شعبه خراسان جنوبى
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چطورى با ترس تان روبه رو شويد؟

ترس نيرويي دارد كه مي تواند خوشحالي و خوشبختي 
تثبيت  را  ضعف هاي تان  ترس  كند.  خراب  را  شما 
و  شما  بين  و  كنيد  رشد  نمي دهد  اجازه  و  مي كند 
ديگران جدايي مي اندازد. حتما خودتان هم مواردي 
را تجربه كرده ايد كه ترس در شما آنقدر بزرگ شده 
است  بهتر  اما  ببريد  پيش  از  كاري  نتوانسته ايد  كه 
بدانيد هرچه خودآگاهي و روشن بيني تان را باال ببريد، 
جرات و شهامت تان را تقويت كنيد و ترس هاي تان 
را ضعيف و ضعيف تر كنيد، احساس اقتدار و آزادي 
بيشتري خواهيد كرد. هميشه با خودتان بگوييد كه 
تعقل شماست.  و  تفكر  بترسيد. ترس دشمن  نبايد 
و  تمام  نابودي  به  كه  است  كوچك  مرگي  ترس 
كمال شما مي انجامد. با ترس هاي تان روبه رو شويد 
از سر  را  از شما رد شوند. وقتي ترس ها  و بگذاريد 
گذرانديد ديگر هيچ چيز باقي نمي ماند و خود واقعي 
شما بروز مي كند. با تكرار اين جمالت انگار با يك 
چيز عميق در روح تان صحبت مي كنيد؛ با حقيقتي كه 

آن را از ياد برده ايد.

وقتى اين همه اشتباهات جديد وجود دارد 
كه مى توان مرتكب شد، 

چرا بايد همان قديمى ها را تكرار كرد؟

ديشب بيخوابى زد به سرم،
 منم زدم تو سرش …

بى تربيت رو من دست بلند ميكنه

من مسافربودم ام ، ماندگارم كرد و رفت
زخم هاى كهنه را دركوله بارم كرد ورفت

ابراهيم اشراقى

عشق و دوست داشتن بار سنگينى است 
كسى بر دوش مى گيرد 
كه يك دنيا وفادار باشد

اگر مى خواهى احساس ثروتمندى كنى 
تموم چيزهايى را بشمار كه دارى
 و پول قادر به خريدشان نيست

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

مى گويند پروردگارا هر كس اين [عذاب] را از پيش براى ما فراهم آورده عذاب او 
را در آتش دو چندان كن. سوره ص، آيه 61

حديث روز  

قلب شخص نادان در زبان اوست و زبان شخص خردمند در قلب اوست.
امام على (ع)

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

 - علوي  بزرگ  آثار  از   -1 افقي: 
چهارگانه  مذاهب  از   -2 برگزيدن 
اهل سنت - نشان تجاري - طايفه 
 - ماه   آخر  شب   -3 بيابانگرد 
پرستشگاه زرتشتيان - قطار شتران 
تصديق-   - حرف  ترديد  4- حرف 
انگليسي-  يكجا جمع شده  ضمير 
5- اعمال حج - كرم ابريشم - فلز 
 - آلماني  نويسنده   -  6 سرچشمه 
محل نمايش كارهاي عجيب - رسم 
غم   - فريب   و  حقه   - و سنت 7 
از   -8 هندوها  كتاب   - غصه   و 
ريختن  خاك   - گروهي  ورزشهاي 
روي مرده در قبر - جاي روشنايي 
9 - عقب و پشت سر-  اثر تاگور-  
پايتخت   -10 بنيان  بي  و  سست 
كلمه   - شادي  فرياد   - بنگالدش 
كار خراب كن 11-  قصد و اراده - 
بيماري سگي - سلطنتي 12 - حوزه 
فرمانروايي - حرف انزجار - بيماري 
پوستي - اسب تبريزي 13-  اشاره 
به نزديك - خانم خانه دار - يگانه 
 - عدس  آش   -14 همتا  بي  و 
بني  قوم  جادوگر  باركش-   حيوان 
گودال  ترين  عميق   -  15 اسرائيل 
جهان - از مربيان فوتبال كشورمان

عمودي: 1-  نوع مرغوبي از برنج 
كه در شمال كشت مي شود - اثري 
و  قدرت  چهلتن 2-   اميرحسين  از 
توان - جان پناه - نامي دخترانه 3-  
دوستي و محبت - شهر كردنشين - 
كرسي خطابه 4 - پرده سينما-  شهر 
رازى- از شهرهاي آذربايجان شرقي 
كجي  دهن  حرف   -5 ندا  حرف   -
ز  آوا  پرنده خوش  بدبو -  - حيوان 
6-  جريان متناوب برق - از ماههاي 
رومي - تخم گياه 7-  پيروان پيامبر 
خشك   - شمردن  ناپسند   - (ص) 

8-  تازه كار - ساحل دريا - پيروز 
9- باز ايستادن- شجاع و جنگجو - 
پرستار 10-  كشوري قديمي دربين 
النهرين - حرف بيهوده - خرگوش 
فضانورد 11-  دوزخ و جهنم - الزم  
ميزان - عمر 12-  تنها و منفرد -  
بازداشتن - من و تو – رشته هاي 
درخت   - نيست  بيدار    -13 نخي 
دفتر    -14 بدن  ميانه   - جوان 
نگهداري عكس - هميشه و پيوسته 
-  رود مرزي 15- از شهرهاي استان 
اردبيل - سلسله جبال آسياى مركزى

جدول 3278
پاسخ جدول 3277
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فكر كنيد يك نفر در زندگي تان هست كه 24ساعته دنبال 
شماست و تعقيب تان مي كند و هر جا مي رويد مدام به 
شما ترس، نگراني و اضطراب مي دهد، اعتمادبه نفس تان را 
تخريب مي كند و اجازه نمي  دهد كار هايي كه مي خواستيد 
بار كه مي خواهيد تغييري  انجام دهيد. فكر كنيد هر  را 
ايجاد كنيد، مي آيد و به شما مي گويد: « اگر جاي تو بودم 
اين كار را نمي  كردم. اگر تو را برنجانند چي؟ اگر شكست 
بخوري چي؟» فرض كنيد هر بار كه مي خواهيد كاري 
كنيد اين شخص مدام زيرگوش تان مي خواند كه «پشيمان 

مي شوي، خواهيم ديد چه گندي مي زني». 
ممكن است با خودتان بگوييد هيچ وقت چنين شخصي را 
تحمل نمي  كنيد اما بايد بدانيد كسي كه چنين رفتاري را با 
شما دارد، همان ترس شماست. همه ما نبرد دروني داريم؛ 
نبردي كه ميان دو بخش از وجودمان در مي گيرد؛ يكي 
بخش منفي و مخرب و ديگرى مثبت. در اصل اين نبرد 
ترس و شهامت است كه آن را بخش روشن بين و خودآگاه 
مي ناميم. همه ما همزمان ترس و شهامت را در وجودمان 
داريم اما اگر بخواهيم بر ترس پيروز شويم، بايد منشا اصلي 

آن را درك كنيم.
واقعيت اين است كه طبيعت ذاتي فكر و ذهن آن است كه 
عشق بورزد. فكر و ذهن تان، شما را دوست دارد اما شيوه 
و روشي كه براي محافظت از شما در مقابل رويداد هاي 
آن  است. هدف ترس  كار مي برد « ترس»  به  دردناك 

است كه شما را در مقابل درد و رنج محافظت كند. منبع 
و منشا تمامي ترس  ها تنفر از خويشتن نيست بلكه عشق 

به خويشتن است.

ترس ات را قورت بده!
قرار نيست شما ترس را از وجود خود تان پاك كنيد. ترس 
هيچ گاه از بين نمي رود بلكه شما بايد بخواهيد با ترس تان 
به گونه اي متفاوت برخورد كنيد. هر بار با ترس تان روبه رو 
مي شويد، مي توانيد انتخاب كنيد كه چه كسي بر اوضاع 
مسلط باشد؛ ترس تان يا بخش خودآگاه، روشن بين و شجاع 
وجودتان.راز تغيير رابطه اي كه با ترس تان داريد اين نيست 
كه تالش كنيد آن را نابود كنيد، بلكه بايد جرات، شهامت، 
دانش و خودآگاهي تان را از ترس تان جلوتر ببريد و عشق 

به خود تان را از ترس تان بزرگ تر كنيد.

ترس تان را بد تفسير نكنيد
همه ما سوءتعبير هايي از ترس داريم؛ سوءتفاهم هايي كه 
باعث مي شود بيش از حد در دام ترس مان بيفتيم. اولين 
بپنداريم كه  اين  نشانه  را  اين است كه ترس  سوءتعبير 
مرتكب اشتباهي شده ايم. فرض كنيد به تازگي با مردي 
نزديك تر  او  به  روزبه روز  كه  شده ايد  آشنا  ازدواج  براي 
مي شويد. يك روز صبح از اينكه بيشتر با او صميمي شويد 

ترسيده ايد؛ اين ترس را چطور تفسير مي كنيد؟

آيا اين ترس نشانه اين است كه نبايد با اين مرد ازدواج 
كنيد؟ پاسخ احتماال اين خواهد بود«نه». ترس شما فقط به 
اين معناست كه از منطقه امن خود خارج شده ايد و فراتر از 
قلمرو « آشنا» قدم برداشته و به حيطه «ناآشنا» رسيده ايد. 
ترس شما صرفا واكنشي انساني و طبيعي در برابر رشد و 

تغيير است.

ترس يا شهامت؛ انتخاب با شماست
اغلب انتخاب هاي زندگي به خودي خود نه مثبت هستند 
نه منفي؛ فرافكني  هاي ماست كه احساس مثبت يا منفي 
را در ما زنده مي كند. اين قاعده به ويژه درباره ترس هم 
صادق است. درك و شناخت ماهيت ترس تنها راه تسلط 
و پيروز شدن بر آن است. خود شما هستيد كه انتخاب 
نترسيد.  چه  از  و  بترسيد  چيزي  چه  از  روز  هر  مي كنيد 
ممكن است كار هايي انجام دهيد كه حتي فكر كردن راجع 
به آنها هم براي ديگران ترسناك باشد اما ممكن است 
كار هايي انجام دهيد كه براي ديگران انجام دادنش راحت 
است اما براي شما بسيار ترسناك است. ذهن شماست كه 
تصميم مي گيرد از چه بترسيد و از چه نترسيد. حاال كه 
خود تان انتخاب مي كنيد پس چرا انتخاب ديگري نكنيد؟ 
ترس هميشه ما را از لحظه اكنون دور مي كند و ما را به 
آيند  ه اي موهوم مي برد. كافي است از خود تان بپرسيد: « آيا 
همين االن خطري مرا تهديد مي كند؟» اين سوال شما را 

به لحظه اكنون مي آورد و كمك مي كند با منبع خودآگاه 
درون تان تماس بگيريد.

تعبيرش را درك كنيد
اگر درست اين حس را تعبير كنيد خواهيد ديد ترس شما 
به اين معناست كه تا مطمئن نشده ايد چه چيزي در پيش 
است ادامه ندهيد نه اينكه قدم از قدم برنداريد. ترس قرار 
است تمام آسيب ها و خطراتي كه تصميم گيري براي شما 
در كمين  زيادي  دهد چون خطرات  نشان  به شما  دارد 
شماست. بهتر است بدانيد اين احتياط اصال بد نيست و 

مي تواند كمك كند شما همه جوانب را بسنجيد.

آماده باش مي دهد
اگر فكر مي كنيد ترس مي خواهد اين را به شما القا كند كه 
شما آمادگي شروع كاري را نداريد، بهتر است يك بار ديگر 
معناي ترس را با خودتان مرور كنيد. ترس مثل يك هم 
اتاقى احساسي و عاطفي است كه با شما زندگي مي كند، با 
شما حرف مي زند و سعي مي كند شما را متقاعد كند برخي 
كارها را انجام دهيد و برخي كارها را نه و مدام دارد به شما 
هشدار مي دهد. ترس شما به اين معناست كه آماده باشيد 
و خودتان را مهيا كنيد، يكي از روياهاي شما در شرف 
به حقيقت پيوستن است. پس تا آنجا كه توان داريد از 

آن حمايت كنيد.

ترس يا شهامت؛ انتخاب با شماست!

باغ خدا، دست خدا، چوب خدا

شدت  تكان  با  را  خرما  درخت  باغ  يك  در  مردى 
مى داد و بر زمين مى ريخت. صاحب باغ آمد و گفت 

اى مرد احمق! چرا اين كار را مى كنى؟
باغ خدا  از  بنده خدا  دارد؟  اشكالى  دزد گفت: چه   
خرمايى را بخورد و ببرد كه خدا به او روزى كرده 
است. چرا بر سفره گسترده نعمتهاى خداوند حسادت 
مى كنى؟ صاحب باغ به غالمش گفت: آهاى غالم! 

آن طناب را بياور تا جواب اين مردك را بدهم.
با  آنگاه دزد را گرفتند و محكم بر درخت بستند و 

چوب بر ساق پا و پشت او مى زد. 
دزد فرياد برآورد، از خدا شرم كن. چرا مى زنى؟ مرا 
با چوب  بنده خدا  اين  باغ گفت:  مى كشى. صاحب 

خدا در باغ خدا بر پشت  بنده خدا مى زند. 
من اراده اى ندارم كار، كار خداست. دزد كه به جبر 
اعتقاد داشت گفت: من اعتقاد به جبر را ترك كردم 

تو راست مى گويى اى مرد بزرگوار نزن. 
اختيار  است  اختيار  بلكه  نيست  حاكم  جبر  برجهان 

است اختيار.

123456789101112131415
جوردابناگرگتشد1
وروىاساىوراور2
هكىنىنزانىراى3
راتسدگااسالا4
شكناتكعوبنىچ5
ومارورصىقرنه6
ردكىنامىتانم7
هلاخرونامرداب8
ىتشزردنمسادا9
نرىهتسهتانقل10
ابىرقتندماام11
رىساىافروگنا12
سومادادتماابس13
نانوىرباساماك14
گنىلرتسااپرازه15

* يك روش عالى براى موفقيت در كار اين است: 
افكارتان را روى كاغذ بياوريد. (برايان تريسى)
* عفت در زن مانند شجاعت است در مرد،

 من از مرد ترسو همچنان متنفرم 
كه از زن نا نجيب. (ناپلئون بناپارت)

* به دست آوردن آنچه كه ما آرزويش را داريم 
موفقيت است، اما چيزى را كه براى به دست

 آوردن آن تالش نمى كنيم خوشبختى است.(لوسيا)

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

كار در ارتفاع بدون نياز به داربست
نصب ورق هاى آلومينيوم و ...

09156694379 - موذن

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153613074 -09153634767 
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 باقرى
پاسداران 7 – چهارراه اول سمت چپ- پالك 12

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

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

 تعميـر لـوازم گازسـوز 
خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

آبكش شهرى حمل آب با تانكر نيسان 
به تمام نقاط با قيمت مناسب ظرفيت 
تانكر 2200 ليتر   09379316676

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

سقف كاذب ، كناف ، پاركت 
PVC ، كف پوش

 09151630741- رحيمى
بيست مترى سوم، روبروى حج و زيارت

فروش فورى سالن زيبايى آنسه
 واقع در خيابان معلم 22 

09359799779

 فروش خودرو 405 مدل 85 
 بيمه كامل ، بسيار تميز   فى: توافقى

09156217507

غذاى آماده و رستوران 
با موقعيت عالى به دليل 
مهاجرت واگذار مى شود.

09365036268
 رهن كامل منزل وياليى 

واقع در خيابان معلم ، 200 متر 
بنا 265 متر زمين

مبلغ رهن: 35 ميليون تومان
09128460511

قابل توجه شركت ها،ادارات 
و پزشكان محترم

5 واحد آپارتمان 105 مترى به عالوه يك واحد 
تجارى به صورت يكجا يا تك تك به فروش 

 مى رسد. 3 سال ساخت،2 خواب،فول امكانات.
 آدرس:طالقانى 10،ساختمان فعلى هالل احمر

09109859871 موسوى

 فروش تاكسى سمند يا معاوضه
 با ماشين يا زمين در حومه شهر

32678060

فروش 
 ساندويچى با تمامى امكانات

 و موقعيت عالى   09151604039

يك نفر خانم و آقا با تجربه براى همكارى 
در پوشاك نيازمنديم.  

بازار نو ، پوشاك دادرس    32220655  

تعدادى كناف كار ماهر 
نيازمنديم. 09384515003

يك شركت تبليغاتى براى  تكميل كادر 
خود تعدادى خانم و آقا با روابط عمومى 

 باال براى بخش روابط عمومى ،
 مدير فروش و بازارياب نياز دارد. 
32239311 - 09155628902

يك نفر نيروى خانم آشنا به 
 كامپيوتر و حسابدارى براى كار
در كارگاه توليدى نيازمنديم.

32255221

 تعدادى نيروى ماهر در زمينه تعمير
  لوازم خانگى از قبيل هود ، گاز روميزى 
 ماشين ظرفشويى ،  ماشين لباسشويى 

فر توكار نيازمنديم.
نبش مدرس 31 - فروشگاه مركزى ِلتو

09369456285 - 32449013

قابل توجه همشهريان گرامى 
آژانس شبانه روزى ثامن

  با 15 سال سابقه و كادرى مجرب 
آماده ارائه خدمات به صورت شبانه روزى 
براى شما عزيزان مى باشد.  سوارى- وانت
ضمنا آماده عقد قرارداد با كليه ارگان هاى 

دولتى ، خصوصى و ...
آدرس: خيابان انقالب- ميدان كالهدوز

32250003-4   32250070 - 32227080
مديريت جديد: كيانى

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

09151636052 

فروش  ساختمان تجارى واقع در 
محالتى جنب محيط زيست ، 4 طبقه  

285 متر زيربنا ، با  كليه امكانات
 فى : 800 ميليون تومان       

09158679823

  بنگاه  قالب بتن توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى
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
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اخبار ورزشى

شهرخبر: بهترين شير براى انسان سالم شير تازه گاو است. به گفته محققان زياد نوشيدن شير در افراد داراى مزاج سرد و تر يا معده هاى سرد و تر موجب بروز 
مشكالت گوارشى چون نفخ، ترش كردن، سنگينى معده و صداى زياد معده و روده ها مى شود. افرادى كه نسبت به مصرف شير حساس هستند،
 بهتر است شير را با عسل و گالب مصرف كند تا حدى از مشكالتش كاسته مى شود.

شير را با گالب و عسل بخوريد!

بهترين ميوه ها براى درمان كم خونى 

قدس آنالين: كم خونى به خصوص كم خونى 
رايج  هاى  ناراحتى  از  يكى  آهن  فقر  از  ناشى 
سنين  در  افراد  تواند  مى  كه  است  سالمتى 

مركبات  پرتقال:  و  ليمو  كند.  مبتال  را  مختلف 
سرشار از ويتامين C هستند كه براى عملكرد 
صحيح بدن ضرورى هستند. همراه با صبحانه 
فرنگى،  توت  و جو دو سر،  بنوشيد  پرتقال  آب 

گردو و بادام را در برنامه تغذيه خود بگنجانيد. 
همراه با ساالد نيز حتما كمى آب ليمو استفاده 
نماييد. اين خوراكى ها در جبران كم خونى بسيار 
مؤثرند. آلو: اين ميوه خوشمزه هضم را تسهيل 
مى كند، يبوست و التهابات را تسكين مى دهد، 
انرژى زاست و منبع غنى از آهن محسوب مى 

شود. اين ميوه پس از مركبات براى درمان كم 
و  اسموتى سيب  بود.  مؤثر خواهد  بسيار  خونى 
از  مانع  سيب  عدد  يك  روزانه  مصرف  گالبى: 
ميوه  نيز  گالبى  شود.  مى  ها  بيمارى  به  ابتال 

اى با خواص بسيار و طعم بى نظير است. يك 
اين دو  از فوايد  براى بهره مندى  راهكار ساده 
ميوه، تهيه اسموتى سيب و گالبى براى صبحانه 
را  گالبى  و  سيب  عدد  يك  است  كافى  است. 
پوست بگيريد، داخل مخلوط كن بريزيد و يك 
ليوان آب به آن بيفزاييد. اين اسموتى مى تواند 

مقدار هموگلوبين خون را افزايش دهد.

با 3 دشمن دندان ها آشنا شويد
 

سالمت نيوز: جويدن يخ آسيب جدى به ميناى 
دندان وارد مى كند. مينا يك اليه محافظتى است 
كه دندان را قوى و سالم نگه مى دارد و بدون آن 
شكنندگى دندان ها به شدت افزايش مى يابد و 
توان مقاومتش در برابر باكترى ها را از دست مى 
تواند موجب  يخ مى  رو جويدن  از همين  دهد. 
شيارهاى كوچك و سطحى در دندان شود كه 
در طوالنى مدت عميق تر و شديدتر مى شوند. 
نوشيدنى هاى انرژى زا، مركبات و گوجه فرنگى مى 
تواند موجب ساييده شدن ميناى دندان شود. حال 
 اگر شما بالفاصله پس از مصرف خوراكى هايى 
در  را  خود  دندان  بزنيد،  مسواك  دست  اين  از 
معرض آسيب بيشترى قرار داده ايد. در واقع شما 
اسيد خوراكى را به درون دندان راه داده ايد و مانع 

خارج شدن آن شده ايد. به جاى مسواك زدن 
با آب  از غذا خوردن دهان و زبان خود را  پس 
بشوييد و حداقل 30 دقيقه براى مسواك كردن 
دندان خود صبر كنيد. بسيارى از ما گمان مى 
كنيم هر چه خشن تر و محكم تر مسواك بزنيم 
دندان هايمان تميزتر مى شوند، غافل از اينكه با 

اين كار، تنها لثه ها و دندان هاى خود را از بين 
مى بريم. به همين دليل، بهتر است مسواك را 
آرام تر روى لثه هاى و دندان هاى بكشيد تا از 

ضعيف شدن آنها جلوگيرى كنيد.

ماده خوراكى اعجاب انگيز 
براى متوقف كردن ريزش موها

شهرخبر: ريزش مو هنگام شامپو يا شانه كردن 
باعث  آن  شدت  گاهى  اما  است  طبيعى  امرى 
نگرانى مى شود. «پياز» خاصيت درمانى دارد كه 

با ريزش مو مقابله مى كند و به طور موثرى باعث 
رشد مو مى شود. پياز سرشار از «سولفور» است 
كه باعث افزايش گردش خون مى شود. خواص 
ضدباكتريايى آن، التهاب پوست را از بين مى برد. 

آب پياز، مو را قوى مى كند، منافذ مسدود شده 
پياز مو را باز مى كند و مانع از عفونت پوست سر 
مى شود. بهترين راه براى به دست آوردن سولفور 
موجود در پياز، استفاده از آب پياز خام است. آب 
پياز را به مدت نيم ساعت روى پوست سر بماليد و 
سپس موها را با شامپوى ماليم بشوييد. در صورت 
تكرار اين كار، 3 بار در هفته، در عرض يك يا 2 

ماه نتيجه آن را مشاهده خواهيد كرد.

آشنايى با 2 ماده  غذايى موثر
 بر سالمت تيروئيد 

سالمت نيوز: تيروئيد همان غده  پروانه اى شكل 
روى گردن، وظايف متعددى در بدن دارد كه از 
متابوليسم، خلق وخو،  كنترل  به  جمله مى توان 
بدن  دماى  و  فشارخون  قلب،  ضربان  انرژى، 
«يد»  از  سرشار  دريايى  غذاهاى  كرد.  اشاره 
خوب  عملكرد  براى  ماده معدنى  اين  و  هستند 
ترشح  براى  منيزيم  است.  مفيد  تيروئيد  غده  
خوشبختانه  است.  الزم  تيروئيد  هورمون هاى 
سبزيجات برگ سبز منبع خوب منيزيم هستند. 
با مصرف روزانه  اسفناج و  نتيجه مى توانيد  در 
كاهو و غيره به بهبود عملكرد غده  تيروئيدتان 

كمك كنيد.

آشنايى با 2 ماده  غذايى موثر بر سالمت تيروئيد

6
ايستگاه سالمت

حوادث

خراسان جنوبى ميزبان برترين هاى 
هندبال نزاجا كشور است

امام   04 آموزش  مركز  بدنى  تربيت  مسئول  فارس: 
رضا(ع) بيرجند گفت: مسابقات هندبال قهرمانى نزاجا 
به ميزبانى خراسان جنوبى برگزار مى شود. كوثرى اظهار 
كرد: در اين رقابت 16 تيم برتر هندبال نزاجا كه موفق 
به صعود از مسابقات منطقه اى كشور شده اند از پنجم تا 
دهم مردادماه جارى در سالن شهيدين قاسمى مجموعه 
ورزشى واليت بيرجند با يكديگر به رقابت مى پردازند. 
وى تصريح كرد: با توجه به جايگاه تيم هندبال نيروى 
زمينى ارتش در ليگ هاى برتر كشور انتظار مى رود تعداد 
زيادى از ملى پوشان اين رشته ورزشى در بيرجند حضور 
داشته باشند. كوثرى يادآور شد: مراسم افتتاحيه مسابقات 
هندبال قهرمانى نزاجا كشور ساعت پنج بعدازظهر سه شنبه 
ششم مردادماه جارى با حضور رئيس فدراسيون و مدير 
تيم هاى ملى هندبال كشور، داوران و مربيان، مسئوالن 
ورزشى و ادارى خراسان جنوبى در سالن ورزشى 2500 

نفرى شهيدين قاسمى بيرجند برگزار مى شود.

رقابت ركابزنان خراسان جنوبى 
در مسابقات قهرمانى كشور

جنوبى  خراسان  دوچرخه سوارى  هيئت  رئيس  فارس: 
گفت: ركابزنان استان در مسابقات ليگ قهرمانى دوچرخه 
كوهستان رشته هاى كراس كانترى و دانهيل به رقابت 
مى پردازند. علوى اظهار كرد: اين مسابقات با حضور حدود 
70 دوچرخه سوار جوان و بزرگسال مطرح كشور از پنجم 
تا نهم مردادماه جارى به ميزبانى گرگان برگزار مى شود.
مسلم مهر پويا، مجتبى خسروى، عليرضا سنگ آبادى و 
حامد حسن پور اعضاى تيم دوچرخه سوارى استان هستند 
كه در سومين مرحله ليگ باشگاه هاى كوهستان رشته 
كراس كانترى كشور به مصاف ملى پوشان خود مى روند. 
در دومين مرحله ليگ دوچرخه سوارى كوهستان دانهيل 
كشور حميدرضا شيفته از خراسان جنوبى حضور دارد و 
ولى ا... دانشمند سرپرستى و مربيگرى تيم استان را در 

اين ماراتن كشورى بر عهده دارد.

كسب مقام اول تيمى توسط تيم جودوى 
اداره كل راه و شهرسازى استان

تيم جودوى اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى در 
مسابقات جودوى جام رمضان مقام نخست را كسب كرد. 
اين تيم با حضور14 جودوكار در اين مسابقات شركت نمود 
كه در پايان موفق به كسب 2 مدال در رده بزرگساالن، 5 
مدال در رده سنى نوجوانان و جوانان و 3مدال در رده سنى 
نوازا شد و مقام نخست تيمى را بدست آورد. دادخدا آهنى، 
احمدنادرى، امين كاركن، حسن كاركن، عليرضاكاركن، 
ابوالفضل طيبى، مهدى وفايى فرد، اميرحسين كاركن، 
محسن كاركن، بهنام سپاهى، اميرحسام سپاهى، حسين 
آهنى، مهدى ترشويى و محمدرضا ترشويى  اعضاى تيم 

جودوى اداره كل را را تشكيل مى دهند. 

قتل به خاطر«تنه زدن» 

تابناك: حدود 2 ماه قبل، پرونده نزاع خونين با اعالم 
شكايت خانواده يك جوان كه با ضربه خنجر مجروح شده 
بود در دادسراي مشهد تشكيل شد و نيروهاي انتظامي 
تالش گسترده اي را براي دستگيري عوامل اين نزاع 
خونين آغاز كردند اما مدتي بعد، با مرگ جوان مجروح 
در بيمارستان، پرونده نزاع، رنگ جنايت گرفت و بدين 
ترتيب 6 متهم اين پرونده با تالش كارآگاهان اداره جنايي 
دستگير شدند. متهم  اصلى كه پس از مصرف مشروبات 
الكلي، تيغه خنجر را به بهانه «تنه زدن» در پشت يك 
عابر بي گناه فرو كرده و او را به قتل رسانده بود، در 

بازسازي صحنه جنايت، به جرم خود اعتراف كرد.

اختالف قبلى عامل قتل دوست قديمى 

انتظامى بوشهر گفت: سه  باشگاه خبرنگاران: فرمانده 
جوان از روستاى جره شهرستان دشتستان درحالى كه 
يك قبضه سالح كالشينكف به همراه داشتند براى تفريح 
به كوهستانهاى برنگ عزيمت مى كنند. سردار عباس 
زاده اظهار كرد: پس از رسيدن به محل مورد نظر متهم به 
قتل سالح را به طرف يكى از همراهانش گرفته و در مورد 
اختالفات قبلى كه با هم داشتند، بحث و مشاجره مى 
كنند. با اوج گرفتن مشاجره بين آنها فرد مسلح با شليك 
يك گلوله جوان 22 ساله اى را از پاى درآورد كه منجر به 
مرگش شد. متهم اصلى با همكارى خانواده اش در كمتر 

از 10 ساعت خود را به پليس تسليم كرد. 

حسادت خواهر شوهر 
دردسر هاى بزرگى را رقم زد

فرماندهى  فتا  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه 
كه  خانم  يك  شوهر  خواهر  گفت:  البرز  انتظامى 
برادر  روابط صميمانه  به  ازدواج  ناكامى در  دليل  به 
شماره  بارگذارى  با  كرد،  مى  حسادت  همسرش  و 
همسريابى،  هاى  سايت  در  برادرش  همسر  تماس 
براى عروس خانه دردسر ايجاد كرد. سرهنگ نيكنام 
عامل  شناسايى  براى  فتا  پليس  هاى  تالش  گفت: 
بارگذارى شماره تلفن در سايت همسريابى آغاز شد. 
شبانه  تحقيقات  انجام  و  رديابى  با  پليس  ماموران 

روزى متهم را شناسايى و دستگير كردند. 

عامل حادثه: به خاطر سرقت 
يك گوشي قاتل شدم 

تابناك: سه پسر جوان كه متهم هستند هنگام زورگيري از 
يك مرد، ميانجي حادثه را به قتل رسانده بودند، با اعالم 
گذشت اولياي دم از مجازات قصاص فاصله گرفتند. متهم 
در اعترافاتش گفت كه به همراه برادرم و يك نفر از 
دوستانم براي تفريح و كشيدن مواد به قهوه خانه اي در 
گالبدره رفتيم. آنجا بود كه متوجه مردي شديم كه گوشي 
تلفن گران قيمتي داشت. بنابراين تصميم به سرقت گوشي 
گرفتيم كه جوانى مانع سرقت گوشى شد من از شدت 
عصبانيت با چاقويي به قلب آن پسر ضربه اي زدم كه 
مقتول در مقابل چشمانمان روي زمين افتاد و فوت شد. 

گاز خنده، جان نوجوانى را گرفت

ايسنا: پليس انگليس از مرگ يك نوجوان به دليل 
مصرف گاز خنده (مونوكسيد دى نيتروژن) خبر داد.
در  حضور  از  پس  امداد  نيروهاى  و  انگليس  پليس 
محل حادثه با بدن نيمه جان اين نوجوان روبرو شدند 
كه دچار حمله قلبى شده بود. بررسى ها حاكى از آن 
است كه مصرف گاز خنده علت مرگ اين نوجوان 
بوده است.پليس انگليس با بيان اينكه اين نوجوان 
در شرايط جسمى وخيمى به بيمارستان منتقل شده 
از آن جان خود را از دست داد، اعالم كرد:  و پس 
اظهار نظر قطعى پس از انجام بررسى هاى پزشكى 

قانونى منتشر مى شود. 

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.
 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007
بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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فروشگاه اتكا بيرجند طعمه حريق شد 

خيابان  در  واقع  بيرجند  اتكا  فروشگاه  گروه حوادث- 
غفارى ديروز بعد از ظهر طعمه حريق شد. آتش  سوزى 
آنقدر شديد بود كه آسمان شهر بيرجند را دود غليظى 

فرا گرفت. اخبار تكميلى متعاقباً اعالم مى شود.

مطالبه 20 ميليارد ريالى شهردارى قاين 
از دستگاه هاى دولتى

 20 دولتى  هاى  دستگاه  از  قاين  شهردارى  فارس- 
اين  بيان  با  قاين  است. شهردار  طلبكار  ريال  ميليارد 
مطلب گفت: احداث پمپ بنزين، تكميل پارك خطى 
تاكسيرانى  و  اتوبوسرانى  ناوگان  افزايش  نوربخش، 
و بازگشايى معابر مهم از جمله پروژه هاى در دست 
اجراى شهردارى قاين است. نوروزى اظهار كرد: احداث 
و  شاهيك  پل  احداث  نياز،  مورد  مناطق  براى  پارك 
برنامه هاى در حال  از ديگر  آسفالت  احداث كارخانه 
پل  اينكه  به  اشاره  با  وى  است.  شهردارى  اجراى 
شاهيك و افزايش ناوگان اتوبوسرانى براى رفاه حال 
شهروندان احداث شده است، افزود: آسفالت خيابان هاى 
جديداالحداث و مرمت آسفالت كوچه ها، مناسبسازى 
خيابان ها و مكان هاى پرتردد براى معلوالن و بهسازى 
پياده روها از ديگر اقدامات شهردارى است. وى با اشاره 
به اينكه اعتبارات شهردارى قاين در سال جارى 110 
ميليارد ريال است، تصريح كرد: شهردارى از دستگاه 

هاى دولتى 20 ميليارد ريال طلبكار است.

معامله بيش از 26 ميليون سهم 
در تاالر بورس خراسان جنوبى

جنوبى  خراسان  اى  منطقه  بورس  مدير  خبر-  گروه 
گفت: طى تير ماه سال جارى 26 ميليون و 780 هزار 
و 867 سهم به ارزش 50 ميليارد ريال در تاالر بورس 
استان داد و ستد شد. سعيد هريوندى اظهار كرد: سهام 
داد و ستد شده در تيرماه نسبت به خرداد ماه امسال 
180 درصد رشد را نشان مى دهد. وى با بيان اينكه 
ابتداى سال  از  استان  بورس  تاالر  معامالت  مجموع 
جارى تا پايان تيرماه به عدد 173 ميليارد ريال رسيد، 
گفت: 60 درصد از اين سهام ها مربوط به خريد سهام و 
40 در صد مربوط به فروش سهام بوده  است. از ابتداى 
تيرماه 123 كد معامالتى جديد  پايان  تا  سال جارى 
افتتاح شده  است كه سهم تيرماه 18 كد معامالتى 
بوده است. وى افزود: همچنين طى چهار ماه نخست 
سال جارى 894 نفر ساعت كالس آموزشى به صورت 
رايگان در تاالر بورس استان برگزار شده است. به گفته 
وى طى تيرماه امسال مجموع شاخص بازار بورس  3 

هزار و 833 واحد افزايش داشته است. 

موافقت پرداخت يك ميليارد ريال تسهيالت 
به زندانيان جرائم غيرعمد استان

فارس- مديرعامل ستاد ديه مردمى خراسان جنوبى 
با  گفت: در نهمين جلسه ستاد ديه خراسان جنوبى 
پرداخت يك ميليارد و 304 ميليون ريال تسهيالت و 
كمك بالعوض به زندانيان جرائم غيرعمد خراسان 
جنوبى موافقت شد. اربابى اظهار كرد: نهمين جلسه 
ستاد ديه استان با حضور اعضاى هيئت مديره ستاد 
زندانى   15 پرونده  جلسه  اين  در  و  شد  برگزار  ديه 
مطرح شد. وى تصريح كرد: از 15 پرونده مطرح شده 
با  و  مجدد  بررسى  براى  پرونده  هفت  با  جلسه  در 
از  داد:  ادامه  وى  شد.  موافقت  پرونده  هشت  تعداد 
هشت پرونده موافقت شده تعداد 6 پرونده به صورت 
تسهيالت به مبلغ يك ميليارد و 229 ميليون ريال 
و دو پرونده نيز از طريق كمك خيران به مبلغ 75 
ميليون و 500 هزار ريال موافقت شده است. اربابى 
خاطر نشان كرد: مجموع بدهى اين 15 زندانى جرائم 
غيرعمد، مبلغ 10 ميليارد و 688 ميليون و 943 هزار 
ديه،  مالى،  هاى  زمينه  در  افراد  اين  كه  بوده  ريال 

مهريه و نفقه بدهكار بودند.

اكتشاف كانسار مس و طال در ماهرآباد خوسف 

گروه خبر- معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن 
وتجارت خراسان جنوبى گفت: با انجام عمليات اكتشاف 
ذخيره  خوسف  شهرستان  آباد  ماهر  در  طال  و  مس 
بيش از 800 هزارتنى مس و حدود 700هزار تنى طال 
شناسايى شد. ساالرى افزود: با صدور پروانه اكتشاف 
و طال  كانسار مس  برروى  اكتشاف  عمليات  انجام  و 
پارس  توسط شركت  در شهرستان خوسف  آباد  ماهر 
كانه كيش، 834هزار تن مس با عيار 4/. درصدذخيره 
قطعى و 1ميليون  461هزارتن ذخيره احتمالى مس به 
ذخاير قبلى مس استان افزوده شد. وى افزود: با احتساب 
ذخيره اين كانسار، ميزان كل ذخاير قطعى مس استان 
به 6 ميليون 612 هزار و 650 تن افزايش يافت. وى 
همچنين از كشف 698 هزار و 625 تن طال با عيار 56/. 
گرم در تن ذخيره قطعى و 64 هزار و 764 تن ذخيره 

احتمالى طال در در اين منطقه خبرداد.

دستگيرى عامل شكار يك رأس بره وحش 
در منطقه شكار ممنوع آهنگران زيركوه 

گروه خبر- عامل شكار يك رأس بره وحش در منطقه 
شكار ممنوع آهنگران شهرستان زيركوه دستگير شد. 
رئيس نمايندگى حفاظت محيط زيست زيركوه با اعالم 
اين خبر گفت: مأموران يگان حفاظت استان در حوزه 
شهرستان حين عمليات گشت و كنترل اجراى مقررات 
شكار و صيد در منطقه شكار ممنوع آهنگران  موفق به 
دستگيرى يك نفر متهم به شكار غير مجاز شدند. خيرى 
افزود: از متخلف دستگير شده الشه كامل يك رأس بره 
از نوع قوچ وحشى و يك دستگاه دوربين چشمى كشف 
و ضبط شد. الزم به ذكر است پرونده متخلف جهت سير 

مراحل قانونى تحويل مراجع قضايى شد.

تمامي مصوبات سفر هيئت دولت به استان 
مي بايست عملياتي و اجرايي شود

گروه خبر- استاندار خراسان جنوبي در ديدار با مشاور 
ريزي  برنامه  و  مديريت  سازمان  رئيس  نوبخت  دكتر 
فيزيكي  پيشرفت  گفت:  مطلب  اين  بيان  با  كشور 
مصوبات سفر هيئت دولت به استان قابل قبول نيست 
از اين رو تمامي مصوبات سفر هيئت دولت به استان و 
نيز مصوبات سفر دكتر نوبخت به استان بايد اجرايي و 
عملياتي شود. خدمتگزار، به برخي از اين مصوبات اشاره 
كرد و افزود: با پيگيري هايي كه انجام شده است هنوز 
100 كيلومتر بزرگراهي كه قرار است در استان اجرايي 
تكليف  تعيين  شهرسازي  و  راه  وزارت  سوي  از  شود 
نشده است. وي گفت: در سفر دكتر نوبخت به استان 
8 ميليارد تومان اعتبار به منظور آبرساني به روستاهاي 
استان اختصاص يافت كه با پيگيري هايي كه در اين 
زمينه انجام شده تنها 25 درصد از اين اعتبار به استان 
تخصيص يافته است.وي با بيان اينكه بودجه سال جاري 
استان به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي موجود نيست، 
تخصيص  شرط  به  جاري  اعتبارات  بخش  در  گفت: 
صددرصدي با كسري 30 درصدي مواجه خواهيم بود. 
استاندار اعتبارات عمراني استان در سال جاري را 114 
ميليارد تومان دانست و تصريح كرد: اين رقم در مقايسه 
با پروژه هاي عمراني نيمه تمام و طرح هاي در دست 
اجرا بسيار ناچيز است. مشاور دكتر نوبخت نيز در اين 
ديدار تصريح كرد: نسبت به پرداخت اعتبارات مورد نياز 
براي اجرايي شدن مصوبات سفر هيئت دولت به استان 
تا پايان سال جاري قول مساعد مي دهيم. دكتر حاج 
محمدي همچين نسبت به اجرايي شدن مصوبات سفر 

دكتر نوبخت به استان نيز قول مساعد داد.

درخشش ستاد هماهنگى خدمات سفر استان 
در سطح ملى و كسب رتبه 6 كشورى

گروه خبر- بر اساس ارزيابى مركز مديريت عملكرد، 
بازرسى و امور حقوقى وزارت كشور، ستاد هماهنگى 
رتبه  كشور  استان   31 بين  در  استان  سفر  خدمات 
ششم را به دست آورد. در اين ارزيابى خراسان جنوبى 
802 امتياز از كل850 امتياز به دست آورد. الزم به 
آذربايجان  رضوى،  خراسان  هاى  استان  است:  ذكر 
ارزيابى اين  در  قم  و  هرمزگان  بوشهر،   شرقى، 

رتبه هاى اول تا پنجم را به خود اختصاص دادند.

ثبت خانه مهر آوران در فهرست آثار ملى

گروه خبر- خانه مهر آوران شهرستان بشرويه با شماره 
31260 در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد. كارشناس 
ثبت آثار گفت: قدمت اين خانه تاريخى به قاجاريه بر 
مى گردد. مال اندوز افزود: قرار داشتن بنا در ميان بافت 
تاريخى بشرويه، محله ميانده، كوچه پيجلرد و مجاورت 
با بناهاى فاخر اين محله و همچنين دو ايوانى بودن بنا 
را مى توان از ويژگى هاى اين بنا برشمرد. وى خاطر 
خمينى،  امام  ميدان  بشرويه،  در  بنا  اين  كرد:  نشان 
خيابان امام خمينى شمالى، خيابان حاج على اشرف، 

كوچه پيجلرد. پالك 28 قرار دارد.

قاچاقچى برنج به پرداخت
 30 ميليون تومان جريمه محكوم شد

 30 پرداخت  به  جنوبى  خراسان  در  برنج،  قاچاقچى 
ميليون تومان جريمه محكوم شد. به گزارش باشگاه 
حكومتى  تعزيرات  كل  مدير  جوان؛  خبرنگاران 
ارديبهشت  قاچاقچى  اين  گفت:  جنوبى  خراسان 
امسال 200 كيسه 40 كيلوگرمى برنج خارجى را با 
يك دستگاه كاميون از استان سيستان و بلوچستان 
كه  كرد  مى  حمل  مركزى  هاى  استان  سمت  به 
شد.  دستگير  نهبندان  شهرستان  بازرسى  ايست  در 
انصارى افزود: اين متهم پس از بررسى پرونده اش، 

به پرداخت 30 ميليون تومان جريمه محكوم شد.

براى 8 هزار و 558 موقوفه و بقاع خراسان 
 جنوبى مفاصا حساب صادر شده است

گروه خبر- رئيس اداره تحقيق اوقاف خراسان جنوبى 
و  موقوفات  حساب  مفاصا   558 و  هزار   8 از صدور 
بقاع استان در سه ماهه اول امسال خبر داد. درخشى 
صورت  به  قانون  برابر  موقوفات  اداره  نحوه  گفت: 
متصرفى توسط ادارت اوقاف و غير متصرفى توسط 
متوليان مى باشد كه رسيدگى به درآمد و نحوه هزينه 
العمل هاى  نيت واقف و دستور  بر اساس  آنها  كرد 
مربوطه برعهده اداره تحقيق مى باشد. وى افزود: با 
پيگيرى هاى مستمر اين تعداد مفاصا حساب در سه 
به صورت 100  موقوفات  براى   94 سال  اول  ماهه 
درصدى تحقق يافته است. وى همچنين از برگزارى 

دومين همايش متوليان در سال جارى خبر داد. 

قلعه كوه قاين برقرسانى شد

گروه خبر- با حضور هروى نماينده قاينات و زيركوه 
در مجلس، كهن ترابى فرماندار قاينات، قرايى رئيس 
شوراى  رئيس  حسينى  استان،  اسالمى  شوراى 
عبدى  قاين،  شهردار  نوروزى  قاين،  شهر  اسالمى 
ميراث  اداره  رئيس  عباسى  برق،  توزيع  مديريت 
مسئولين شهرستان  از  و جمعى  فرهنگى شهرستان 
پروژه برق رسانى به قلعه كوه قاين واقع در منطقه 
افتتاح  نمونه گردشگرى بوذرجمهر (بزرگمهر قاينى) 
در  قاينات  فرهنگى  ميراث  اداره  رئيس  عباسى  شد. 
مراسم افتتاح اين پروژه گفت: فاز اول برق رسانى به 
قلعه كوه با مشاركت مديريت توزيع برق شهرستان 
انجام پذيرفت و در فازهاى بعدى با كارشناسى دقيق 
نظر  در  با  و  آماده  كوه  قلعه  نورافشانى  جامع  طرح 
گرفتن اعتبار مورد نياز كار به اتمام خواهدرسيد. كهن 
كارى  هر  كرد:  اظهار  نيز  شهرستان  فرماندار  ترابى 
كه به صورت تيمى و با خرد جمعى شروع شود، زود 
به ثمر مى رسد و مردم مى توانند از نتايج آن بهره 
مند شوند. هروى نيز بيان كرد: فاز اول برق رسانى 
و نور افشانى به قلعه كوه قاين با همت همه مسئولين 
شهرستان انجام شده و هدف ما اين است كه منطقه 
نمونه گردشگرى بوذرجمهر قاينى را به عنوان قطب 
گردشگرى و توريستى در شرق كشور تبديل نماييم.

آموزش  ملى  همايش  امسال  آذرماه  اواخر  فرد-  كاظمى 
ابتدايى در خراسان جنوبى با حضور وزير آموزش و پرورش 
و وزير علوم تحقيقات و فناورى برگزار و از استاد شكوهى 

اولين وزير آموزش و پرورش كشور تجليل مى شود.
استاندار در شوراى آموزش و پرورش استان با بيان اينكه 
بايد تالش كنيم تا مراسم تجليل از بزرگان و فرهيختگان 
بزرگان  انجام شود، گفت: در خراسان جنوبى  به درستى 
به  آنها  از  بايد  كه  هستند  علميه  حوزه هاى  در  زيادى 
از  تجليل  اينكه  بيان  با  خدمتگزار  شود.  تجليل  درستى 
فرهيختگان و بزرگان كار بسيار ارزنده اى است كه اگر اين 
تجليل به خوبى انجام شود، كارى ماندگار مى شود افزود: 
در تجليل از بزرگان بايد به گونه اى عمل كنيم كه براى 

ديگران به وي ژه براى نسل جوان تبيين شود. 
وى  يادآور شد: گنجى پدر علم جغرافياى ايران و شكوهى 
تا  شد  سبب  آنها  آوازه  و  نام  كه  بودند  افرادى  جمله  از 
خراسان جنوبى در كشور بيشتر معرفى شود. خدمتگزار با 
بيان اينكه تاكنون به درستى نتوانسته ايم به مردم خدمت 
خدمت رسانى  براى  مسئوالن  داريم  انتظار  افزود:  كنيم، 
امور  از  برخى  در  و  كنند  تالش  اين  از  بيشتر  مردم  به 
هنوز خود را به درستى باور نداريم. وى اظهار كرد: براى 
مراسم تجليل از بزرگان نبايد تنها به برگزارى جلسه اكتفا 
كنيم و همكارى هاى زيادى توسط دستگاه هاى مختلف 
براى تجليل از بزرگان بايد صورت گيرد. وى گفت: اساتيد 
بايد  كه  هستند  استان  در  زيادى  حوزوى  برجستگان  و 
تالش كنيم تا جلسات تجليل از آنها هم فراهم شود و در 
برگزارى مراسم تجليل از نخستين وزير آموزش و پرورش 
است،  كشور  در  تجليل  نخستين  كه  جنوبى  خراسان  در 
استاندارى خراسان جنوبى آمادگى دارد، براى بهتر برگزار 

شدن اين مراسم همكارى كند.

كسب رتبه سوم  كشورى پروژه مهر 
در سال گذشته توسط آموزش و پرورش استان

مديركل آموزش و پرورش استان نيز در اين جلسه گفت: 

سال  در  مهر  پروژه  اجراى  در  جنوبى  خراسان  استان 
گذشته  رتبه سوم كشورى را كسب كرد. المعى با بيان 
مقرر  استاندار  اجتماعى  و  سياسى  معاون  سوى  از  اينكه 
شده است تا هر سه ماه يك بار كارگروهى مبنى بر سواد  
آموزى برگزار شود، گفت: اميد است با برنامه ريزى هايى 
به  بتوانيم  دارد  جنوبى  خراسان  سوادآموزى  معاونت  كه 

رتبه هاى ميانى دست پيدا كنيم. 
پرورش  و  آموزش  اتوبوس هاى  وضعيت  اشاره  با  المعى 
خراسان جنوبى افزود: اين سازمان 5 دستگاه اتوبوس نو 
در اختيار دارد اما به دليل برخى از قوانين حق تردد بيشتر 

مجبور  زمينه  اين  در  كه  ندارند  را  كيلومتر   30 شعاع  از 
با  به مسابقات كشورى  دانش آموزان  اعزام  براى  هستيم 
وجود در اختيار داشتن اتوبوس، وسيله نقليه كرايه كنيم 
كه با بودجه هاى آموزش و پرورش همخوانى ندارد. وى با 
اشاره به پروژه مهر اظهار كرد: بايد پروژه مهر در روز يكم 
مهرماه اجرا شود كه امسال در نظر داريم اين پروژه در 

شهرستان طبس با حضور مسئوالن استانى انجام شود.
المعى با بيان اينكه ساماندهى نيروهاى  آموزش و پرورش 
امسال به سبك مدل شش، سه، سه است كه در اين راستا 
تعداد زيادى از معلمان بايد براى رفتن به پايه  ها و مقاطع 
گذشته  ماه هاى  در  افزود:  شوند،  هدايت  ديگر  تحصيلى 

بخش  در  پرورش  و  آموزش  نيروهاى  انتقال  بخش  در 
راستا  اين  در  كه  انجام شد  زيادى  تقاضاهاى  جابه جايى 
منتقل  توانستند  نفر   114 اما  بودند،  متقاضى  نيرو  هزار 
شوند. به گفته وى آخر آذرماه امسال همايش ملى آموزش 
ابتدايى ايران و مراسم تجليل از مقام شامخ شكوهى پدر 
علم تعليم و تربيت نوين ايران برگزار مى شود كه در اين 
برگزارى آن 300  براى  و  دارند  همايش دو وزير حضور 

ميليون تومان اعتبار نياز است. 
المعى با اشاره به اردوگاه دانش آموزان استثنايى در شهر 
مود، افزود: در دولت گذشته احداث اردوگاهى ويژه دانش 

آموزان استثنايى در شهر مود مصوب شد كه در اين راستا 
برنامه ريزى  و  مطالعه  با  و  شده  ايجاد  مردم  براى  حقى 
به  زير ساخت ها  راستا  اين  در  و  نشده  انجام  قبلى طرح 

خوبى فراهم نيست.

برگزارى همايش ملى آموزش ابتدايى در استان 

معاون آموزش ابتدايى اداره كل آموزش و پرورش استان  
نيز از برگزارى همايش ملى آموزش ابتدايى در استان در 
اواخر آذرماه امسال خبر داد. حسينى افزود: اين همايش به 
منظور تدوين پژوهش در حوزه هاى آموزشى و حوزه هاى 
ارتقا  براى  پژوهشى  كارهاى  و  مى شود  برگزار  مختلف 

و  دبستانى  پيش  براى  باالدستى  اسناد  تنظيم  بخشى 
برنامه هاى  ديگر  از  گفته وى  به  انجام مى شود.  دبستان 
اين همايش، تجليل از پدر علم تعليم و تربيت نوين ايران 
به منظور معرفى شدن و تجليل از اين شخصيت به نسل 

جوان در زمان حيات وى است. 
و  آموزش  كل  اداره  متوسطه  آموزش  معاون  ميرزايى 
پرورش استان هم اظهار كرد: 23 تا 25 مردادماه امسال 
جشنواره مهارتى دانش آموزان كار و دانش با حضور 300 
مهمان كشورى در بيرجند برگزار مى شود. وى گفت: در 
اين مسابقات 30 نفر داور حضور دارند و براى نخستين بار 

اين دوره از مسابقات در خراسان جنوبى برگزار مى شود.

ساخت موزه آموزش و پرورش در استان 

موزه  اينكه  بيان  با  نيز  استان  فرهنگى  ميراث  مديركل 
گفت:  است،  شده  افتتاح  استان  فرزانگان  و  مشاهير 
وزير  نخستين  از  تجليل  مراسم  در  كنيم  مى  پيشنهاد 
آموزش و پرورش ايران در خراسان جنوبى موزه آموزش 
تمامى  افزود:  رمضانى  شود.  كلنگ زنى  نيز  پرورش  و 
هزينه هاى ويترين و دكور را براى اين موزه تقبل مى كنيم 
يا  و  مكان ها  از  يكى  بايد  استان  پرورش  و  آموزش  اما 
مدارس قديمى خود را براى موزه انتخاب كند تا در هنگام 

همايش كلنگ زنى شود.
شهردار بيرجند هم با بيان اينكه شهردارى بيرجند آماده 
ساخت تنديس دكتر شكوهى است، گفت: آمادگى داريم 
تا با آموزش و پرورش خراسان جنوبى براى برپايى اين 
همايش همكارى كنيم و براى اسكان و پذيرش مهمانان 
مهمانسراهاى  تا  دارد  وجود  آمادگى  اين  نيز  جلسه 

شهردارى را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهيم.
فرماندار خوسف نيز افزود: آمادگى داريم تا در زمان برگزارى 
برگزار شود.  اين شهرستان  در  مراسم  از  بخشى  همايش 
فرجامى فر اظهار كرد: از شهردارى بيرجند تقاضا داريم تا 
خانه پدرى استاد شكوهى كه سال ها است به حال خود رها 

شده را بازسازى كند تا از تخريب آن جلوگيرى شود.   

همايش ملى آموزش ابتدايى در خراسان جنوبى برگزار مى شود

كاظمى فرد- خراسان جنوبى آمادگى كامل براى روابط  
دارد  را  افغانستان  كشور  با  ها  بخش  تمام  در  توسعه  و 
افغانستان  و  ايران  دولتى  بخش هاى  بين  روابط  اين   و 
در  است. حسينى  بخش خصوصى  فعال تر شدن  نيازمند 
نشست بررسى زمينه هاى توسعه همكارى هاى اقتصادى 
استان خراسان جنوبى و واليت فراه افغانستان، اظهار كرد: 
جمهورى اسالمى افغانستان در سياست جمهورى اسالمى 
هميشه  ايران  و  است  برخوردار  خاصى  جايگاه  از  ايران 

براى صلح و ثبات در افغانستان تالش كرده است. 

7 هزار مهاجر افغانى در استان زندگى مى كنند

حسينى با اشاره به اشتراكات دينى و فرهنگى دو كشور 
گفت: به علت ارتباط عميق و نگاه توسعه اى بين دو كشور 
بوده است كه در ساليان گذشته پذيراى 500 هزار نفر از 
در  نيز  اكنون  هم  و  بوده ايم  استان  به  افغانى  مهاجران 
خراسان جنوبى بيش از 7 هزار مهاجر افغانى وجود دارد 
مى  زندگى  استان  در  رسمى  غير  به صورت  بخشى  كه 
كنند. به گفته وى اكنون يك هزار و 600 دانش آموز و 
120 دانشجوى مهاجر افغانى در مدارس و مراكز آموزش 

عالى خراسان جنوبى مشغول به تحصيل هستند.

  حسينى با بيان اينكه در خراسان جنوبى ظرفيت  و قابليت هاى
 بسيارى در بخش كشاورزى، صنعتى و معدنى وجود دارد 
تصريح  گيرد،  قرار  فراه  واليت  توجه  مورد  مى تواند  كه 
كرد: همچنين راه اندازى منطقه ويژه اقتصادى در استان 
 فرصت خوبى براى تجار و سرمايه گذاران است كه مى تواند

توسعه روابط بين دو استان فراه و خراسان جنوبى فراهم 
كند. وى با بيان اينكه زمينه هاى همكارى تجارى بين 
دو استان كه در بازارچه هاى مرزى وجود دارد نبايد مورد 
غفلت قرار بگيرد، تصريح كرد: اگر به اين مقوالت توجه 
شود تعامالت بين استان فراه و خراسان جنوبى در سطح 

گسترده تحقق مى يابد.
درمان خراسان  و  بهداشت  توانمندى هاى بخش  به   وى 
جنوبى و جايگاه دانشگاه علوم پزشكى بيرجند اشاره كرد 
عميق ترى  جايگاه  استان  دو  تعامالت  در  بايد  افزود:  و 
اينكه بخش  بيان  با  ادامه  تعريف كنيم. وى در  براى آن 
دولتى بايد بسترساز فعاليت بخش خصوصى باشد، گفت: 
بسترهاى الزم بايد براى بخش هاى خصوصى فراهم شود 
و ارتباط بيشترى بين بخش دولتى و خصوصى ايجاد شود 
تا تشكل ها ورود يابند و در همين راستا بايد تسهيل كننده 

مقررات دولتى براى اين بخش باشيم. 

بررسى مشكل راه و برق در جلسه مشترك 2 كشور

حسينى ادامه داد: مسئوالن واليت فراه گاهى اوقات يك 
طرفه براى برخى از مسائلى كه مربوط به دو استان بوده 
تصميم گيرى مى كنند كه اين موضوع در تعامالت اثر منفى 
مى گذارد و نبايد اين موضوعات سبب متضرر شدن تجار شود. 
وى افزود: يكى از گاليه هايى كه تجار دارند اين بوده كه 
پذيرش كاال در مبادى مختلف افغانستان متفاوت است كه 
نياز است اين مشكالت هرچه سريعتر برطرف شود. وى با 
اشاره به اينكه بررسى مشكل برق و راه بايد در جلسه مشترك 
ايران و افغانستان مورد توجه قرار گيرد به معطلى كاميون ها 
در مرز بين دو كشور اشاره كرد و گفت: اين موضوع به دليل 

مسايل ادارى در هر دو طرف قابل قبول نيست.

اميدواريم روابط در حد كاغذ و مكاتبات باقى نماند

شباهت   به  اشاره  ضمن  نيز  افغانستان  فراه  والى  معاون 
همكارى هاى  توسعه   از  ايران  با  زبانى  و  فرهنگى  هاى 
خراسان  استان  هاى  دانشگاه   با  تحقيقاتى  و  آموزشى 
كرد:  اظهار  رسولى  يونس  محمد  كرد.  استقبال  جنوبى 
مرز  كيلومتر   193 فراه  واليت  با  جنوبى  خراسان  استان 

ها،  قابليت  و  به ظرفيت  ها  توجه  با  بايد  و  دارد  مشترك 
روابط اين دو استان تقويت شود. وى با بيان اينكه كشور 
تحريمى  و  اقتصادى  امنيتى  هاى  زمينه  در  افغانستان 
حقارت  اما  است  فقير  كشور  اين  گفت:  دارد،  مشكالتى 
را نمى پذيرد و اميدواريم روابط ما در حد كاغذ و مكاتبات 
باقى نماند و جلوه عملى به خود بگيرد. رسولى با اشاره به 
سفر استاندار خراسان جنوبى در سال گذشته به افغانستان 
و قول مساعد براى بازسازى 39 كيلومتر از جاده ترانزيتى 
ميل 78، تصريح كرد: اميدواريم اين مهم در فرصت تعيين 
شده انجام شود و همچنين خواستار تسريع در روند اجرايى 
آن هستيم. وى تأكيد كرد: بايد نشست هاى بيشترى روى 

مشكالت و چالش هاى تجارى دو طرف برگزار شود. 
اين نشست مباحث   گزارش خبرنگار ما حاكى است در 
و  جنوبى  خراسان  استان هاى  به  مربوط  موضوعات  و 
فراه افغانستان در حوزه هاى مختلف از جمله فعال سازى 
بازارچه هاى مرزى، آسفالت مسير ارتباطى سربيشه به فراه، 
برق رسانى به واليت فراه از طريق خراسان جنوبى، توسعه 
مباحث توريست درمانى، آموزش عالى، ايجاد كنسولگرى 
دو  محصوالت  معرفى  منظور  به  نمايشگاه  برگزارى  و 

استان مورد بحث و بررسى قرار گرفت. 

مسئول افغان از موانع توسعه روابط دو استان گفت:

 راه، دغدغه مسئوالن فراه

فراه  واليت  والي  معاون  ديدار  در  جنوبي  خراسان  استاندار  فرد-  كاظمى 
افغانستان گفت: دو ملت ايران و افغانستان روابط زيادي از گذشته در تمامي 
بخش ها و سطوح  مختلف داشته اند كه اين موضوع موجب روابط با كشور 

افغانستان و واليت فراه در خراسان جنوبى مى شود. 
خدمتگزار، با اشاره به ظرفيت هاى استان اظهار كرد: ظرفيت هاي اقتصادي، 
فرهنگي و اجتماعي خراسان جنوبي مي تواند به توسعه و پيشرفت در افغانستان 
كمك كند كه بايد از ظرفيت هاي موجود در استان براي توسعه روابط همه 
جانبه با افغانستان بيشتر استفاده شود. وي در ادامه به مشتركات تاريخي، ديني 
و اسالمي دو ملت اشاره و افزود:  زبان، دين، مرز، تاريخ و آداب و رسوم و سنن 
مشتركي كه وجود دارد پيوندهاي دو ملت را تعميق بخشيده و بر اساس همين 
تفكر، جمهوري اسالمي ايران بر اساس اصل تفاهم و احترام متقابل خواهان 

تعميق هرچه بيشتر اين روابط و مناسبات است. 
استاندار، با اشاره به سفر انجام شده به واليت فراه افغانستان و تفاهم نامه اي 
كه در اين سفر به امضاي استانداران فراه و خراسان جنوبي رسيده، گفت: اين 
تفاهم نامه در بخش هاي مختلف فرهنگي، دانشگاهي، سياسي، اقتصادي و... 
بود كه اميدواريم در آينده اي نزديك شاهد اجرايي شدن همه موارد موجود در 

 اين تفاهم نامه باشيم. وى، با تأكيد بر آمادگي توسعه روابط اقتصادي در تمامي 
بخش ها عنوان كرد: گام هاي اساسي تري بايد برداشته شود كه اميدواريم با 
وحدت رويه اي كه در اين رابطه وجود دارد به زودي شاهد افتتاح كنسولگري 

افغانستان در بيرجند براي تسريع و تسهيل روابط دو جانبه باشيم. 
هاي  راه  مهمترين  از  يكي  را  خصوصي  بخش  توان  از  استفاده  خدمتگزار 
رشد و توسعه اقتصادي در دو استان خراسان جنوبي و فراه دانست و تصريح 
سرمايه  انجام  به  مايل  كه  گذاراني  سرمايه  و  خصوصي  بخش  از  بايد  كرد: 
 گذاري و يا صادرات و واردات محصوالت خود به ايران و افغانستان هستند، 

حمايت هاي بيشتري صورت گيرد.

خواهان تعميق روابط با ايران و خراسان جنوبي هستيم 

معاون والي فراه افغانستان نيز در اين ديدار وحدت را رمز موفقيت امت اسالمي 
در شرايط فعلي دانست و اظهار كرد: در شرايط فعلي كه دشمنان اسالم عزم 
خود را جزم كرده اند همه بايد با حفظ وحدت و انسجام مشت محكمي بر دهان 
مستكبران و دشمنان مشترك خود بزنيم. محمد يونس رسولي، با بيان اينكه 

ايران همواره پشتيبان ملت مظلوم افغانستان بوده است، گفت: خواهان تعميق 
با  اميدواريم روابط حسنه اي كه  و  ايران و خراسان جنوبي هستيم  با  روابط 
كشور ايران داريم در تمامي سطوح توسعه پيدا كند. وي ضمن تأكيد بر اجرايي 
شدن مفاد تفاهم نامه بين استاندارخراسان جنوبي و والي واليت فراه افغانستان، 
گفت: قطعًا اين امر تأثير بسيار زيادي بر توسعه روابط اقتصادي خواهد گذاشت. 
معاون والي فراه افغانستان اظهار اميدواري كرد كه حضور سرمايه گذاران و 
تجار افغانستاني در خراسان جنوبي موجب تعميق روابط و توسعه بيش از پيش 
استان هاي خراسان جنوبي و فراه افغانستان بوده و دستاوردهاي بسيار خوبي 

در موضوع اقتصادي براي هر دو استان به همراه داشته باشد.

تأكيد بر اجرايي شدن تفاهم نامه بين استاندار و والي فراه افغانستان

شمس زاده علوى مديركل بازرسى خراسان جنوبى شد

فارس- رئيس سازمان بازرسى كل كشور طى حكمى سيدابوالقاسم شمس زاده علوى را به سمت بازرسى كل استان خراسان جنوبى منصوب كرد. در سوابق سيد ابوالقاسم 
شمس زاده علوى مدير زندان ها و اقدامات تأمينى استان هاى البرز و خوزستان مشاهده مى شود. همچنين رئيس سازمان بازرسى كل كشور طى حكمى جداگانه عليرضا ستوده 

مديركل كنونى بازرسى خراسان جنوبى را به سمت مديركل بازرسى استان سيستان و بلوچستان منصوب كرده است. 

بيان  با  جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
اينكه ساخت پروژه استاديوم 15 هزار نفرى بيرجند 
از سال 86 آغاز شده است، گفت: در بازديد مشاور 
 30 پروژه  اين  از  جمهور  رئيس  معاون  اجرايى 

ميليارد ريال به آن اختصاص يافت.
بهرام عزيززاده مقدم در گفتگو با تسنيم، اظهار كرد: 
مشاور اجرايى معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان 
مديريت و برنامه ريزى كشور از پروژه استاديوم 15 

هزار نفرى بيرجند بازديد كرد. 

به گفته وى آخرين وضعيت اين پروژه در قسمت 
ساختمانى 94 درصد پيشرفت فيزيكى با هزينه 11 
تومانى  ميليارد   8 اعتبار  كسرى  و  تومان  ميليارد 
دولت  ويژه  توجه  داد:  ادامه  مقدم  عزيززاده  است. 
ويژه  به  است  تمام  نيمه  هاى  پروژه  به  يازدهم 
پروژه هايى كه براى مردم شادابى و نشاط فراهم 
پروژه  اين  از  بازديد  در  راستا  اين  در  كه  كند  مى 
پايان  تا  ورزشگاه  تكميل  براى  ريال  ميليارد   30
مهرماه اختصاص مى يابد. وى افزود: از اين مبلغ 

پايان  تا  مابقى  و  آينده  هفته  تا  ريال  ميليارد   15
مهرماه اختصاص مى يابد. وى تصريح كرد: كمبود 
اعتبار، طوالنى شدن روند احداث و فرسايشى شدن 
ساخت، كاهش طول عمر مفيد، عدم آسفالت جاده 
و فقدان پست پاساژ برق از جمله مشكالت پروژه 

استاديوم غدير بيرجند است.
شايان ذكر است كار احداث اين پروژه از سال 86 
آغاز شده و بر اساس آخرين پيگيرى ها فاز نخست 

اين پروژه امسال به بهره بردارى مى رسد. 

30 ميليارد ريال اعتبار براى تكميل استاديوم 15 هزار نفرى بيرجند اختصاص يافت
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براى فابيوس فرش قرمز پهن نخواهد شد 

فرانسه  خارجه  وزير  فابيوس  لوران  نوشت:  لوموند 
نقشش  و  مذاكرات  در  سختگيرانه  مواضع  دليل  به 
در مسئله واردات خون هاى آلوده به ايران، پيش از 
سفر به تهران با انتقادات شديدى مواجه شده است و 

ايرانى ها براى او فرش قرمزى پهن نخواهند كرد.

كنگره به توافق ايران «نه» خواهد گفت، اما 
 اوباما با وتو آن را به تصويب خواهد رساند 
يك منبع ارشد وزارت خارجه آمريكا به المانيتور گفت، 
دولت آمريكا از هيچ تالشى براى قانع كردن كنگره 
كرد.  نخواهد  فروگذارى  توافق  اين  تصويب  براى 
اين منبع افزود: ما ترديدى نداريم اين توافق احتماال 
اعتبار  اما  با وتوى رئيس جمهور تصويب خواهد شد 
برابر  در  ما  اعتبار  همچنين  و  ما  خاورميانه  سياست 

شركاى جهانى پنج به عالوه يك در خطر است.

اسرائيل : هيچكس اجازه ندارد ما را 
بر سر مسئله توافق ايران تهديد كند     

وزير انرژى رژيم صهيونيستى، تهديد جان كرى را كه 
گفته بود اگر كنگره آمريكا موافقتنامه هسته اى به دست 
آمده با ايران را تاييد نكند اسرائيل ممكن است با انزوا 
روبرو شود، رد كرد. وى افزود: ديدگاه اسرائيل در مورد 
مسئله هسته اى ايران كه با امنيت و موجوديت اسرائيل 
در ارتباط مى باشد، روشن است و هيچكس اجازه ندارد 

ما را بر سر اين موضوع تهديد كند.

سناتور آمريكايى : اجازه دهيد بدترين 
چيز را درباره پارچين بگويم

جلسه  در  ريش  جيم  سناتور  نيوز  فاكس  گزارش  به 
پرسش و پاسخ كميته روابط خارجى سنا گفت: اجازه 
دهيد بدترين چيز را درباره پارچين بگويم. آن چيزى 
با آنها موافقت  كه شما (نمايندگان دولت در جلسه) 
آنجا  توانيم در  كرديد طورى است كه ما حتى نمى 
نمونه بردارى داشته باشيم. آژانس بين المللى انرژى 
آنها  كند.  بردارى  نمونه  آنجا  در  تواند  نمى  اتمى 
باشند كه  قادر  ها) مى خواهند كه خودشان  (ايرانى 
در آنجا (نمونه ها را) آزمايش كنند، اين چيزى است 
كه حتى(در آزمايش دوپينگ) براى ليگ ملى فوتبال 
آمريكا نيز قابل قبول نيست. چطور در دنيا ممكن است 
كند.  آزمايش  خودش  كه  باشد  ايران  مثل  كشورى 
بنابراين گزارش، جان بولتون نماينده اسبق آمريكا در 
سازمان ملل نيز در اين خصوص گفت: اين ايده كه 
 شاهد آن باشيم كه ايرانى ها خودشان نمونه بردارى 

كنند، خنده آور و بسيار خطرناك است.

داعش: به زودى پرچممان را بر فراز
 كاخ سفيد نصب مى كنيم 

 پايگاه آمريكايى «نشنال ريويو» در خبرى اعالم كرد 
كه گروه تروريستى داعش، دولت آمريكا را تهديد كرده 
به  كاخ سفيد  فراز ساختمان  بر  پرچم خود  زودى  به 
اهتزاز در مى آورد. پايگاه ريويو گزارش داد كه داعش، 

اتريش را نيز به اشغال اين كشور تهديد كرده است.

 اصالح طلبان اصرار نكنند؛ فلز ناطق نورى اصولگراست

تأكيد  ناطق نورى  سياسى  گرايش  درباره  باهنر  محمدرضا 
ناطق نورى  بگويند  كه  دارند  اصرار  اصالح طلبان  كرد: 
فلزش  ناطق نورى  نه  مى گوييم  ما  ولى  است  اصالح طلب 
ناطق نورى  آقاى  كه  داريم  اصرار  ما  است،  اصولگرايى 
اگر  آغاز كند و مطمئن هستيم كه  را  فعاليت سياسى خود 
وارد فعاليت سياسى شود حتما اصولگرا خواهد بود؛ برخى از دوستان كه ايشان 

را اصالح طلب مى دانند مسائلى را كه ما مى دانيم نمى دانند.

زنده كردن خون هاى آلوده از سر نوع دوستى نيست 

ايدز  به  ابتال  پرونده  سيدحسن هاشمى در مورد مطرح شدن 
خارجه  وزير  فابيوس  لوران  سفر  آستانه  در  هموفيلى  بيماران 
اى  هسته  توافق  اما  نيستم  ديپلمات  گفت:  ايران  به  فرانسه 
دستاورد ارزشمندى براى كشور است. وزير بهداشت تصريح كرد: 
پرونده كردن پرونده فرآورده  هاى خونى آلوده همزمان با توافق 
هسته اى و مخالفت با سفر فابيوس به ايران از سر نوع دوستى و خيرخواهى نيست، بلكه 

اين پرونده بيشتر چهره سياسى پيدا كرده است.

استقبال جهانگيرى از شكايت احمدى نژاد  

 در پى اظهارات وكيل رئيس جمهور سابق مبنى بر 
شكايت محمود احمدى نژاد از آقاى اسحاق جهانگيرى 
كرده  اعالم  ايشان  دفتر  جمهور،  رئيس  اول  معاون 
است: « از طرح شكايت آقاى احمدى نژاد در دستگاه 
سوء  و  تخلفات  مستندات  و  نموده  استقبال   قضايى 
به مرجع قضايى  را  نژاد  احمدى  آقاى  مديريت هاى 

تسليم خواهيم كرد.»

مطهرى : مجلس براى «تأييد» يا «رد» متن 
جمع بندى مذاكرات مختار است

متن  اينكه  بر  تأكيد  با  تهران،  نماينده  مطهرى 
جمع بندى مذاكرات هسته اى بايد در مجلس بررسى 
شود، تصريح كرد: نمايندگان مجلس پس از بررسى 
متن برجام مى توانند آن را تأييد يا رد كنند. وى بر 
همين اساس اظهار كرد: مجلس مصالح كشور را در 
نظر مى گيرد و شوراى عالى امنيت ملى هم نمى تواند 

جاى مجلس تصميم بگيرد.

 چند گروه تندروى اصالح طلب دنبال 
كانديداتورى رد صالحيت  شده ها هستند 

دبيركل حزب مردمى اصالحات گفت : اگر ائتالف ما 
با شوراى هماهنگى صورت نگيرد ما در سراسر كشور 
آمادگى  ما  افزود:  فومنى  مى كنيم.  معرفى  كانديدا 
داريم با شوراى هماهنگى ائتالف كنيم اما چند گروه 
كه  هستند  مجموعه  اين  داخل  در  افراطى  تندروى 
به دنبال كانديداتورى تندروها و رد صالحيت  شده ها 

براى انتخابات مجلس دهم هستند.

يادتان باشد دستان نماينده چه دولتى را 
در برابر چشمان مردم در دست مى گيريد

وزير  حضور  به  مجلس  نماينده  رسايى  حميد 
در  وى  كرد.  انتقاد  ايران  به  فرانسه  امورخارجه 
نبريد  ياد  از  نوشت:  اينستاگرامش  شخصى  صفحه 
كه دستان نماينده دولتى(فرانسه) را در برابر چشمان 
كه  گرفت  خواهيد  دست  در  ايران  مسلمان  مردم 
وقتى نشريه شارلى ابدو به رسول خدا توهين كرده 

بود، از آن نشريه حمايت مالى كردند.

دولت مى خواهد هميشه ما را بدهكار 
خود جلوه دهد؛ اهداف اينها سياسى است!

اخير  انتقادات  به  اشاره  با  صداوسيما  سازمان  رئيس 
دولت نسبت به رويكرد صداوسيما در انعكاس نظرات 
مخالفان مذاكرات هسته اى، اظهار كرد: نگاهى بين 
برخى از دولتى ها نسبت به صداوسيما وجود دارد كه 
معتقدند بايد آنقدر سطح توقع از صداوسيما باال رود 
تا  شود  داده  جلوه  بدهكار  هميشه  سازمان  اين  كه 
دولت به وظايف قانونى خود در قبال رسانه ملى براى 
تأمين بودجه آن عمل نكند؛ لذا اهداف دولت و چنين 

اظهاراتى سياسى بوده و واقعى نيست.

امور  وزير  معاون  عراقچى  عباس  سيد 
درباره كيفيت  به سوالى  پاسخ  در  خارجه 
گفت:  سوئيفت،  تحريم  شدن  برداشته 
در  كامل  طور  به  موضوع  اين   تكليف 
جمع بندى مذاكرات هسته اى روشن شده 
افزود: سوئيفت تحريمى عليه  است. وى 
بلكه شركت  ايرانى نيست،  اتباع  ايران و 
خصوصى است كه كار تبادل ايمن بانكى 
نامشان  اما كسانى كه  انجام مى دهد  را 
در فهرست تحريم شوراى امنيت يا اروپا 
سوئيفت  خدمات  از  است  بوده  آمريكا  و 
محروم شدند. عراقچى گفت: خروج اسامى 
اين افراد از فهرست تحريم و ارائه خدمات 
شود  مى  انجام  مرحله  دو  در   سوئيفت 
و  ارگان  نهاد،   800 نخست  نوبت  در  و 
و  توافق  اجراى  برنامه  طبق  ايرانى  فرد 
در روز اجرا از اين فهرست خارج خواهند 
شد. معاون وزير امور خارجه افزود: تعداد 
فهرست هاى  در  كه  افراد  از  معدودى 
خدمات  دريافت  از  مى مانند  باقى  تحريم 
امر  كه  شوند  مى  محروم   سوئيفت 

فوق العاده اى نيست.

اكنون هيچ تحريم سوئيفت 
عليه ما نيست

عراقچى گفت: اكنون هيچ تحريم سوئيفت 

خارجه  امور  وزير  معاون  نيست.  ما  عليه 
همچنين در ديدار با معاون و مديران خبر 
صدا و سيما، گفت: ديپلماسى و رسانه دو 
اهداف  پيشبرد  در  مكمل  و  مهم  بازوى 
همفكرى  جلسه  اين  در  و  كشورند  ملى 

خوبى ميان اين دو صورت گرفت. 
عباس عراقچى در گفت و گو با خانه ملت  

الحاقى و نگاه  نيز درباره اجراى پروتكل 
توافق وين به اجراى اين موضوع از جانب 
ايران گفت: پروتكل الحاقى يك استاندارد 
شناخته شده بين المللى است كه بيش از 
140 كشور به آن ملحق شدند در توافق 
به  ايران  كه  شده  بينى  پيش  هم  وين 

صورت داوطلبانه آن را اجرا خواهد كرد.
المللى وزارت  بين  و  امور حقوقى  معاون 
افزود:  مطلب  اين  ادامه  در  خارجه  امور 

زمانى كه تحريم هاى كنگره لغو شوند در 
آن زمان هم مجلس شوراى اسالمى  اگر 
تمايل داشته باشد مى تواند آن را بررسى 

و در صورت صالحديد تصويب كند.
نظر  از  كرد:  تصريح  چنين  هم  عراقچى 
ما دسترسى ها و مواردى كه در پروتكل 
هاى  عرف  و  استانداردها  است  الحاقى 

متعارف و شناخته شده بين المللى است و 
بنابراين با اجراى آن ها مشكلى نخواهيم 
مطرح  مباحث  خصوص  در  وى  داشت. 
شده در مورد بازديد از پارچين نيز گفت: 
بحث مسائل مربوط به گذشته كه از نظر 
احتمالى  ابعاد  عنوان  به  غلط  به  آژانس 
و  ايران  بين  شود  مى  شناخته  نظامى 
جديدى  راه  نقشه  و  شده  بحث  آژانس 
امضا شده كه آمانو و صالحى  آقاى   بين 

كه  ترتيباتى  و  آن  اساس  بر  ا...  شاء  ان 
هست حل و فصل خواهد شد.

مسير راه در راستاى توافقات 
قبلى است با يك نقشه راه جديد 

امور  المللى وزارت  بين  و  معاون حقوقى 
خارجه گفت: مسير راه در راستاى همان 
توافقات قبلى است با يك نقشه راه جديد 
كه  آن  به  مربوط  ضمايم  از  بعضى  با  و 
براى  است  آژانس  و  ايران  بين  اسناد 
هيچ  اينكه  كما  نشده  منتشر  هم  همين 
كشورى اسناد بين خود و آژانس را منتشر 

نمى كند.

متن رسمى برجام در اختيار 
نمايندگان قرار گيرد

مردم  نماينده  فراهانى  اميرآبادى  مهدى 
بررسى  خصوص  در  نيز  مجلس  در  قم 
توافق توسط نمايندگان گفت : ترجمه متن 
برجام كه توسط وزير امور خارجه به هيئت 
رئيسه مجلس تحويل داده شد در اختيار 
نمايندگان قرار نگرفته و ما منتظر هستيم 
تا ترجمه رسمى اين متن منتشر و وزارت 
خارجه آن را تأييد كند و متن ترجمه شده 

در اختيار نمايندگان قرار گيرد.

مسير راه در راستاى توافقات قبلى است با يك نقشه راه جديد 

عراقچى : هيچ تحريم بانكى عليه ما وجود ندارد

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى
ساخـت سوله و تيـر ورق  

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

عيد سعيد فطر بر تمامى همشهريان ، خيرين و همكاران

موسسه خيريه 

مهر مانــدگار
 مبارك باد

شماره حساب هاى موسسه براى اهداى كمك هاى مردمى 

0104994494007 سيبا (ملى)  

 21515875169 جام (ملت)
 www.mehrmc.ir  وب سايت موسسه

 آدرس و شماره تماس دفتر مركزى: طالقانى2 - ساختمان آلما 
واحد 403                 056-32211826

فروش ويژه         فروش ويژه        
اقساط 10 ماهه 
بدون افزايش قيمت و پيش پرداخت
  11 سال سابقه فعاليت
  تعميرات تخصصى
  3 فيلتر بخر 4 فيلتر ببر

آب شيرين كن مروج
دفتر مركزى: بيرجند – بين معلم 44 و چهارراه 
قنادى طوس   09151615329- 32442272 
دفتر نهبندان: 09152509960  -  فرشيد فيروز ى

ديگر نگران رسوب شيرآالت خود نباشيد
تصفيه ورودى ساختمان  فقط 395000 تومان

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:
نگهدارى  (ع)  اكبر  على  حضرت  توانبخشى  خيريه  موسسه 

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

گذشته  سنوات  همچون  دارد  آمادگى  و  است  دار  عهده 

نذورات نقدى و غير نقدى شما را 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

رستوران با موقعيت عالى
و تمامى امكانات با قيمت 

توافقى به علت تغيير شغل 
واگذار مى شود.
09375765115
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امالك و مستغالت

فروش منزل نواب صفوى با 500 متر 
كارگاهى حاشيه معصوميه يامعاوضه

 با مشهد 09155619708

فروش آپارتمان ارتش بلوارناصرى 
113مترمفيدفى كارشناسى

09151633202

فروش منزل وياليى شمس آباد
130متر،85مترزيربنا،نوساز

فى توافقى 09014075953

زمين فروشى يامعاوضه 
دراميرآباد 250متر شمالى زيرفى 

 09155614099

يك باب منزل در شكراب به 
متراژ130مترزيربنا100متر 

فى : 45 م 09357508360 

يك واحد مسكونى طبقه اول
 شوكت آباد تحويلى خاك گچ
فى مناسب 09353294743

آپارتمان 75 متر، دوخوابه طبقه سوم 
مهرشهر25م وام فى 33م معاوضه 
با ماشين سبك09159658433

پيش فروش آپارتمان 110 مترى 
ظفر بصورت اقساطى
09151613167

فروش باغ 1300 متر با انواع
 درخت ميوه چندساله دارى استخر
روستاى بيجار09159391781

امتياز مسكن مهر8ميليون واريز 
14ميليون.8م نقد الباقى قسط

معاوضه باخودرو 09128639016

واحدآپارتمان 75م تك خواب 
فى62م با12م وام معصوميه

09151600337

خريدار واحد دادگسترى
 واقع در الهيه

09159656412 

فروش فورى امتياز آپارتمان پروژه 
نگين ارتش در معصوميه،واريزى 

12/800فى 14م 09303402797

خريدار منزل وياليى نرجس 2 بشرط 
معاوضه بادوملك كوچكتر در مهرشهر 

وموسى بن جعفر 09158625935

فروش انواع زمين درمحل 
چاه برزگانى وروستاى مزگ 

09388974795

160 متر زمين فروشى اميرآباد 
فى15م

 09362358096 

 امتياز آپارتمان 90مترى
 صياد شيرازى فروشى
 09151642874 

فروش منزل مسكونى قديمى
 مدرس متراژ104مترمربع به125م

09153636804

فروش يا معاوضه 420 متر زمين 
داراى 18 متر تجارى نبش بيست 
مترى اول مدرس 09386232965

آپارتمان 165 مترى - امكانات 
لوكس - غفارى فى: كارشناسى 
قابل معاوضه 09159626514

پيش فروش آپارتمان 90 مترى  
تحويلى برج 8 - دوكله - مترى 

09155629832 1/600

منزل وياليى زمين 75متربنا140متر 
تجارى 14متر دردوطبق معصوميه 

فى130م 09151600337

فروش 2قطعه زمين1700مترى 
وياليى مشجر،حاشيه جاده تقاب

 09191044920

فروشى،زمين 150مترى 
دهنه6مترى،جنوبى مهرشهر 

09159639500

آپارتمان چهكند 50متر تكميل
 (كابينت هود آبگرمكن كمدديوارى)
38م نقد+20م وام09156667648

يك واحد مسكونى طبقه اول از 
خانه هاى بنياد مسكن شوكت آباد

فى مناسب 09157407900

آپارتمان فروشى85مترى.سايت 
ادارى.فول امكانات.فى كارشناسى

09153635526

آپارتمان 75 مترى با كليه امكانات 
فى:  58 م بلوار مجيديه مجتمع 

فرهنگيان09381854959

آپارتمان 114 مترى بسيار شيك 
مدرس 68 ساختمان نيايش يا 
معاوضه با خودرو09151611494

منزل فروشى دوبلكس 82متر 
اسكلت شمالى ماشين رو واقع 
درحاجى آباد 09157203318

فروش امتيازفرهنگيان 
صيادشيرازى13م واريزى 

 09301209479

فروش يا معاوضه مغازه حاشيه 
امامت فى كارشناسى 

 09155613291

فروش2قطعه زمين120مترى 
بسيجيان دشت على آباديامعاوضه 

باماشين09159617233
 

آپارتمان فروشى :78متر سنددار 
امامت 47فى100ميليون+7ميليون 

وام 09158671542

خريدار زمين در حاشيه شهر 
با قيمت ده ميليون 
 09361799103

منزل فروشى 300 متر زمين
توحيد -  فى كارشناسى

 09158609914

امتياز آپارتمان- خيابان شهيد ناصرى 
فاز2ارتش واريزى مبلغ30ميليون 

فى توافقى09353242617

آپارتمان بلوك 1 فاز3شهردارى 
حاشيه بلوار ميالد85متر 

فى: كارشناسى 09151632577

آپارتمان 110متر زيربنا در دو 
واحدطبقه اول خ دولت فاز ارتش
 فى: كارشناسى 09157566606

فروش ملك تجارى مسكونى واقع 
در روبروى رسالت 10 ،يا معاوضه 
با ملك مشهد 09154509414

باغ فروشى دستگرد بانيم ساعت
 آب چاه و120نهال پسته معاوضه با

سپرده ميزان 09153625090

منزل فروشى شهرك بعثت-250 
متر-زير بنا 300 متر- دونبش تا 

فى 270 م  09157210513

منزل مسكونى دو طبقه زمين متر زمين 
فى 150 مهرشهر يامعاوضه بازمين 
يامنزل كوچكتر 09159652193

   فروش   زمين130مترى .محدوده 
خاكى اميرآباد.تاييد اصالت شده . 

فى:  30م 09151638937

فروش ومعاوضه واحدمسكونى، 
تجارى 360مترى معصوميه باال 
فى: 430م  09155625452  

فروش منزل وياليى
2طبقه واقع درامامت

فى220ميليون 09157926879 

فروش منزل وياليى دو طبقه - 225 
متر زيربنا - اميرآباد  يا معاوضه با ملك 

09151608918

فروش يك مجتمع مسكونى ويك 
سوئيت35مترى باپاركينگ وانبارى

مدرس 09151207846 

منزل فروشى درسجادشهر
فلكه دوم يا معاوضه  بامهرشهر 
فى كارشناسى09151607201 

فروش آپارتمان75 مترى مولوى 
طبقه اول پيلوت دار موقعيت عالى 

فى: 42 م. 09151605345 

 وياليى دوبلكس 240 زمين 350 
بنا دربرقى نما الومنيوم فول امكانات 

 09153613797

منزل وياليى مهرشهر دونبش متراژ 
زمين 107متر و90مترزيربنا قولنامه اى 

فى كارشناسى 09158625935

 فروش يك واحد آپارتمان92متر خ 
پرستار از مجموعه 8 واحدى آسانسور 

09153626412

آپارتمان فروشى سايت ادارى 
طبقه پنجم تكميل 75 ميليون 

 09151649019

يك قطعه زمين مزروعى3500 
متر،دشت بجدبا40دقيقه آب چاه 

فى توافقى 09158605054

160فروشى حدودا 500 مترزمين 
ورودى روستاى مرك

 فى: كارشناسى 09157201840

فروش منزل حاجى آباد ، 100 متر
دوخوابه فول امكانات فى54م نقد،يا 
معاوضه با خودرو   09157566375 

فروش تيپ2 بلوارشهيد ناصرى
 از تيپ2  ،  115مترمفيد

چهارراه غفارى  09338107289

فروش يا معاوضه مغازه حاشيه
 امامت نبش امامت 26 

فى كارشناسى  09155613291

منزل فروشى 2طبقه با كليه امكانات 
وتازه ساز اميرآباد يامعاوضه با شهر
فى165م    09157407660

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

فروش يك باب مغازه 
متراژ 96متر تجارى، آرين شهر 

فى 95م09151648471

منزل فروشى شمس آباد
دوطبقه دونبش

09159611557 

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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رهن و اجاره

آپارتمان فرهنگيان خيابان ميالد
 2م رهن200 اجاره ترجيحا

براى زوج جوان. 09158658114

محوطه 1200 مترى ،چهار ديوارى
 شده، داراى اتاق نگهبانى و سوله، برق 
 اجاره داده ميشود 09397640303

يك واحدآپارتمان2خواب بلوار 
جماران رهن داده مى شود

10م50كرايه 09153633509

واحد اجاره .فول امكانات . طبقه 2 
رو پيلوت. رهن كامل به كارشناسى  

09155638083

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

09159627967

نيازمندمنزلى واقع درسطح 
شهربااجاره 130هزارتومان هستيم

09159651096

واحد 160مترى نوسازو لوكس 
حاشيه محالتى رهن و اجاره 

09151605911

آپارتمان اجاره اى 75مترى واقع 
دراول سجادشهر. به 1م پيش 
و200ت اجاره 09384013217

منزل ياآپارتمان اجاره اى 500اجاره 
و2م پيش درخيابان معلم ياآزادگان 

نيازمنديم. 09304244856 

سوئيت اجاره اى در محدوده 
دانشگاه آزاد داريم
09153633509

يك واحد 60 مترى در خيابان عدل 
جهت سكونت يا دفتر شركت اجاره 

داده ميشود. 09371215096

رايانه و همراه

فروشى فورى: كامپيوترخانگى 
فقط200هزارتومان
 09380401322 

فروشى لپ تاب يامعاوضه 
باموتورلطفاپيامك بزنيد  

09336395996

دوعددتبلت ديمو نو استفاده نشده 
به قيمت مناسب
09354672367 

جوياى كار

به يك طراح و تدوين گر 
حرفه اى نيازمنديم. 

09378141602

به يك نفر آشنا با نرم افزار فتوشاپ 
و يا نرم افزارهاى تدوين نيازمنديم 

09151631098

به چندنفربازارياب حضورى 
براى كاركارتبليغاتى نيازمنديم. 

 09152651699

به يك نفر براى نگهدارى از 
بچه درساعت ادارى نيازمندم 

 09153634751

به چندين نيروى كارى ماهر 
جهت كار در كارواش نيازمنديم 

 09358994585

به تعدادى آشپز ماهرنيازمنديم 
آشپزخانه بيمارستان تأمين اجتماعى 

09155628836

جوان 18ساله فارغ تحصيل 
رشته ساختمان جوياى كار 

 09016820139

راننده پايه يك باكليه مدارك 
آماده همكارى بانهادهاواشخاص 

09156669748

جوياى كار
09156648806

كارشناس مديريت بازرگانى مسلط به 
كامپيوتر و حسابدارى آماده همكارى 

درشيفت عصر09156280751

دونوجوان 18ساله جوياى كار
«ترجيحأمحدوده مهرشهر»

09154955896-09394963907

به تعدادى راننده با خودروى
 دوگانه و بصورت ثابت و تمام وقت 

نيازمنديم 09385614996 

جوانى27ساله جوياى 
كارباگواهينامه ماشين 

وموتورسيكلت09358751787

راننده پايه يك باكليه مدارك 
آماده همكارى باشماسن34   

 09156669748

جويايى كارجوانى20ساله 
دانشجوجويايى كاردرشيفت شب 

 09017824286

نيازمنديم
كارگر يا همكار براى كارواش

09016975611

به تعدادى كارگر براى كار 
در معدن نياز منديم 

09399854048

تعدادى راننده با ماشين به 
صورت تمام وقت و نيمه وقت 

نيازمنديم09155619072

جوانى 30 ساله با خودرو ال90
 آماده همكارى با اورگانهاى دولتى 

و خصوصى 09157976748

جوانى20ساله دانشجو
درشيفت شب آماده به كار

09017824286

راننده پايه يك
با تمامى مدارك آماده همكارى 

09156669748

به يك نفر با تجربه جهت نگهدارى 
ازكودك در منزل با حقوق مكفى 

نيازمنديم09016820066

راننده پايه يك،فنى
 جوياى كار

09155611860 
 

جوانى هستم 23ساله داراى 
گواهينامه جوياى كار در بيرجند 

09361449935

لوازم منزل

چرخ خياطى مارشال دستى 
فى 80 وميز تلوزيون فرفوژه 50 

09154963660

يخچال فريزر امرسان دو قلو 
به فروش ميرسد
09357144602

يك عدد اتو بخار نو (آكبند)
فروشى به قيمت مناسب 

09159610361

فروش مقدارى آبگيرظرف ودستگيره 
واسكاچ ودمكنى تيكه دوزى شده 

09157218219

فروش كمدتلويزيون(100)
بوفه(180)كمدجاكفشى وجالباسى 

سرهم(100) 09156668168

يخچال ايستاده الكترو پويا نو 
صفر زير قيمت فورى

09155611601

يخچال 12فوت پارس نو (آكبند) 
فروشى به مبلغ يك ميليون وپنجاه 

هزارتومان. 09151613869

متفرقه

فروشى باربند اسپرت پژو 206 
نقره اى سالم و تميز و آماده نصب

09151609353

فروش چهار دست روكش صندلى 
فابريك پرادو، كمرى،زانتيا در حد نو.. 

09373417877

فروش چندجفت
 الستيك كاركرده پرايدوپژو 

09151600341

 فروش اجناس پوشاك مردانه 
زير قيمت،پيامك بزنيد

0915771043

يك عدد ماشين شارژى دو نفره 
فروشى فى 650 
09358089130

فروش مرغدارى،15000،امكانات 
كامل،با قيمت مناسب،نقد و قسط

09156700520

كارواش فروشى با موقعيت عالى در 
شعبانيه فى +3تومن پول پيش 20م

09105469391

خريدارتفنگ بادى 5/5
و دستگاه جوش كوچك

 09151600341 

فروش پيتزاساندويچ تپل با 
10سال سابقه قيمت توافقى 

09151609788
 

فروشى دوعدد
 تابلو led مرغ وماهى 

09155628381

فروش فريزر شش درب كم كار 
كم مصرف جديد جهت استفاده

 در سوپر ماركت 09159688198

يك عدد آبسردكن
 ادارى نيازمنديم. 
09398665804

فروش تعدادى
 جوجه شتر مرغ يك ماهه

 09355615115

فروش تمامى لوازم كابينت 
سازى دستگاه خم نقطه جوش 

وغيره09153613862

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايد فروشى مدل 86 دوگانه كارخانه 
تخفيف بيمه كامل دوررنگ سفيد

09159632317

فروش يك دستگاه پرايدمشكى 
دوگانه مدل84،نقدوشرايطى 

09367397952

فروش هاچ بك مشكى 87
هيدروليك فنى سالم فى 12

09354672325

خريدار141تميز كم كار
مدل 85_90   
09158626462

پرايد سفيد دوگانه،انژكتورمدل 
83 بيمه تا آخر بهمن فى نه ونيم، 

09159624680

فروش پرايد خانگى تميزمدل 
84بدون رنگ كامل قابل معاوضه 

بادوگانه09153624802

فروش پرايد مدل 77دودى بدون 
رنگ الستيك كامل سند تك برگ 

09361796387

پرايد نقره اى مدل86 تمام رنگ
 فنى سالم بيمه1ماه 8500

09358685242

فروش هاج بك مشكى 
87 هيدروليك تميزفى 12   

 09354672325

پرايد 79 سفيد دوررنگ
 فى 6700000        

09158648038

پرايد مدل 76خانگى كم
كار تميز بيمه برج8  الستيك نو 
قيمت 6700   09153624494

فروش پرايدسفيدرنگ مدل85.
تخفيف كامل بيمه.دوتيكه رنگ 

موتوروشاسى سالم09159616993

پرايد مدل 86تا87بى رنگ 
خريدارم نقدى پايه دوگانه تا12م 

09385614654

پرايد فروشى مدل 84 دو تكه رنگ 
.دوگانه بيمه برج 9 رنگ سفيد 

09159617609

خريدار پرايد با
 موتور معيوب

09336348732 

ماشين 132سفيد مدل 89
 بدون رنگ قيمت توافقى

09158615043

فروش پرايد مدل 86، دوگانه, 
بدون رنگ.

فى توافقى09159626923

خريدار پرايد 79 تا 83
تاقيمت 7م هستم
09152694134 

پرايد 141 نقره اى 
بيمه تا آخر سال .مدل 86 
فروشى09151649019

خودرو پژو

پژوه پارس مدل 90نقره اى الستيك 
وبيمه كامل بدون رنگ 27,300 م

09151608039

   405 فروشى مدل 89 مشكى
 بدون رنگ فنى سالم فى 23 م 
يا معاوضه با خودرو 09155623167

آردى85دوررنگ سفيددوگانه
بيمه كامل فى8م فورى

09156662696 

 فروش پژو405رنگ نقره اى مدل 
89بيرنگ بيمه يازده ماه قيمت 

توافقى09128995241

فروش 206 .مشكى.مدل 83
دوگلگير وكاپوت رنگ

 فى:  14 م 09155615507 

پژوپارس مدل 85رنگ سفيد
فنى سالم .بيمه كامل .فى 23م 

 09157283965

پژوپارس مدل 83 دوگانه
 كاپوت  و يك گلگير رنگ

 فى كارشناس 09155612807

فروش پژو 405 نقره اى مدل 85 
بيمه تا 10برج 7 الستيك 70 % 

تميز09361796387

پژو405 مدل 87 نقره اى يك درب 
تعويض فنىسالم بيمه تابرج 9 
فىتوافقى  09155293678

فروش پژو206سفيد94بدون رنگ 
بسيارتميزروكش كفپوش

فى:  توافقى 09105037566

پژوپارس سفيد مدل 85 بيمه و 
تخفيف دارد سه تيكه رنگ فروش
 يا معامله با دوگانه 09155614780

پژو روا فروشى مدل 87 نقره اى 
دوگانه كارخانه بى رنگ .12,200  

 09395274303

فروش آردى مدل 82هيدروليك
قيمت توافقى

09105453321

خريدارم؛پژو405صفر،دوگانه سوز
معاوضه باپرايد84؛الباقى 
نقدى09157418930

فروش فورى پژو پارس سفيد
 مدل 89بدون رنگ 

09151636005

 206-مدل 84 بيمه9ماه 
تخفيف كامل قيمت توافقى 

09159624728

خودرو متفرقه

زانتيامدل 87نقره اى يك لكه رنگ 
بيمه 11ماه زيرپاعالى   فى كارشناسى

09151633202

پيكان مدل 80 5مليون تومان 
بيمه از اول تخفيف الستيك جلو 

نو09159634478 

پيكان مدل 74بيمه 10 ماه
 فى 4500

09105480249

سوارى پيكان مدل 83 فنى عالى 
بيمه والستيك فول 

دوگانه سى ان جى 09158625935 

فروشى وانت مدل1388 بى 
رنگ تك گانه فنى سالم فى9 م    

09159625495

پيكان وانت 84 سالم تميز الستيك 
بيمه تخفيف كامل فى توافقى

09153611920

پى كى مدل 85اتاق جديد
معاوضه با وانت پيكان

09355571508

دوچرخه كوهستان،نو،تمام قطعات 
بهترين مارك قيمت 680 تومان

09156635664

فروشى سمند مدل86نقره اى
بدون رنگ ،بيمه تا پايان سال

09389132142

وانت87دوگانه كارخونه الستيك نو 
بيمه كامل تازه تعمير9/500

09014801596
 

فروش يامعاوضه سمند86 دوگانه 
باپرايدهاج بك يا111

09128995241

فروش هندا ليفان 125مدل 88 
الستيك نو فى 1م.
09395618105

پيكان وانت مدل 75ده سال 
تخفيف بيمه فنى سالم. تمام رنگ. 

فى : 5500. 09370228243 

فروش متورسيكلت125 نامى 
(پالستيكى) مدل 90بيمه12/94

فى 18 م 09159658433

فروشى موتور طرح هندا
 مدل 85   فى: 550
 09011479455

فروش پى كى نقره اى سالم بى 
رنگ 11ماه بيمه 3سال تخفيف 
قيمت7200    09157233705

فروش سمندال ايكس سفيد 
تك گانه مدل90 فى23/500 م 

 09156635072

فروشى ال نود فول پارس خودرو 
سفيد صفر قيمت توافقى

09155045346

سمند دوگانه85,بيمه6ماه رنگ دارد 
فى:14م نقد و اقساط 
 09154071025

وانت پيكان
 مدل 89 تا 92 خريداريم. 

09366095315

 ماشين پى كى نقره اى مدل 
84يكسال بيمه الستيك نو 
فى 7200 09157579145

دوچرخه ويوا26مدل تراول.تنه 
شيب قطعات همه شيمانو.

500تومن 09150610724

خودرو ماتيزمدل 79دور رنگ 
بيمه تا پايان سال فنىسالم 
فى توافقى9155293678 

موتورشوكا مدل 90  بيمه تا8 
 تميز- فى 2500 م
09157210513

پى كى نوك مدادى.بدون رنگ
فى:  5/300 م

09158605069

MVM 530، فوق العاده تميز
وسالم مشكى مدل 90

8018 561 0936


