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بررسى پيشنهاد پرداخت وام 80 
ميليونى مسكن به مجردها

 صادقي مديرکل اعتبارات بانک مرکزي در گفتگو با 
فارس، با اشاره به بررسي پيشنهاد بانک مسکن براي 
تغيير شرايط اعطاي تسهيالت وام مسکن ۸۰ ميليون 
توماني، گفت: حذف شرط تأهل و مشمول شدن افراد 

۱۸ سال به باال از محورهاي اين پيشنهاد است. 

  مرخصى 9 ماهه زايمان در وزارت 
بهداشت و آموزش وپرورش اجرا شد

 ايرنا: اسماعيل مطلق، رئيس مرکز سالمت خانواده، 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مدارس  و  جمعيت 
پزشکي گفت: مرخصي ٩ ماه زايمان براي زنان و دو 
 هفته اي براي پدران پس از تولد فرزند، در وزارتخانه هاي 

بهداشت و آموزش وپرورش اجرا شده است. 

ارسال بخشنامه بازنشستگى
  پيش از موعد فرهنگيان

وزارت  پشتيباني  و  مديريت  توسعه  معاون  بطحايي 
ارسال  از  ايسنا،  با  گفتگو  در  پرورش  و  آموزش 
بخشنامه بازنشستگي پيش از موعد فرهنگيان بدون 

سنوات ارفاقي، به سراسر کشور خبر داد.

افزايش سهميه حج از سال آينده

رئيس سازمان حج و زيارت گفت: سهميه حج تمتع از 
سال آينده افزايش مي يابد. به گزارش مهر، اوحدي گفت: 
سهميه حج در سه سال گذشته به دليل پروژه بزرگ 
مسجد الحرام ۲۰ درصد کاهش يافته بود و با توجه به 
اينکه امسال آخرين سال اجراي اين طرح است اميدواريم 
طبق وعده داده شده اين کسري سهميه برگشت داده شود 

و ما بتوانيم صف طويل حج تمتع را کاهش دهيم.

قوانين خودساخته در استان حذف شود

نشست خبري حجت االسالم حسن روحاني، رئيس جمهور به مناسبت هفته دولت روز گذشته با حضور 
رسانه هاي داخلي و خارجي در نهاد رياست جمهوري برگزار شد. در اين نشست رئيس جمهور گفت : 
دولت يازدهم به نيمه راه خود رسيده است. دو سال از اين افتخار براي دولت که مردم بار مسئوليت را به 
اين دولت سپردند، مي گذرد. اگر من بخواهم اين راه را با يک جمله تبيين کنم اين راه براي ايجاد آرامش 
و ثبات براي بخش هاي مختلف جامعه بود. ما از يک دولتي که با التهاب با مشکالت فراوان در بخش 
وحدت اجتماعي در سياست خارجي در مسايل خارجي روبرو بود، حرکت کرديم به سمت يک دولت مستقر 
با ثبات. دولتي که همه تالش خود را به کار برد تا در قدم اول در سياست داخلي زخم جديدي را ايجاد 

نکند و بر زخم هاي گذشته مرهم بگذارد. ( ادامه در صفحه ٢ ) 

رئيس جمهور  :
 اميدواريم انتخابات مجلس 

رقابتى تر و با احساس 
سالمت بيشتر باشد

ستاد ويژه هفته
 بانكدارى اسالمى بانك
 مهر اقتصاد با حضور امام جمعه 
تهران آغاز به كار كرد

صفحه ٤
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مسئول بسيج سازندگى خراسان جنوبى :
 

يكى از مسئوالن ارشد استاندارى، رئيس ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى شود

در ششمين روز از هفته دولت انجام شد 

افتتاح پروژه هاى درميان
با حضور استاندار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 رشته كدرشته
 مترجمي خبر انگليسي 6789

حقوق ثبتي -حقوق  4857  

 مديريت امور فرهنگي 6191

نقشه برداري-مهندسي عمران 2245  

 حسابداري مالي 4511

 مهندسي شبكه هاي كامپيوتري 2070

فناوري اطالعات-مهندسي فناوري اطالعات 1892  

امنيت اطالعات-مهندسي فناوري اطالعات 1597  

تجارت الكترونيك-مهندسي فناوري اطالعات 1706  

 مهندسي الكترونيك صنعتي 1039
 

نشاني: تقاطع خيابان 
 غفاري و قدس 

 

32223073-32228056  
Birjand.iastjd.ac.ir 

 

در سايت سازمان سنجش  7/6/94از شنبه زمان ثبت نام:   
نويا مراجعه حضوري به مركز جهت مشاوره و ثبت نام رايگا  

جناب آقاى مهندس محمد تاجى
به ماتم مى نشينيم ضايعه اسفناك درگذشت فرزند دلبندتان را ، تسليت و تعزيت ما 

را پذيرا باشيد. از خداوند منان براى شما و خانواده محترم صبرى عظيم و براى نوگل 

پرپر شده روحى شاد و آرام طلب مى نماييم.

غالمرضا بنى اسدى مقدم ، ميثم بنى اسدى مقدم ، امير بنى اسدى مقدم

خواهران گرامى

 خانم ها عصمت و زينت ظهورى
 ضايعه دردناك درگذشت مادر مهربان تان ما را سخت متاثر نمود. از درگاه 

ايزد متعال براى آن مرحومه غفران الهى و براى بازماندگان صبر مسئلت مى نماييم.

همكاران شما در
كانون فرهنگى - تربيتى حضرت زينب (س)

همكار گرامى 

جناب آقاى سعيد فروزنده
خبر درگذشت مادر خانم عزيزتان ما را نيز اندوهگين ساخت، اين مصيبت جانسوز را 
خدمت شما صميمانه تسليت گفته، از درگاه الهى براى آن مرحومه رحمت و مغفرت 

و براى شما و تمامى بازماندگان صبر و اجر جزيل آرزومنديم.
جمعى از همكاران تان 

دوست گرامى 

جناب آقاى مهندس على سطوتى
مصيبت درگذشت همسر عزيزتان 

روانشاد مهندس پريسا رحيمى
 موجب تاثر و تالم گرديد. با عرض تسليت خدمت جناب عالى 

خدايش بيامرزد و صبرى عظيم به همه سوگواران عنايت فرمايد.

كاظم رسته مقدم

خاندان معزز و گرانقدر ظهورى و حبيبى 
و فاميل محترم وابسته
 با نهايت تاثر و تالم درگذشت

همسرى فداكار ، مادرى مهربان و خواهرى دلسوز

 مرحومه فاطمه صغرى حبيبى
 را تسليت عرض نموده 

از خداوند متعال براى آن مرحومه علو درجات و غفران الهى و براى 
بازماندگان محترم صبر و شكيبايى و طول عمر با عزت خواستاريم.

بيدختى ، يوسفى

جناب آقاى مهرانفر
مدير محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان درميان

 ضمن تبريك هفته دولت از زحمات بى شائبه جناب عالى در اجراى موفق و شفاف 

طرح 3000 و شناسايى و جذب خيرين مدرسه ساز كمال تشكر و امتنان را داريم.

جمعى از فرهنگيان شهرستان درميان

به مناسبت سومين روز درگذشت همسرى مهربان ، مادرى فداكار

 و خواهرى عزيز مرحومه مغفوره 

كربالئيه فاطمه صغرى حبيبى
(همسر محمد ظهورى)

گرد هم مى آييم تا مرثيه فراقش را زمزمه كنيم.

با حضور پر مهرتان تسلى بخش دل هايمان باشيد

زمان: امروز يكشنبه 94/6/8  از ساعت 4/30 الى 5/30 بعدازظهر

مكان: هيئت حسينى (واقع در خيابان انقالب)

خانواده هاى: ظهورى ، حبيبى ، نوفرستى ، فرشاد ، كارجو ، فروزنده 

بيدختى و ساير فاميل وابسته

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

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

عهده دار است و آمادگى دارد همچون سنوات گذشته نذورات 

نقدى و غير نقدى شما را با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:

كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 

كارت بانك توسعه تعاون : 5029081016528099

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

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

مزايده امالك مازاد 

شركت تعاونى روستايى ايمان گل 

شرح در صفحه 2
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الف: علي ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به برخي مشکالت کشور از جمله کسري در يارانه ها، تصريح کرد: 
ماهانه در پرداخت يارانه ۲۰هزار ميليارد تومان کسري داريم و اين در حالي است که وقتي يارانه هر فرد 
از ۲۰ هزار تومان به ۴۴ هزار تومان افزايش يافت کسي اعتراضي نکرد. 

ماهانه چقدر در پرداخت يارانه كسرى داريم؟

 رئيس کل بانک مرکزي با اعالم اينکه برخي 
بانک ها اکنون زيان انباشته دارند، گفت: شرايط 
پسا تحريم مي تواند شرايط مطلوب بانکي کشور 
را فراهم کند. به گزارش تسنيم، ولي ا... سيف با 
بيان اينکه بانک هم يک بنگاه اقتصادي است، 
اظهار کرد: بانک ها مکمل بنگاههاي اقتصادي 
هستند و نيازهاي صنعتي و بنگاههاي اقتصادي 
را تامين مي کند. وي، هدف بانک را افزايش 

توليد و رونق اقتصادي دانست و تصريح کرد: 
همه مشکالت بانکي با يک تصميم برطرف 
نمي شود. سيف با تاکيد بر تالش بانک  ها براي 
کمترين  گفت:  بانکي  منابع  مشکالت  حل 
نرخ کفايت سرمايه در دنيا اکنون ١٢ درصد 
معدل  بطور  بانکي کشور  نظام  در  که  است 
٤,٥ درصد است.  وي با بيان اينکه اين رقم 
که ٤,٥ درصد آمار منفي وجود دارد به عنوان 

رقم معدل محسوب شده است، افزود: ما براي 
طوالني مدت نرخ هاي منفي براي تسهيالت 
در بخش توليد و بنگاههاي اقتصادي داشته ايم  
و برخي بانک ها اکنون زيان انباشته دارند. وي 
با بيان اينکه ما در کنار رکود به تورم توجه 
داشته ايم، خاطرنشان کرد: در سال گذشته ٣ 
درصد رشد مثبت داشته ايم که اين مهم سبب 
رضايت رهبر معظم انقالب اسالمي شده است. 

سيف با بيان اينکه حجم تسهيالت غيرجاري و 
معوق کشور نيز نگران کننده است، افزود: مقصر 
اين امر تسهيالتي است که بصورت تحميلي و 
تکليفي بر بانک ها وضع شده است. وي با تاکيد 
بر اين نکته که بانک ها نبايد ابزاري براي رفع 
تنگاههاي دولت باشد، بيان کرد: نظام بانکي 
بايد براي بخش خصوصي بماند و نه اينکه به 

ابزاري براي رفع تنگناهاي دولت باشد.

سيف: برخى بانك ها دچار زيان انباشته شدند 

رئيس جمهور :  اميدواريم 
انتخابات مجلس رقابتى تر و

 با احساس سالمت بيشتر باشد 
روابط  كرد  كه تالش  دولتى   ( اول  از صفحه  ادامه   )
جناح ها ، احزاب، گروه ها، اقوام، مذاهب و اديان راهى 
مسالمت آميز باشد. دولتى كه تالش كرد تا اگر شكاف 
اجتماعى دارد حل كند. فضا براى احياى هنر و فرهنگ. 
را  آرام ترى  اين دو سال كرديم فضاى  كارى كه در 
براى احزاب ، مراكز علمى ، دانشگاه ها و روابط آنها 
و  بهتر  را  روابط  اين  دانشگاه هاى جهان  با  با جهان 
صميمى تر كنيم در مسير عمل و دانش حركت كنيم.
وى با اشاره به وضعيت اقتصادى كشور افزود : تورم را 
ممكن است نگه داشت اما كاهندگى بسيار سخت است 
ا... تورم  تا امروز به آن رسيدم و تا پايان دولت انشاء 
ما يك رقمى باشد و بتوانيم دست يابيم به تورم يك 
رقمى. ما با ركودى بسيار مواجه بوديم . همه تالش ما 
يابد. روحانى  ادامه  اين بود كه رشدمان مثبت شود و 
ادامه داد : ما در سال 93 از ركود خارج و رشد مثبت 
داشتيم و اميدواريم اين رشد مثبت را ادامه دهيم . گرچه 
سال سختى از لحاظ اقتصادى داشتيم، نه ما بسيارى از 

كشورها با شرايط اقتصادى سخت مواجه هستند.

زمان مى برد تا مردم تاثير مذاكرات
 را در زندگيشان لمس كنند 

 : افزود  به مذاكرات هسته اى  اشاره  با  رئيس جمهور 
برخى ها مى گويند مسئله هسته اى حل شد پس اثرش 
كجاست؟. البته كه ديده مى شود اما ملموس تر زمانى 
مى شود كه قدم هاى نهايى برداشته شود. تحريم ها 
برداشته شود . تا وقتى آثار مثبت در جامعه بيايد زمان 
يك  دهيم.  انجام  قبلى  حد  در  را  نفتمان  ما  برد.  مى 
دهيم.  انجام  فروش  و  توليدى  زمانى طول مى كشد 
دست  به  و  است  مهم  آنچه  دارد  هايى  بندى  زمان 
آورديم اعتماد بيشتر و اميد بيشتر مردم است و نقد كار 
ماست. در سايه اميد به همه اهدافمان دست مى يابيم.

آرامش  ثبات و  ايجاد  براى  اين دو سال تالش ما  در 
ايجاد رونق  براى  ما  بود. در دو سال پيش رو تالش 
رشد و پيشرفت خواهد بود. ما در همه زمينه ها مقدمات 
كارى  هر  ما   : افزود  روحانى  كرديم.  آماده  را   الزم 
انجام دهيم در سياست خارجى و داخلى  مى خواهيم 
در زمينه فرهنگى مقدمات آن را فراهم كرديم . امسال 
بود.  خواهيم  سياسى  زمينه  در  خوبى  انتخابات  شاهد 
مردم ما شاهد انتخابات بسيار خوب و مشاركت بسيار 
خوب مردم و انتخابات شكوهمند خواهند بود. رقابتى تر 
از گذشته با احساس سالمت بيشتر. سالمت انتخابات، 
باالتر  را  انتخابات  سالمت  بايد  و  بوده  سالم  انشاءا... 
ببريم. البته با همكارى همه نهادها، ما قصد دعوا با هيچ 
كسى و هيچ نهادى نداريم .من مسئول اجراى قانون 
ها شايد خوشحال  برخى  انتخابات هستم.  در  اساسى 
شوند و برخى ها امكان دارد ناراحت شوند. من مسئول 

اجراى قانون هستم.

شهرهاى زير 500 هزار نفر تحت پوشش 
شبكه بهداشت مى روند

شبکه  پوشش  به  بهداشت  وزارت  بهداشت  معاون 
براي شهرهاي  اشاره کرد و گفت:  بهداشت در کشور 
۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر شبکه بهداشت راه اندازي مي شود. 
به گزارش فارس، سياري همچنين در مورد برنامه هاي 
آتي معاونت بهداشت گفت: توانمندسازي مديران، پايش 
و نظارت بيماري ها، تشکيل شبکه هوشمند سالمت و 
پرونده الکترونيک، تکميل شبکه بهداشت، ارتباط با مراکز 
تحقيقاتي، همکاري با دانشگاه ها براي آموزش بهورزان 
و بسته خدمت در مورد بيماري هاي غيرواگير از جمله 

خدماتي است که ما در پي آن هستيم که ارائه دهيم.

«كره» براى توليد لوازم خانگى 
به ايران مى آيد 

اخير يک هيات تجاري کره اي  ايسنا: طي روزهاي 
دو  اقتصادي  و  تجاري  روابط  درباره  مذاکرات  براي 
کشور وارد ايران شدند که بر اساس شواهد، موضوع 
اصلي صحبت هاي ميان طرفين در زمينه خودرو و 
لوازم خانگي بوده است. همين امر سبب شد ولي ا... 
اين  در  تجارت  توسعه  سازمان  رئيس  راد،  افخمي 
اين  با  اقتصادي  روابط  برقراري  اهميت  بر  جلسه 
کشور براي توليد لوازم خانگي در ايران و به تبع آن 

ورود تکنولوژي به کشور تاکيد کند.

سامانه  اطالع از سيم كارت  هاى 
ثبت شده مهرماه راه اندازى مى شود

تنظيم  سازمان  مقررات  اعمال  و  نظارت  معاون   
از  فارس،  با  راديويي در گفتگو  ارتباطات  و  مقررات 
راه اندازي سامانه مشاهده و اطالع از سيم کارت هاي 
ثبت شده به نام افراد در اواخر شهريور يا اوايل مهر 
ماه ٩٤ خبر داد. داداش زاده افزود: با اين سامانه افراد 
تمامي  در  که  سيم کارت هايي  تمامي  از  مي توانند 

اپراتورها به نام آنها ثبت شده مطلع شوند.

تسهيالت ويژه براى تسويه بدهكاران 
ارزى با بانك ها

 معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي از اجراي 
قانون رفع موانع توليد رقابت پذير خبر داد و گفت: در اين 
قانون به بدهکاران ارزي براي تسويه با بانک ها کمک 
شده است. به گزارش ايرنا، محمدي افزود: براساس ماده 
٢٠ اين قانون به بدهکاران ارزي کمک شده تا راحت تر و 
با نرخ معقول تر بدهي خود را با بانک ها تسويه کنند تا از 

جهش قيمت ارز در چند سال قبل آسيب نبينند. 

امام  ا... صديقى  بانكدارى اسالمى آيت  با هفته   مقارن 
جمعه موقت تهران در جمع مديران و اعضاى ستاد ويژه 
تشريح  به  اقتصاد  مهر  بانك  اسالمى  بانكدارى  هفته 

مولفه هاى اصلى اقتصاد اسالمى پرداخت.
اقتصاد،  مهر  بانك  عمومى  روابط  اداره كل  گزارش  به   
آيت ا... صديقى - امام جمعه تهران - با ابراز خرسندى 
از اقدامات بانك مهر اقتصاد در حوزه بانكدارى بدون ربا، 
هنوز  ايد  كرده  شروع  كه  را  مناسبى  هاى  برنامه  گفت: 
اسالمى  عقود  معرفى  با  بايد  لذا  دارد  بسيارى  كار  جاى 
ترويج  با  شرعى،  معامالت  كار  و  ساز  تبيين  و  مردم  به 
كسب و كار حالل نظام را در رسيدن به سر منزل مقصود 

يارى كنيد.
ابراز  مقاومتى،  اقتصاد  مسئله  اهميت  به  اشاره  با  وى   
اقتصاد  تحقق  به  هدفمند  ريزى  برنامه  با  بايد  داشت: 
مقاومتى كمك كنيد چرا كه استقالل اقتصادى و پيروزى 
تأمين  اين رهگذر  از  دنيا  اقتصادى  برابر قدرت هاى  در 

خواهد شد.
 آيت ا... صديقى در خصوص عملكرد بانك مهر اقتصاد 
ارائه شد  كه  گزارشى  اسالمى گفت:  بانكدارى  در حوزه 
باورتان  شما  اگر  كه  بود،  رحمت  و  نور  روزنه  من  براى 
و  داشتيد  مقدس  دفاع  دوران  در  كه  باشد  باورى  همان 
تحت تاثير شرايط قرار نگيريد و همان روحيه بسيجى و 
جهادى خود را حفظ كنيد، يقين بدانيد كه نصرت خدا را 
اين حصارها  و  الگو خواهيد شد  و  ديد  عيان خواهيد  به 
شما  مقاومتى  اقتصاد  مسئله  در  و  شكست  خواهيد  را 

انقالب  اقتصادى  خط شكن مى شويد و مبشرين جبهه 
خواهيد شد.  

 امام جمعه تهران افزود: بنده به عنوان كسى كه بحمدهللا 
تريبون ها و مجالسى در اختيارم هست سعى خواهم كرد 
كنم،  بازگو  مردم  براى  را  مسائل  اين  خدا  كمك  با  كه 
مردم  كه  چرا  شود  معرفى  مردم  به  بايد  اسالمى  عقود 
آشنايى كافى با عقود اسالمى ندارند و نمى دانند كه در 

معامالت چه نوع معامله اى را انجام مى دهند.
 وى با تاكيد بر كسب و كار حالل، خاطر نشان كرد: در 
و جنگ  اقتصادى  استقالل  تامين  براى  بايد  اقتصاد  بعد 
تمام عيار با اقتصاد ليبرالى با ظرافت، عاقالنه، متوسالنه 
كند  كمكتان  كه  بخواهيد  خدا  پيشگاه  از  متضرعانه  و 
حالل،  توليد  توسعه  و  مقاومتى  اقتصاد  تحقق  در   تا 

خط شكن باشيد. 
 در ادامه، حميد رضا نجف پور – معاون اعتبارات بانك 
– پياده سازى بانكدارى اسالمى را نخستين اولويت اين 
 800 حدود  با  مهر  مجموعه  گفت:  و  كرد  عنوان  بانك 
شعبه در سراسر كشور و 12 ميليون مشترى در حدود 5 

درصد از بازار پولى و مالى كشور را در اختيار دارد.
از دو دهه  اقتصاد در طول بيش  بانك مهر  افزود:   وى 
فعاليت خود اجراى قانون عمليات بانكدارى بدون ربا را 
هاى  موفقيت  به  و  داده  قرار  خود  هاى  برنامه  سرلوحه 
خداوند  يارى  به  كه  رسيده  مهم  امر  اين  در  نيز  بزرگى 
متعال در صدد است تا پياده سازى بانكدارى اسالمى را 

كه در مرحله متعالى تر قرار دارد اجرايى كند.

 نجف پور ادامه داد: نظام پولى اسالمى در حال حاضر در 
بايد به مرحله اجرا درآيد  باقى مانده كه  حد يك نظريه 
و به محك گذاشته شود كه اميدواريم بتوانيم اين مدل 
را به اجرا درآوريم و آن را به عنوان يك مدل موفق و 

كارآمد اقتصادى به دنيا معرفى كنيم.
حوزه  در  اقتصاد  مهر  بانك  اقدامات  تشريح  با  وى   
مهر  بانك  راهبردى  هدف  گفت:  ربا،  بدون  بانكدارى 
اقتصاد استقرار و توسعه بانكدارى اسالمى مى باشد كه 
و  اصولى  هاى  فعاليت  مسير  اين  در  سال   15 از  بيش 

علمى صورت گرفته است.
رهنمودهاى  از  استفاده  با  بانك  اين  افزود:  پور  نجف   
مراجع عظام، علما، صاحبنظران و اساتيد حوزه و دانشگاه 
آسيب  با  كشور  بانكى  نظام  در  بار  اولين  براى  توانست 
و  مدل  ربا،  بدون  بانكدارى  سازى  پياده  موانع  شناسى 
را  اسالمى  بانكدارى  استقرار  الزامات  و  عملى  الگوى 
وسيعى  راهبردى  اقدامات  آن  اساس  بر  و  كند  طراحى 
را طى 7 سال اخير عملياتى نمايد كه از جمله آن تدوين 
سند راهبردى بانكدارى اسالمى ، تدوين برنامه هاى 5 
سازى  پياده  عالى  فقهى/كميسيون  كميته  ايجاد   ، ساله 
در  اسالمى  بانكدارى  اداره  تشكيل  و  اسالمى  بانكدارى 

بانك مهر اقتصاد مى باشد.
 وى ادامه داد: يكى از خالقيت ها و نوآورى هاى بانك بر 
اساس مدل پياده سازى بانكدارى اسالمى، راه اندازى طرح 
ستاد ويژه هفته بانكدارى اسالمى طى 4 سال اخير مى باشد 
كه همانند هفته بسيج / هفته دفاع مقدس، كل ايام هفته 

متناسب با اهداف طرح نام گذارى و براى هر يك از روزهاى 
هفته اقدامات زيادى در جهت استقرار قانون عمليات بانكى 

بدون ربا، پيش بينى و عملياتى مى شود.
ترتيب  به  اسالمى  بانكدارى  هفته  ايام  است  گفتنى   
عناوين  با  اقتصاد  مهر  بانك  توسط  جمعه  تا  شنبه  از 
مدارى،  مشترى  بسيجى-  فرهنگ  اسالمى-  بانكدارى 
امانتدارى- شفافيت مالى، بانكدارى  بانكدارى اسالمى- 
اسالمى- ترويج فقه جعفرى و نظارت شرعى، بانكدارى 
اسالمى- اقتصاد مقاومتى-حمايت از توليد و كارآفرينان، 
ترويج  و  الحسنه  قرض  سنت  اسالمى-   بانكدارى 
و  همدلى  اسالمى-  بانكدارى  اسالمى،  هاى  ارزش 
روحيه  اسالمى-  بانكدارى  و  ملت  و  دولت  همزبانى 

بسيجى و نماز جمعه نامگذارى شده است.

ستاد ويژه هفته بانكدارى اسالمى بانك مهر اقتصاد 
با حضور امام جمعه تهران آغاز به كار كرد

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر

3-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 60 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون
4- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون، باقى طى دوران ساخت

5 - فروش ويژه 2 واحد آپارتمان 190 مترى دو كله،  واقع در حافظ با شرايط عالى
6 - 30 متر زمين تجارى ، حاشيه بلوار شهداى عبادى ، 100 ميليون
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آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
با پيچ و رولپالك 

 09156217507 - 09153637507 
حسينى

داربست مهـدى 
  نصب رولپالك و سايبان ، خريد و فروش لوازم

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد يرازى
09151642377 - وسيله كار

آگهى تغييرات شركت صندوق حمايت از توسعه فعاليت هاى زنان روستايى شهرستان درميان 

"سهامى خاص" به شماره ثبت 4319 و شناسه ملى 10360057695

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 93/9/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- صورت هاى مالى و ترازنامه شركت براى سال مالى منتهى به93/6/31 به تصويب مجمع عمومى رسيد.
2- خانم طاهره يوسفى مجرد به شماره ملى 5239586901 به عنوان بازرس اصلى و خانم معصومه طاهرى 

منند به شماره ملى 5239908273 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال انتخاب گرديدند.
3- روزنامه كثيراالنتشار آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

با ثبت اين مستند تصميمات تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى ، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار، انتخاب بازرس 
انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان 

ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

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

   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

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

بيرجند- شهرك صنعتى- نبش پويندگان غربى 6   همراه: 09155610755   تلفن: 05632255268   فكس: 05632255267

صنايــع سولــه ســازى علــى هـاشمــى
طراحى و ساخت انواع سازه هاى فوالدى جوشى و پيچ و مهره اى، سوله، جرثقيل سقفى و تيرورق

مزايده امالك مازاد شركت تعاونى روستايى ايمان گل
به اطالع مى رساند: شركت تعاونى روستايى ايمان (گل) توابع شهرستان خوسف جلگه ماژان با مجوز از 
 مجمع عمومى مورخ 93/2/28 در نظر دارد: امالك بال استفاده شركت را به فروش برساند. لذا كليه متقاضيان 
مى توانند از تاريخ 94/6/5 الى 94/6/15 به مدت 10 روز از ساعت 8 صبح الى 16 از محل هاى ذيل بازديد 

و با اطالع كامل از وضعيت آن در مزايده شركت فرمايند.
1- ملك/ ساختمان فروشندگى قديمى نفت در روستاى تقى آباد با قيمت كارشناسى 5/000/000 ريال 

2- ملك / ساختمان فروشندگى مصرف بدون احتساب فروشندگى نفت در روستاى كوشه قيس آباد با قيمت 
كارشناسى 30/000/000 ريال

3- ملك/ زمين روبروى فروشگاه مصرف با مصالح موجود در روستاى گل با قيمت كارشناسى 150/000/000 
ريال  

 4- ملك/ ساختمان فروشندگى مصرف و ساختمان مخروبه كنار فروشگاه مصرف در روستاى شهرستانك 
با قيمت كارشناسى 100/000/000 ريال

 5- ملك / ساختمان فروشندگى مصرف بدون احتساب فروشندگى نفت و دفتر شركت در روستاى فريز 
با قيمت كارشناسى 250/000/000  ريال

6- ساختمان فروشندگى تقى آباد با امتياز برق در روستاى تقى آباد با قيمت كارشناسى 120/000/000 ريال
كليه متقاضيان براى شركت در مزايده مى بايست مبلغ 5 درصد كارشناسى هر ملك را به شماره حساب بانك 
كشاورزى به شماره 164658430 واريز و فيش مربوطه را با قيمت پيشنهادى در پاكت سربسته تا پايان وقت 

ادارى تعيين شده به مديرعامل يا به فروشگاه ماژان يا گل تحويل دهند.
تاريخ برگزارى مزايده 94/6/16 ساعت 10 صبح در اداره تعاون شهرستان خوسف مى باشد.

و  عبداللهى  آقاى   09155620294 هاى  شماره  به  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  توانند  مى  متقاضيان 
05632487060 دفتر ماژان - 05632487213 فروشگاه ماژان و 05632482310 فروشگاه گل تماس 

حاصل نمايند.
هيئت مديره و مدير عامل شركت ايمان

  HP 1102 پرينتر ليزرى
با گارانتى طاليى و كابل 240 هزار تومان 

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش
 ويژه 

آبكـش شهـرى   حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر          09379316676



پيام شماپروژه آبرسانى روستاى كرق سنگ نهبندان افتتاح شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 8 شهريور 1394 * شماره 3305
يك 3 در  كه  بنويس  شهر  شوراى  اعضاى  براى  آوا، 

مردمى  حقوق  احقاق  گرفتن؛  قرار  بزرگ  آزمون 
شهروندان.  روى  به  فشار  يا  كردند  انتخابشان  كه 
اين  مكتوب  تاريخ  يك  عنوان  به  باالغيرتًا  آوا 
مسايل را تا زمان انتخابات ثبت و ضبط كن.  
935 ... 770

 6 از گذشت  بعد  چرا  كنيد  پيگيرى  لطفًا  سالم. 
جنوبى  خراسان  گمركات  درخواست  از  ماه 
از گمرك  كاال  ترانزيت  امكان  اجازه  بر  مبنى 

ماهيرود هنوز خبرى نشده است؟
915…755

ورودى چهكند  روشنايى  درمورد  لطفاً  باسالم. 
يكى  بايد  الهيه گزارشى تهيه كنيد. حتمًا  بلوار 

كشته بشه. ممنون آوا.
915…273
سالم. واقعًا متأسفم براى سطح سواد برخى پزشكان 
 كه با تشخيص اشتباه و نهايت بى اخالقى و 
تاكى  شدند!  پدرم  مرگ  باعث  مسئوليتى  بى 
بايد عزيزانمان را از دست بدهيم تا مسئولين از خواب 

بيدار شوند؟...
936…968
كه  كسانى  كردند  اعالم  دولت  خود  آوا.  سالم 
حقوقشان زير 1ميليون يا حتى2ميليون مى باشد. با 
و... زير فقر محسوب مى شوند.  گرانى مواد غذايى 
1يا  زير  حقوقشان  كه  قشركارمندان  از  بعضى  پس 
2 ميليون مى باشد، بايد يارانه به آنان تعلق گيريد. 
بهتر است دولت گرانى را مهار كند آن وقت 

اصًال يارانه ندهد. با تشكر
915…915

سالم. ببخشيد قبض از اين نجومى تر كه مصرف 
وقت  آن  بوده  ماه  در  تومان   850 بنده  گاز 
ميزان  برابر  ده  كنم  پرداخت  بايد  كه  مبلغى 

مصرف مى باشد؟!  چه كسى پاسخگو است.
939…322

سالم. شهردارى بيرجند فكرى براى سرويس هاى 
بهداشتى در شوكت آباد بكند با آن همه جمعيت 
كه روزهاى تعطيل براى تفريح آنجا جمع مى شوند 

اين مقوله از هر چيزى ضرورى تر مى باشد. 
915…388

به  شان  گزارش  در  مديران  كاش  سالم  با 
استفاده از كم كيفيت ترين و خطرناك ترين 
استان،  فرودگاه  دو  در  كشور  هواپيماهاى 
بيشترين تأخير هم اشاره اى مى كردند. مردم 
پيش  را  ها  حرف  اين  اما  اند  نجيب  خيلى  بيرجند 
كسى بزنند كه يك بار با هواپيماى بيرجند يا طبس 

مسافرت نكرده باشد...
915…326
چاپ  ميزان  به  راجع  را  من  پيام  روخدا  تو  جان  آوا 
روم  كنيد  باور  شماست.  به  خدا  بعد  من  اميد  كن. 
طلبكارها  به  دم  داريم مى  هرچى  بگم.  نميشه 
خدا شاهده دارم از خوراك بچه ام مى زنم تو 
رو جان هر كى دوست داريد پيام من رو چاپ كنيد 

شايد معجزه بشه...
915…501

استخدام  آزمون  نتايج  قراره  كى  سالم.  با 
ماه  مرداد  كه  پزشكى  علوم  دانشگاه  پيمانى 

برگزار شد را اعالم كنند؟ با تشكر
936...802
سالم، مبلغ يك متر تجارى در تهران خيابان نصر 
 گيشا 530 هزار تومان مى باشد كه درجه يك مى باشد

 حاال مبلغ يك متر تجارى در سجادشهر بيرجند كه منطقه 
 محروم و درجه 3مى باشد1ميليون تومان مى باشد.
دو شهر  هر  در  در سال 92  مبلغ  همين  البته 
زير 200هزار تومان بود حاال شهردارى و شوراى 

شهر پيدا كنند پرتقال فروش را....
915...106 

شركت مخابرات فكرى براى اهالى وليعصر18 
از نعمت تلفن محرومند بردارد،  مهرشهر كه 
تأسيساتى  هر وقت درخواست كرديم گفتن مشكل 

دارد! چرا مسؤلين جوابگو نيستند؟
915..900

در ششمين روز از هفته دولت با حضور معاون سياسى و امنيتى استاندار، فرماندار و امام جمعه نهبندان 
و جمعى از مسئوالن استانى و شهرستانى پروژه آبرسانى روستاى كرق سنگ اين شهرستان افتتاح شد. 
شايان ذكر است تعداد دو روستاى كرق سنگ و منگنه اى از محل اجراى اين طرح از آب آشاميدنى سالم 

برخوردار مى شوند و تعداد 60 خانوار اين دو روستا نيز از مزاياى اين پروژه بهره مند مى شوند.

* رحيم زاده
21 روز در بيمارستان بسترى بودم، پزشكان مى گفتند اگر 
عمل هاى جراحى پاسخ ندهد مجبورند بازويم را قطع كنند! با 
شنيدن اين خبر، ناراحتى روحى و روانى هم پيدا كردم، از اينكه 
چه اشتباه بزرگى را مرتكب شده بودم رنج مى بردم، اينها بخشى 
از اظهارات حميد يك جوان ورزشكار است كه پس از خروج 
 از يكى از باشگاه هاى پرورش اندام به گزارشگر ما مى گويد:

آمپول  از  بايد  براى حجيم شدن عضالت  بودم كه  شنيده 
تزريقى به نام وين استرول استفاده كنم گرچه تهيه آن برايم 
خيلى سخت بود اما باالخره از طريق واسطه ها آن را به مبلغ 
50 هزار تومان خريدم، مدتى بعد از تزريق دردهاى شديدى را 
در عضالتم احساس مى كردم تا حدى كه حتى نمى توانستم 

نرمش هاى ساده را هم انجام دهم. 
ابتدا فكر مى كردم به خاطر برداشتن وزنه هاى سنگين دچار 
گرفتگى عضالت  شده ام ، ولى درد آن روز به روزبيشتر مى 
شد تا جايى كه مجبور شدم به پزشك مراجعه كنم.  پزشك 
هم معتقد بود عضالت بدنم به دليل فشار زياد دچار  گرفتگى 
وى  شود!  مى  خوب  گرم  آب  با  استحمام  از  پس  و   شده 
مى افزايد: اما اين روش هم كارساز نشد و روز به روز بر ميزان 
درد بازويم افزوده مى شد، تا اينكه با راهنمايى دوستانم نزد 
يك پزشك متخصص عفونى رفتم. وى پس از انجام معاينات 
گفت: بازويت عفونت شديد دارد و اگر با عمل هاى جراحى 
خوب نشود پزشكان مجبور مى شوند بازويت را قطع كنند. 
اين ورزشكار جوان ادامه داد: پس از اين ماجرا بالفاصله به 
صورت اورژانسى در بيمارستان بسترى شدم و پزشكان با چند 
بار شكافتن بازويم عفونت ها را خارج كردند و من پس از آنكه 
21 روز در بيمارستان بسترى بودم بهبودى نسبى پيدا كردم، 

اما ديگر مانند گذشته نمى توانم ورزش كنم.

برخى سكته كرده اند 

يوسفى جوان ديگرى است كه در يكى از باشگاه هاى پرورش 
اندام تمرين مى كند او كه تاكنون از اين گونه داروهاى استفاده 
نكرده مى گويد: چند سال قبل يكى از دوستانم به خاطر 
استفاده زياد از اين گونه آمپول ها و در حالى كه فقط 20 سال 
سن داشت جان سپرد.! او كه به گفته خودش حدود 2 سال 
است در رشته بدنسازى ورزش مى كند، مى افزايد: فقط از 
پودرهاى مكمل استفاده مى كنم كه قيمت آنها نيز بسيار زياد 
است گرچه همين ها هم وقتى زيرنظر پزشك نباشد عوارض 
خاص خود را دارد، ولى بيشتر جوانانى كه در باشگاه ها ثبت 
نام مى كنند به دليل اينكه فكر مى كنند پس از چند روز 
ورزش كردن بايد ماهيچه هاى آنها باال بيايد ندانسته به سمت 
داروهاى نيروزا مى روند  بى آن كه از عاقبت آن با خبر باشند. 
وى اضافه مى كند: البته استفاده از اين گونه داروهاى خطرناك 
بيشتر در باشگاه هاى باالى شهر رواج دارد. چون آنها پولدار 
هستند و به راحتى مى توانند مبالغ گزافى را براى اين داروها كه 
 قاچاق هم هستند،بپردازند، اما در مناطق پايين شهر، جوان ها

حتى از عهده هزينه  ثبت نام  باشگاه هم برنمى آيند.

عده اى مى خواهند يك شبه 
ره صد ساله را بروند... 

 رسول جوان ديگرى كه كه وارد اين گفتگو مى شود، مى گويد:
باشگاه هاى  اين گونه داروها فقط در  اين طور نيست كه 
هستند  زيادى  افراد  هم  مناطق  همين  در  باشد؛  باالشهر 
معموًال  البته  كنند،  مى  استفاده  نيروزا  داروهاى  از  كه 
كار  اندام  پرورش  رشته  در  ها  سال  كه  كسانى  و  مربيان 
مى كنند و يا كسانى كه به صورت حرفه اى در اين رشته 
كنند. مى  استفاده  داروها  گونه  اين  از  كنند  مى   فعاليت 

هاى  سرنگ  انواع  از  مملو  زباله  هاى  سطل  به  او 
گويد:  مى  و  كرده  اشاره  ها  باشگاه  داخل  در  تزريقى 
مربوط  ها  سرنگ  از  پر  ببينيد  اگر  را  زباله  سطل  داخل 
غيره  و  تستسترون  مانند  نيروزا  هاى  آمپول  تزريق  به 
اجازه استفاده از آنها داده  است گرچه در اين باشگاه رسماً 

 

نمى شود، اما خيلى ها به طور پنهانى آن را تزريق مى كنند. 
افزايد: مى  كند،  مى  معرفى  كارمند  را  خود  كه  جوان   اين 

من شب ها 2 ساعت براى تمرين مى آيم و چون از عوارض 
شود  مى  وارد  نيز  قاچاق  صورت  به  كه  داروها  گونه  اين 
آگاهى دارم از آن استفاده نمى كنم، ولى بسيارى از جوانان و 
 نوجوانانى كه تازه در باشگاه ثبت نام مى كنند و عضله هاى

ديگران را مى بينند، مى خواهنديك شبه ره صد ساله را بروند  
هرچه زودتر عضله هايشان قوى شود و به اين ترتيب ناآگاهانه در 

 دام فروشندگان داروهاى نيروزا مى افتند، در حالى كه نمى دانند
اين افراد به خاطر سودجويى خود با جان آنها بازى مى كنند.

مربى: من هم از اين داروها استفاده مى كنم 

اظهارات اين جوانان ما را واداشت  تا به سراغ يكى از باشگاه 
داران رشته پرورش اندام رفته و  واقعيت ماجرا را از زبان 
او جويا شويم. اين مربى كه حاضر نيست نامش درج شود 
مى گويد: هنگامى كه فردى در رشته پرورش اندام ورزش 
مى كند آب زير پوستش كشيده مى شود بنابراين فاصله 
بين پوست و عضله كم مى شود و به خاطر اينكه عضله 
استفاده مى شود. وى  از برخى داروهاى قاچاق  بيايد  باال 
از  اندام  پرورش  مسابقات  برگزارى  از  قبل  ما  افزايد:  مى 
از آن در باشگاه  اما استفاده  اين داروها استفاده مى كنيم 
غيرقانونى است و به ورزشكاران اجازه نمى دهيم در اينجا 
از داروها استفاده كنند. اين مربى كه چند سالى است سابقه 
فعاليت در اين رشته ورزشى را دارد درباره دليل اين كار نيز 
ندارند  آگاهى  داروها  اين  عوارض  از  ها  برخى  گويد:  مى 
از ثبت  و اگر اين موضوع به گوش خانواده ها برسد آنها 
 نام فرزندانشان در اين گونه باشگاه ها خوددارى مى كنند.

عوارض ناپيدا، پيدا مى شود

عباس زاده جوان ديگرى كه مدتى است بدنسازى كار مى 
كند، مى گويد: حدود 3 سال است بدنسازى كار مى كنم. 
هدف من از ابتداى ورود به اين رشته، داشتن اندامى سالم، 
عضالنى تر و حجيم تر بود. البته من اصًال الغر و ظريف 
نبودم ولى هميشه دوست داشتم هيكلى ُپرتر و مردانه تر داشته 
باشم. وى ادامه مى دهد: تقريباً تمام دوستانم كه پيش از من 
 به باشگاه مى رفتند يا مى روند،با مراجعه به داروخانه هاى

و  تهيه  را  دروها  خاصى  محدوديت  بدون  و  شهر  سطح 
از  استفاده  كار،  اول  همان  از  هم  من  و  كنند  مى  مصرف 
داروها و مكمل هاى مختلف بدنسازى را شروع كردم. وى 
آمپول  ويتامينى،  و  پروتئينى  هاى  مكمل  انواع  گويد:  مى 
تستوسترون، نوشابه هاى انرژى زا، استروييدهاى آنابوليك و 
آنتى استروژن هاى مختلف را به عنوان داروها مصرف مى 
 كنم و از متخصصان زيادى شنيده ام كه آنتى استروژن ها

مى توانند عوارض استروييدها را خنثى يا مهار كنند. وى در 
باره عوارض اين داروها مى گويد: سردردهاى گاه و بيگاه و 
ناراحتى هاى گوارشى زيادى در اين 3 سال سراغم آمده است 
و  از آن بدتر اينكه خلق وخويم كامًال به هم ريخته است. 
گاهى به شدت پرخاشگر و عصبى مى شوم و به همه چيز 
واكنش نشان مى دهم و گاهى منزوى و افسرده. جز اينها  
تاثير منفى بر هورمونهاى جنسى  و مردانگى نيز هست. وى 
ادامه مى دهد: در حال حاضر، تنها چيزى كه به من اعتماد به 
نفس مى دهد، همين اندام عضالنى ام است و مى دانم با قطع 
داروها، دچار افت عضالنى مى شوم و نمى دانم بايد خودسرانه 

مصرف داروها را قطع كنم يا تحت نظر پزشك باشم.

قدرت زور و بازو  و كم نياوردن جلوى ديگران 
انگيزه عده اى براى ورزش پرورش اندام!

 مهدى جوان 20 ساله و از طرفداران بدنسازى كه ساعت هاى
باشگاه مى رود درباره داليل  به  را  ايام هفته  از  مشخصى 
گرايش خود به اين ورزش مى گويد: اين روزها قدرت زور 
ببرند. وى  آدم حساب  از  كه همه  بازو موجب مى شود   و 
مى افزايد: كم نياوردن جلوى قلدرها و بزن بهادرها يكى ديگر 
از داليل پرداختن به ورزش بدنسازى است. مهدى، درباره 
نحوه تغذيه ورزشكاران بدنساز مى گويد: بعضى از ما تحت 
نظر پزشك يا مربى از برخى مواد مجاز نيروزا استفاده مى 
كنيم و طبيعى است كه در اين راه هركسى مراقب عواقب 
هرگونه رفتار خطرناك باشد. وى خاطر نشان مى كند: بايد 
واقع بين باشيم چرا كه استفاده نادرست و بى دليل از مواد نيروزا 
براى اينكه به اصطالح هيكل خوبى داشته باشيم عوارض 
 ناخوشايندى دارد كه  در نهايت موجب پشيمانى مى شود. 

فرياد زدن نشانه قدرتمند بودن! 

در يكى ديگر از باشگاه هاى شهر به محض ورود به داخل 
سالن  صداى فريادهاى بلندى شنيده مى شود؛ در اين مكان 
تعداد زيادى وزنه، ميله، اسكات، پروانه با دستگاه و پرس پا و... 
وجود دارد كه هركدام از افراد مشغول كار با اين وسايل هستند؛ 

يكى از اين افراد مدام در حال كار با وزنه ها فرياد مى زند. از او 
درباره داليل فريادهايش مى پرسيملبخندى زده و مى گويد: : 

فرياد، قدرت آدم را موقع زدن ضربه افزايش مى دهد! 
هاى  قرص  و  ها  آمپول  كاربرد  درباره  ج»  «حميد. 
در  اقالم  اين  كنندگان  مصرف  است،  معتقد  هورمونى 
خود  خاطر  به  را  ورزش  اينها  هستند  زياد  ها  باشگاه 
مردم  توجه  جلب  خاطر  به  فقط  و  خواهند  نمى  ورزش 
ادامه  وى  اند.  آورده  روى  ورزش  اين  به  خود  به  نسبت 
اصطالح  به  هيكلى  اينكه  براى  افراد  اين  دهد:  مى 
 بزرگ و زيبا داشته باشند اين چيزها را استفاده مى كنند

و حتى لباس هايى غيرعادى (تنگ) براى جلب توجه بيشتر 
باشگاه ها كه تحصيلكرده   اين  از  پوشند. مربى يكى  مى 
رشته تربيت بدنى است، مى گويد: كسانى كه از داروهاى 
نيروزا استفاده مى كنند، قدر خود را نمى دانند و مدام اصرار 
از اين مواد را دارند كه در مدت يك يا دوماه  به استفاده 
به صورت كامًال غير طبيعى به ميزان 10 تا 20 كيلوگرم 

افزايش وزن را به دنبال دارد. 

پهلوانان هورمونى 

براى  خود  راه  كردن  كوتاه  براى  بسيارى  افراد  روزها  اين 
رسيدن به اندام مناسب و ايده آل خود بدون آگاهى از عوارض 
مكمل ها وبدون تجويز پزشك و متخصصان به مصرف اين 
داروها روى مى آورند. باوجودى كه از سوى فدراسيون پزشكى 
ورزشى نظارت نسبتاً خوبى بر باشگاه هاى ورزشى مى شود، 
اما بازهم ديده شده كه افراد غيرمتخصص و مربيان ورزشى 
ناآگاه به صورت غيرقانونى اقدام به فروش، تجويز و تزريق 
به  افراد  اين  اگر  هورمون هاى رشد مى كنند؛ درصورتى كه 
متخصصان مراجعه كنند حداقل در جريان عوارض سوء داروها 
و هورمون ها قرار خواهند گرفت. تجويز و تزريق هورمون ها و 
شبه هورمون هاى غير استاندارد توسط افراد غيرمتخصص به 
آرايشگاه هاى زنانه نيز راه يافته است. زنان و مردان ناراضى 
از شرايط موجود، بدون اينكه بخواهند براى هيكلى متناسب، 
ورزش كرده و رژيم غذايى صحيحى را رعايت كنند، دست به 
انتخاب هاى اشتباهى مى زنند كه آنها را گاهى به بيراهه هاى 
بى بازگشت مى كشاند و اعتياد، رفتارهاى خشونت آميز، نارسايى 
از  و...  عقيمى  يادگيرى،  در  اختالل  رشد،  اختالل  كبدى، 

شايع ترين عوارض مصرف اين قبيل داروها است. 

عوارض وحشتناك مصرف هورمون هاى بدنسازى

نيز مى گويد:  اندام  پرورش  بدنسازى و  فضلى كار شناس 
گاهى اوقات مربيان بدنسازى بدون داشتن علم و آگاهى 
و تنها به صورت تجربى در رابطه با مصرف اين مكمل ها 
دستوراتى   مى دهند كه ممكن است صحيح نيز نباشد. از 
را در  اكثر موارد آسيب هايى  اين مواد در  اين رو، مصرف 
پى دارد و فرد به  عوارض آن دچار مى شود. وى ادامه مى 
تغييرات محسوس در  ايجاد  براى  دهد: ورزشكاران صرفاً 
از اين دسته پودرهاى  ظاهر خود، آن هم در كوتاه مدت 

هورمونى بسيار  استفاده مى كنند كه از جمله عوارض مصرف 
اين دارو ها، مشكالت كبدى، هورمونى و حتى عدم بارورى 

مى باشد كه در حال افزايش  است.  

عوارضى كه تقريباً غيرقابل جبران است

وى مى گويد: علت همه اين عوارضى كه تقريباً غيرقابل 
جبران است؛ مصرف غيراصولى اين مكمل هاى بدن سازى 
افراد  نفع  به  را  اوضاع  تنها  داغ مصرف،  بازار  مى  باشد كه 
 سودجو و قاچاقچيان تغيير داده است.  وى هشدار مى دهد: 
در حال حاضر بازار متشكل از 50 درصد پودرهاى مجوزدار 
و 50 درصد داروهاى بدون مجوز و قاچاق  است. همچنين 
مراكز  در  دارو ها  اين  كه  گفت  اطمينان  با  مى توان 
غيربهداشتى و زير زمينى بسته بندى مى شوند و به صورت 
كاالى  تقلبى در باشگاه هاى بدنسازى به دست ورزشكاران 
نبود  و  مردم  آگاهى  عدم  دهد:  مى  ادامه  مى رسند.  وى 
سازمان متولى نظارت بر واردات و عرضه اين دارو ها سبب 
نشان  خاطر  است.  فضلى  شده  بازار  در  زيادى   نابسامانى 
مى كند: در كارگاه ها با استفاده از تركيب داروهاى هورمونى 
موارد  ديگر  و  تستسترون  دگزامتازون،  استروئيد،  كورتون، 
اين پودر ها را مى سازند و با نام هاى جعلى و برندهاى معتبر 
آمريكايى و اروپايى در اختيار مردم قرار مى دهند كه عوارض 

آن  به مراتب چندين برابر داروهاى مجوزدار مى باشد.  

ورزشكاران حتى االمكان بايد 
از داروهاى مجوزدار استفاده كنند 

ضرورت  بر  مبنى  سؤال  اين  به  پاسخ  در  كار شناس  اين 
مصرف اين دارو ها براى ورزشكاران و وجود  جايگزين هاى 
سالم تر، مى گويد: در كسانى كه بسيار حرفه اى فعاليت و 
در سطوح مسابقات بين المللى شركت مى كنند، نمى توان 
ورزشكاران  اما  كرد  پوشى  چشم  دارو ها  اين  از  مصرف 
كه  كنند  استفاده  مجوزدار  داروهاى  از  بايد  االمكان  حتى 
ميزان عوارض آن را به  حداقل برسانند.  وى ادامه مى دهد: 
همچنين نظارت پزشك و داروسازان براى دوزبندى مناسب 
دارو ها بسيار مهم است تا صدمه اى كه به كبد، كليه و  مابقى 
ارگان هاى بدن مى رسد را به حداقل رسانيد. به گفته وى  
اين پودر ها به دليل آنكه خيلى سريع و در كوتاه مدت جواب 
مى دهند، گرايش اكثر جوانان را به سمت خود جلب كرده 
 است چون مصرف اين دارو ها ممكن است طى يك يا دوماه 
بدن را به شكل كامًال محسوسى بزرگ كند. درحالى كه اين 
افراد  غافل از اين هستند كه اين تنها ظاهر قضيه است و  
در اصل كورتون هايى كه به پودر ها اضافه مى شوند سبب به 
وجود آمدن عضله  اى مى شوند كه تنها  ظاهر ورزشكارگونه 

دارد، و در باطن عوارض بسيارى  را به جا مى گذارند

رابطه اى بين مصرف  هورمون ها 
و پرخاشگرى بيشتر در مردان 

گويد:  مى  هم  استان  روانپزشكى  كارشناسان  خراشادى  
يكى از تفاوت هاى جنين هاى دختر و پسر، اين است كه 
 هورمون تستوسترون در بدن جنين هاى پسر ترشح مى شود
 و در بدن جنين هاى دختر ترشح نمى شود. يعنى جنين هاى
و  گيرند  مى  قرار  مردانه  هورمون  اين  تأثير  تحت  مذكر 
تغييرات جنسى هم در آنها ايجاد مى شود. به اعتقاد وى 
با يك هورمون  را  بدن خود  مردان مى خواهند  از  برخى 
خارجى، كمى مردانه تر و عضالتشان را قوى تر وحجيم تر 
كنند. وى در خصوص رابطه اى بين مصرف اين هورمون 
و پرخاشگرى بيشتر در آقايان مى گويد: برخى رفتارهاى 
تحت  بودن  قدرتمندتر  يا  بودن  طلب  جنگ  مانند  مردانه 
با  افراد  از  برخى  دليل  همين  به  است.  تستوسترون  تأثير 
مصرف هورمون هاى آندروژنيك مانند تستوسترون دچار 
پرخاشگرى بيشتر مى شوند و كمتر مى توانند بر خشم و 

عصبانيت خود به موقع و در موارد الزم غلبه كنند. 
خراشادى ادامه مى  دهد: گاهى از اين داروها براى درمان 
البته چنين  افسردگى هم كمك مى گيرند.  اختالل هاى 
داروهايى در خط اول و دوم درمان افسردگى نيستند و از 
آنها بيشتر در درمان افسردگى هاى مقاوم به درمان يا براى 
افرادى كه به دليل شرايط بد جسمانى در آى سى يو بسترى 
هستند (به صورت خيلى نادر)، استفاده مى شود تا خلقشان 

بهتر شود يا كمكى براى بهبود افسردگى شان باشد.

 گاليه مندى از نبود  كار شناس تغذيه 
در  باشگاه هاى استان 

سطح  هاى  باشگاه  از  آوا   خبرنگار  گزارش  عليرغم 
و  بدنسازى  هيئت  رئيس  پرست  محمد  امين  شهر،محمد 
مواد  با  غذايى  هاى  مكمل  گويد:  مى  استان  اندام  پرورش 
بهتر  رقابت  براى  ورزشكاران  و  است  متفاوت  كامًال  نيروزا 
وى  نيازمندند.  ها  ويتامين  و  ها  مكمل  اين  از  استفاده  به 
باشگاه هاى نبود  كار شناس تغذيه در   از   با گاليه مندى 
استان مى گويد: خراسان جنوبى با بيش از30 باشگاه پرورش 
اندام و بدنسازى  از استعدادهاى ورزشى بسيار عالى برخوردار 
است و از اين تعداد 10باشگاه فعال در شهرستان بيرجند فعال 
 است. وى با اشاره به وجود نظارت مستمر و مداوم به باشگاه هاى 
استان از سوى هيئت مى گويد: در مدت حضورم در اين استان 
به جرأت مى توانم بگويم حتى يك مورد استفاده از هورمون 
هاى غير مجاز در باشگاه هاى استان گزارش نشده است و 
خراسان جنوبى يكى از سالمترين استان ها در رمينه ورزش 
پرورش اندام و بدنسازى است.  وى به خراسان جنوبى به عنوان 
اولين استان متولى تربيت مربى  بدنسازى در كشور اشاره كرده 
و مى گويد: در حال حاضر مربى بدنسازى در استان داريم و 
همكارى تربيت بدنى استان با هيئت بدنسازى همكارى مطلوبى 
است. محمد پرست بودجه امسال هيئت بدنسازى استان را پنج 
ميليون تومان دانسته و با ياداورى برگزارى مسابقات قويترين 
مردان كشور در سال گذشته با حضور آقايان صمد يعقوبى و 
مرتضى خسروى در اين استان، از برگزارى مسابقات پرس  

كشورى در سال جارى خبر مى دهد. 

پهلوان پنبه هايى كه هورمونى رشد مى كنند

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه شركت مخابرات خراسان جنوبى

پيام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
ارتباط  رساند:  استحضار مى  به  مورخ 94/5/26  شما 
فعلى اين روستا از نوع تلفن همراه روستايى بوده و اين 
شركت در حد امكانات موجود نسبت به واگذارى تلفن 
به متقاضيان اقدام مى نمايد. شايان ذكر است توسعه 
شبكه كابلى در قالب پروژه USO و تأمين اعتبارات 
دولتى از طريق اداره كل ارتباطات و فناورى اطالعات 

استان در حال پيگيرى مى باشد.

گزارشى از يك عادت غلط در ميان برخى از ورزشكاران پرورش اندام استان

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 

(محوطه و پشت بام)
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حيات وحش هنگام غروب 
مشرق - تصوير عكس هاى غروب و طلوع خورشيد و همچنين سيلوئت هايى است از حيات وحش كه سايت «ديلى ميل»جمع 
آورى و منتشر كرده است.ضد نور يا سيلوئت تكنيكى در عكاسى است كه در آن، منبع نور در پشت سوژه قرار دارد و در قوى ترين 
حالت به دليل تندى نور، سايه اى از سوژه بر روى عكس ايجاد مى شود.  4
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بيان  با  بسيج سازندگى خراسان جنوبى  مسوول 
اين كه ميدان جنگ يعنى حالت بحران و زمانى 
در  چيز  همه  يعنى  مى افتد  اتفاق  جنگ  كه 
االن همه  متاسفانه  گفت:  است،  خدمت جنگ 

چيز در خدمت اقتصاد مقاومتى نيست.
زهرايى، مسئول بسيج سازندگى خراسان جنوبى 
با خاورستان، به سخنان مقام معظم  در گفتگو 
فرياد  هميشه  ما  گفت:  و  كرد  اشاره  رهبرى 
يعنى كار بحرانى  اقتصاد مقاومتى  مى زنيم كار 
كه  زمانى  كرد:  تصريح  وى  است.  جنگى  و 
رهبر معظم انقالب مى فرمايند ستاد فرماندهى 
اقتصاد مقاومتى تشكيل شود اين كار به مشابه 
8 سال دفاع مقدس نياز به قرارگاه و ستاد جنگ 

اقتصادى دارد.
خراسان جنوبى  سازندگى  بسيج  مسئول 
از  باره  اين  در  مطالبه گرى  اين كه  بيان  با 
كار  كه  زمانى  گفت:  بود،  شده  آغاز  بسيج 
زمان،  در  قاطع  مى دهيد،  انجام  فرماندهى 
كه  زمانى  اما  مى شود  گرفته  صريح  تصميم 
مى دهيم  انجام  ادارى  مرسوم  ستادى  كار 
مى گوييم با وجود مشكل اعتبار به دنبال آن 

است. نشده  محفق  هنوز  اما  بوديم 
از  سازندگى  بسيج  كرد:  تصريح  زهرايى 
اگر  اما  است  دولت  بيرون  مجموعه هاى 
و  نكند  تضمين  خودش  برنامه هاى  در  دولت 
فراهم  سازندگى  بسيج  و  بسيج  براى  را  فضا 
در  و  دهيم  مشاوره  مى توانيم  تنها  ما  نكند 
نقش  اما  كنيم  منعكس  را  نقدها  و  اعتراض 
نمى توانيم  توانمان  اندازه ى  به  را  خودمان 

كنيم. ايفا 

دولت بايد ظرفيت تشكيل ستاد 
فرماندهى اقتصاد مقاومتى را فراهم 

كند

وى تاكيد كرد: براى پيروزى در جنگ اقتصادى، 
همان طور كه مقام معظم رهبرى به آن اشاره 
ششم،  برنامه  در  دولت  بايد  كار  اولين  كردند 
ظرفيت و پتانسيل ايجاد كند و حتى در تشكيل 
از  يكى  بايد  اقتصادمقاومتى  فرماندهى  ستاد 

اركان آن دولت باشد.

تنها گزارش كارهاى روزمره 
به اسم اقتصاد مقاومتى تمام نشود

خراسان جنوبى  سازندگى  بسيج  مسئول 
متذكرشد: تنها گزارش كارهاى روزمره به اسم 
خاص  برنامه  بايد  نشود  تمام  مقاومتى  اقتصاد 

براى اقتصاد مقاومتى تعريف شود.
زهرايى بيان كرد: در خراسان جنوبى نيز بايد يكى 
فرماندهى  ستاد  مسئوليت  استاندار  معاونين  از 
اقتصاد مقاومتى را بر عهده بگيرد و 8 دستگاه 
اجرايى كه با اشتغال روستاها و سرمايه ها سرو 

كار دارند عضو اين ستاد شوند.
هم  ستاد  اين  اجرايى  الزمه  كرد:  اضافه  وى 
خودساخته ى  كه  قوانينى  تمام  كه  است  اين 
كارشناسان و مديران داخل استان و هم قوانينى 
كه ملى ابالغ مى شود كه با طرح هاى در استان 
تناقص دارد اصالح شود، موانع حذف گردد كه 

متاسفانه اين كار در استان صورت نمى گيرد.
مسوول بسيج سازندگى خراسان جنوبى تصريح 

مقاومتى  اقتصاد  فرماندهى  ستاد  تشكيل  كرد: 
اولين گام براى مقابله با جنگ اقتصادى است 
تضمين  باالدستى  و  دولتى  مسئوالن  بايد  اما 
دهند كه در اين زمينه همراهى مى كنند. زهرايى 
را  خودمان  بخشى  وظايف  االن  ما  يادآورشد: 
ميدان  به  و  همراهى  بدون  و  مى دهيم  انجام 

آمدن دولت، اين كار سخت انجام مى پذيرد.

برخى مجوزهاى دولتى 
مغاير با اقتصاد مقاومتى است

اقتصاد  كارگاه هاى  عرصه  در  داد:  ادامه  وى 
دستورالعمل هايى  و  مجوزها  روستايى  مقاومتى 
كه به جهادكشاورزى و دامپزشكى داده مى شود 
مسوول  است.  مقاومتى  اقتصاد  با  مغاير  كامال 
كرد:  تصريح  خراسان جنوبى  سازندگى  بسيج 
براى اقتصاد مقاومتى بايد از روستا و كارگاه هاى 
كوچك آغاز شود تا به مردم كمك درآمدى شود 
اما سازمان هاى دولتى به كارگاه كوچك مجوز 
نمى دهند، از لحاظ بهداشتى پروانه بهره بردارى 
خريدارى  را  روستايى  محصوالت  و  نداده  هم 
اقتصاد  تعطيلى  يعنى  اقدامات  اين  و  نمى كنند 
مقاومتى. زهرايى تاكيد كرد: تا دولت قوانين و 
برنامه ها را اصالح نكند تحقق اقتصادمقاومتى و 
شدنى  اقتصادمقاومتى  فرماندهى  ستاد  تشكيل 
اتفاق خاصى نمى افتد و هم چنان يك  نيست، 

آهنگ موقتى مى زنيم.
وى با تاكيد براين كه اهميت جنگ اقتصادى در 
زمان كنونى به اندازه 8 سال دفاع مقدس است، 
زمانى  چه  خرديم  ما  كه  ضربه اى  تمام  گفت: 

كه  االن  چه  شد  صادر  ما  عليه  نامه  قطع  كه 
مى خواهند تحريم را بردارند از اقتصاد خورديم. 
افزود:  خراسان جنوبى  سازندگى  بسيج  مسوول 
اى  نتيجه  فرهنگى  و  نظامى  از حمله  دشمنان 
كه مى خواستند نگرفتند، در دفاع مقدس ضربه 
آن چنان  فرهنگى هم رشد  و درجبهه  خوردند 
اما در اقتصاد توانستند به منافع اصلى  نداشتند 

خودشان برسند.
جامعه  در  فساد  و  فقر  وقتى  ادامه داد:  زهرايى 
شهر  در  زيرپوستى  ميرود،  ايمان  شود،  حاكم 
فساد  شده،  جارى  و  سارى  بيكارى  روستا  و 
اخالقى و اجتماعى و رانت خوارى زياد مى شود 
توليد  باشند و چرخه  زمانى كه همه شاغل  اما 

بچرخد از همه اين ها دورشده ايم.
سمت  به  توانيم  مى  وقتى  چرا  متذكرشد:  وى 
توليد، اقتصاد و شكوفايى برويم، اقتصادمقاومتى 
را رهاكرده و سرنوشت جامعه را به فقر و فاسد 

بكشانيم؟

متاسفانه االن همه چيز 
در خدمت اقتصاد مقاومتى نيست

حالت  يعنى  جنگ  ميدان  اين كه  بيان  با  وى 
يعنى  مى افتد  اتفاق  جنگ  كه  زمانى  و  بحران 
همه چيز در خدمت جنگ است، گفت: متاسفانه 
مقاومتى  اقتصاد  خدمت  در  چيز  همه  االن 
خراسان جنوبى  سازندگى  بسيج  مسوول  نيست. 
قوانين  اقتصادمقاومتى  تحقق  براى  كرد:  تاكيد 
كارشناسى  باشيم،  نبايدداشته  گير  پا  و  دست 
نبايد  ندهند  رجوع  ارباب  جواب  ميز  پشت  كه 

داشته باشيم چراكه شرايط جنگى دادگاه نظامى 
و صحرايى جنگى هم دارد و فرار از جنگ هم 

اعدام دارد.
بايد  اقتصادمقاومتى  مبحث  در  افزود:  زهرايى 
و  برنامه ها  در  ما  اما  باشد  هم  قضايى  برخورد 
عملكرد اين طور نديديم. وى گفت: در شرايط 
بدهند  هم  دست  به  دست  بايد  همه  بحران 
خصوصى  شركت هاى  دولتى،  انرژى  بر  عالوه 
نيز  مردم  نهادهاى  بيايند.  كار  پاى  بايد  هم 
بايد وارد بشوند چراكه جنگ را همه ملت اداره 

مى كنند اين اتفاق بايد بيفتد.

هنوز به گفتمان مشترك
 جنگ اقتصادى نرسيده ايم

مسوول بسيج سازندگى خراسان جنوبى متذكرشد: 
متاسفانه هنوز به اين باور كه به يك گفتمان و 
اعتقاد مشترك در جنگ اقتصادى و لزوم اقتصاد 
مقاومتى برسيم را نرسيده ايم. زهرايى افزود: بايد 
و جارى  در مردم سارى  مقاومتى حتى  اقتصاد 

شود، مردم بايد اقتصاد مقاومتى را مطالبه كنند 
اما هنوز به اين سمت حركت نكرده اند.

ما يك كار سه سال در  اينكه  به  اشاره  با  وى 
بسيج سازندگى آغاز كرديم، گفت: كار آموزش 
و ايجاد كارگاه اقتصاد مقاومتى را در دستور كار 
ايجاد  كارگاه  شد500  باعث  اين  و  داده  قرار 
كرده و چند هزار نفر را آموزش دهيم. مسوول 
بسيج سازندگى خراسان جنوبى بيان كرد: امسال 
به  مى خواهيم  ما  رهبرى  معظم  مقام  تاكيد  با 
حركتمان شتاب بيشترى دهيم نظارت، دقت و 
كيفيت باالتر برود. زهرايى تاكيد كرد: با تاكيد 
الگويى  كار  يك  امروز  از  رهبرى  معظم  مقام 
ارائه مى دهيم و تشكيل ستاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى به عنوان كار جهادى انجام داده و در 
جهادى  و  كارعملياتى  الزم  شتاب  با  اقتصاد 
انجام دهيم و يكى از كارها به حركت درآوردن 

دستگاه هاى اجرايى است.
وى خاطرنشان كرد: ما تالش جدى خود را در 
اجراى طرح ها و افزايش توان اجرايى بسيج با 

«رمز امام رضا عليه السالم» آغاز مى كنيم.

بايد قوانين خودساخته 
در خراسان جنوبى حذف شود

مسئول بسيج سازندگى خراسان جنوبى:

يكى از مسئوالن ارشد استاندارى، رئيس ستاد فرماندهى اقتصادمقاومتى شود

رفتگران طبيعت  بند دره را پاكسازى كردند

كارى- شانزدهمين برنامه پاكسازى رفتگران طبيعت 
در روز جمعه 6 شهريور در حريم رودخانه بند دره انجام 
شد سرپرست گروه رفتگران طبيعت گفت: در مراسم 
پاكسازى حريم رودخانه بند دره حدود 25 عدد كيسه 
زباله توزيع شد. ابوالفضل عليزاده مسئول گروه رفتگران 
طبيعت درباره پاكسازى حريم رودخانه بند دره كه عصر 
جمعه  برگزار شد، عنوان كرد: اين مراسم شانزدهمين 
برنامه گروه رفتگران طبيعت است كه به همت دوستان 
بصورت خودجوش  برگزار شد. وى افزود: اين اقدام با 
هدف توجه به پاكسازى محيط زيست و اهميت آن  و 
راهكارهاى حفاظت از آنها، عوارض ناشى از ريختن زباله 

به منابع آبى و مسائل بهداشتى و حفظ محيط زيست، 
صورت پذيرفت. در اين برنامه، مقادير زيادى از زباله 

هاى حريم رودخانه بند دره بيرجند جمع آورى شد. 
وي افزود: اميدوارم اجراي برنامه هاي نمادين و فرهنگساز 
بويژه در مناسبت هاي محيط زيست در جهت توجه 
بيش از پيش مردم به محيط زيست و طبيعت پيرامون 
خود موثر باشد.عليزاده همچنين از كمپين بازيافت اميد 
نام برد و گفت: اين كمپين در كل كشور ايجاد شده كه 
از درآمد حاصل از بازيافت درهاى پالستيكى بطرى ها 
(نوشابه، آب و دلستر) براى معلوالن نيازمند كشورمان 
ويلچر خريدارى مى شود و هر 300 كيلو (صد هزار در) 
برابر با يك ويلچر است كه همشهريان مى توانند در اين 

طرح همكارى كنند.

پازن، سلطان صخره ها خراسان جنوبى

رئيس اداره نظارت بر صحيات وحش خراسان جنوبى، با 
بيان اينكه پازن جانورى بزرگتر از بز اهلى است، گفت:  
پازن به دليل اين كه خيلى راحت از صخره هاى سخت 

باال مى رود به او سلطان صخره ها گفته مى  شود.
«بهمن مودى» در گفت و گو با ايسنا، گفت: پازن از 
راسته زوج سمان و خانواده گاوسانان است، كه از نظر 

جثه بزرگتر از بزهاى اهلى است.
وى ادامه داد: به نرهاى اين جانور كل و به ماده ها بز 
گفته مى شود و نرها داراى شاخ هاى بلند و كنگره دار 
و  اوست  يكسال عمر  نماينگر  كنگره  هستند كه هر 
سياه  و  بلند  ريش  داراى  جانور  اين  نرهاى  همچنين 
هستند در صورتى كه ماده ها شاخ هاى كوتاهى دارند 

و فاقد ريش هستند.

محيط زيست

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

 09153634099  
فرهمند

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، اشخاص ، 
مسئوليت  و...

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

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

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده       09156706538

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ت
ان
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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

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى
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بايدها و نبايدهاى
 شبكه هاى اجتماعى

اينكه شما اين امكان را داريد كه ديگران را به گروهى 
اضافه كنيد، دليل نمى شود كه همه افراد را به همه 
گروه ها دعوت  كنيد. كمى دقت كنيد و فكر داشته 
باشيد و ببينيد چه كسى براى چه گروهى مناسب تر 
است. با مدير گروه صحبت كنيد و مطمئن شويد كه 
مى توانيد شخص ديگرى را به گروه اضافه كنيد و بقيه 
اعضا از اين كار شما معذب و دلگير نمى شوند. افراد را 
براساس عالقه مندى ها، سليقه شخصى و تخصص 

شان به گروه ها دعوت كنيد.
گروهى  به  بار  اولين  براى  وقتى  كه  بفرماييد  باور 
و  كنيد  سكوت  را  چندروزى  اگر  شويد،  مى  دعوت 
افتد و كسى  نمى  اتفاقى  كنيد، هيچ  را رصد  اوضاع 
بخوانيد  كنيد،  نگاه  كمى  كند.  نمى  شكايت  شما  از 
كردن  كپى  چيست!  گروه  قوانين  و  هدف  ببينيد   و 
متن هاى بى ربط و جوك هاى تكرارى وسط يك 
نشان  مجازى  فضاى  فعال  را  شما  علمى،   بحث 
تازه  متوجه مى شوند كه شما  بلكه همه  نمى دهد، 
كاريد و هنوز به بلوغ اجتماعى نرسيده ايد! به اهداف و 

قوانين گروه احترام بگذاريد.
تان  مجازى  فعاليت  سرلوحه  را  المثل  ضرب  اين 
شبكه  در  پست   70  ،60 روزى  ارسال  دهيد.  قرار 
كل مصور  گذاشتن  اشتراك  به  و  اجتماعى   هاى 
كه  نيست  جالب  تنها  نه  اينستاگرام،  در  تان  زندگى 
شخصى  زندگى  روى  هم  سوئى  آثار  است  ممكن 
خودتان داشته باشد. واقعا به همه ادد ليست شما ربطى 
ندارد كه شما از كله سحر تا بوق سگ كجاها رفته ايد 

و چه چيزهايى خورده ايد.

انسان مغرور همانند شخصى است كه بر قله كوهى 
ايستاده و همگان را كوچك مى پندارد و غافل از 

اينكه مردم از پايين قله او را كوچك مى بينند

من اگه درس نمى خونم و مى رم سر جلسه
 امتحان، نشونه تنبليم نيست، نشونه ى 

جرأت و جسارت و شجاعتمه

خبرت هست كه بى روى تو آرامم نيست
طاقت بار فراق اين همه ايامم نيست

سعدى شيرازى

كسانى كه شما را دوست دارند حتى اگر هزار دليل 
براى رفتن داشته باشند تركتان نخواهند كرد 

آنها يك دليل براى ماندن خواهند يافت

زبان استخوانى ندارد اما آنقدر قوى هست 
كه بتواند قلبى را بشكند
 مراقب حرفهايتان باشيد

 روزها و هفته هاى اول همه چيز تازه و جديد است، با يك 
لبخند پهن 24 ساعت زل مى زنيد به ايكن بنفش وايبر و 
گوش مى سپاريد به دينگ دينگ صداى واتس آپ و آن 
قدر اينستاگرام عكس مى بينيد تا حجم اينترنت خانه را 
 يك رزوه سر مى كشيد. اما كم كم همه چيز برايتان عادى 
مى شود و ورودتان به تك تك گروه هاى موبايلى دور 
و نزديك شروع مى شود.اما اينكه در دنياى مجازى چه 
رفتارى داشته باشيد كه مثل يك آدم باشخصيت در دنياى 
واقعى باشيد و مدام روى اعصاب بقيه هم گروهى اسكى 
نكنيد، كامال به درك و رفتار خودتان بر مى گردد. اما چون 
باالبردن سطح شعور جامعه  براى  كال رسالت ما تالش 
است، مى خواهيم به شما كمك كنيم. تالش كرده ايم 
بگوييم چه بكنيد و چه نكنيد كه در گروه هاى مجازى مردم 
از دست شما گريبان چاك ندهند و خودشان را گاز نگيرند!

1- پسرخاله طور نباشد
خودمانى نشويد. يكى از خصوصيات شبكه هاى مجازى 
اين است كه چون در اين گروه ها بنا بر نوشتن است و 
نه ارتباط چهره به چهره، آدم كمتر خجالت مى كشد و 
 گاهى خط قرمزهاى خودش را هم رد مى كند و يك نگاه
 مى اندازه مى بيند با رئيسش، با معلم يا استاد دانشگاهش يا 
با غريبه اى كه هرگز او را نديده چه پسرخاله طور صحبت 
اين  يادآور شويد  به خودتان  و  نشويد  كرده! پس جوگير 

آدم، همان آدم دنياى واقعى است و چيزى عوض نشده 
نبايد  و  هستم  آدم  همان  هم  من  بدهيد.  ادامه  لطفا   و 

خط قرمزهايم را رد كنم.

2- دلقك بازى در نياوريد
چشم  شما  صفحه  به  الزاما  است،  آنالين  كه  هركسى 
 ندوخته كه برايش پيغامى، جوكى، عكسى بفرستيد، او هم
برنامه هاى خودش را دارد. پس شما وظيفه شاد كردن و 

سرگرم كردن همه آنالين هاى ليست تان را نداريد.

3- سنگين و رنگين باشيد
كنيد  باور  نكنيد.  باز  تان  ليست  تمام  با  را  صحبت  سر 
كار  مشغول  بقيه  و  ويژه شماست  اوليه  هيجان  اين   كه 
و زندگى شان هستند و ممكن است وسط يك جلسه باشند 
يا اصال توى تخت شان باشند، ولى حوصله حرف زدن با 
شما را نداشته باشند. اين طور هم شما غمگين مى شويد، 

هم آنها معذب. 

4- به زبان آدميزاد حرف بزنيد
موبايلى،  مجازى  هاى  شبكه  هاى  جذابيت  از   يكى 
آيكن ها و استيكرها هستند. حتما خودتان مى دانيد كه 
براى  باشيد  مراقب  دارند،  خاصى  مفهوم  و  معنا  هركدام 
چه كسى چه آيكنى مى فرستيد! زياد از استيكرها استفاده 

نكنيد. فكر اعصاب آن بخت برگشته آن طرف موبايل هم 
باشيد كه بايد پيغام شما را باز كند و با 40 تا استيكر مواجه 
اينكه حرف زدن به زبان استيكرها كم كم  شود. ضمن 

قدرت بيان احساسات كالمى و زبانى را از شما مى گيرد.

5- قطع كننده زنجير باشيد
مى  موبايلى  اجتماعى  گروه  چند  يا  وارد يك  كه  همين 
شويد، در معرض سيل گسترده اى از انواع اطالعات قرار 
مى گيرد. آخرين اخبار سياسى و فرهنگى، به روزترين اشعار 
 معاصر، آخرين اطالعات در مورد زندگى شخصى آقا و خانم 

بازيگر و فوتباليست.
آخرين دستاوردهاى علمى و...! اينجا هم الزم است قبل از 
به اشتراك گذاشتن جديدترين دانسته هايتان، سه بار نفس 
عميق بكشيد، تا پنج بشماريد و بعد به خودتان بگوييد: «از 
كجا معلوم كه راست باشه؟» بله! حجم عظيمى از محتوايى 
كه روزانه دست به دست بين كاربران مى چرخد، ساختگى 
است و حقيقت ندارد. پس شما سعى كنيد عضوى از اين 
اكوسيستم شايعه سازى نباشيد. صرف هيجان انگيزبودن 

يك مطلب، عكس يا خبر، دليل بر صحت آن نيست.

6- مچ گير خوبى باشيد
اگر خيلى دلتان مى خواهد ناقل اخبار و طوطى شكرشكن 
باشيد، قبل از به اشتراك گذاشتن علم و اخبارى كه به 

تازگى به دستتان رسيده، كمى جست و جو كنيد و منبع 
اصلى خبر را پيدا كنيد. ببينيد صحت دارد يا نه. از چند نفر 
آدم مورد اطمينان كه از موضوع خبر دارند، ماجرا را بپرسيد 

و بعد كل ليستتان را به فيض برسانيد.

7- يقه خودتان را بگيريد
با هيجان اوليه و آدم منطقى درونتان وارد گفت و گو شويد 
و به مهره هاى گردن و حجم اينترنتتان رحم كنيد. فرصت 
براى خواندن جوك هاى بى مزه و شركت در بحث هاى 
اغلب خالى از محتواى گروه هاى متفاوت زياد است. خيلى 
مراقب آدم هاى واقعى زندگى واقعى خودتان باشيد ضمن 
اينكه اكيدا توصيه مى كنيم هرازچندگاهى جا به جا بشويد 

كه خدايى نكرده زخم بستر نگيريد!

8- در خروج از گروه هميشه باز است
اگر به طور اتفاقى به گروهى دعوت شده ايد كه هيچ اطالع 
و عالقه اى درباره مبحث موردنظر آن گروه نداريد و نه شما 
مى توانيد خيرى به آنها برسانيد و نه آنها به شما، بهتر است 

كه هرچه زودتر گروه را ترك كنيد. 
راه انداختن بحث هاى سياسى و اجتماعى و فرهنگى و 
قاتى شدن و نظر دادن در همه مباحث، نيازمند مطالعه و 
آگاهى است كه بعيد است هيچ كدام ما آن قدر مطالعه 

داشته باشيم كه از همه چيز سر در بياوريم.

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

ما اين عذاب را اندكى از شما برمى داريم [ولى شما] در حقيقت باز از سر مى گيريد
سوره الدخان، آيه 15

حديث روز  

از نفرين مظلوم بپرهيز زيرا وي به دعا حق خويش را از خدا ميخواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمي دارد .
پيامبر اكرم (ص)

سبك زندگى

در شبكه هاى اجتماعى، روى اعصاب نباشيد! 

حكايت جالب روز با چراغ گرد شهر

در  روشن  روز  در  و  داشت  دست  به  چراغ   راهبى 
مى گشت.  چيزى  دنبال  شهر  خيابانهاى  و  ها  كوچه 
چه  دنبال  جديت  و  دقت  اين  با  پرسيد:  او  از  كسى 
مى گردى، چرا در روز روشن چراغ به دست گرفته اى؟

راهب گفت: دنبال آدم مى گردم. مرد گفت اين كوچه 
و بازار پر از آدم است. گفت: بله، ولى من دنبال كسى 
مى گردم كه از روح خدايى زنده باشد. انسانى كه در 
هنگام خشم و حرص و شهوت خود را آرام نگهدارد. 
من دنبال چنين آدمى مى گردم. مرد گفت: دنبال چيزى 
مى گردى كه يافت نمى شود.«ديروز شيخ با چراغ در 
شهر مى گشت و مى گفت من از شيطان ها وحيوانات 
خسته شده ام آرزوى ديدن انسان دارم. به او گفتند: ما 
جسته ايم يافت نمى شود، گفت دنبال همان چيزى كه 

پيدا نمى شود هستم و آرزوى همان را دارم.

افقي:1- ناگزير- ثروتمند- محل 
اراده  دو  توافق   -2 كشتي  توقف 
يك  ايجاد  جهت  در  ضروري 
است  خودپسندي   - حقوقي  اثر 
باردار  ذره   - بزرگ  گناهان  از  و 
كمبوجيه  برادر   - دوشاب   -3
فقدان-  واژه   -4 فرمانروايي   -
اي  اجاره  اقامتي  مكان  نوعي 
5- خواهان آب - شهري در غرب 
شهيد   چند   - ندا  حرف  فرانسه- 
6- كشوري در قاره آفريقا- مخفف 
ماه- گزارش باطني از قرآن 7-فلز 
چهره!- باالتر از آن رنگي نيست- 
مخفف از او  8- در كشتي رد و بدل 
ميشود- پس از كارون مشهورترين 
عدد  است-  كشورمان  رودخانه 
جنگي-  گوسفند   -9 توحيدي 
 -10 انگليسي   اتاق  تهمت- 
اصطالحي  سنگ-  خرده  ادب- 
عضو  جذاب-   -11 عروسي  در 
هيزم  آري-  مقابل  فوتبال-  تيم 
پسوند  كاال-  سالمت  12-نشانه 
از  تند-  باران   -13 صفت  ساخت 
اصفهان  استان  توريستي  قطبهاي 
شهري  تند-  نرخ-   -14 برابر   -
مركز   -15 كرمانشاه  استان  در 
مصر- جاي پختن نان- قانونگذار
اي  عصرانه   -1 عمودي: 

سبزي   -2 پشه   - خانواده  براي 
قيد  بي   - هيتلر  حزب  خوردني- 
بي  درختي  وسيله-  به   -3 بند  و 
ورودي   -4 مخفي  پليس   - ميوه 
محل  فروشنده  تاكنون-  خانه- 
قند  بيماري  قديمي-  پول   -5
دادگستري-  اداره   -6 نو  خون- 
قلعه  ديوار  است-  يك  همان 
7- كيشها و آيينها- آن كه رسمي 
حرف   -8 دختر   برد-  بين  از  را 
كردن  پنهان  نبرد-  عرصه  تنفر- 
ترابري  روش  يك  صدمه-   -9
هدايت شده زميني- شهرت طلب  

شامل  جزوي-  بخشي،    -10
تابستاني  ماه   - شود  مي  همه 
اروپايي-  و  هند  اي  طايفه   -11
-12 چهارپا  گردن  زنگ  نظريه- 
مدت  نويسندگي-  تمرين  درس 
خودستا  كالم  معين-  زمان 
در  امروزي  ايمني  وسيله   -13
بندگي  - ه كنند ر شكا آ - ها و ر د خو
پخت  بهر  معروف-  كوير   -14
آبگوشت مي بايد خريد- دستگاهي 
در موسيقي اصيل ايران 15- نفس 
شدن آماده  از  كنايه  خسته- 
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123456789101112131415
اسرلىالراكسمات1
ىمانكىزىفراسى2
سىجربلوسمنمس3
تىداهمهوتكىف4
اتهناخجنرارو5
داددرززرنرتسن6
گرپپاكعمتجم7
ىكساانرىاارىگ8
مانمگىارژبم9
خىراتناوىاهما10
ونمداهرتسبدن11
شناىبراىوانب12
قترنهشنهناسر13
دامنارتفاهدىد14
مسىتامگىتسامان15

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

تجربه كنيد.    09158668002

استخدام
تعدادى بازارياب 

براى شهرستان هاى 
(گناباد ، فردوس، قاين، سرايان، 

بشرويه ، طبس و زاهدان)
 با حقوق ثابت ، پورسانت عالى 
بيمه و ديگر مزايا نيازمنديم.

09355747412

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد
  نبش 17شهريور 28   09156633937

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

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

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

خدمات بيل مكانيكى
تخريب - گودبردارى - حفارى كانال

09151613361 - رضوى

مغازه ظروف يكبار مصرف با موقعيت 
عالى واگذار مى شود.

09197359408

فروش 200 متر زمين واقع در ميدان 
كالهدوز فاز پرستاران  نقد و اقساط 
100 ميليون       09152601449

فروش جوجه شترمرغ 70 روزه  با 
قيمت فوق العاده  09355615115

يك دستگاه غلطك خودرو براى اجاره 
نيازمنديم.

32411799 -09153623091 

به يك راننده پايه يك با تمام مدارك 
الزم براى كار با تريلى هوو نيازمنديم

09336203173

به تعدادى بازارياب خانم با روابط 
عمومى باال جهت ويزيت تلفنى 

نيازمنديم
09151408169

32237958

يك شنيون كار ماهر براى همكارى 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

09397690128 - 32450229

تعدادى جوشكار براى كار 
در شهرستان نيازمنديم.

09378991596 - اصغرى

يك آشپز ماهر براى كار
 در باغ رستوران نيازمنديم.

09157285321

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

رستوران با تمامى امكانات 
و موقعيت عالى 
واگذار مى شود.

09152044971 - قربانى

پوشــاك 200
فروش كليه اجناس مغازه

 به قيمت خريد
خيابان فردوسى  09361526176

فورى      فورى
1- رهن و اجاره 

منزل وياليى واقع در خيابان معلم 
كوچه 8 

2- فروش يا معاوضه با واحد 
كوچكتر 

يك واحد آپارتمان با كليه امكانات 
تازه ساز و شيك به متراژ 163 
متر واقع در مجتمع 5 واحدى 

خيابان رسالت
09128460511  

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

نصب بازى و تعويض ويندوز 
پذيرفته مى شود. 
حتى در محل كار شما

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

دعوت به همكارى
شركت ساختمانى و تاسيساتى مبتكرسازان 

مسكن بيرجند براى تكميل كادر فنى و اجرايى 
 پروژه هاى در سطح استان دعوت به همكارى 
مى نمايد. مهندس عمران (الزاما با سه سال 

سابقه فعاليت كارگاهى)
 32237942   ساعت تماس: 9 الى  13 

يك نفر مديرفروش داراى مدرك 
مرتبط ، حداقل 3 سال سابقه كار مفيد  

نيازمنديم.(تسلط به  زبان انگليسى 
اولويت محسوب مى گردد)

 تاريخ  ثبت نام: متقاضيان مى توانند از 
تاريخ درج آگهى به مدت 3 روز از ساعت 

9 لغايت  13 با شماره  09151605774 
تماس  حاصل  نمايند.

الليك (انتقال يافت)
عطر ، اُدكلن 

 آرايشى 
معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

ذغال كبابى درجه يك مناسب براى رستوران ها 
و مصارف خانگى  كلى - جزيى  كيلويى فقط 1500

09303402797

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى/  صنعتى
  09159354648  -  محمدى

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

قابل توجه ادارات ، مدارس ، خوابگاه ها 
شستشوى پرده ، باز و بست رايگان

شستشوى مبل و صندلى ادارى 
شستشوى پتو
32445269

09151641857- حسينى گازار
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اخبار ورزشى

عصرايران: مي توانيد با خوردن «اسفناج» احساس گرسنگي و ميل به پرخوري و ريزه خواري را کاهش دهيد. به گفته  محققان «اسفناج» حاوي ترکيباتي به 
نام «تيالکوئيدها» مي باشد که در غشاي برگ هاي سبز قرار دارند. اين ترکيبات باعث کندي هضم ليپيدها شده و روده ها را به کار مي گيرد 
و همين مسئله هم باعث افزايش هرچه بيشتر هورمون هاي سيري مي شود. 

با خوردن اين گياه الغر شويد! 

 با خواص كم نظير «آلو» آشنا شويد

آنتي  خوب  منابع  از  يکي  «آلو»  شهرخبر: 
فيبر  داشتن  دليل  به  آلو  اکسيدان هاست. 
از  جلوگيري  خون،  قند  کنترل  براي  غذايي، 

يبوست و حفظ سالمت دستگاه گوارش مفيد 
خاصيت   ، آلو  در  موجود  «سوربيتول»  است. 
پتاسيم  غني  منابع  از  يکي  آلو  دارد.  ملين 
فشارخون  کنترل  در  آن  متعادل  مصرف  و 

افزايش  آلو سبب  در  فيبر موجود  است.  موثر 
رشد و تکثير باکتري هاي مفيد و مانع از رشد 
باکتري هاي مضر در داخل روده مي شود. در 
روده،  داخل  در  فيبر  تخمير  اثر  بر  عين حال 
انرژي  توليد مي شود که منشا  بوتيريک  اسيد 
ترتيب  به اين  و  است  روده  سلول هاي  براي 

کمک  گوارش  دستگاه  سالمت  حفظ  به 
آهن  از  خوبي  منبع  خشک  آلوي   مي کند. 
( آهن گياهي ) است و براي جلوگيري از کم 

است. مفيد  بسيار  خوني 

فشار چشم چگونه باال مى رود؟ 

چشم  داخل  فشار  بودن  باال  نيوز:  سالمت 
ظريف  بافت هاي  به  آسيب  موجب  مي تواند 
بروز  با  آن شود. هر چند فشار چشم، مترادف 
گلوکوم يا آب سياه در افراد نيست، اما افرادي 
نظر  تحت  بايد  هستند  چشم  فشار  دچار  که 
پزشک بوده و از نظر ابتال به گلوکوم نيز مورد 
معاينه قرار گيرند. فشار طبيعي معموال بين ١٢ 
تا ٢١ ميليمتر جيوه است، حتي در اين فشار هم 
باشد.  گلوکوم  به  مبتال  شخصي  است  ممکن 
مي افتد  اتفاق  بزرگسالي  سنين  در  فشار چشم 
ناحيه چشم، سردرد،  در  درد  با  اغلب همراه  و 
حالت تهوع و تاري ديد خواهد بود. البته ممکن 
است فشار چشم به دليل وارد آمدن ضربه به 
بيماريهاي  ديگر  وجود  دليل  به  نيز  و  چشم 
چشمي، باال رود و موجب بروز آب سياه شود. 
تحليل عصب  به  منجر  فشار چشم  بودن  باال 
بينايي و کاهش بينايي مي شود و ميزان آسيب 
نيز به شدت و مدت افزايش فشار داخل چشم 
در  اقدام  اولين  دارويي  درمان  دارد.  بستگي 
درمان اين بيماري است که بستگي به ميزان 
فشار چشم دارد. پزشک در روند درمان، داروها 
را به صورت متناوب تغيير خواهد داد و تا زماني 

که فشار چشم قابل کنترل و براي عصب چشم 
نيز قابل تحمل باشد، دارو تجويز خواهد شد. در 
ندهد،  جواب  ديگر  دارويي  درمان  که  صورتي 

اقدام به جراحي چشم خواهد شد. 

مزاياى ريختن شير در چاى

جام جم: نتايج يک مطالعه نشان مي دهد ريختن 
دندان ها  شدن  لک  از  مي تواند  چاي  در  شير 
جلوگيري کند. نتايج مطالعات نشان مي دهد يک 
دندان ها  شدن  لک  از  شير  در  موجود  پروتئين 

پيشگيري مي کند و تأثير آن از خمير دندان هاي 
سفيد کننده نيز بهتر است.

موبايل و سندرم گردن پيامكى
 

عصرايران: در سندرم گردن پيامکي، گردن از جاي 

اصلي خود يعني خط فرضي کشش ثقل جلوتر 
آمده و باعث ايجاد اختالل در زندگي روزمره افراد 
از  افرادي که هر لحظه  نيستند  شده است. کم 
وقت آزاد خود را براي انداختن نگاهي به صفحه 

تلفن صرف مي کنند و حتي کساني که تا ساعت ها 
سرگرم رد و بدل کردن پيام هاي کوتاه يا تماشا 
روي صفحه  مطالبي  خواندن  يا  ويدئوها  کردن 
عضالت  انقباض  هستند.  خود  موبايل  کوچک 
گردن، انقباض عضالت کمر، سردردهاي مزمن، 
درد در بخش بااليي گردن، کتف درد، گردن درد، 
ساييدگي  شست،  انگشت  مخصوصا  دست درد، 
زودهنگام ديسک مهره هاي ستون فقرات و تغيير 
در انحناي گردني از عوارض استفاده نادرست از 
موبايل مي باشد. بهتر است بنشينيد، سپس سر را 
٤٥ درجه به سمت چپ بچرخانيد و با دست چپ 
سر را گرفته و به آرامي به پايين بکشيد و سپس در 
سمت ديگر نيز اين حرکات را تکرار کنيد. ٨ ثانيه 

مکث کرده و ٣ مرتبه اين حرکت را تکرار کنيد.

چرا خرما از قند بهتر است؟

سيمرغ: قند خرما مانند ساير ميوه ها، مخلوطي از 
فروکتوز و گلوکز است و چون اين قندها معموال 
همراه با فيبر هستند، مصرفشان به قندهاي ساده 
برتري دارد. البته اين به هيچ وجه به معناي تاييدي 
هم  خرما  نيست.  خرما  مصرف  در  زياده روي  بر 
قند دارد و هم کالري و مصرف بيش از اندازه اش 

مي تواند باعث اضافه وزن و چاقي شود.

فشار چشم چگونه باال مى رود؟ 
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كسب 2 مدال برنز مسابقات كاراته شرق 
كشور توسط ورزشكاران بيرجندى

شمال  مسابقات  برنز  مدال   ٢ بيرجندي  کاران  کاراته 
شرق کشور را کسب کردند. رئيس هيئت کاراته خراسان 
کيوکوشين  سبک  کاراته  مسابقات  در  گفت:  جنوبي 
ماتسويي که به ميزباني مشهد برگزار شد ٢ نفر از کاراته 
کاران بيرجندي موفق به کسب مدال برنز شدند. احمدي 
 پيما افزود: در اين مسابقات ٢٠٠ کاراته کار از استان هاي 
، جنوبي و شمالي حضور داشتند که  خراسان رضوي 
محمد پيلتن در وزن ٤٥ و محمد بهارشاهي در وزن 
٥٠ کيلوگرم و در رده سني نوجوانان مقام سوم را کسب 
کردند. در اين رقابت ها جواد مرادي از خراسان جنوبي به 

عنوان داور چندين ديدار را قضاوت کرد.

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ خردساالن
 و نونهاالن استان، اعزامى به كرمانشاه 

مسابقات قهرماني پينگ پنگ خردساالن و نونهاالن 
استان، گراميداشت هفته دولت، اعزامي به کرمانشاه در 
سالن شهيد سرحدي بيرجند برگزار شد. فرانک زردست، 
مهديه حسيني، آوا حسين آبادي و سيده کوثر ميري براي 
اعزام به اين مسابقات انتخاب شدند. زهرا چهکندي نژاد 

مسئوليت برگزاري مسابقات را بر عهده داشت.

بازتاب ديدار خيريه ستارگان جهان
 با ستارگان ايران بر روى ديلى ميل 

مهر : ديدار خيريه تيم هاي ستارگان جهان و ستارگان 
ايران بر روي سايت ديلي ميل بازتاب داشت. تيم ستارگان 
جهان در ورزشگاه آزادي تهران موفق شد با سه گل از سد 
ستارگان ايران بگذرد. ديلي ميل در گزارشي که بيشتر آن 
را تصاوير مربوط به اين بازي تشکيل مي دهد، به گزارش 
اين ديدار خيريه پرداخته و اينکه عوايد آن به بيماران مبتال 
به «ام اس» پرداخت شده است. در گزارش اين بازي به 
بازي روبرتو کارلوس، لوئيس فيگو و پائولتا اشاره شده که 
پس از سال ها به گلزني پرداخته اند و اينکه در تيم ايران، 
بازيکناني نظير احمدرضا عابدزاده، علي کريمي، کريم 

باقري، حميد استيلي و خدادداد عزيزي بازي کرده اند.

پيروزى بسكتباليست هاى ايران 
مقابل كره جنوبى در ويليام جونز 

اولين ديدار خود در  ايران در  تيم ملي بسکتبال  ايسنا: 
تورنمنت ويليام جونز موفق شد مقابل کره جنوبي به برتري 
٧٧ بر ٤٦ برسد و تا حد کمي شکست مقابل اين تيم در 

فينال بازي هاي آسيايي اينچئون را جبران کند.

سقوط يك پله اى تيم ملى واليبال
  در رنكينگ جهانى 

واليبال  جهاني  فدراسيون  رنکينگ   جديد ترين  ايسنا: 
اعالم شد که بر اين اساس تيم ملي واليبال ايران با 

يک پله سقوط در مکان يازدهم قرار گرفته است. 

حريق اتوبوسى با 40 سرنشين

رئيس پليس راه راهور ناجا از حريق يک دستگاه اتوبوس 
بنز با ٤٠ سرنشين در محور مشهد - تهران خبر داد. به 
روز  کرد:  اظهار  گزارش عصرايران، سرهنگ حميدي 
گذشته يک دستگاه اتوبوس بنز ٤٥٧ با ٤٠ مسافر که 
از مشهد به سمت تهران در حال حرکت بود در محدوده 
سمنان دچار حريق شد. وي با تاکيد بر اين که راننده 
بالفاصله نسبت به توقف اتوبوس و تخليه کامل مسافران 
اقدام مي کند، تصريح کرد: علي رغم استفاده از کپسول 
آتش نشاني به دليل شدت وزش باد اطفاي حريق با 
مشکل مواجه مي شود و در نتيجه کل اتوبوس مي سوزد. 

خوشبختانه اين حادثه تلفات جاني نداشته است. 

كالهبردارى ميليونى به بهانه 
پرداخت وام قرض الحسنه 

 
ايسنا: جانشين فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران 
از دستگيري زني که به بهانه دادن وام قرض الحسنه 
اقدام به کالهبرداري از شهروندان کرده بود، خبر داد. 
سرهنگ گلزاري گفت: در پي شکايات شهروندان مبني 
بر کالهبرداري زني در بهارستان، بررسي موضوع در 
دستور کار پليس قرار گرفت و مشخص شد زني به بهانه 
پرداخت وام قرض الحسنه از افراد مبالغي پول دريافت 
کرده است. در تحقيقات معلوم شد متهم تاکنون ٢١٠ 
ميليون ريال به همين شيوه از شاکيان کالهبرداري کرده 

است. در نهايت متهم توسط ماموران دستگير شد. 

سرقت با سوء استفاده از عنوان پليس! 
 

ايسنا: فرمانده انتظامي شهرستان اسالمشهر از دستگيري 
سارق مأمورنما در اين شهر خبر داد. سرهنگ حسن 
آبادي، گفت: در پي تماس يکي از شهروندان با مرکز 
فوريت هاي پليسي مبني بر سرقت فردي ناشناس از 
وي، مأموران در محل حاضر و مشخص شد که سارق 
با يک دستگاه خودروي پرايد خود را به عنوان مامور 
انتظامي معرفي و اقدام به سرقت وجه نقد و مدارک 
اين فرد کرده است. وي تصريح کرد: ماموران موفق 
به دستگيري سارق در يکي از شهرک هاي اسالمشهر 
شدند. متهم به نام «غ-ف» در بازجويي هاي پليس به 

پنج فقره اخاذي از شهروندان اعتراف کرد. 

نزاع دسته جمعى به قتل انجاميد

ايرنا: فرمانده انتظامي کليبر گفت: نزاع دسته جمعي در 
يکي از روستاهاي اين شهرستان منجر به قتل يک نفر 
شد. سرگرد جامي افزود: در مراجعه تعدادي از اهالي 
يکي از روستاهاي شهرستان اهر به روستاي مجاور بر 
اثر بروز اختالف در سرچشمه آب و اختالف ملکي، دو 
طرف با همديگر درگير شدند و نزاع دسته جمعي به 
وقوع پيوست. در اين نزاع دسته جمعي، ٣٥ نفر از اهالي 
دو روستا با همديگر درگير شدند و چهار نفر به علت 
مصدوميت سنگين در بيمارستان بستري و يک نفر نيز 
به دليل شدت جراحات وارده فوت کرد. پليس در اقدامي 

سريع موفق به دستگيري قاتل شد.

مرگ عجيب 2 برادر در يك روز 

در  الحارثي  خانواده  براي  گذشته  جمعه  عصرايران: 
عربستان روز اندهباري بود، زيرا در اين روز خبر مرگ 
دو فرزند خود را که از نظر جغرافيايي با هم فاصله زيادي 
داشتند، دريافت کرد. دو برادر عربستاني که در يک روز 
کمر به کشتن مردم عراق و يمن بسته بودند، خود قرباني 
تفکرات تکفيري و سياست هاي جنگ افروزانه حاکمان 
رياض شدند. اين دو برادر که زاهر و ناصر نام داشتند 
 روز جمعه گذشته کشته شدند؛ اولي با داعش همکاري 
مي کرد و در عمليات انتحاري خودش را از بين برد و 
دومي در همان روز هنگام انجام ماموريت در مرزهاي 
عربستان با يمن بر اثر سقوط هواپيماي آپاچي کشته شد.

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4   
32212519 - 09151606528    

ايزوگام سليمانى 

ه 
يم

 ب
 و

ت
ان

ضم
ل 

سا
 10

ن
را

اي

ول
حص

ع  م
تنو

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

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
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پيش بينى برداشت 611 تن گردو در استان
رئيس سازمان جهادكشاورزى اعالم كرد: پيشى بينى مى شود امسال611 تن گردو به ارزش ريالى 110 ميليارد ريال در 
خراسان جنوبى برداشت شود. هاشم ولى پورمطلق گفت: در حال حاضر 6 هزارو 327 هكتار از اراضى استان زير كشت گردو 
است. وى اظهار كرد: بيشترين سطح زير كشت گردو در استان مربوط به شهرستان بيرجند با 88 هكتار است. ولى پورمطلق 

ادامه داد: بيشتر ارقام موجود داراى پوست سخت بوده و تعداد كمى از ارقام پوست كاغذى است.

58 درصد اشتغال خراسان جنوبى 
در صنايع كوچك و متوسط است

خراسان  صنعتى  شهرك هاى  عامل  مدير  مهر- 
جنوبى گفت: در حال حاضر حدود 58 درصد اشتغال 
اين استان در بخش صنايع كوچك و متوسط ايجاد 
نشانى  آتش  افتتاح  آيين  در  جرجانى  است.  شده 
شهرك صنعتى بيرجند اظهار كرد: براى بهره بردارى 
از اين پرژه بالغ بر 10 ميليارد ريال هزينه شده است. 
وى با بيان اينكه اين اعتبار از محل اعتبارات داخلى 
شده  تامين  جنوبى  خراسان  شهرك هاى  شركت 
است، بيان كرد: در حال حاضر 95 درصد واحدهاى 
صنعتى خراسان جنوبى را واحدهاى صنعتى كوچك 
افزوده  ارزش  ميزان  و متوسط تشكيل مى دهند كه 

صنايع كوچك و متوسط حدود 30 درصد است.

همايش پياده روى كاركنان اداره كل 
آموزش فنى و حرفه اى در هفته دولت

گروه خبر- مراسم پياده روى به مناسبت هفته دولت 
با حضور مدير كل آموزش فنى و حرفه اى استان و 
تابعه  آموزشى  مراكز  و  اداره كل  كاركنان  از  جمعى 
بلوار  از محل  اين همايش  است  گفتني  برگزار شد. 
پيامبر اعظم (ص) شهر بيرجند آغاز و با طي مسير 
اهداي  با  در محل هتل كوهستان  اين شهر  باغات 

جوايز به پايان رسيد.

افتتاح پروژه برق رسانى تل عارف نهبندان 
به نمايندگى از 107 پروژه برق رسانى

به  نهبندان  تل عارف  برق رسانى  پروژه  فارس- 
و  شهرى  برق رسانى  پروژه   107 از  نمايندگى 
روستايى خراسان جنوبى با حضور معاون سياسى و 
نيروى  توزيع  شركت  مديرعامل  استاندارى،  امنيتى 
برق، فرماندار و امام جمعه نهبندان و تنى از چند از 
مسئوالن استانى و شهرستانى مورد بهره بردارى قرار 
گرفت. براى اجراى 107 پروژه برق رسانى در استان 
اعتبارى معادل 86 ميليارد ريال هزينه شده است. از 
خانوار شهرى  هزار   5 تعداد طرح  اين  اجراى  محل 
برخوردار  برق  نعمت  از  جنوبى  خراسان  روستايى  و 
 107 اين  آماده سازى  و  اجرا  راستاى  در  و  مى شوند 
پروژه برق رسانى 85 كيلومتر شبكه فشار متوسط و 
ضعيف انجام شده است. همچنين تعداد 93 دستگاه 
طرح  تعداد  اين  آماده سازى  زمينه  در  ترانسفورماتور 

ايجاد و نصب شده است.

بهره بردارى از 5 طرح با اعتبار 
بيش از 3 ميليارد تومان در فردوس

فارس- همزمان با ششمين روز از هفته دولت تعداد 
پنج طرح با اعتبار سه ميليارد و 765 ميليون تومان در 
شهرستان فردوس به بهر ه بردارى رسيد. صبح ديروز 
با  اسالميه  قويم  شهيد  هنرستان  كارگاهى  سالن 
اعتبار 100 ميليون تومان، استانداردسازى تأسيسات 
ميليون   140 اعتبار  با  آموزشى  اماكن  گرمايشى 
شرب  آب  توزيع  شبكه  بازسازى  و  اصالح  تومان، 
شهرى با اعتبار 225 ميليون تومان، اجراى زيرسازى 
و  تومان  ميليارد  سه  اعتبار  با  شهر  معابر  آسفالت  و 
جمع آورى  كانال  احداث  و  جدول گذارى  اجراى  نيز 
در  تومان  ميليون   100 اعتبار  با  سطحى  آب هاى 

فردوس افتتاح شد.

بهره بردارى از پروژه خوراك دام 
و طيور بهدانه خضرى در هفته دولت

طيور  و  دام  خوراك  پروژه  دولت  هفته  با  همزمان 
مديرسازمان  رسيد.  بهره بردارى  به  خضرى  بهدانه 
ظرفيت  با  پروژه  اين  گفت:  استان  روستايى  تعاون 
مورد  دام  خوراك  انواع  تن  هزار   17 ساالنه 
مواد  افزود:  اسفنديارى  مى گيرد.  قرار  بهره بردارى 
و  تأمين  كشور  داخل  از  كارخانه  اين  اوليه  مصرف 
ساالنه 18 هزار تن مواد مصرفى اين كارخانه است. 
وى اظهار كرد: اين پروژه با سرمايه گذارى 3 ميليارد 
تومان با سرمايه در گردش حدود يك ميليارد تومان 
به بهره بردارى مى رسد كه كل هزينه هاى سرمايه 
گزارى در اين كارخانه به چهار ميليارد تومان مى رسد 
به صورت  نفر  پروژه 14  اين  از  بردارى  بهره  با  كه 
اشتغال  غيرمستقيم  صورت  به  نفر   50 و  مستقيم 

ايجاد شده است.

دوره قصه گويى در كتابخانه استاد 
احمدى بيرجندى اسديه آغاز شد

كتاب  با  انس  و  در كودكان  انگيزه  ايجاد  منظور  به 
و همزمان با دهه كرامت، دوره قصه گويى و قصه 
خوانى در كتابخانه  استاد احمدى شهر اسديه برگزار 
شهرستان  عمومى  هاى  كتابخانه  اداره  رئيس  شد. 
درميان با بيان اينكه قصه و قصه گويى عالى ترين 
كانال انتقال ارزش ها و مفاهيم سازنده به كودكان 
است، گفت: مهمترين خاطراتى كه هر يك از ما به 
از قصه  داريم  امروزى، در ذهن خود  والدين  عنوان 
مى  كه  اى  خاطره  است.  مادرانمان  و  پدران  گويى 
توان گفت بنيان روحى، روانى و اخالقى ما بر مبناى 
قصه  كرد:  تأكيد  رمضانى  است.  گرفته  شكل  آن 
كودك،  هاى  بدرفتارى  اصالح  در  تواند  مى  گويى 
توان  مى  قصه  با  و  باشد  داشته  توجهى  قابل  سهم 
كودك را نصيحت كرد، از انجام يك كار نكوهيده و 
زشت نهى و يا به انجام يك عمل خوب و شايسته 
افزود: قصه گويى و شعر كودك  تشويق نمود. وى 
ايجاد  باعث  از زبان كودكان در محيط كتابخانه ها 
كتابخانه مى  در  براى حضور  بيشتر  انگيزه  و  نشاط 
شود. گفتنى است، كالس قصه گويى و قصه خوانى، 
هر هفته دوشنبه ها ساعت 11 صبح ويژه گروه سنى 

4 الى9 سال برگزار مى شود.

طرح هادي روستاي درميان افتتاح شد

هادي  طرح  دولت،  هفته  از  روز  باششمين  همزمان 
روستاي درميان از توابع شهرستان درميان با حضور 
استاندار و تني چند از مديران استاني و شهرستاني، با 
صرف اعتباري بالغ بر 205ميليون تومان مورد بهره 
برداري قرار گرفت. زيرسازي و آسفالت به طول 5 
هزار و 109 متر و اجراي كانيو به طول 580 مترمربع 

از جمله مشخصات فني اين پروژه است. 

سازمان  مديريت  و  توسعه  معاون  بازديد 
 ميراث فرهنگى از عمارت جهانى اكبريه 

گروه خبر- معاون توسعه و مديريت سازمان ميراث 
به خراسان جنوبى  در سفر  و هيئت همراه  فرهنگى 
حسينى  كرد.  ديدن  اكبريه  جهانى  عمارت  و  باغ  از 
مكارم كه همزمان با هفته دولت براى بازديد از بناهاى 
تاريخى و صنايع دستى به خراسان جنوبى سفر كرده 
است، همراه با مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
صنايع  نمايشگاه  نگارخانه،  از  استان  گردشگرى  و 
صنايع  بازارچه  استان،  تاريخى  هاى  باغ  و  دستى 
دستى، آزمايشگاه مرمت و كتابخانه باغ تاريخى اكبريه 
از كتابخانه مستقر در باغ  بازديد  بازديد كرد. وى در 
سلطانى»  سعيد  مرحوم  تخصصى  «كتابخانه  اكبريه 
افزار  نرم  به  كتابخانه  اين  تجهيز  براى  مساعد  قول 
كتابخانه را اعالم كرد و گفت: تجهيز نرم افزارى اين 

كتابخانه در اولويت قرار مى گيرد.

ارائه خدمات به بيش از 3 هزار نفر 
توسط معاونت بهداشت، درمان هالل احمر

معاونت بهداشت، درمان و توانبخشى جمعيت هالل 
احمر خراسان جنوبى از ابتداى سال جارى به بيش از 
3  هزار نفر خدمات ارائه كرده است. به گفته لطيفى 
آغاز  از  استان  توانبخشى  و  درمان  بهداشت،  معاون 
نفر   222 و  هزار   2 ماه   مرداد  پايان  تا  جارى  سال 
اين  به  انجام واكسيناسيون  براى  زائران خانه خدا  از 
مركز مراجعه كرده اند. همچنين 546 نفر از خدمات 
از خدمات واحد كاردرمانى، 90  فيزيو تراپى، 98 نفر 
از خدمات  نيز  نفر  و 98  گفتاردرمانى  از خدمات  نفر 
اينكه  بيان  با  اند. وى  بهره مند شده  ارتوپدى فنى  
تسكين آالم بشرى يكى از اهداف مهم جمعيت هالل 
احمر محسوب مى شود، گفت: با هدف خدمت رسانى 
بيشتر به مردم استان طرح توسعه مركز توانبخشى اين 
معاونت در فضايى به متراژ 120 متر مربع و با هزينه 
كه  است  بردارى  بهره  آماده  ريال  ميليون  كرد 870 
به زودى شاهد افتتاح آن خواهيم بود. وى همچنين 
حضور در مانور تيم هاى بهداشت و درمان اضطرارى 
به ميزبانى استان كرمان را از ديگر فعاليت هاى اين 

معاونت در 5 ماه نخست سال جارى ذكر كرد.

آغاز عمليات اجرايى گازرسانى به شهر 
اسفدن و چهار روستاى شهرستان سرايان 

اسفدن  داخلى شهر  گازرسانى شبكه  اجرايى  عمليات 
از توابع شهرستان قاينات و چهار روستاى شهرستان 
در  پروژه  اين  زنى  كلنگ  مراسمى  شد.  آغاز  سرايان 
مسجد صاحب الزمان شهر اسفدن با حضور استاندار، 
نماينده مردم شهرستان هاى قاينات و زيركوه، مديرعامل 
شركت گاز و تنى چند از مسئوالن استانى و شهرستانى 
برگزار شد. همچنين در مراسم ديگرى كه در شهرستان 
سرايان با حضور معاون توسعه مديريت و منابع انسانى 
استاندارى و تنى چند از مسئولين استانى و شهرستانى 
روستاهاى  به  گازرسالنى  اجرايى  عمليات  شد  برگزار 
كريمى، مصعبى، نرم و نوده  از توابع شهرستان سرايان 

با اعتبار بالغ بر  49 ميليارد ريال آغاز شد.

اختتاميه سى و سومين دوره 
اردوهاى رهپويان برگزار شد

برناى تنها- مراسم اختتاميه سى و سومين دوره اردوهاى 
رهپويان با حضور معاون ادارى و مالى كميته امداد مركز 
در محل اردوگاه يادگاران امام (ره) اين نهاد برگزار  شد. 
حمايت  تحت  دختران  و  مادران  جمع  در  عسگريان 
شركت كننده در اين اردوها گفت: ما بايد همواره خود 
را خدمتگزار واقعى مردم بدانيم و خالصانه و از صميم 
قلب به محرومين خدمت نماييم. وى بر فرهنگ سازى 
در امر انفاق و نيكوكارى در جامعه تأكيدكرد و افزود: 
مردم هميشه در برنامه هاى مختلف همراه اين نهاد 
بوده اند. مدير كل كميته امداد استان نيز گفت: از ابتداي 
امسال اردوگاه يادگاران امام(ره) ميزبان تعداد 1700 نفر 
از مادران و دختران تحت حمايت اين نهاد بوده و در 
طي اين مدت نيز تعداد 300 نفر از دانش آموزان ممتاز 
به شهرهاي اصفهان و  امداد  و تحت حمايت كميته 
مشهد مقدس اعزام شده اند. گفتني است كه ديدار با 3 
خانواده مددجوي تحت حمايت كميته امداد در روستاي 
بازديد  جواداالئمه،  نيكوكاري  مركز  از  بازديد  شوشود، 
 از طرح هاى موفق اشتغال در مهر شهر و... از ديگر 
برنامه هاي سفر يكروزه معاون اداري و مالي كميته امداد 

مركز به خراسان جنوبي بوده است.

100 درصد هتل هاى مكه مكرمه 
با استاندارد هتلدارى ايران مطابق است

 رئيس ستاد مكه مكرمه در حج 94 با اشاره به اينكه  
امسال تحوالت ارزشمندى در بخش اسكان زائران 
ساختمان  100درصد  گفت:  است،  شده  ايجاد  حج 
زائران در  اقامت  اختيار و هتل هاى محل  در  هاى 
است.  مطابق  ايران  هتلدارى  استانداردهاى  با  مكه 
 2 نازره  يوسف  هتل  از  بازديد  در  مجردى  مسعود 
اظهار كرد: نظام هتل دارى عربستان اسكان بيشترى 
از زائران را در هتل و اتاق ها نشان مى داد كه اين 
مهم با كاهش و اسكان زائر در اتاق با استاندارد هتلى 
مكرمه  مكه  در  كرد:  بيان  وى  است.  مطابق  ايران 
8هتل بزرگ باالى 2000 زائر فعال است كه يوسف 
نازره 2 از جمله اين هتل ها  است. وى افزود: از 28 
واحدهاى  و  شده  فعال  مكرمه  مكه  ستاد  مردادماه 
تداركات، اسكان و پزشكى و نقل كارخود را آغاز و 
 مقدمات الزم براى ورود اولين گروه از زائران  به مكه 

مكرمه فراهم كرده اند.

و  بيست  آغاز  از  روز  نخستين  در  گفت:  جنوبى  خراسان  هنرى  حوزه  مدير 
چهارمين دوره جشنواره تئاتر «سوره ماه» سه نمايش در بيرجند به روى صحنه 
رفت. به گزارش ايسنا، مجيد كريميان افزود: بيست و چهارمين دوره جشنواره 
تئاتر سوره ماه از شنبه 7 شهريور با شعار «معنويت، انديشه و هنر» و با تأكيد 

بر سه اصل مهم «دانش، اخالق و ايمان» كار خود را در بيرجند آغاز كرد.
شمالى  خراسان  از  «غريبه»  نمايش  جشنواره  اول  روز  در  كرد:  اظهار  وى 
ساعت 16 و نمايش «داستان يك اليوت كوچك» از خراسان رضوى ساعت 
در   18 گلستان ساعت  از  (بلدآباد)»  «نشانى  نمايش  و  گلبانگ  سالن  در   20
جنوبى  خراسان  هنرى  حوزه  مدير  رفت.  صحنه  به روى  فرزان  عالمه  سالن 
و  «غريبه»  نمايش هاى  بررسى  و  نقد   30 و   18 ساعت  همچنين  داد:  ادامه 

«نشانى» در سالن عالمه فرزان برگزار شد. كرميان تصريح كرد: استان هاى 
خوزستان، خراسان جنوبى و زنجان به  عنوان مناطق سه گانه بيست و چهارمين 
جشنواره سراسرى تئا تر سوره ماه معرفى شده اند كه هر كدام از اين مناطق در 
مجموع 10 استان را شامل مى شوند. وى افزود: منطقه 2 جشنواره به ميزبانى 
خراسان جنوبى شامل استان هاى خراسان رضوى، خراسان شمالى، سيستان و 
بلوچستان، كرمان، يزد، خراسان جنوبى، مازندران، گلستان و هرمزگان است 
عنوان  به  مرند  برهانى  نادر  و  رحمان سيفى آزاد  رايانى مخصوص،  مهرداد  و 
بيست و چهارمين جشنواره  از  آثار جشنواره منطقه  2  اعضاى هيئت داورى، 

سراسرى تئاتر «سوره ماه» را ارزيابى و قضاوت مى كنند.
كريميان خاطرنشان كرد: بر اساس اعالم مسئوالن آثار منتخب جشنواره هاى 

سه گانه ى منطقه اى تئاتر سوره ماه، از 11 تا 17 مهر ماه در بيست و چهارمين 
جشنواره سراسرى تئاتر سوره ماه در تهران به روى صحنه مى روند و نمايش 
«برصيصا» به نويسندگى و كارگردانى حسين ابراهيمى از خراسان جنوبى به 

جشنواره تئاتر سوره ماه راه يافت.

3 نمايش در نخستين روز جشنواره تئاتر «سوره ماه» به روى صحنه رفت

منابع  و  معادن  نوسازى  و  توسعه  سازمان  زاده-  حسين 
معدنى كشور متعهد به سرمايه گذارى مشترك با بخش 
خصوصى در پروژه هاى مرتبط با معدن و صنايع معدنى 

در استان خراسان جنوبى شد.

افق اميد بخش درمسير توسعه استان قرار دارد

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان روز گذشته 
در نشستى خبرى با اعالم اين خبر گفت: بر اساس تفاهم 
نامه اى كه ميان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبى و سازمان توسعه و نوسازى معادن و منابع معدنى 
 كشور منعقد شده و اصل تفاهم نامه در آينده اعالم مى شود،

مقرر گرديده شركتى با نسبت سرمايه گذارى 20 درصدى 
اين سازمان و سرمايه گذارى 80 درصدى بخش خصوصى 
تشكيل شود و در هر سرمايه گذارى مرتبط با معدن و صنايع 
معدنى در استان، سازمان توسعه و نوسازى معادن و منابع 
معدنى كشور متعهد به سرمايه گذارى مشترك خواهد بود كه 
اين بزرگترين مزيت براى حوزه معدن استان مى باشد. حقيقى 
با بيان اينكه افق اميدبخشى در مسير توسعه استان قرار دارد، 
گفت: بناى كار دولت بر اين است كه منابع مالى ايجاد شده 
در پسا تحريم در حوزه توليد صرف شود و تحوالتى كه ايجاد 
خواهد شد به نفع توليد خواهد بود و رشد اقتصادى نيز در 
سال آينده بيش از امسال خواهد بود. به گفته وى طى دوسال 
فعاليت دولت يازدهم 235 فقره جواز تأسيس در استان با 
پيش بينى سرمايه گذارى حدود 14 هزار و 900 ميليارد ريال 
صادر شده كه در مقايسه با دو سال قبل از آن از نظر تعداد 
64 درصد و از نظر سرمايه گذارى و اشتغال به ترتيب 195 و 
70 درصد رشد داشته است. طى اين مدت همچنين 93 فقره 
پروانه بهره بردارى صنعتى با سرمايه گذارى 4 هزار و 437 
ميليارد ريال و اشتغال 1309 نفر در استان صادر شده كه به 
لحاظ تعداد 43 درصد به لحاظ سرمايه گذارى 261 درصد و 

از نظر اشتغال 85 درصد افزايش نشان مى دهد. 

وجود پنج درصد ذخاير قطعى معدنى كشور در استان

ايجاد  سمت  به  استان  صنعت  اينكه  به  اشاره  با  حقيقى 
واحدهاى بزرگ در بعد سرمايه گذارى و اشتغال مى رود، 
گفت: در حوزه معدن حدود 5 درصد ذخاير قطعى كشور در 
خراسان جنوبى قرار دارد و از اين حيث جزو استان هاى برتر 
كشور هستيم. در حال حاضر 21 هزار كيلومتر مربع از استان 
14 درصد كل مساحت خراسان جنوبى به صورت پهنه در 
سازمان  كشور،  معدنى  مواد  توليد  و  تهيه  شركت  اختيار 
و شركت  معدنى كشور  منابع  و  معادن  نوسازى  و  توسعه 

دارند  فرصت  يكسال  ها  شركت  اين  و  گرفته  قرار  كوثر 
اكتشافات خود را انجام دهند و به نتيجه برسانند در غير 
اين صورت اختيار از آنان سلب و به متقاضيان ديگر واگذار 
مى شود. وى با بيان اينكه روند اكتشاف معادن در استان به 
سمت مواد معدنى با ارزش رفته است از راه اندازى سامانه 
كاداستر براى محدوده معدنى استان خبر داد و اظهار كرد: 
با راه اندازى اين سامانه از هرگونه اعمال نظر شخصى و 
فردى و سوءاستفاده و فساد جلوگيرى و امكان پاسخگويى 

به متقاضيان در هر زمان و مكانى فراهم مى شود.

آغاز طرح نظارتى ويژه بازگشايى مدارس
از 15 شهريور ماه جارى

رئيس اداره بازرسى و نظارت سازمان نيز به اجراى 5 طرح 
اداره  اين  از سوى  تا كنون  ابتداى سال جارى  از  نظارتى 
مدارس  بازگشايى  ويژه  نظارتى  طرح  گفت:  و  كرد  اشاره 
نيز از 15 شهريور تا 10 مهرماه با همكارى اتاق اصناف و 

اتحاديه هاى صنفى توسط 19 تيم بازرسى در مركز استان 
به اجرا در مى آيد و پوشاك مدارس، كيف و كفش و لوازم 
خواهد  طرح  اين  در  را  نظارتى  اولويت  بيشترين  التحرير 
داشت ضمن اينكه پايانه مسافربرى، تاالرها و رستوران ها، 
اقامتگاه ها و رستوران هاى بين راهى نيز در اين طرح مورد 
بازرسى قرار مى گيرند. به گفته تهورى طى 5 ماه ابتداى 
امسال 30 هزار و 109 مورد بازرسى در استان انجام گرفته و 
534 پرونده تخلف به ارزش حدود 12 ميليارد ريال تشكيل 
شده و به تعزيرات حكومتى ارسال شده است در اين بين 
يك بنگاه اقتصادى به اتهام عدم رضايت ضوابط و مقررات 
و گرانفروشى به ارزش حدود 10 ميليارد ريال به تعزيرات 
حكومتى معرفى شده است.تهورى از انجام 9 هزار و 102 
مورد بازرسى در حوزه آرد و نان خبر داد و گفت: در اين 

راستا تعداد 105 پرونده تخلف به ازاى حدود 292 ميليون 
ريال تشكيل و به تعزيرات حكومتى ارسال شده است.

طى 2 سال گذشته 414 ميليون تن 
به ذخاير قطعى معدنى استان اضافه شده است

معاون امور معادن و صنايع معدنى سازمان هم از صدور 229 
فقره پروانه اكتشاف با پيش بينى سرمايه گذارى حدود 371 
ميليارد ريال در استان طى 2 سال فعاليت دولت يازدهم خبر 
داد و گفت: اين رقم به لحاظ تعداد نسبت به دو سال قبل 
از آغاز كار دولت افزايشى 9 درصدى و به لحاظ مساحت 
كاهش 15 تا 19 درصدى داشته كه حركتى مثبت در بحث 
اكتشاف به حساب مى آيد. به گفته ساالرى تعداد گواهينامه 
هاى كشف صادره در حوزه معدن استان در مدت دو سال 
گذشته 144 فقره بوده كه با صدور اين تعداد گواهينامه بيش 
از 144 ميليون تن به ذخاير قطعى معدنى استان اضافه شده 
است. وى از صدور حدود 90 فقره پروانه بهره بردارى با ذخيره 

قطعى 388 ميليون تن و سرمايه گذارى 3 هزار و 809 ميليارد 
ريال و اشتغال مستقيم  127 نفر در بخش معدن استان طى 
دو سال گذشته خبر داد و افزود: در اين بخش نسبت مدت 
مشابه گذشته 120 درصد به لحاظ تعداد، 46 درصد به لحاظ 
ذخيره قطعى، 49 درصد به لحاظ سرمايه گذارى و 39 درصد 
به لحاظ اشتغال افزايش داشته ايم. ساالرى با بيان اينكه در 
حال حاضر 275 فقره پروانه اكتشاف معتبر در استان داريم 
اظهار كرد: بيشترين پروانه هاى اكتشافات در استان مربوط 
به آهن با 69 فقره، عناصر فلزى با 37 فقره، مس با 27 فقره، 
خاك صنعتى با 21 فقره، سنگ هاى تزئينى  و نما با 18 فقره 
و ذغال سنگ با 16 فقره بوده است. به گفته وى گواهينامه 
است كه  فقره  در حال حاضر 176  استان  در  هاى كشف 
حداكثر ظرف يكسال آينده بايد به پروانه بهره بردارى تبديل 

شوند و طبق قانون اگر دارنده گواهينامه كشف نتواند ذخيره 
اكتشاف شده را به بهره بردارى برساند كار از طريق مزايده به 
منتخبان ديگر واگذار مى شود. وى تعداد معادن داراى پروانه 
بهره بردارى استان را 402 معدن با سرمايه گذارى بيش از 
7 هزار و 880 ميليارد، ذكر كرد و گفت: اشتغال مستقيم اين 
معادن 8 هزار و 241 نفر و مجموع ذخاير قطعى استان حدود 

2/4 ميليارد تن مى باشد.
معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان نيز با بيان اينكه 
از ابتداى كار دولت يازدهم تعداد 6368 فقره پروانه كسب با 
اشتغال 9847 نفر در حوزه اصناف استان صادر شده گفت: اين 
رقم به لحاظ تعداد و اشتغال نسبت به مدت مشابه قبل 33 
درصد افزايش داشته است. ضمن اينكه در اين مدت 84 فقره 
كارت بازرگانى، 154 فقره كارت پيله ورى و 20 هزار و 391 
فقره كارت مبادالت مرزى در استان صادرشده است. عالوه 
بر اين 374 فقره ثبت سفارش واردات در استان به ارزش 
انجام رسيده كه به لحاظ تعداد  حدود 94 ميليون دالر به 
رشدى 34 درصدى و به لحاظ ارزش كاهشى 5/4 درصدى 
داشته است. به گفته ماهگلى طى 5 ماهه اول امسال در حوزه 
اصناف استان حدود 1395 پروانه كسب با اشتغال 2105 نفر 
صادر شده كه در تعداد 25 درصد رشد و در اشتغال 20 درصد 
رشد دارد. از مجموع اين پروانه ها 245 فقره به بخش توليد، 
685 فقره به بخش توزيع و 465 فقره به بخش خدمات 
مربوط است و بيشترين سهم نيز با 666 پروانه به شهرستان 
بيرجند تعلق دارد و شهرستان هاى قاين با 277 و طبس با 

108 فقره در رده هاى بعدى هستند.

بهره بردارى از سايت ماهيرود تا پايان سال 

ماهگلى از برگزارى  همايش ملى فرش دستباف استان و 
چهارمين همايش ملى دانشجويان و دانش آموختگان فرش 
دستباف در بيرجند خبر داد و گفت: المپياد فرش نيز در دو 
سطح دانش آموزش و دانشجويى برگزار خواهد شد. ضمن 
اينكه همايش روز ملى صادرات نيز آبان ماه در استان برگزار 
مى شود. عالوه بر اين اعزام هيئت به كشورهاى افغانستان، 
پاكستان و تاجيكستان را نيز در برنامه داريم. وى با اشاره به 
اينكه راه اندازى سامانه جامع امور گمركى در گمرك بيرجند 
و بازارچه ماهيرود را پيگير هستيم، اظهار كرد: سايت مرزى 
ماهيرود تا پايان سال جارى به بهره بردارى مى رسد. به 
گفته وى پيشنهادات استان از جمله شناخته شده مرز يزدان 
به عنوان چهارمين معبر مرزى و راه اندازى مجدد بازارچه 
هاى مرزى استان و حذف عوارض متقابل به كميسيون 

مشترك ايران و افغانستان ارائه شده است.

تعهد سازمان توسعه و نوسازى معادن كشور براى سرمايه گذارى در استان

افق اميدبخش در مسير توسعه استان قرار دارد

در حال حاضر 95  اينكه  بيان  با  بيرجند  روستايى  فاضالب  و  آب  امور  مدير 
روستاى اين شهرستان با تانكر آبرسانى مى شوند، گفت: ماهيانه حدود چهار 

هزار متر مكعب آب به وسيله تانكر به اين روستا ها حمل مى شود.
به گزارش مهر، مهدى صفوى نژاد در مراسم بهره بردارى از پروژه هاى آبرسانى 
به اين روستاها اظهار كرد: در حال حاضر تعداد 12 مجتمع آبرسانى روستايى در 
شهرستان بيرجند وجود دارد كه مجتمع آبرسانى پسوچ يكى از بزرگ ترين اين 
مجتمع ها محسوب مى شود. وى با بيان اينكه 26 روستا با استفاده از اين مجتمع 
آبرسانى مى شوند، بيان كرد: با بهره بردارى از پروژه آبرسانى به روستاهاى دره گزان 
و شارقنج، تعداد اين روستا ها به 28 روستا افزايش يافته است. وى با اشاره به اينكه 
انتقال  مجتمع آبرسانى پسوج داراى هشت ايستگاه پمپاز و 45 كيلومتر خط 
است، عنوان كرد: براى آبرسانى به روستاهاى دره گزان و شارقنج نيز حدود 

پنج كيلومتر خط انتقال اجرا شده است.

بهره مندى 126 نفر از نعمت آب آشاميدنى

صفوى نژاد، اجراى پنج هزار و 300 كيلومتر شبكه توزيع، هشت حوضچه شير 
آالت، 160 متر حصاركشى و 160 متر مكعب مخزن ذخيره را از ديگر مشخصات 
فنى اين پروژه عنوان كرد و گفت: با بهره بردارى از اين پروژه 126 نفر از نعمت 
آبرسانى برخوردار مى شوند. وى با بيان اينكه در حال حاضر تعداد 324 روستا در 
شهرستان وجود دارد، بيان كرد: از اين تعداد 109 روستا تحت پوشش خدمات 
شركت آب و فاضالب روستايى قرار دارند. به گفته وى در حال حاضر 38 هزار و 
829 نفر تحت پوشش خدمات اين شركت هستند. صفوى نژاد از وجود 21 هزار 
و 530 انشعاب روستايى آب در شهرستان بيرجند خبر داد و گفت: همچنين در 
حال حاضر 98 مشترك صنعتى و توليدى با ظرفيت 9 هزار و 383 متر مكعب از 
خدمات شركت آبفاى بيرجند استفاده مى كنند. وى تعداد منابع آبى اين شركت را 

30 حلقه برشمرد و افزود: دبى كل بهره بردارى از چاه ها حدود 138. 58 ليتر در 
ثانيه است. وى به خشكسالى هاى متمادى در استان اشاره كرد و گفت: متأسفانه 
به دليل تدوام اين خشكسالى ها در حال حاضر 95 روستاى شهرستان بيرجند با 
تانكر آبرسانى مى شوند. به گفته صفوى نژاد ماهيانه حدود چهار هزار متر مكعب 

آب به وسيله تانكر به اين روستا ها حمل مى شود.

احداث مخزن 2 هزار متر مكعبى براى روستاهاى حاشيه بيرجند

صفوى نژاد اظهار كرد: مخزن دو هزار متر مكعبى براى روستاهاى حاشيه شهر 
بيرجند در دست احداث است.  وى تكميل خطوط انتقال و ايستگاه هاى پمپاژ 
روشناوند،  به  آبرسانى  تكميل  خونيك،  زيرك،  نوغاب،  سيسكان،  روستاهاى 
ديگر  از  را  بهدان  آبرسانى  مجتمع  دو  فاز  و  مهمويى  روستاى  به  آبرسانى 

پروژه هاى در دست اجراى اين شركت عنوان كرد. 

آبرسانى سيار به 95 روستاى مركز استان

گروه خبر- استاندار در ديدار با معاون توسعه مديريت سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى كشور گفت: خراسان جنوبى در موضوعات مختلفى 
در حوزه گردشگرى و صنايع دستى داراى ظرفيت هاى بسيار مناسبى است.

از  بسيارى  تواند  مى  گردشگرى  صنعت  به  توجه  اينكه  بيان  با  خدمتگزار، 
مشكالت را در حوزه اقتصادى رفع كند، افزود: قطعًا توسعه صنعت گردشگرى 
مى تواند منجر به ايجاد رونق اشتغال و نشاط در جامعه شود. وى با بيان اينكه 
بيرجند به عنوان سومين شهر برخوردار از مدرسه در كشور محسوب مى شود 
گفت: در بعد دانشگاهى و فرهنگى ظرفيت هاى بسيار خوبى در استان وجود 
دارد. وى با بيان اينكه در زمينه صنايع دستى و توليدات روستائيان و عشاير 
نيز ظرفيت بسيار خوبى در خراسان جنوبى وجود دارد، بيان كرد: امروز كوير و 
توسعه صنعت كوير نوردى مى تواند به عنوان يك ظرفيت بسيار قوى مورد 
توجه قرار گيرد. وى به وجود آب گرم هاى معدنى در استان اشاره كرد و افزود: 

ديگر  از  باستانى  و  تاريخى  مناطق  نيز  و  گردشگرى  روستاهاى هدف  وجود 
مواردى است كه در بحث گردشگرى مى تواند مورد توجه قرار گيرد.

گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  سازمان  مديريت  توسعه  معاون 

با بيان اينكه خراسان جنوبى، استان فرهنگى و دانشگاهى  نيز در اين ديدار 
است گفت: خوشبختانه بافت تاريخى كه در اين منطقه وجود دارد، حفظ شده 
است.دكتر سميع ا... حسينى مكارم به وجود مدرسه شوكتيه در بيرجند اشاره 
كرد و گفت: در بعد علمى، اين مدرسه جزو ذخاير كشور محسوب مى شود. 
وى با بيان اينكه توسعه صنعت گردشگرى و توجه به توليدات روستائيان و 
عشاير از تأكيدات جدى مقام معظم رهبرى مى باشد، عنوان كرد: اين مهم 
نيز مورد توجه جدى  اميد  تدبير و  از سوى رئيس جمهورى و دولت  همواره 
قرار گرفته و اقدامات خوبى در اين زمينه انجام گرفته است. وى با بيان اينكه 
خراسان جنوبى در حوزه ظرفيت هاى فرهنگى و تاريخى و نيز طبيعت گردى 
جزو استان هاى جلو دار دركشور محسوب مى شود، افزود: مى توان با يك 
برنامه ريزى مناسب و مطلوب از ظرفيت كويرنوردى خصوصًا در زمينه جذب 

گردشگران خارجى اقدامات بهتر و بيشترى را به انجام رساند.

خراسان جنوبى داراى ظرفيت هاى بسيار مناسبى در حوزه گردشگرى است
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كاظمى فرد- رپرتاژ آگهى 
همزمان با ششمين روز از هفته دولت ، مجتمع آبرساني به 
شهر قهستان با حضور استاندار خراسان جنوبي ، سرپرست 
شركت آب و فاضالب استان، نماينده مردم بيرجند، درميان و 
خوسف در مجلس شوراى اسالمى، مديرعامل شركت كوير 
تاير و تني چند از مديران استاني و شهرستاني با اعتباري بالغ 

بر 16 هزار ميليون ريال مورد بهره برداري قرار گرفت.
اين پروژه و در  افتتاح  استاندار خراسان جنوبي در مراسم 
جمع مردم شهر قهستان با بيان اينكه وحدت، رمز رسيدن به 
موفقيت در تمامي زمينه هاست، گفت: در سايه وحدت است 

كه شكوفايي و رشد در تمامي زمينه ها حاصل مي شود.
از جمله شهرستان هاي  اينكه درميان  بيان  با  خدمتگزار، 
به بركت  مرزي خراسان جنوبي است، گفت: خوشبختانه 
وجود مرزنشيناني غيور و غيرتمند و نيز تالش شبانه روزي 
داراي  بخش،  اين  در  فعالين  ساير  و  مرزباني   نيروهاي 
از  امن ترين مرز در كشور هستيم. وي افت قيمت نفت 
120 دالر به زير 50 دالر را از جمله محدوديت هاي مالي 
دولت يازدهم دانست و تصريح كرد: اين امر كار را براي ارائه 
خدمات پيش بيني شده سخت كرده بود كه به شكر خدا 
در دو سال گذشته دولت توانست به بخشي از اهداف خود 
دست پيدا كند.وي به توفيقات دولت تدبير و اميد در موضوع 
اقتصادي اشاره كرد و ادامه داد: دولت توانست در يك سال 
گذشته نرخ تورم را از 45 درصد به زير 15 درصد برساند كه 
موفقيتي بزرگ محسوب مي شود. وي به مشكالت موجود 
در شهر قهستان از جمله مشكالتي كه در بحث تلفن ثابت 
اخير  در سفر  داد:  ادامه  و  كرد  اشاره  دارد،  و همراه وجود 
وزير ارتباطات به استان مقرر شد در يك برنامه زمان بندي 
مشخص و با صرف 105 ميليارد تومان اعتبار مشكالتي كه 

در اين زمينه وجود دارد را مرتفع نمايد.

دولت يازدهم در سال جاري بالغ بر 125 
ميليارد تومان اعتبار براي خراسان جنوبي 

در نظر گرفته است

وي موضوع آبرساني به روستاها و مناطق مرزي را از ديگر 
برنامه هاي دولت در استان دانست و تصريح كرد: دولت 
يازدهم در سال جاري بالغ بر 125 ميليارد تومان اعتبار براي 
 خراسان جنوبي در نظر گرفته است كه اقدامي بي نظير و 

بي سابقه در اين زمينه محسوب مي شود.
و  ها  دارايي  تملك  اعتبارات  محل  از  اينكه  بيان  با  وي 
سرمايه اي استان در سال جاري 14 ميليارد و 200 ميليون 

 تومان اعتبار به شهرستان درميان اختصاص خواهد يافت ، 
و  تقويت  منظور  به  اعتبار  تومان  ميليون   250 داد:  ادامه 
تجهيز دهيارهاي استان به اين شهرستان اختصاص خواهد 
يافت. اين در حاليست كه 10 دستگاه خودروي سبك و 
سنگين نيز از محل دهياري هاي استان به اين شهرستان 

اختصاص يافته است.

وحدت رمز موفقيت مسئوالن و برادران
 شيعه و سنى شهرستان اسديه است

محمد بشيرى زاده فرماندار شهرستان درميان نيز در ابتداى 
اين مراسم گفت: از روزى كه فرماندار درميان شدم، دغدغه 
آقايان  كنار  در  و  است  بوده  قهستان  به  آبرسانى  من، 

هاشمى مقدم و بسكابادى، رنج هاى زيادى كشيديم.
وى افزود: در اينجا شاهد هستيم كه مسئوالن و برادران 
شيعه و سنى، در كنار يكديگر با وحدت كامل حضور دارند. 
كمك  دولت  كار  سرلوحه  بيان  اينكه  با  درميان  فرماندار 

استاندار  توسط  ان شاءا...  كرد:  اظهار  است،  محرومين  به 
خراسان جنوبى، شاهد افتتاح و گازرسانى به قهستان خواهيم 

بود.
در  و خوسف  درميان  بيرجند،  مردم شهرستانهاى  نماينده 
اولويت نخست  مجلس شوراى اسالمى گفت: تامين آب 
نياز به پيگيرى جدى  خراسان جنوبى است، اين موضوع 
مسئوالن دارد. حجت االسالم سيد محمدباقر عبادى گفت: 
نياز است آبرسانى به شهرهاى خراسان جنوبى نيز از منابع 

مختلف انجام شود.

وى اظهار كرد: تاكنون مسئوالن پيگيرى هاى زيادى در 
خصوص انتقال آب از خارج استان به خراسان جنوبى انجام 

داده اند كه به نتيجه نرسيده است.
وى يادآور شد: در حال حاضر استانهاى متعددى از معضل 
نيرو  وزارت  است،  الزم  برند،  مى  رنج  كشور  در  آبى  كم 

تكليف انتقال آب به اين استان ها را مشخص كند.

بهره بردارى از طرح آبرسانى به شهر قهستان 
با اعتبار 16 هزار ميليون ريالى

مهندس هاشمى مقدم سرپرست شركت آب و فاضالب 
نيز در اين مراسم ضمن گراميداشت هفته دولت  استان 
افزود: بهره بردارى از طرح آبرسانى به شهر قهستان يكى 
به  مجموعه  اين  دولت  هفته  هاى  پروژه  ترين  مهم  از 
شمار مى رود و براى اجراى اين پروژه 16000 ميليون 
ريال هزينه شده كه 4578 نفر از مزاياى آن نيز بهره مند 
شده اند. مهندس مهدى هاشمى مقدم به مشخصات اين 
پروژه  اين  تكميل  راستاى  در  افزود:  و  اشاره كرد  پروژه 
 2/6 مكعبى،  متر   2000 مخزن  احداث  شامل  عملياتى 
عمق  به  چاه  تجهيز  و  حفر  انتقال،  خط  اجراى  كيلومتر 
80 متر ، ساخت اتاقك و حصار كشى چاه و برق رسانى 
اين  تا چند هفته گذشته  به گفته وى  انجام شده است. 
شهر با تانكر آبرسانى مى شده كه با احداث اين مخزن 

تامين آب آن پايدار خواهد بود.

اصالح و بازسازى شبكه توزيع آب شهر 
قهستان در دستور كار شركت آب و فاضالب

وى از اصالح و بازسازى شبكه توزيع آب شهر قهستان به 
عنوان يكى ديگر از برنامه هاى شركت ياد و اذعان كرد: 
اميد مى رود اعتبارات الزم نيز به اين پروژه اختصاص پيدا 
و خطوط  تحقق، ظرفيت مخزن  در صورت  كه  كند چرا 
انتقال آب و فاضالب روستايى آزاد مى شود و شركت آب و 

فاضالب روستايى مى تواند به روستاهاى بيشترى خدمات 
ارائه دهد.

سرپرست شركت آب و فاضالب استان خراسان جنوبى با 
اشاره به اينكه مشابه اين پروژه با حجم بيشترى در طبس 
مسينا در حال انجام است، اظهار كرد: در دهه فجر شاهد 

بهره بردارى از اين طرح خواهيم بود.

ميزان هدررفت آب از شبكه هاى
 توزيع شهر اسديه 10 درصد است

هاشمى مقدم افزود: اصالح و بازسازى شبكه توزيع آب در 
گزيك و اسديه نيز در دستور كار قرار دارد كه البته اسديه 

شرايط خوبى را دارد و ميزان هدر رفت آب از شبكه هاى 
توزيع اين شهر 10 درصد است .

وى اظهار كرد: تامين آب در دراز مدت براى اين منطقه در 
دستور كار شركت آب و فاضالب استان قرار دارد.

قابل  پروژ ه هاى  به  اشاره  با  ادامه  در  مهدى هاشمى مقدم 
افتتاح شركت آب و فاضالب شهرى عنوان كرد: شركت آب 
و فاضالب براى هفته دولت 10 پروژه در سطح شهرهاى 
استان آماده بهره بردارى دارد. وى افزود: از اين پروژه ها سه 
پروژه در بيرجند، چهار پروژه در قاين، يك پروژه در فردوس، 
يك پروژه در خوسف و يك پروژه در درميان افتتاح مى شود.
در پايان اين مراسم از مشاور طرح ، مهندسين و پيمانكاران  

پروژه با اهداى لوح  قدردانى شد.

همزمان با ششمين روز از هفته دولت و با حضور استاندار انجام شد

افتتاح مجتمع آبرساني به شهر قهستان 

بهره بردارى از طرح آبرسانى به شهر قهستان با اعتبار 16 هزار ميليون ريالى

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

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

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

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

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و 

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

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

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

دعوت به همكــارى
جوشكاران اسكلت ساختمانى داراى مهارت به صورت دستمزدى 

تلفن: 32239299  تعاونى مسكن كانون بازنشستگان آموزش و پرورش
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آپارتمان فروشى شوكت آباد
تكميل شده

09390143431

فروش يا معاوضه يك واحد آپارتمان  
زير بناى مفيد153 متر، اميرآباد 

09363448440

فروش مغازه 30مترى در 
خ17شهريور، فى: 33ميليون 

09153635199

واحد مسكونى طبقه اول خانه هاى 
بنياد مسكن شوكت آباد خاك 
گچ.نقدى35م 09157407900

فروش زمين كشاورزى تقاب، متراژ 
هزار متر با نيم ساعت آب و60 عدد 

درخت 3 ساله 09159616274

منزل ، معصوميه پايين 2طبقه 
105متر زمين 140 متربنا  فى 140م 
يامعاوضه درشهر 09158641723

خانه ى مسكونى در سجاد شهر دو 
طبقه و شمالى با متراژ 210 متر و 
زير بنا 240 متر  09158624613

فروش دوقطعه زمين بلوار 
شهيدناصرى متراژ500 و300متر

09304725785

معاوضه سه آپارتمان مسكن مهر 
ورودى مهرشهر با ملك كلنگى يا 
وياليى مركز شهر 09156664349  

 
زمين مسكونى دونبش،حسين آباد 
سادات،متراژ168مترفى:50م نقدى يا 
معاوضه با خودرو 09151638475 

باغ فروشى باالتراز روستاى 
بوشاد با متراژ300متر 

فى25ميليون09365463871

معاوضه 180 متر زمين اميرآباد
 فى: 35 م با ملك كشاورزى معادل 

نزديك شهر 09156664349

فروش زمين300مترى شمالى 
روستاى رقويى دوطبقه پروانه ساخت 

مترى500هزار 09158629388

معاوضه منزل 162مترى تازه ساز 
تمام اسكلت درحسين آبادسادات

09158650989

فروش مسكن مهرمهرشهريامعاوضه 
بازمين درشهرك بجد

09350561900

220متر زمين مزروعى مشاع نرسيده 
به فلكه صدا سيما ،آينده دار فقط 

22ميليون 09153623271

آپارتمان،90 متر، طبقه سوم شرقى، دو 
خواب، با تمام امكانات، روبروى دانشگاه آزاد 

زير فى كارشناسى 09151641247

مسكن مهر آماده تحويل 75مترى 
پاركينگ وانبارى درب ضدسرقت راديات 

پكيچ نصب 35م 09128639016

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

09155629832    1/600

وياليى مدرس 240متر بازسازى 
قطعه پنجم از مدرس فى زير 400 

09155623107

واحد آپارتمان92متر ، حاشيه 20 
مترى پرستاراز مجموعه 8 واحدى 
فى: كارشناسى 09153626412

آپارتمان فروشى 60مترى طبقه 
همكف كابينت mdf ،انبارى حياط 

خ مفتح 09158042519

فروش معاوضه آپارتمان بلوارجودايه 
وبلوارميالد فول امكانات فى 60م 

09011215833

آپارتمان مهرشهرازدو طبقه هاى 
52واحدى پرداختى27قسط 
فى: 83م 09156635072 

فروش آپارتمان مسكن مهر 
مهرشهر 85مترى فول امكانات
 فى:45م  09011215833

آپارتمان 86 مترى، خ سعيدى 
پرده،لوستر و ساير نصبيجات

مترى1/600 م 09307688430

فروش60 فنجان آب با زمين و سند 
مالكيت ،روستاى برزكان 20 

كيلومترى بيرجند 09389304743

5هزار زمين ديمه زارباسند مالكيت 100 
مترى كمربندى فرودگاه مترى10هزار 

معاوضه با خودرو 09151634660

منزل وياليى مهر شهر، 156 مترزمين 
قابل معاوضه با منزلى يا آپارتمان 
درداخل شهر 09151642356

زمين كشاورزى درسورگ 360متر 
15درخت زردآلو و بادام،استخر

زيرقيمت09353488494

زمين فروشى90 متر حاجى آباد 
موقعيت عالى سنگ كارى شده 

فى: 23م  09159625495

زمين درحاجى آباد150مترخالص 
حاشيه خيابان فى:25ميليون

09159610871

فروش يا معاوضه  ملك ، غفارى 
زمين 250 زيربنا 170 با انتهاى 
معلم فى:540م 09370762728

منزل فروشى خيابان توحيد
 300متر جنوبى 
09158609914

معاوضه باغ 1400 مترى شش ساله 
شمس آباد حصار به فى كارشناسى 

70 م باخودرو 09153618933

فروش ملك تجارى مسكونى 
روبرو ى رسالت 10 ،يا معاوضه 
با ملك مشهد 09154509414 

2باغ نزديك به آب بادرختان20ساله
 و 15ساعت آب و6هزارمتر زمين 

روستاى مزگ زيرفى 09152696545

باغ فروشى، ديوار بلوك، استخر  
ذخيره آب با مجوزساخت خانه

  جاده خوسف 09151604808

فروش امتياز آپارتمان
 خ ظفر، واريزى 32 م + 50 م وام

09151601854

104مترزمين سردونبش،اميرآباد 20م 
باماشين نيسان ياپيكان وانت مدل

 باال تعويض ميشود 09300430073 

فاز 2 ارتش 20 ميليون تومان 
واريزى،27ميليون

 09155613649  

فروش واحد مسكونى،چهارراه 
غفارى115مترمفيد فى:85

تازه ساز دست اول 09338107289

آپارتمان مسكن مهر تكميل شده 
كنارجاده شكراب ،43نقديامعاوضه 

باخودرو 09151636389 

واحدآپارتمان،بلوارجماران ،باتمامى 
امكانات،زيرقيمت كارشناسى 

واگذارميشود.  09158600262

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

خريدار منزل وياليى بين
 300تا 350تومان نقد خريداريم

09155612801

فروش يك واحد آپارتمان 120 
مترى با تمام امكانات واقع در غفارى 

09153634797  2

فروش زمين حاجى آباد
 خليج فارس24جنوبى فى 20 م 

 09155625695

فروش شرايط يامعاوضه يك 
آپارتمان117 مترى25ميليون وام 
،بلوارشهيد ناصرى 09338107289

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

ملك 09151608918

معاوضه85مترى فول،طبقه1
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت09153638963

فروش آپارتمان 68مترى نيلوفر 
آفتابگيرفول امكانات سند آزاد 

فى108م 09155614808

يك واحدآپارتمان فاز فرهنگيان در 
حال ساخت نبش چهار راه انقالب 

فى:42م09151632577

زمين فروشى ، رجايى معاوضه با پژو 
405 متراژ 110چهار ديوارى شده 

09155624539

منزل فرشى بلوار شعبانئه
 200متر زمين 270بنا 

09155614099

آپارتمان ، حاشيه بلوار ميالد85متر با 
امكانات كامل تخليه فى كارشناسى 

09151632577

       زمين فروشى، حاجى آباد
 متراژ 150متر قيمت 55 م 

 09151634158

فروش يامعاوضه باغ ويال 
آبشار گيوك

09151613299  

فروش يامعاوضه منزل وياليى  
خوسف 200متر زمين 130متر بنا 

09151613299

معاوضه مسكن مهر نشيمن فازسه با 
مسكنهاى دونفره يا مسكن مهرايثار 

در فردوس  09153357699

فروش يك ملك تجارى 
خيابان 17شهريور
09157411368

مسكن مهر آماده تحويل 75مترى 
پاركينگ وانبارى درب ضدسرقت 

راديات پكيچ 09128639016

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

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

آپارتمان اجاره اى چهكندباتمام 
امكانات رهن يا اجاره
09151613597

يك انبارى به متراژ 85متر مسقف 
حاشيه امامت سجادشهر اجاره 
250تومان 09157555485

اجاره آپارتمان 70 مترى 2 خواب 
صفر با تمام امكانات 2 م با 450 
اجاره مدرس   09156044960

70مترمغازه باتمام امكانات 
پاسداران اجاره داده مى شود

09301600118

اجاره منزل در بند امير شاه 
150هزار تومان

09153635199

انبارى،متراژ700مترزيربناوهمراه يك 
هكتارزمين دورش نزديك شهراجاره 

داده ميشود09157569245 

دو واحد اجاره اى سجادشهر تماس 
15به بعد يك واحد 350 و دوتومان 
يكى 45ودوتومان 09151607905

رهن واجاره مغازه فوق العاده شيك 
24متر همكف و 24متر زيرزمين 

كوچه مسجد آيتى 09155612382

اجاره منزل همكف مستقل در 
بهترين نقطه معصوميه

09153623565

منزل مستقل اميرآباد ،  150
و يك تومان اجاره داده مى شود

09153612527

آپارتمان،سجاد ، 75مترى با 
اجاره مناسب براى زوجهاى جوان 

 09384013217

اجاره منزل دربست 3خواب 
شمالى درسجادشهر2م600تومان 

09155615043

آپارتمان رهن كامل،100 متر
 2خواب، 4 سال ساخت، فول امكانات 
طالقانى ،23 ميليون09109859871

واحد اجاره اى طبقه اول شمالى 
جديد ساز واقع درشهرك چهكند

09151606808

اجاره يك دربند مغازه ،خ نيروى هواى  
سر دونبش تمام كاشى وسراميك 

09305536977

رايانه و همراه 

تبلت اى اليف2سيم كارت 
سالم10ماه، كاركرد320تومان 

09153638963

فروش گوشى هوآوى درحدنو
 باگارد وبرچسب 500تومان

09157412767

تبلت ، اندرويد 4 .4، دوربين 
8.لمس حرارتى، درحدنو، فى:340 

09157236103

فروش فلش 8فى 14.فروش 
فلش 16hpفلزى فى 26ت 

 09372464860

فروش لپتاپ سونى هفت هسته.
رم 6 .گرافيك 1 انويديا.هارد 500

 فى:3300  09337076491

جوياى كار
 

تعدادى راننده با خودرو جهت كار 
در آژانس نيازمنديم
09365613536

مهندس يا فوق ديپلم عمران 
با 3 سال سابقه بيمه نيازمنديم 

09151613282

جوانى 22ساله جوياى كاروآماده 
همكارى باشركت هاوكارخانه ها 

وشخصى 09151642479

جوياى كار جوانى 30 ساله با 
خودروى پارس سفيد آماده همكارى 

09159646450

به تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
مدل باال جهت كار در آژانس با زنگ 
خور باال نيازمنديم 09153636224

ترجمه متون انگليسى
 پذيرفته ميشود
09150906180

جوانى 20ساله مجرد جوياى 
كاردرنانوايى يادر هركارى 

ديگرراهستم. 09330250919

به يك نفرجهت امور منزل
 به صورت پاره وقت نيازمنديم

09398412510

به تعدادى راننده با خودروى دوگانه 
بصورت تمام و قت ترجيحا جوان 

نيازمنديم 09375376960 

جوانى 25ساله داراى كارت پايان 
خدمت آماده همكارى

09157914459

به بك وردست ساندويچى از 7 الى 
2 شب نيازمندبم. حقوق250 تومان 

09155629266

آماده به كار 22ساله اهل روستا داراى 
كارت پايان خدمت وگواهينامه موتور و 
ماشين و جوشكارى09156648806

لوازم منزل

تلوزيون الجى21وگيرنده ديجيتال 
و ميز ال سى دى تميز خانگى 

300هزار تومان   09157228688

فروشى كرسى برقى
 چوبى نو تميز فى: توافقى 

 09157219311

ماشين لباسشوى دوقلو پاكشوما 
6كيلوى،نو پلمب.فقط390تومان

09151636030

يك عدد تشك دونفره ابرى
نو فقط 150تومان
09151636030

خريدار جاكفشى كوچك
 قيمت مناسب ميباشم.

09158605281

فروش فرش دستبافت
 طرح خشتى نو.سه مترى

09152651312

فروش دستگاه ديجيتال استارست 
درحدنو90هزارتومان
09157412767

يك دست مبل9نفره تميز. رنگ 
روشن فى يك ميليون پانصد

09151636428

يخچال سايدباسايد تمام فول 
مارك دوو اكبند فى: 4/200 

09159626648

متفرقه

سوپرماركت با 10سال سابقه با 
درآمد روزانه 700به فروش ميرسد

09156660560

فروش صكارواش كامل
 فى: توافقى

09153614485 

فروش كليه وسايل كابينت سازى 
فلزى  فى: 7تومان
09361069639

فروش تعدادى جوجه شترمرغ 
2 ماهه (حراج) 
09355615115

فروش پيتزاساندويچ تپل
 باسالهاسابقه باقيمت عادالنه

09151609788

تعداد80 مرغ وخروس محلى
 5 ماهه هرقطعه 15ت 

09152655028

خريدار پمپ باد
 شرايطى

09157202154 

فروش جوازكسب 
پوشاك ده ساله با فى:توافقى 

 09157553403

خريدارتانكرورق 
سفيد10هزارالى15هزار سالم 

 09155600931

فروش رينگ پرايدى وتيبايى تميز
 با كارتن وكاور. فى500هزار تومان

09398529829

فروش چهارحلقه الستيك 20درصد 
همراه با رينگ فوالدى

 فى 150هزارتومان 09398529829

يكدستگاه برق خورشيدى سالم 
فروشى

09157579145 

فروش دار تابلو فرش همراه نخ 
و نقشه  فى: 350 هزار تومان 

09386183773

فروش سپرجلوهاچ بك وچراغ 
جلواسپرت پرايددرحدنوفى توافقى

09150972254

اجناس مغازه سوپرماركت به 
قيمت فاكتور فروشى ميباشد 

 09373810744

فروش مغازه مواد غذايى وخشكبار 
معلم به علت مهاجرت معاوضه با 

خودرو 09155617031

فروش دستگاه بلوك زنى
 4 قالب برقى

09159645880

يك عدد پخش خودروفلش خور
 نو به فروش مى رسد

09151601774

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

فروشى 111 سفيد مدل 91 فول 
يك درب و گلگير رنگ بيمه تابرج10 

فى : توافقى 09153624517

پرايد111نوك مدادى ، مدل آخر 
90يك گلگيررنگ بيمه تابرج12 

فى: 15 م  09156683015 

فروش يامعاوضه پرايدمدل 77
رنگ بنفش فنى سالم 

 09155629567

پرايد sl132 مشكى مدل 90بيمه
 تا برج 11، نصف گلگير عقب رنگ

 فى 13600 09357613309

خريدارپرايد تميزسفيد
هاچ بك تا6ميليون هستم

 09355449549

فروش پرايد85
فرمان هيدروليك 
 09395995828

فروش پرايد 131 خشك 
تمام فول فى:19/500 م تومان 

09364668709

فروش پرايد141 مدل 1388بژ 
فاقدرنگ دوگانه بسيارتميز 

فى13/800 م09156635072 

پرايد141نقره اى مدل 87 بدون 
رنگ خانگى كم كار فروشى 

09151644100

132sx،مدل 91نوكمدادى بدون 
رنگ و خط و خش،بيمه يكسال
 فى: 16800م 09151636030

پرايد سفيد 79 دوررنگ،بيمه 6 ماه 
تخفيف بيمه كامل،فى 6200

09156668166

فروش پرايد 131فول مدل90
يك گلگير رنگ 

فى 14500م 09155619059

خودرو پژو 

پژو405نقره اى مدل88دوگانه 
كم كاروبدون رنگ، يا معاوضه با 

تيباسفيد 09153624007

405 مدل 88 نقره اى بدون رنگ 
تميز.بيمه تا 7 از اول تخفيف
فى : توافقى 09153612487

پژو پارس مدل 90 نقره اى بدون رنگ 
نقد - اقساط 15 م نقدى و 12 م سه 
ماهه با چك معتبر  09354804760

پژو206صندوقدارمدل89سفى
دبسيارتميزخانگى كم كاربيمه 
برج12دوايربك 09155617437

آردى،مدل78،بدون رنگ
رنگ قرمز، فى: 5800

09195035367

پژو 405 مشكى مدل83 يكسال بيمه 
،3 تيكه عقب رنگ توافقى يا معاوضه 
باوانت مدل پايين 09192111678

 CNGپژو 405 مشكى دوگانه
مدل83 يكسال بيمه 9 سال تخفيف 
3 تيكه عقب رنگ 09192111678

فروش پژو 405 مدل 84
رنگ نقره اى .تميز
 09352938345 

پارس دوگانه خشك كارتكس
 نقره اى نقد خريدارم 

 09116463595

پژو آردى مدل 82سفيد دوگانه
 بيمه وتخفيف كامل موتور تازه 

تعمير 09156687659

پارس ال ايكس خشك 34 
نقدا خريداريم 

 09153635766

فروش405تمام رنگ موتورعالى 
نقد اقساط يا معاوضه
09157213351

پژ وپارس tu5 خشك، سفيد نقد 
اقساط 20 م و 18/500 دو ماهه با 

چك معتبر  09154977009

پژو پارس خشك tu5سفيد
تحويل مرداد فى توافقى

09151608039

پژو پارس، tu5 سفيدريا، خشك 
تحويلى مرداد فى : توافقى

09105090146

پارس سال دوگانه،سفيد،خشك 
فرمان اپتيما جديد.فى موقع معامله

09151600269

فروش پژو 405 نقره اى 85بدون 
رنگ دوگانه يامعاوضه با زانتيا 

مدل85 ب باال 09155628073

پژو405نقره اى مدل88دوگانه 
كم كاروبدون رنگ، يا معاوضه با 

تيباسفيد 09153624007

آردى مدل 84 بدون رنگ 170هزار 
كار خانگى بيمه كامل تخفيف 
فى:9200م  09157228688 

فروش پارس 92سال دوگانه دستى 
بيمه والستيك كامل رنگ دارد  

09153356298

خودرو متفرقه

وانت پيكان مدل88بيمه تا برج 
10بدون رنگ فى: 10/800 م 

09157411501

فروش موتور ياماها125 
فى توافقى

 09365463871

فروش دودستگاه موتور و دودستگاه 
دوچرخه زيرفى بازار فروش

براى مدت محدود09351102373

فروش يامعاوضه سمند ال ايكس 
سفيد مدل 94 باپارس يا سمند 
دوگانه مدل باال 09152611573

اتومبيل ايكس 60 مدل 93فروشى
 يا معاوضه با آپارتمان فى: 56م

09153635199

پى كى نوك مدادى.بدون رنگ.فنى 
سالم.8سال تخفيف بيمه.بيمه تا 
برج9،فى: توافقى 09158605069

پاترول فروشى
مدل 1376 

09155630204 

L90صفر، مدل86رنگ نقره اى
 3تيكه رنگ موتو رو زيرپاعالى 

فى:18,5  09151642061

سوناتا مدل 2006 اتومات ، سفيد 
صدفى صندلى چرم دوربين عقب و 

3 مانيتور 09355640457

ام وى ام 110 مدل 90 بدون رنگ 
سفيد بيمه تا تير 95 فى 12900 

مقطوع 09395617963

فروش موتور هندا احسان مدل 90 
سالم و كم كار بدون بيمه 

 فى: 1/150 م 09389304743

پيكان سوارى مدل80دوگانه سوز 
تخفيف بيمه كامل. فى: 5/500 م

 09395618105

فروش وانت مدل 86دوگانه كارخانه 
بيمه يك سال تخفيف كامل بدون 

رنگ،اتاق دار09159633220

دوو سيلو مشكى دودى مدل 79
بيمه دارد. رينگ اسپرت. رنگ ندارد 

فى: 13 م 09363137221

ماشين مزدادوكابين مدل 86نقره اى 
بدون رنگ دوگانه يكسال بيمه
 فى: توافقى  09157579145

تعدادى ماشين پيكان پرايد ون 
مسافربرشخصى فروشى فى مناسب

09383166867

هنداليفان125مدل88بيمه برج8 
مدارك كامل4دنده الستيك نو 

فى850  09395618105

فروش نيسان وانت مدل 86 
دوگانه ، بيمه 11ماه
09159645880

دوچرخه دنده اى ،كمك دار ،ترمز 
ديسكى ، ماكسيما فى: 200 

09153637200

ام وى ام530معاوضه باسمند 
ياپرايدرنگ سفيدفنى عالى بيمه 

تاپايان سال 09335613149

پيكان76رينگ اسپرت خوابيده 
پخش باند فنى سالم فى5م 

 09364566967

فروش موتور هندا 
مدل 93سند سفيد
09394306965 

 فروش موتور ايژ روستا 
مدل 95 فى: توافقى 
 09158619940

ليفان 1800 مشكى مدل 91 تميز 
    s5 بدون رنگ يا معاوضه با جك

09153632691

فروشى موتورهندا 150شباب 
مدل94/4 ، بيمه يك سال كامل

 فى 2600م تومان09157556457

فروش ال نودسفيدتمام فول
 بى رنگ، كم كار مدل90

09354672413

پى كى مشكى مدل83تميزدوره 
رنگ بيمه1سال. بعدازظهرتماس 

فى6م09159646642

وانت پيكان بدون رنگ مدل90 
كفى باربند فى: توافقى

09157213351

 تويوتاوانت مدل1983م،قرمز،   بيمه 10
ماه تخفيف 13سال فى : 6/200 م 
يامعاوضه باپرايد  09159624991 


