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 راه  اندازى سامانه رفاه ايرانيان براى 
شناسايى غيرنيازمندان

ايرانيان  رفاه  راه  اندازي سامانه  به  اشاره  با  کار  وزير   
براي شناسايي غيرنيازمندان گفت: براي حذف يارانه 
غيرنيازمندان حرکت تندي انجام نمي دهيم.  به گزارش 
که  ايرانيان  رفاه  سامانه  ما  کرد:  بيان  ربيعي  فارس، 
براساس  و  کرده  کامل  را  بود  شده  تعطيل  متأسفانه 
آن اقدامات مربوط به شناسايي غيرنيازمندان را آغاز 

کرديم و هر ماه تعدادي از اين افراد حذف مي شوند.

هيچ كااليى مجوز افزايش قيمت ندارد 

و  مصرف کنندگان  حمايت  سازمان  رئيس  نوابي   
اين که  به  اشاره  با  ايسنا،  با  گفتگو  در  توليد کنندگان 
از تير امسال مجوز افزايش قيمت تا شش درصد به 
اين سازمان  اگر  داده شده است، گفت:  اين سازمان 
مجوز  است  قيمت  افزايش  به  نياز  دهد  تشخيص 
مي دهد اما تاکنون افزايش قيمت حتي به ميزان يک 

درصد براي هيچ کااليي تصويب نشده است. 

 اعالم زمان تحويل واحدهاى مسكن اجتماعى 
ربيعي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گفتگو با 
و  واحدهاي مسکن حمايتي  اولين  تحويل  از  ايسنا، 

اجتماعي در اواخر سال ١٣٩٥ خبر داد.

پرداخت تسهيالت به خودروسازان 
تكذيب شد

تسهيالت  تخصيص  بر  مبني  اخباري  انتشار  پي  در 
گيري  تصميم  و  خودروساز  هاي  شرکت  به  بانکي 
در بانک مرکزي، مديرکل اعتبارات بانک مرکزي در 
گفتگو با ايرنا اين خبر را تکذيب کرد. صادقي افزود: 
در جلسه با نمايندگان مجلس تصميم خاصي در زمينه 

اعطاي وام به خودروسازان اتخاذ نشد.

9 درصد ؛ نرخ بيكارى در بهار امسال
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان خبر داد : 

سنجرى : شكايت كارگر از كارفرما نصف شده است 

فرمانده پليس فرودگاه هاى استان گفت: قطعاً دستگيرى هر يك از حجاج كشورمان به جرم حمل مواد مخدر 
با توجه به ديدگاه منفى حاكم بر كشور عربستان، مى تواند موجبات فراهم آوردن سوژه تبليغى براى حاكمان 
ديگر كشورها شده و تبعات منفى سياسى بين المللى، زير سوال بردن تمامى مبارزات جمهورى اسالمى ايران 
در بحث مبارزه با مواد مخدر، مخدوش شدن حيثيت حجاج ايران اسالمى در بين حجاج ساير ممالك اسالمى 

برهم زدن اتحاد مسلمانان و ... را در پى داشته باشد.(شرح در صفحه7)

رفتار سختگيرانه پليس عربستان با حامالن مواد مخدر و روانگردان ها

جعفرى ، شاعر طنز پرداز بيرجندى:

براى دلم و براى خنداندن 
مردم شعر مى سرايم 
 شعر هنر ارزنده اي است با پيامي رسا و عميق، از آن تاثير
مي پذيريم آن را با خوشي و ناخوشي هاي ...

اختصاص اعتبار براى 
زيرساخت هاى گردشگرى 
در سه قلعه، همت آباد و دهسلم 
معاون توسعه مديريت سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى با بيان اينكه راه اندازى كمپ گردشگرى...
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صفحه ٧

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى و اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعى

تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى، روبان دوزى ، چهل تكه دوزى
آدرس: معلم 7- پالك 34      تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار

پكيج و رادياتور فرولى
به صورت نقد و چك

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى

دعوت مجمع عمومى فوق العاده
 «نوبت اول» شركت متين پخش كوير

شرح در صفحه 2

اولين نمايشگاه صنايع دستى توليد شده خانه صنايع دستى در نگارخانه شهر داير است / صفحه 7
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 مرکز آمار ايران اعالم کرد: نرخ تورم روستايي در دوازده ماه منتهي به مرداد ماه سال ٩٤ معادل ١٣ درصد است که نسبت 
به تورم تيرماه (١٣,١) کاهش يافته است. به گزارش ايرنا، افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
(تورم نقطه به نقطه) ١١,٨ درصد که نسبت به همين مدت در ماه قبل (١٢,٦) کاهش يافته است. 

نرخ تورم روستايى به 13 درصد رسيد

امروز 10 شهريور 1394 مصادف با
 17 ذى القعده 1436 و 1 سپتامبر 2015

وقوع زلزله شديد در خراسان (١٣٤٧ ش).
تظاهرات خونين مردم مشهد بر ضد طاغوت به 
شهر  اين  پيشين  وقايع  شهداي  چهلم  مناسبت 

(١٣٥٧ش).
عمليات كوچك شهيد رجايي و باهنر در حميديه، 

به طور مشترك(١٣٦٠ش).
سالروز تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و 

آغاز هفته بانكداري اسالمي (١٣٦٢ ش).
به  مدينه  از  كاظم(ع)  موسي  امام  تبعيد حضرت 

عراق(١٧٩ ق).
شاعر  قزويني»  جهان  شرف  «ميرزا  درگذشت 

ايراني(٩٦٨ ق).
شهادت حاج «مالمحمد تقي شهيد ثالث» فقيه 

بزرگوار شيعه(١٢٦٤ ق).
ترور «ناصرالدين شاه قاجار» در حرم عبدالعظيم 

توسط ميرزا رضاكرماني(١٣١٣ق).
«شيخ  حاج  ا...  آيت   عالي قدر  مرجع  رحلت 
عبدالكريم حائري يزدي» مؤسس گرانقدر حوزه  

علميه  قم(١٣٥٥ ق).
وقوع زمين لرزه عظيم توكيو (١٩٢٣م).

پيزاي  شهر  در  «پيزا»  معروف  برج  ساخت  آغاز 
ايتاليا (١١٧٤م).

پادشاه  پانزدهم»  «لويي  طوالني  سلطنت  آغاز 
فرانسه (١٧١٥م).

باكو  در  شرق  ستم ديده  ملل  كنگره  تشكيل 
(١٩٢٠م).

ر  كودتاي سوسياليستي در ليبي به فرماندهي «معمَّ
قذافي» (١٩٦٩م).
روز ملي «ليبي».

آغاز جنگ جهاني دوم با حمله نيروهاى 
آلمان نازى به لهستان (1939م)

پس از روي كار آمدن آدولف هيتلر در آلمان، وي با 
سوء استفاده از غرور و احساسات ملي گرايانه مردم 
جهاني  جنگ  در  پي شكست  در  كه  كشور  اين 
سازماندهي  به  بودند،  شده  تحقير  به شدت  اول 
و تسليح ارتشي قدرتمند پرداخت. هيتلر با تكيه 
بر انديشه هاي نژادپرستانه، توسعه طلبي هاي خود 
را توجيه مي كرد و سرانجام پس از الحاق كشور 
آلمان،  به  چكسلواكي  سوِدت  منطقه  و  اتريش 

دستور حمله به كشور لهستان را صادر نمود. 

تقويم مناسبت هاى  روز

وزير صنعت: «كمپين نخريدن خودروى 
ايرانى» خيانت است

کمپين  خصوص  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير   
اگر   : کرد  تصريح  داخلي  صفر  خودروهاي  نخريدن 
کسي چنين کمپيني را دنبال کند به نيروي انساني و 
کند.  ملي خيانت مي  درآمد  و  داخلي  توليد  و   اشتغال 
محمدرضا نعمت زاده در گفتگو با الف، گفت: سال گذشته 
بيش از يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور 
توليد شد و پيش بيني مي شود امسال دو برابر شود. وي 
افزود : بخشي از توقف توليدات خودروسازي ها مربوط به 
تعطيالت تابستاني آنها بود و به هر صورت مقداري رکود 
در کاالهاي بادوام در کشور وجود دارد و شايد هم برخي 

از رسانه ها کم و بيش مطالبي مي نويسند.

نرخ تورم تا پايان دولت تك رقمى مى شود

 وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: نرخ تورم تا پايان 
علي  تسنيم،  گزارش  به  مي شود.  تک رقمي  دولت 
طيب نيا اظهار کرد: با سياست هايي که اتخاذ شده است 
و  ايجاد شده  اقتصادي  فضاي  در  که  انضباطي  با  و 
همچنين با صرفه جويي هايي که در هزينه هاي جاري 
صورت گرفته، معتقديم مي توانيم برنامه هاي اقتصادي 

دولت را محقق کنيم.

 ذخاير كاالهاى اساسى در يك دهه 
گذشته بى سابقه است

 معاون وزيرجهاد موجودي حال حاضر ذخاير كاالهاي 
اساسي در ۱۰سال گذشته را بي سابقه دانست و گفت: 
موجودي گندم به مراتب بيشتر از ذخاير راهبردي تكليف  
شده است و بنابراين امسال نيازي به واردات اين محصول 
نداريم. به گزارش مهر، قنبري درباره وضعيت موجودي 
ذخاير  وضعيت  افزود:  سال جاري  در  اساسي  كاالهاي 
نظر  از  مطلوبي  شرايط  در  اساسي  كاالهاي  راهبردي 
كميت و كيفيت قرار دارد، بطوري كه اين ميزان موجودي 

كاال در ۱۰ سال گذشته بي سابقه بوده است. 

دريافتى و هزينه كرد مدارس 
دولتى شفاف مى شود   

  بطحايي معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش 
و پرورش در گفتگو با ايسنا، گفت: به دنبال شفاف سازي 
بيشتر در دريافتي و هزينه کرد مدارس هستيم و فاز اول 

اين طرح از مهرماه در مدارس دولتي اجرا مي شود. 

مشكل نيروى انسانى آموزش و پرورش 
سال آينده حل مى شود   

و  آموزش  وزير  فرهنگي  و  پرورشي  معاون  کفاش   
پرورش در گفتگو با ايسنا، در مورد سازماندهي نيروي 
پرورش  و  آموزش  نيروهاي  آينده  انساني گفت: سال 
(فارغ التحصيالن دانشگاه فرهنگيان) اضافه خواهند شد 

و کمبود مشکل نيروي انساني حل خواهد شد. 

كاهش 25 درصدى صادرات و مصرف داخلى 
زعفران به خاطر افزايش قيمت

رئيس اتحاديه صادرکنندگان زعفران گفت: افزايش 
قيمت زعفران يکي از داليل کاهش صادرات زعفران 
بوده بطوري که اين محصول در خرداد و تير به ترتيب 
٢٥ و ٣٣ درصد کاهش يافته است. ميري در گفتگو 
با فارس، گفت: به دليل قيمت باالي زعفران، بازار داخلي و صادراتي زعفران 
چندان پر رونق نيست و صادرات اين محصول در چند ماه اخير کاهش يافته 
است. وي با بيان اينکه بازار داخلي زعفران با رکود مواجه است، تصريح 
کرد: افزايش قيمت، علت اصلي رکود در بازار اين محصول لوکس است. 
وي با بيان اينکه نمي توان به طور دقيق وضعيت برداشت را پيش بيني 

کرد، گفت: برآورد از وضعيت توليد زعفران امسال خوب است.

عذرخواهى حجتى از كشاورزان/ قيمت مرغ 
بايد 7 هزار تومان باشد

وزير جهادکشاورزي به دليل تاخير در پرداخت مطالبات 
گندم کاران از آنان عذرخواهي کرد. به گزارش مهر، 
محمود حجتي اظهار کرد: بنده به خاطر اين تاخير از 
کشاورزان  عذرخواهي مي کنم، ضمن اينکه اميدوار 
هستم به زودي اين اعتبار تامين شود چراکه هم اکنون در فصل کشت نيز قرار 
داريم و توليدکنندگان بايد نهاده خريداري کنند که برايشان هزينه دارد. وي گفت: 
خوشبختانه ۷ ميليون و ۸۵۰ هزار تن گندم خريداري شده است و به احتمال 
قوي اين ميزان به ۸ ميليون تن خواهد رسيد. وي درباره قيمت مرغ نيز گفت: 
بنده از يک سال قبل تاکنون اعالم کرده ام که قيمت مرغ براي مصرف کننده 

بايد حدود ۷ هزار تومان باشد و االن هم بيشتر از اين عدد نيست. 

داشتن خودرو يا مسكن تنها مالك  
حذف يارانه افراد نيست

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گفتگو با فارس ،  
در پاسخ به اين سوال که مالک هاي حذف يارانه 
اقشار مختلف جامعه چيست، اظهار کرد: در اين مورد 
مالک هاي فراواني وجود دارد و تنها مالکيت خودرو 
يا مسکن مدنظر نيست، بلکه در فرمولي خاص اين افراد شناسايي مي شوند. 
علي ربيعي افزود: خوشبختانه هم اکنون از دهک بندي به سرک بندي اقشار 
مختلف جامعه دست يافته ايم، تا از اشتباهات کم کنيم. وي با تاکيد بر اينکه 
عالوه بر حذف يارانه اقشار پردرآمد جامعه به اشتباهات هم پاسخ مي دهيم 
بااليي هم  درآمد  که  خارج  مقيم  کارگران  برخي  مثال  عنوان  به  گفت: 

نداشتند، به اشتباه حذف شده بودند که آنها را بازگردانديم.

چه کسي  اينکه  بيان  با  تجارت  و  معدن  وزير صنعت،   
گفته خودرو ارزان مي شود؟ گفت: عده اي به حق يا ناحق 
موضوعي را درباره اينکه «خودرو نخريد ارزان مي شود» 
رقابت  شوراي  و  خودروسازان  ما،  اما  مي کنند  مطرح 

نگفته ايم که خودرو ارزان مي شود. 
اميدواري  اظهار  نعمت زاده،  ايسنا، محمدرضا  به گزارش 
کرد که در سال جاري صادرات خودرو به دو برابر افزايش 
خاصي  مشکل  ما  خودروسازان  اينکه  بيان  با  وي  يابد. 
ندارند، اظهار کرد: سال گذشته ۵۰ درصد افزايش توليد 
به  نه  البته  داشت  خواهيم  رشد  هم  امسال  که  داشتيم 
سال  براي  را  توليد  درصدي   ۲۰ رشد  بلکه  اندازه،  آن 
جاري پيش بيني کرده ايم. نعمت زاده با بيان اينکه تاثير 
توافق نهايتا روي قيمت خودروهاي وارداتي است، اظهار 

قيمت  در صورتي محقق مي شود که  اين موضوع  کرد: 
ارز کاهش يابد که خوشبختانه دولت با ذکاوت و بدون 

دخالت در بازار، قيمت ارز را تثبيت کرده است. 
قيمت  اينکه  بيان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
اگر  گفت:  است،  داخلي  تورم  تابع  داخلي  خودروهاي 
اصل  در  ندهند  افزايش  را  خودرو  قيمت  خودروسازان 
يعني قيمت را کاهش داده اند، چراکه تورم در اين مدت 
است. وي  مانده  ثابت  خودرو  قيمت  اما  داشته  افزايش 
نيستم،  خودرو  گران شدن  دنبال  به  من  اين که  بيان  با 
گفت: قطعا من هم به دنبال ارزان شدن خودرو هستم، 
توليدي.   کارخانه هاي  کردن  ضرر  قيمت  به  نه  اما 
توليد  گران قيمت  خودروي  اين که  بيان  با  نعمت زاده 
اين  خريدار  چراکه  داد:  ادامه  کرد،  نخواهيم  و  نکرده 

خودروها در ميان عموم مردم وجود ندارند و به صرفه 
نيست. اگر کسي خودرو با قيمت باال مي خواهد مي تواند 
از خودروهاي وارداتي استفاده کند، چراکه ماشيني توليد 

مي کنيم که عموم مردم مي خرند. 
مشکالت  درباره  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
خودروسازان نيز اظهار کرد: خودروسازان در سال گذشته 
کم  را  بانکي شان  بدهي  از  تومان  ميليارد   ١٠٠٠ حدود 
کردند و مشکل خاصي ندارند. از سوي ديگر با افزايش 
توليد و صرفه جويي توانستند هزينه توليد خودروهايشان 
در  حاضر  حال  در  وي  گفته  به  دهند.  کاهش  نيز  را 
بخش فوالد و خودروسازي شرکت دولتي نداريم و تنها 
در معدن دولت فعاليت هايي دارد که در ليست واگذاري 

هستند يا واگذار شده اند و سپس برگشته اند. 

نعمت زاده: چه كسى گفته خودرو ارزان مى شود؟ 

از تصويب طرح  پرورش  و  آموزش   وزير 
مربوط  و شاخص هاي  معلمان  بندي  رتبه 
خبر  مديريت  توسعه  شوراي  در  آن  به 
از  قبل  تا  بندي  رتبه  احکام  گفت:  و  داد 
ايسنا،  گزارش  به  مي شود.  صادر  مهرماه 
خبر،  اين  اعالم  ضمن  فاني  اصغر  علي 
با  معلمان  حقوق  افزايش  ميزان  درباره 

قبل  تا  احکام  گفت:  طرح  اين  به  توجه 
دهيد  اجازه  اما  مي شود  صادر  مهرماه  از 
در اين باره در زمان صدور احکام صحبت 
متفاوت هستند. افراد  و  زيرا شرايط  کنيم 
وزير آموزش و پرورش درباره بي انگيزگي 
ابتدايي  پايه  به  دبيرستان  از  که  معلماني 
ساختار  تغيير  با  گفت:  مي شوند،  منتقل 

امسال  و  هستيم  روبرو  آموزشي  نظام 
متوسطه دوم به جاي چهار پايه، سه پايه 
مي شود و يک مرحله از استقرار نظام ٣ ٣ 
٦ پيش مي رود بنابراين يک چهارم نيروي 
انساني ما در متوسطه بدون کالس درس 
مي ماند اما نمي شود آنها را رها کرد.  وي 
با  گفت:  مردودي  آموزان  دانش  درباره 

بکارگيري  و  معلمان  براي  آموزش  تعميم 
افت  داريم  تدريس تالش  نوين  روشهاي 
در  وي  برسانيم.  حداقل  به  را  تحصيلي 
پرداخت  زمان  درباره  پرسشي  به  پاسخ 
گفت:  نيز  فرهنگيان  پايان خدمت  پاداش 
تا قبل از اقدام و پرداخت خبري را در اين 

خصوص اعالم نمي کنم. 

تصويب شاخص هاى رتبه بندى معلمان / صدور احكام تا مهر 

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

گچ كارى و گچ برى
  پذيرفته مى شود 

به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)
09159658659

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09156217507 - 09153637507 

حسينى

فروش ساندويچى   مدرس 5  - 09152055161

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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

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

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

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

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

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

داربست مهـدى 
  نصب رولپالك و سايبان ، خريد و فروش لوازم

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

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

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "
مبلغ  تضامنى  پرداخت  به  غيره  و  مقدم  قاسمى  محمود  آقاى  محكوميت  قبال  در  اجرايى   365/90 پرونده  در  چون 

436/596/846 ريال در حق محكوم له صندوق مهر امام رضا (ع) و پرداخت مبلغ 13/387/350 ريال بابت حق االجرا در 

حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف سه دستگاه خودرو از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنى كه حسب نظريه كارشناس 1- خودروى سمند دوگانه مدل 1386 به شماره انتظامى 139ب 68 ايران 

52 به رنگ آجرى متاليك به قيمت 142/000/000 ريال 2- پرايد سرمه اى متاليك مدل 1384 به شماره انتظامى 454 
ب 54 ايران 52 به ارزش 86/000/000 ريال 3- پرايد نوك مدادى مدل 1388 به شماره انتظامى 264 ب 83 ايران 52 به 

ارزش 90/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/6/22 از ساعت 10 الى 11 صبح 

در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است 

حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط 

و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب 
بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) شركت متين پخش كوير

به شماره ثبت 3565 (سهامى خاص)   تاريخ انتشار: 94/6/10

العاده (نوبت اول) در تاريخ 94/6/25 ساعت 16 در محل شركت واقع در خيابان  جلسه مجمع عمومى فوق 
جمهورى 8 - پالك 33 تشكيل مى گردد. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 

ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند.
چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد ، مى تواند از طريق وكيل يا نماينده قانونى اقدام نمايد.

دستور جلسه:
انحالل شركت - تعيين هيئت تصفيه

شركت متين پخش كوير



پيام شماپنج هزار خانوار از پروژه هاى شركت برق استان بهره مند شدند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 10 شهريور 1394 * شماره 3307
سالم. واقعاً جاى تأسف دارد كه دستگاه سى تى 3

اسكن بيمارستان ولى عصر (عج) مدت يك ماه 
شده كه خراب است و گفتند به زودى درست 

نمى شود! مسئوالن چرا رسيدگى نمى كنند؟
915…233

سالم آقاى شهردار چندين درخت خيابان انقالب 
جنب بانك سپه و مقابل بانك در حال خشك 

شدن مى باشد لطفًا دستور فرماييد توجه شود. 
915…010

روشنايى  فاقد  سجادشهر   13 غربى   گلستان 
مى باشد اداره برق چرا اقدامى نمى كند؟

901...075
باسالم. شهردارى محترم با در اختيار گذاشتن بازار 
دست فروشان در اختيار برادران افغان، باعث شده 
 كه آنها از حرفه خود كه مقنى گرى و جمع آورى

ضايعات بوده دست بكشند و روى بياورند به 
ميوه فروشى و با اين كار باعث اختالل در صنف 
ميوه وتره بار شده اند. درحالى كه هيچ گونه اجاره، 

ماليات، عوارض و... پرداخت نمى كنند.
915...693
يا  خوابند  مسئوالن  ام  مانده  من  سالم.  با 
اند! چرا هيچ كس  خودشان را به خواب زده 
جلو نمياد در مورد عوارض نجومى شهردارى 
صحبت كند؟ يا هدف چيزى غير از اين است كه 

مردم كوچ كنند به شهرهاى ديگه؟
915...412

ادارى  هاى سايت  خيابان  آسفالت  درباره  بس  از 
گفتيم كه هيچ كى به حرف ما نكرد ديگه خسته شديم...
915...385
خيابان  مهر  مسكن  ساكنين  شهردار.  آقاى  سالم 
بچه  جوانيم،  قشر  همگى  و...  مهر  بهجت،  اجتهاد، 
كوچك داريم براى بازى مجبوريم آنها را به پارك 
خيابان دولت ببريم. حداقل در هفته دولت، پارك 

خيابان اجتهاد را هم كلنگ مى زدين. با تشكر
915...048

آيا  دولت.  هفته  تبريك  عرض  و  سالم  باعرض 
دولتمردان خراسان جنوبى از مشكالت اهالى 
روستاهاى حاجى آباد، شهرك چهكند و اميراباد 
از نزديك بازديد به عمل آورده اند؟ آيا مى دانند 
مركز  به  روستاهاى چسبده  اين  در  خانوار  هزار  چند 

استان زندگى مى كنند با حداقل امكانات و ...
915...748
شهرسازى  و  راه  اداره  مسئوالن  خدمت  سالم  با 
مسير  آسفالت  به  نسبت  لطفاً  سربيشه. 

روستاى اميرآباد سرزه اقدام نماييد.
936...012
مدتى است به علت حفارى در خيابان غفارى مسير 
اتوبوس شركت واحد بعد از شهرك گل ها از خيابان 
ابوريحان بيرونى-پرستار و جلوى بيمارستان غفارى 
وارد خيابان غفارى مى شود. اگر شهردارى همين 
به همين  نيز  تعميرات  انجام  از  بعد  را  مسير 
شكل نگه دارد براى ساكنين شهرك گل ها و 

پرستار و حاشيه بيمارستان بهتر است. 
938...599
كن  پيگيرى  و  بده  رو  ما  جواب  تو  جان  آوا  سالم 
شهردارى كه انگار نه انگار خفه شديم به خدا از 

دود اتوبوس ها...
915...685
از  خواهم  مى  مبارك!  دولت  هفته  استاندار.  آقاى 
طريق ستون پيام شماى روزنامه به شما بگويم كه 
بفرماييد  جمهور  ريئس  آقاى  ويژه  به  مسئوالن  به 
مثل  دولتى  خدمات  مداوم  شدن  گران  از  آيا 
آيا  دارند؟  خبر  ماليات  و  تلفن  گاز،  برق  آب، 
اين گران كردن هاى مداوم توسط دولت يك پروژه 
براى نااميدكردن مردم از دولت تدبير و اميد نيست! 

ان شاء ا... چنين نباشد.
915…267

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى گفت: بالغ بر 86 ميليارد ريال براى بهره بردارى از پروژه هاى برق رسانى استان 
هزينه شده است و حدود 5 هزار خانوار از مزاياى اين پروژه هاى بهره مند شدند. شركا از بهره بردارى از 107 پروژه برق رسانى استان 
خبر داد و اظهار كرد: پروژه هاى برق استان شامل تأمين برق، احداث شبكه، اصالح و بهينه و روشنايى معابر است كه 72 پروژه تأمين 

برق، 22 پروژه اصالح و بهينه و 13 پروژه مربوط به روشنايى معابر است.

با  ماه  سوره  تئاتر  سراسرى  جشنواره  چهارمين  و  بيست 
دو  منطقه  مختلف  استان هاى  از  هنرى  اثر  نمايش10 

جشنواره، در خراسان جنوبى كار خود را آغاز كرد.
بارى ديگر، ماهى ديگر مى درخشد، چهارمين گردهمايى 
هنرمندان متعهد و توانمند تئاتر سوره  ماه در اقصى نقاط 
كشور آغاز مى شود. نيك مى دانيد و مى دانيم كه هنر تئاتر 
زمانى ماندگار و تأثيرگذار است كه با عنصر انديشه و تفكر 
در هم آميزد و مشعل دانايى و روشنايى را بر فراز فرهنگ 

و تمدن بشرى برافروزد. 
و  شعر  و  شعور  كه  اين چنين،  جامعه اى  ساختن  اما،  و 
فلسفه و اخالق و دين به مهربانى و سازش در كنار هم 
ايثار  و  رنج و محنت  بپردازند،  پروريدن  و  زيستن  امر  به 
مى طلبد. تو گويى كه ققنوس وار، مى بايست جامه عافيت 
و مصلحت را برافكنى و با شجاعت و بى باكى شعله  دانايى 
را به سرزمين هاى تاريك جامعه  پيرامون هديه كنى. چنين 
جامعه اى قطعًا و مسلمًا، جامعه اى سالم و بانشاط و مجهز 

به معنويت، انديشه و هنر خواهد بود.
تماشاى آثار سال هاى اخير هنرمندان جوان، نويد تحقق 
چنين جامعه اى را در سال هاى پيِش رو مى دهد. هنرمندانى 
گذشتگى،  خود  از  و  ايثار  با  و  تمام  سخت كوشى  با  كه 
و  تئاتر  تا مشعل  در تالش هستند  و ساختن،  با سوختن 
و  روشن  همچنان  خود  در شهرهاى  را  معرفت  و  دانايى 
در  را  استعدادهاى درخشان  اين  تبلور  دارند.  نگه  فروزان 
تماشا  به  لذت  با  مى توان  ماه  سوره  تئاتر  جشنواره هاى 
شكوهى  و  عظمت  با  را  كشور  تئاتر  افق هاى  و  نشست 

مثال زدنى ترسيم كرد.

رشد و پيشرفت تئاتر نياز به حمايت ويژه دارد

على رحيمى كارگردان هرمزگانى تئاتر با نمايش «نبض 
اين  فيلم نامه  موضوع  گفت:  ايسنا  با  گفتگو  در  زندگى» 
دختر  زندگى  و  زيستى  محيط  مسايل  به  مربوط  تئاتر 
ايرانى  يوزپلنگ  از  حفاظت  راه  در  كه  است  محيط بانى 
جان خود را از دست مى دهد. وى درباره ميزبانى خراسان 
جنوبى، اظهار كرد: استان خراسان جنوبى در ميزبانى اين 
دوره از مسابقات منطقه اى سنگ تمام گذاشته و امكانات 

الزم براى ارائه يك تئاتر موفق را در اختيارمان قرار داد.
از  دوره  اين  در  البته  داد:  ادامه  كارگردان هرمزگانى  اين 
تئاتر  به ديگر جشنواره هاى  جشنواره حضور مردم نسبت 
كمرنگ بوده كه به نظرم علت آن اطالع رسانى كم است.

رحيمى اظهار كرد: براى رشد و پيشرفت تئاتر، هنرمندان 
از بعد مادى دارند، چرا كه براى  نياز به حمايت به ويژه 
است  اعتبار  ميليون  به چند  نياز  تئاتر  لباس يك  و  دكور 
مى شود. دلسرد  هنرمند  نگيرد،  صورت  حمايتى  اگر  كه 
وى عنوان كرد: حوزه هنرى در عرصه تئاتر سياست هاى 
ايرانى  اصيل  خانواده  و  اسالمى  بيدارى  چون  مشخصى 
اين  در  كه  است  كسانى  براى  مناسبى  فرصت  كه  دارد 

عرصه به صورت موضوعى كار مى كنند.
اين كارگردان هرمزگانى تصريح كرد: از طرف ديگر اين 
در  ويژه  استعداديابى  براى  مناسبى  فرصت  جشنواره ها، 
ميان گروه هاى نوپاى تئاتر دارد. رحيمى با اشاره به اينكه 
منطقه اى بودن جشنواره  هزينه اضافى است، ادامه داد: اگر 

مستقيم  استانى  مرحله  در  از شركت  بعد  تئاتر  گروه هاى 
در رقابت هاى سراسرى شركت كنند، بيشتر به رشدشان 

كمك خواهد كرد.

رشد تئاتر استانى 
منجر به ارتقاى تئاتر بومى كشور خواهد شد

از  كه  «غريبه»  نمايش  كارگردان  روحانى  حسين  مير 
جشنواره  چهارمين  و  بيست   2 منطقه  به  يافته  راه  آثار 
گفت:  اثرش  در خصوص  است،  ماه  تئاترسوره  سراسرى 
را  خود  زيربناى  كه  ماه  سوره  تئاتر  مانند  جشنواره هايى 

جامعه  نياز  مى گذارند،  ارزشى  و  خانوادگى  موضوعات  بر 
تئاتر ما هستند. وى افزود: اين اثر منتخب جشنواره كارگاه 
جوان حوزه هنرى خراسان شمالى است كه پس از بازبينى 

مجدد براى حضور در جشنواره منطقه 2 انتخاب شد.
اين كارگردان درباره موضوع قصه و محوريت اين نمايش، 
اظهار كرد: نمايش «غريبه» كه نمايشنامه اى با محوريت 
كه  است  غريبه اى  خصوص  در  است،  اسالمى  انقالب 
توسط يك سيد كه از مبارزان انقالبى بوده مأمور مى شود 
اسناد  و  و   وارد خانه وى كه در روستايى است، شود  تا 
مهمى كه اين فرد در خانه اش دارد را جمع آورى كند تا به 
دست ساواك نرسد. وى افزود: در ادامه اين نمايش پسر 
قهوه چى كه از اهالى روستا است و پرونده اى در شهربانى 
دارد، براى اينكه پرونده خود را سبك كند، سعى مى كند با 

گزارش دادن آن به مأموران، خودش را از دست آنها نجات 
دهد. «روحانى» با اشاره به اولين حضورش در جشنواره، 
موضوعات  با  جشنواره هايى  چنين  اين  وجود  گفت: 
خانوادگى و ارزشى بيش از پيش در ميان جامعه تئاترى 
داد: جشنواره هايى كه  ادامه  كشور احساس مى شود. وى 
زيربناى خود را براى اين قبيل موضوعات مى گذارند، نياز 
جامعه تئاتر ما هستند و مى توانند شرايط مناسبى را براى 

خلق و توليد آثار فخيم رقم بزنند.
روحانى، توجه به تئاترهاى استانى و تالش براى رشد آنها 
تئاترى چه در  را بسيار جدى تلقى كرد و گفت: مديران 
قالب جشنواره سوره ماه و چه در جاهاى ديگر بايد براى 

ارتقاى تئاترهاى استانى برنامه ريزى دقيق و خوبى انجام 
ارتقاى  و  به حفظ  منجر  استانى  تئاتر  رشد  چراكه  دهند، 
وجود  تئاتر،  كاگردان  اين  شد.  خواهد  كشور  بومى  تئاتر 
قالب جشنواره ها  در  را  نقد  جلسات  آموزشى،  كارگاه هاى 
هنرمندان  كرد:  اظهار  و  خواند  تأثيرگذارى  بسيار  كار 
تئاترى چندان اهل مطالعه نيستند و به كارهاى بزرگ و 
فخيم در تاريخ تئاتر توجه ندارند كه اين نشست ها و نقد و 

بررسى ها مى تواند تا حدى اين كمبود را جبران كند.

تئاتر «برصيصا» تنها اثر نمايشى از خراسان جنوبى

حسين  كارگردانى  و  نويسندگى  به  «برصيصا»  تئاتر 
ابراهيمى از اساتيد عرصه تئاتر استان است كه به عنوان 

تنها اثر نمايشى در بيست و چهارمين جشنواره تئاتر سوره 
ماه به صحنه نمايش رفت.

برصيصاى  داستان  اساس  بر  روايتى  «برصيصا»  نمايش 
عابد از قصص قرآن كريم است؛ اين داستان در صومعه اى 
كه  صومعه اى  مى افتد،  اتفاق  كوهستان  يك  دل  در 
به  روزها  و  عبادت  به  شب ها  آنجا  در  عابد  برصيصاى 
مشغول  بيماران  براى  خداوند  از  شفاعت  طلب  و  طبابت 
است و داستان با ورود شاهزاده بيمار به صومعه برصيصا 

براى مداوا، جذابيت مضاعفى به خود مى گيرد.

دبيرخانه جشنواره بر توليدات 

استانى حوزه هنرى تأكيد دارد

جشنواره  چهارمين  و  بيست  اجرايى  دبير  زرويى  محمد   
تئاتر سوره ماه نيز گفت: به  منظور ارائه نمايش كار اولى ها 
جشنواره هاى  در  كه  نمايش هايى  تكرار  از  جلوگيرى  و 
ديگر به نمايش درآمده اند، به استان ها تأكيد شد آثار براى 
حضور در جشنواره تئاتر سوره ماه بايد توليد حوزه هنرى 
باشد. وى اظهار كرد: فراخوان بيست و چهارمين جشنواره 
و  شد  93منتشر  ماه  بهمن  در  ماه  سوره  تئاتر  سراسرى 
هنرمندان تا 10 ارديبهشت 1394 فرصت داشتند تا متون 

نمايشى خود را به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.
را  جشنواره  اين  اصلى  محورهاى  و  موضوعات  زرويى، 
دفاع  و  اسالمى  «انقالب  دينى»،  «ارزش هاى  شامل 

مقدس»، «خانواده الگوى ايرانى»، «ادبيات كهن اسالمى 
و ايرانى» و «چشم انداز ايرانى 1404» عنوان كرد و گفت: 
با پايان يافتن مهلت ارسال آثار، 600 اثر به دبيرخانه رسيد 
و پس از آن بازخوانى ها انجام شد كه از اين ميان تعداد 
50 متن نمايشى از تهران و 83 اثر نيز از ساير استان ها به 

مرحله بازبينى راه يافتند.
بازبينى شده  آثار  برنامه ريزى  اساس  بر  اينكه  بيان  با  وى 
در سه منطقه بيرجند، زنجان و اهواز به نمايش درمى آيند، 
گفت: نخستين منطقه كه از دوم تا چهارم شهريورماه به 
ميزبانى زنجان انجام شد، تعداد 10 اثر نمايشى در آن به 
نهم  تا  هفتم  اينكه  به  اشاره  با  وى  رفتند.  صحنه  روى 
تا 15  از 11  و  بيرجند  در   2 منطقه   شهريورماه جشنواره 
شهريور نيز جشنواره منطقه 3در اهواز برگزار خواهد شد، 
تصريح كرد: آثار راه پيدا كرده به منطقه يك، شامل 10 
كار از شش استان است كه 5 استان بازبينى شده و يك 

استان نيز جشنواره استانى داشته است.
زرويى بابيان اينكه از كل استان هاى كشور شش استان 
جشنواره استانى داشتند، افزود: با برگزارى مرحله استانى 
آثار مربوطه به مرحله منطقه اى رسيده اند و با انتخاب در 
در  وى  مى روند.  جشنواره  كشورى  بخش  به  مرحله  اين 
سراسرى،  جشنواره  برگزارى  جزئيات  به  اشاره  با  ادامه 
 15 تا   8 از  جشنواره  اين  برگزارى  از  قبل  كرد:  تصريح 
بود،  ارسال شده  استان تهران  از  اثرى كه  شهريورماه 50 
مورد بازبينى قرارگرفته و سپس جشنواره سراسرى از 11 

تا 17 مهر ماه برگزار خواه شد.

ميزبانى خراسان جنوبى افقى روشن 
در حوزه تئاتر استان است

مجيد كريميان سرپرست حوزه هنرى خراسان جنوبى  هم 
هاى  استان  از  نمايشى  گروه  جشنواره10  اين  در  گفت: 
گلستان،  مازندران،  يزد،  كرمان،  بلوچستان،  و  سيستان 
هرمزگان، خراسان رضوى، شمالى و جنوبى با هم رقابت 
مى كنند. وى افزود: تئاترهاى اين جشنواره تا 9 شهريور در 
دو سالن سالن گلبانگ و سالن عالمه فرزان شهر بيرجند 

به روى صحنه مى رود. 
كريميان با بيان اينكه در حوزه هنر تئاتر يكى از مطالبى 
كه مى تواند آن را ارتقاء دهد، ارتباط با گروه هاى منتخب 
ديگر است، اظهار كرد: حضور اساتيد برجسته تئاتر، هيئت 
داوران و منتقدين در جشنواره امسال فرصت خوبى براى 
ارتباط هنرمندان استان با ديگر واحدها است. وى با اشاره 
به اينكه ميزبانى خراسان جنوبى افقى روشن در حوزه تئاتر 
استان است، افزود: طى سال هاى اخير شاهد پيشرفت تئاتر 

در استان و رونق آن در شهرستان ها هستيم.
كريميان، مشكل عمده تئاتر استان را كمبود سالن عنوان 
منطقه اى  جشنواره  اخير  سال  چند  در  شد:  يادآور  و  كرد 
نداشتيم و ميزبانى اين جشنواره پيشنهاد شد تا كمكى به 

حوزه تئاتر در استان باشد.
جشنواره هاى  منتخب  آثار  مسئوالن،  اعالم  اساس  بر   
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 خواهند رفت.

افق هاى روشن پيش روى تئاتر استان
نگاهى به بيست و چهارمين جشنواره سراسرى تئاتر سوره ماه
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جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

لوله بازكنى و لوله كشى ممتاز
با فنر برقى و مواد شوينده بدون خرابى

 تشخيص نم ، رفع نم و از  بين بردن بوى نامطبوع از ساختمان بدون
تخريب ، ترميم كف سرويس ها و آشپزخانه و وصل فاضالب شهرى

شعبه اول در مشهد         شعبه دوم در بيرجند

شبـانه روزى

09158626228 - 09391139076 - 09308685770  اسحاقى

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

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
9:30   13:50  17:00 20:10ساعات  شروع سانس ها:

32222636تلفن:

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

واگذار نمايد.

  حمل بار 
و اثاثيه منزل 

توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099 
فرهمند



يك قاشق هنر! 
الپالس  - معمار رومانيايي، او از خلق آثار هنري با اشياي روزمره لذت مي برد. 
از مواد غذايي براي ساخت تصاوير استفاده مي کند و براي اينکه آثارش جالب تر و خالق تر شوند
4 از قاشق به عنوان بوم استفاده مي کند. از کارهايش لذت ببريد.

سه شنبه * 10 شهريور 1394 * شماره3307 

 عالء الدين محمد آبيزي 

تاريخ هر سرزميني پر است از افراد و شخصيتهايي که 
باعث افتخار مردمان آن سرزمين هستند .

اين شخصيتها ممکن است در زمان خود ناشناخته بوده 
يا کمتر مورد توجه قرار گرفته باشند اما نسلهاي بعد به 

اهميت کار و افکار آنها بيشتر پي برده باشد. 
شهرستان زيرکوه و مخصوصا آبيز فرهنگي و پر قدمت 
از اين شخصيت هاي بزرگ بي نصيب نمانده که يکي 
از اين افراد و شخصيت هاي بزرگ  عالء الدين محمد 

آبيزي مي باشد .
عالء الدين محمد آبيزي آبيز (متوفي ٨٩٢ ق) عارف 
شهير و فاضل بصير از علما و عارفان سده ي نهم قمري 
متولد آبيز از توابع بخش زيرکوه قاين است . او از مشاهير 

عرفاي فرقه نقشبنديه در عصرخويش بود و به 
بود.  مشهور  المومن  محمد  و  عالءالحق  عالءالدين، 
و  حجاز  خانقاههاي  و  ديني  مدارس  در  سالها  وي 
 هرات در محضر اساتيدي چون: عارف مشهور موالنا 
سيد  و  جامي  عبدالرحمان  کاشغري،  الدين  سعد 
عبدالکريم حضرموتي يمني کسب فيض نموده است. 

آبيزي از شاگردان بزرگ موالنا سعد الدين کاشغري سر 
سلسله ي عارفان سده ي نهم هجري بود. و پس از 
فوت سعدالدين به مالزمت جامي مي پيوندد و مورد 
مجالست  وي  با  و  گيرد  مي  قرار  او  توجه  و   التفات 
مي نموده است. در زمان حکومت سلطان ابو سعيد گور 
کان وقتي که خواجه عبد اهللا احراريه به شهر هرات آمده 

بود آبيزي با وي مالقات نموده است .
نام پسر آبيزي موالنا غياث الدين احمد بوده که از علماي 
متقي محسوب مي شود. غياث الدين از چشم بصيرت
دو  در  بزرگ  مرد  اين  شرح  است.  داده  خبر   پدرش 
کتاب آمده که يکي از آنها روضه السالکين تاليف علي 
بنمحمود ابيوردي کوزه کنان و ديگري رساله ي مستقلي 
که توسط شاگرد آبيزي مجد الدين صنع ا...  در شرح 
ايشان نگاشته شده است، مي باشد .  موالنا محمد بن 
محمد آبيزي اهل قلم نيز بوده و اثري ادبي و عرفاني به 
نام شرح رباعيات داشته است. اين مرد بزرگ در اواسط 
جمادي الثاني سال ٨٩٢ هجري قمري در شهر هراتاز 
دنيا رفت و در کنار مزار استادش سعد الدين کاشغري به 
خاک سپرده شد . معرفي اين مرد بزرگ در کتب مختلف 
از جمله : روضه السالکين، مزارات هرات، بزرگان قاين ، 

تاريخ و مشاهير قاينات و .... آمده است .
الزم به ذکر است که در سال ١٣٩٣ کتابخانه اي به نام 

اين مرد بزرگ در آبيز احداث شد .

 • نسرين کاري

 شعر هنر ارزنده اي است با پيامي رسا و عميق، از آن تاثير
مان  زندگي  هاي  ناخوشي  و  خوشي  با  را  آن  پذيريم  مي 
 تطبيق مي دهيم و اگر آن شعر طنز گزنده اي باشد که رنج  
و حرمان هاي  اجتماعي مان را سروده باشد نيز همان گونه 
است. شعرطنز با قدرت و درون مايه شکوهمندش با کالمي 

کوتاه و پر انرژي، گيرا و ماناست.
محمد ابراهيم جعفري، طنز پرداز است که شايد کمتر شناخته 
شده است. توجه او به مقوله شعر طنز، از او شاعري موفق 
ساخته است. وي که جزو اولين ديپلم هاي رياضي مي باشد  

مهمان ما در روزنامه آواست 

من هيچوقت عصباني نمي شوم
 مي خندم و مي خندانم 

با اين که ٧٤  او متولد بيرجند و بازنشسته مخابرات است  
 سال سن دارد نسبت به سنش خيلي جوانتر به نظر مي رسد
چراي اش را که مي پرسم مي گويد: من هيچوقت عصباني 

نمي شوم مي خندم و مي خندانم.
 اين شاعر بيرجندي  سخنش را اين گونه آغاز مي کند:  

يک سالم بلند و طوالني 
به تو همشهري و هم استاني

يک سالم بلند گرم و لطيف
به تو بيرجندي عزيز و شريف

تو که همشهري مني اي دوست
صد سالم و درود ز حضرت دوست

تو که معجوني از گالب و هلي
تو که صاحب کمال و اهل دلي

تو که از غير اهل حال تري 
تو که از آب هم زالل تري

آنچه آرايش صالبت توست
خوبي و پاکي و نجابت توست
دبيرستان  دوران  از  من  گويد:  مي  بيرجندي  شاعر  اين 
شعرگويي را شروع کردم در آن زمانها اينهمه امکانات نبود 
ولي ذوق من باعث شد مورد توجه قرار بگيرم و در مجله 

جوانان امروز در سال ٤٦ تا ٤٧ خيلي فعاليت داشتم در آن 
در جواب  و من هم شعري   نشريه خانمي شعر مي گفت 

او مي گفتم  که حالت مناظره داشت. 

اولين شعر طنزم بازنشسته مخابرات بود

سرودم   ٧٦ سال  حدود  را  شعرم  اولين  اينکه  بيان  با   وي 
مي گويد:  اولين شعر طنزم بازنشسته مخابرات بود که هنوز 
هم آن را يکي از بهترين کارهايم مي دانم و خيلي دوستش 
دارم. وي از زندگيش اين چنين مي گويد: سه فرزند دارم 
 دو دختر و يک پسر که خوشبختانه همه تحصيل کرده اند

 و همچنين همسرم آموزگار مي باشد.  جعفري در برهه اي  از 
زمان بين سالهاي ٨٦ تا ٨٨ هم با روزنامه آوا همکاري داشته 
ولي بعد آن به علت بيماري تحت نظر پزشکان بوده و اين 

همکاري کمرنگ مي شود. 

استاد من در شعر پدر شهيد نوربخش 
و مشوقم استاد واعظي بودند

شاعر طنز پرداز عنوان مي کند: استاد من در شعر، پدر شهيد 
نوربخش بود ايشان شاعر بيرجندي و طنز نويس بودند و 
مشوق اصلي من آقاي دکتر واعظي استاد دانشگاه بود که 
وقتي اوايل شعر مي گفتم مرا تشويق مي کرد و از من دعوت 
کردند به شب شعر بروم . و با کانون هنرمندان و حوزه هنري 

هم همکاري داشتم . 

من شعرم را نمي فروشم
 و براي دلم شعر مي گويم 

 وي دومين مشوقش را آقاي سلحشور از  مسئوالن راديو 
مي داند و مي گويد: چندين بار در راديو اشعار طنزم را خواندم 
داشتم  مستمر  که همکاري  آمد  به عمل  دعوت  من  از   و 
پرداخت  اي  در حد  وسع هزينه  قبال شعرهاي من  در  و 
براي  و  فروشم  نمي  را  شعرم  من  گفتم  من  اما    شود 

دلم شعر مي گويم. 
از جعفري مي پرسم آيا تابحال براي  چاپ آثارش کاري  
کرده است پاسخ مي دهد: نه چون مي خواهم تا زماني که 

 زنده ام و مي توانم شعر بسرايم و آنها را جمع آوري کنم 
نمي خواهم مثل بعضي ها  مشهور بشوم و مجبور بشوم  
عينک دودي به چشم بزنم تا ديگران مرا نشناسند. من براي 

دلم و براي شادي و خنداندن مردم شعر مي سرايم. 
وي در مورد شرکت در جشنواره ها  هم مي گويد: زياد در قيد 
مسابقه و جشنواره نيستم در سال ٥٨ در جشنواره ٢٢ بهمن 
شرکت کردم و شعري براي انقالب گفتم و شعرم به مشهد 

ارسال شد و برنده شدم و اين يک شعر نو بود:
زمين آکنده از خون بود

به هر سو جويبار خون مردان راه بود
و در هر گوشه ايران تني از نوجواني غرق در خون بود

جوانان با سري آکنده از غوغا
براي ياري مردي حقيقت بين سينه سپر کردند و جان دادند

تا درس شهامت را بر ابناي بشر تا آخرين ساعت فرو خوانند
درون جوي ها خون بود و اين خون جوانان بود

در طنز واقعيت را با زبان شوخي بيان
 مي کنيم و اثرگذاريش بيشتر است 

به باور جعفري  توجه به شعر طنز از ديگر نوع شعرها بهتر 
 است چون در طنز واقعيت را با زبان شوخي بيان مي کنيم
 و حرف دلمان را به مردم و مسئولين مي رسانيم يک شاعر 
طنز پرداز دور دور را نگاه مي کند و درد جامعه را مي گويد و 

مجبور است دور را ببيند تا شعرش خوب باشد. 
وي با بيان اينکه کتابهاي طنز زياد مي خوانم يادي از استاد 
رضا رفيع مي کند و از ديدار خود با وي مي گويد: زماني که 
رضا رفيع در برنامه قند پهلو کلمه اي مي گفت تا با آن شعر 

بسازيم من در منزل و پاي تلويزيون اين کار را مي کردم .
وي خاطرنشان مي کند در سفري که به شهر  تربت با يکي 
از دوستان داشتيم اول شهر خيلي ناهمسطح بود و من همانجا 
از تربت مي باشد  اين شعر را براي رضا رفيع که خودش 

پيامک نمودم: 
به تربت بيا اي رضا رفيع عزيز

بکن اول شهر خود را تميز
باشد مي  نويس  دست  صورت  به  هنوز  که  آثارش   وي 
 از کتابهاي از هر دري سخني و گلها و گلبرگها و  دفتر سوم 

نام مي برد.
 جعفري همچنين يادآوار مي شود: زماني که  وزير  فناوري 
گويي  خوشامد  براي  در  هم  آمد  شهرمان  به  اطالعات  و 

نامبرده اين بيت شعر را خواندم:
قدم بر ديده ام بگذار تا عمر ابد يابي

بود چون ساق گل در آب گل بسيار مي ماند
اي  چهره  با  پايان  در  بيرجندي  پرداز  طنز   شاعر 

خندان مي گويد: 
خورشيد براتون آرزو مي کنم هم گرم باشيد هم سرشار از 

نور و روشنايي
ميشه پروانه بود و برگلها نشست ولي بيرجندي ها اينقده 

مهربانن که بر دلها مي نشينن

گفتگو با محمد ابراهيم جعفرى
شاعر طنز پرداز بيرجندى

مشاهير استان 

مناسبت ها

روز بانکداري اسالمي

از ميالد مسيح  به قرن ها قبل  بانکداري  تاريخچه  ي 
معابد  در  چين  و  بابل  روم،  يونان،  مردم  برمي گردد. 
 خودشان که در واقع اماکني مورد اعتماد و اطمينان بود، 

حفظ و نگهداري اموال شان را به روحانيون مي سپردند. 
که  افتادند  فکر  به  خصوصي  مؤسسات  آن،  از  پس 
جايگاهي براي اعتماد مردم ايجاد بکنند و چون در برابر 
سپرده اي که مردم به آنها مي دادند سود مي  پرداختند، در 

يک نوع رقابت با معابد قرار گرفتند.
در ايران قبل از دوره هخامنشي، بانکداري به طرز ابتدايي 
مرسوم ولي در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان 
هخامنشيان بازرگاني رونق يافت و پول مسکوک رواج 
گرفت و معروفترين اين بانکها ، بانک اجيبي بود در بابل 
بود که به کليه امور بانکي از قبيل قبول سپرده و اعطاي 
وام و رهن گرفتن امالک مي پرداخت و سرمايه آن براي 
خريد و فروش منازل، احشام ، غالمان کشتي هاي حامل 

کاال بکار مي افتاد.
قانون عمليات بانکي بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ 

تبصره است در روز ۸ شهريور سال ۱۳۶۲ تصويب شد.
و در ۱۰ شهريور ۱۳۶۲ به تاييد شوراي نگهبان رسيد و 

چنين روزي، روز بانکداري اسالمي نامگذاري شد.
آنچه در بانکداري اسالمي مدنظر است کارآمدي بانکداري 
بانک داري  است.  اجتماعي  عدالت  ايجاد  در  ربا  بدون 
اسالمي بايستي اولين هدف نظام اقتصاد اسالم را که 

عدالت اجتماعي است تامين کند.
برقراري  و  انقالب اسالمي  پيروزي  دنبال  به  ايران  در 
اسالمي  اقتصاد  نظام  استقرار  لزوم   ، اسالم  جمهوري 
به عنوان يکي از ضرورتهاي اساسي کشور مطرح شد. 
مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه 
کن کردن ربا از سيستم بانکي کشور باشد تا بدينوسيله 
بنيان يک اقتصاد توحيدي مبتني بر قسط و عدل گذارده 
شود. بهمين منظور پس از انقالب در سال ١٣٥٨ اقداماتي 
در جهت اسالمي کردن نظام بانکي بعمل آمد، که اين 
اقدامات را مي توان در کوششهاي اوليه براي حذف بهره و 
برقراري کارمزد در سيستم بانکي و تاسيس بانک اسالمي 

و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خالصه نمود.

معجـون گالب و هــل 
 براى دلم و براى شادى و خنداندن مردم شعر مى سرايم 

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم
www.iraneon.com

09128576225 - على مكانيكى

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

پ رايگان
چكا

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

معـامله بـا سپـرده ميـزان
1- زمين 302 متر مشاع ، موقعيت و آينده عالى ، آخر پونه 2 – 45 ميليون

2- پيش فروش آپارتمان 100 مترى ، سپيده كاشانى - 36 ميليون
3- امتياز آپارتمان معصوميه نگين ارتش - 20 ميليون

4- واحد آپارتمان سفت كارى شده 2 واحدى كوثر خوسف - 20 ميليون مى
اس

- ق
 09

15
56

111
27

سقف كاذب ، كناف 
پاركت ، كف پوش  

PVC
 09151630741 

رحيمى
بيست مترى سوم  
روبروى حج و زيارت
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چگونه اعتراض مشتري را درک کنيم؟
مکانيسم  يک  مشتريان  از  بسياري  براي  اعتراض، 
دفاعي است که باعث مي شود از خريد اجتناب کنند. 
چرا؟ چون فکر مي کنند تصميم به خريد نشانه خطر 
است.خوب گوش کنيد ببينيد مشتريان چه مي گويند. 
اطالعات  آنها  از البالي حرف هاي  توانيد  شما مي 
کليدي را که به دنبالش هستيد بيابيد و با همين ترفند 
بر اعتراضات شان غلبه کنيد و فروش تان را باال ببريد.

اعتراض هايي را که معموال توسط مشتريان عنوان
مي شوند مي توان در سه دسته کلي طبقه بندي کرد:

١- نشانه هاي راهنمايي و رانندگي
تابلوها  اين  اطالعات هستند.  نمايانگر  ها  نشانه  اين 
به چه چيزي عالقه  که مشتري  گويند  به شما مي 
کدام  در  است  بهتر  پيشرفت  براي  و  دارد  بيشتري 
مسير گام بردارد. به عنوان مثال، زماني که مشتري 
مي گويد: «اين پيشنهاد شما به درد من نمي خورد؛ 
نه ماه  آينده مي خواهم،  براي هفته  را  من سفارشم 
آينده.» اينجا سرنخي داريد تا پيشنهاد بهتري را در 

زمان تحويل به او ارائه دهيد.

٢- اطالعات ناکافي
احتمالي به شما مي گويد: «شما  زماني که مشتري 
مزاياي کافي به من نداده ايد که به فکر خريد فالن 
محصول باشم»، بايد مخالفت او براي خريد را در اين 
دسته قرار دهيد.فکر کنيد مشتري هر دو دستش را باز 
کرده و روبروي شما ايستاده است. او را در ذهن تان به 
يک ترازو تشبيه کنيد. در يک دستش (يا يک کفه از 
ترازو) ريسک ناشي از تصميم به خريد را بررسي مي 
کند و در دست ديگرش (کفه ديگر ترازو) مزاياي خريد 

محصول را سبک و سنگين مي کند.

شاد كردن قلبى با يك عمل،
 بهتر از هزاران از سر است

 كه براى تضرع به خدا خم شود.

دوغ قبول! شيرکاکائو قبول! آبميوه پاکتى قبول! 
اصال نوشابه هم قبول! آب معدنى رو ديگه 

چرا تکون ميدى؟! ... ... همش همونه !!!

در كارگه كوزه گرى بودم دوش
ديدم دو هزار كوزه گويا و خموش
هر يك به زبان حال با من گفتند

كو كوزه گر و كوزه خرو كوزه فروش

براى شروع، تاريخ سرزمين خودت را مطالعه كن 
و در آن دقت بسيار بنما. بعد از مطالعه كافى آن 

حاال مى توانى تاريخ ديگران را هم بخوانى.

تا هر وقت كه تلخى زندگى
 افراد اطراف خود را به شيرينى

 تبديل مى كنى، بدان كه زنده هستى

يکي از سواالتي که سال ها از خود پرسيده ام آن است 
دارند  زيادي  بسيار  دستاوردهاي  افراد  از  برخي  چرا  که 
و ديگران با آنکه تالش مي کنند ولي نتايج قابل توجهي 
کسب نمي کنند. سال قبل تحقيقات درباره اين موضوع را 
به صورت جدي آغاز کردم و موارد مشترک تمامي افراد 

فوق موفق را بررسي کردم.
نتيجه اين تحقيقات در کتابي با نام «شکستن مرزهاي 
عملکرد» جمع آوري شد. در اين شماره و شماره بعد به 
نکات اصلي اين کتاب مي پردازيم. اميدواريم مورد توجه 

دوستان خوب موفقيتي قرار گيرد.
بسياري از افراد زندگي بسيار معمولي و معقولي دارند و 
به عملکردي معمولي قانع مي شوند. اما چرا نبايد در هر 
زمينه از زندگي به يک پديده تبديل شويم؟ بياييد نوع 
و  از شادي  کنيم که سرشار  آغاز  را  زندگي  از  جديدي 

سرزندگي است.

الگو گرفتن از روش قهرمانان ورزشي

قهرمانان ورزشي در فعاليت حرفه اي خود کارهايي انجام 
مي دهند که از ديد بسياري از مردم معمولي غيرممکن 
معمولي  اگر  که  مي آموزند  به زودي  ورزشکاران  است. 
باشند، يا حتي اگر خوب باشند نمي توانند قهرمان شوند. 
انجام  انتظار  از  دور  و  بسيار سخت  کارهايي  قهرمانان 
مي دهند و باعث تعجب همگان مي شوند. براي قهرمان 

شدن بايد مرزهاي معمول عملکرد را شکست و عملکرد 
خارق العاده اي داشت.

علم افزايش عملکرد از يونان باستان به وجود آمده است 
و معلماني بوده اند که ورزشکاران را آموزش مي دادند و 

آن ها را تبديل به قهرمان مي کردند. 
نکته مهم اين  است که افرادي که اين علم را آموزش 
مي دادند به هيچ وجه با آن مهارت آشنا نبودند. براي مثال 
به ورزشکاران آموزش مي دادند که چطور در رشته پرتاب 
نيزه قهرمان شوند، درحالي که خودشان تا به حال نيزه اي 
را پرتاب نکرده بودند. بنابراين نکته اصلي در رسيدن به 
موارد  بلکه  نبود  عملکرد خارق العاده، مهارت تخصصي 
عملکرد  افزايش  باعث  آنها  بر  تمرکز  که  بود  ديگري 

ورزشکاران مي شد.

چالش هاي روزانه و انرژي ما

احساس ياس و نااميدي پس از يک روز کاري معموال 
نتيجه اين موضوع است که چالش هاي ما با ميزان انرژي 
که مي توانيم مصرف کنيم، همخواني ندارد.  اگر ما انرژي 
زيادي داريم و با چالش هايي بسيار کوچک و ساده  روبرو 
هستيم پس از مدت کوتاهي احساس کسالت مي کنيم و 

انگيزه انجام کارها در ما کمتر مي شود.
با  روز  در  اگر  است،  صادق  نيز  موضوع  اين  عکس 
چالش هاي بسيار بزرگي مواجه هستيم که تمام انرژي ما 

را مصرف مي کند و به نتايج الزم نمي رسيم، باز احساس 
ياس و خستگي خواهيم کرد.

بنابرين راز لذت بردن از روز کاري آن است که چالش هاي 
ما در حد انرژي و توانايي هاي مان باشد. در فصل هاي بعد 
کافي صحبت  اندازه  به  انرژي شخصي  افزايش  درباره 
خواهيم کرد و به راه هاي ساده اي اشاره خواهيم کرد که 
باعث افزايش انرژي و عملکرد مي شود.فرض کنيد يک 
ورزشکار انرژي فراواني دارد ولي ساده ترين فعاليت هاي 
ممکن به او واگذار مي شود، يا در تمرينات خود آن قدر 
انرژي اش صرف  تمام  فوتبال مي دود که  زمين  اطراف 
عملکرد  نمي تواند  نيز  حالت  دو  هر  در  او  شود.  اينکار 
بااليي داشته باشد. ورزشکاران مي دانند که ميزان مصرف 

انرژي در داشتن عملکرد مناسب نقشي حياتي دارد.
بهترين حالت ممکن آن است که رفته رفته چالش هاي 
را  از طرف ديگر ظرفيت خود  و  بزرگ تر کنيم  را  خود 
نيز افزايش دهيم تا بتوانيم انرژي بيشتري مصرف کنيم. 
مي کند  شروع  وزنه هاي سبک تر  از  ابتدا  ورزشکار  يک 
افزايش  را  وزنه ها  بدن  توانايي  افزايش  با  رفته رفته  و 

مي دهد. درباره اين موضوع بيشتر توضيح خواهيم داد.

چرا روز کاري ما به  اندازه
 کافي لذت بخش نيست؟

وقتي در اين کتاب درباره روز کاري صحبت مي کنيم، 

برخي از دوستان شايد فکر کنند که چون کار نمي کنند 
مطالب براي آنها قابل استفاده نيست. 

به عنوان  نه  که  است  فعاليتي  هر  کاري  روز  از  منظور 
مي شود.  انجام  هدفمند  کاري  به عنوان  بلکه  تفريح 
نوشتن  کنکور،  براي  شدن  آماده  مي تواند  فعاليت  اين 
يک کتاب، ورزش براي کسب تناسب اندام يا هر فعاليت 

ديگري باشد.
دليل عملکرد  افراد بالفاصله جواب مي دهند که  اغلب 
از خانواده که  آنها ديگران هستند، مثال عضوي  پايين 
کنار آمدن با او مشکل است، رئيسي که توقعات زيادي 
او  زندگي  خواسته هايشان  با  که  مشترياني  يا   دارد 

را سخت کرده اند.
ولي اگر دقيق تر نگاه کنيم، معموال موضوع به خودمان 
و  نداريم  کافي  فيزيکي  انرژي  شايد  گاهي  برمي گردد. 
همين موضوع باعث مي شود، از انجام کارها لذت نبريم، 
شايد انرژي احساسي ما کم شده است و به بازيابي آن 

اهميت نداده ايم. 
يا  برخورد  کوچکترين  با  مي شود  باعث  موضوع  همين 
انتقاد ديگران احساس بسيار بدي داشته باشيم و حتي 

شايد حالت تدافعي بگيريم.
مدتي قبل در سميناري درباره کارآفريني شرکت کردم. 
بزرگ  بسيار  سدي  مانند  کارآفرين  مي گفت:  سخنران 
نااميدکننده  نظرات  و  انتقادات  برابر  در  مستحکم   و 

ديگران است
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حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

بگو كسانى را كه به جاى او [معبود خود] پنداشتيد بخوانيد نه اختيارى دارند كه از 
شما دفع زيان كنند و نه [آنكه باليى را از شما] بگردانندسوره اإلسراء، آيه 56

حديث روز  

سه چيز از كارهاي نيكان است: انجام واجبات الهي، ترك و دوري از گناهان، مواظبت و رعايت مسائل و احكام دين.
امام جواد (ع)

سبك زندگى

چگونه در يك روز كارهاى يك هفته را انجام دهيم؟

شتر ديدي نديدي

مردي در صحرا بدنبال شترش مي گشت تا اينکه به 
پسر با هوشي برخورد . سراغ شتر را از او گرفت .

پسر گفت: شترت يک چشمش کور بود؟ مرد گفت: بله.
پسر پرسيد: آيا يک طرف بار شيرين و طرف ديگرش 

ترش بود؟ مرد گفت : بله .
حاال بگو شتر کجاست ؟  پسر گفت من شتري نديدم مرد 
ناراحت شد و فکر کرد که شايد اين پسر بالئي سر شتر 
او آورده و پسرک را نزد قاضي برد و ماجرا را براي قاضي 
تعريف کرد .قاضي از پسر پرسيد. اگر تو شتر را نديدي 
چطور مشخصات او را درست داده اي؟ پسرک گفت : در 
راه، روي خاک اثر پاي شتري ديدم که فقط سبزه هاي 
يک طرف را خورده بود . فهميدم که شايد شتر يک 
چشمش کور بود.بعد ديدم در يک طرف راه مگس بيشتر 
است و يک طرف ديگر پشه بيشتر است.و چون مگس 
شيريني دوست دارد و پشه ترشي را نتيجه گرفتم که 
شايد يک لنگه بار شتر شيريني و يک لنگه ديگر ترشي 
بوده است .قاضي از هوش پسرک خوشش آمد و گفت : 
درست است که تو بي گناهي ولي زبانت باعث دردسرت 

شد. پس از اين به بعد شتر ديدي، نديدي !!
اين مثل هنگامي کاربرد دارد که پرحرفي باعث دردسر 
مي شود. آسودگي در کم گفتن است و چکار داري که 

دخالت کني، شتر ديدي نديدي و خالص .

افقي:١- از كاخهاي تخت جمشيد 
زنبور  صداي   - يوش  شاعر    -
اجزاي جمله - فرماندهان  از    -٢
نوعي  خانمها ٣-  آرايش  - وسيله 
كشور-   شمال  مرغوب  برنج 
اگر  دهنده،  شفا   - مهربان  بسيار 
يار   - پرداخت   -  ٤ بخواهد  خدا 
 همايون - فاتح مقدوني ٥- حرف 
دستگاه   - كودن   - كش  خط 
مداوا -   - بازدارنده   -٦ نيرو  مولد 
به  كوتاه  داستان   -٧ دسته  و  رده 
عسل  تفاله   - مال   - جديد  شيوه 
٨ - زشت و ناپسند -  پيامبر واحد 
٩-  سد تهران – متذكر-  محل 
مساوي    -١٠ پرواز  و  زدن  دور 
واحد    - مباني  و  اصول  عاميانه- 
خطر-   آژير    -١١ انگليسي  طول 
قطار زيرزميني – ميوه ١٢- رماني 
 – مكار   - رحيمي  فهيمه  نوشته 
ماده    -١٣ درجه   ٣٨ مدار  كشور 
ها - طرف مشورت  كشتزار ١٤-  
براي اينكه - رهبر و پيشوا - فرياد 
بلند ١٥ - آخرين توان - سرخاب 
باستاني  ورزش  در  اصطالحي   -

عمودي: ١- نام قديم شهر همدان 
- پيوند رباط ٢-  ناپاكي-  سنگين 
 - امانتداران   -٣ خوش  خواب   -
سرياني  هاي  ماه  از  نورس-  ميوه 
از كوه هاي  ٤- زيركي - تهي - 
كشورمان ٥- همراه پيچ – متحير-  
 - آخر  توان   -٦ جدول  ويتامين 
بزرگداشت ٧- مردگان   سودمند - 
- تن و بدن - مهره اي در شطرنج 
٨-  رفوزگي-  قاپوچي-  اهلي ٩- 

زبان  در  -رانندگي  جنگي   كشتي 
بيگانه - آب بخش ١٠- هميشگي 
  -١١ تو  و  من   - اهنگ  – ضرب 
قرن  ايراني  ماليدن-  شاعر  دست 
ششم هجري - بخش مياني دست 
يزد - خجالتي  از شهرهاي   - ١٢
 - يكپارچه   - بانو   -  ١٣ مارال   -
شيوه   – كار  به  آشنا   -١٤ باشگاه 
اثري   -١٥ شده  كباب   - روش  و 
آسيا  - الهوري  اقبال  محمد  از 
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تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

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

 مغازه ظروف يك بار مصرف 
با موقعيت عالى واگذار مى شود.

09197359408

فروش سمند 84 دلفينى تمام رنگ 
فى: توافقى     09304951478

فروش
  فروشگاه خانه زيبا 
 با 5 سال سابقه كار 

و دكوراسيون شيك   
فى: توافقى

09151638004

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

كباب سرا با كليه امكانات و 
موقعيت عالى به فروش مى رسد. 

09358864342

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

فروش
يخچال ايستاده 6 درب ، يخچال فريزر 

 مخصوص سوپر، پنكه سقفى 
  3 عدد كولر آبى ، قفسه

 ترازو ديجيتال ، تلويزيون رنگى
09153623505

فروش
مغازه پوشاك و اسباب بازى 
فروشى با بهترين موقعيت 

مكانى در خيابان معلم - چهارراه 
فرهنگيان   09105463955

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى/  صنعتى
  09159354648  -  محمدى

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

كارواش فرهمند 
به دو نفر نيروى ماهر نيازمند مى باشد.

عدل 22      09153618158

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

به تعدادى جوشكار براى كار 
در شهرستان نيازمنديم.

09378991596 - اصغرى

به يك همكار در
 مشاور امالك سعيدى 

نيازمنديم.
09109053634

آگهـى استخـدام
به يك نفر مدير فروش 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 94/6/10 به مدت 3 روز
از ساعت 9صبح لغايت 13 با شماره 

09151605774 تماس حاصل نمايند.

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

09303402797

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

الليك (انتقال يافت)
عطر ، اُدكلن 

 آرايشى 
معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

خدمات بيل مكانيكى
تخريب - گودبردارى - حفارى كانال

09151613361 - رضوى

تعدادى بازارياب مجرب 
با روابط عمومى باال 

(حقوق ثابت ، پورسانت ،بيمه )
09151408169-32237958

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

شستشوى مبل و صندلى ادارى 
شستشوى پتو
32445269

09151641857- حسينى گازار

 فروش  زمين   بهترين گزينه 
براى سرمايه گذارى يا ساخت باغ و ويال و ... 

با حداقل سرمايه        09376234005

فروش
مغازه لوازم آرايشى در بهترين 
نقطه معلم      09358137939

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

09151636052 

كارت دانشجويى محمد على بهمدى فرزند 
رمضان به شماره دانشجويى 9211212506 

از دانشگاه صنعتى بيرجند مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: پژوهشگران دريافتند آدامس جويدن به بهبود هرچه سريع تر بيماراني که عمل جراحي روده انجام داده اند کمک فراواني مي کند. 
بر اين اساس جويدن آدامس با تحريکات اعصاب سيستم گوارش، سرعت انجام فعاليت هاي عادي روده را افزايش مي دهد. همچنين بر اساس 
يک تحقيق مشخص شد که افراد در حين آدامس جويدن، اضطراب کمتري دارند. 

آدامس بجويم يا نجويم؟

آشنايى با چند ميوه براى
 رهايى از شر بيمارى 

شهرخبر: زماني که فردي بيمار مي شود، تمامي 
ويتامين ها و مواد معدني در بدن وي، مصرف و 

سيستم دفاعي فعال تر مي شود که براي تقويت 
آن، بدن به مواد غذايي مناسب نياز دارد. عالوه 
بايد مصرف  فرد  که  قوي  بيوتيک  آنتي  آن  بر 
اما  نيز مي شود.  بدن  باعث ضعيف شدن  کند 

مواد غذايي که باعث بهبودي سريع پس از يک 
بيماري مي شود به شرح زير است؛ انگور: اين 
انرژي مورد  افزايش گلبول هاي قرمز،  با  ميوه 
نياز بدن را تأمين مي کند.سيب: اين ميوه غني 
از ويتامين C و B کمپلکس است و انرژي بدن 
از خستگي مي شود.  تأمين مي کند و مانع  را 

موز: ميوه اي پر انرژي و غني از منيزيم، پتاسيم 
از  سرشار  ميوه  اين  است.  ديگر  مغذي  مواد  و 
قند طبيعي مانند ساکارز، گلوکز و فروکتوز است.

هندوانه: غني از ويتامين C است و ۹۰ درصد آن 

را آب تشکيل مي دهد بنابراين از بي آبي بدن 
پيشگيري مي کند و ميزان انرژي بدن را افزايش 
مي دهد. انبه: اين ميوه استوايي غني از فوالت، 
 B و  C ويتامين پتاسيم،  روي،  فسفر،  کلسيم، 

کمپلکس است.

چشم خود را نماالنيد! 

سالمانه:علت ايجاد قوز قرنيه بطور کامل شناخته 
شده نيست، اما برخي از علل و يا موارد شايع تر 
علل  از  يکي  که  ارث  مي باشد:  بدين شرح  آن 
الي ٧  اما حدود ٦ درصد  است  قوزقرنيه  ايجاد 
درصد تاثير گذار مي باشد. در افرادي که بيماري 
از  شايع تر  بيماري  اين  نيز  دارند  داون  سندروم 
سايرين مي باشد.  افرادي که دچار خارش شديد 
چشم هستند، بخصوص کودکان و نوجوانان و 
اين  بهار هستند،  ملتهم  ورم  داراي  که  افرادي 
شديد  خارش  با  زيرا  مي باشد،  شايع تر  بيماري 

چشم خود قوزقرنيه را ايجاد مي کنند. 

آنتى بيوتيك خطر ابتال به ديابت 
را افزايش مى دهد

عصرايران: آنتي بيوتيک عامل مهمي در افزايش 

بر اساس  به ديابت نوع ۲ است.  ابتال  به  خطر 
مطالعات جديد، هر چه تعداد تجويز آنتي بيوتيک 
براي فرد در هر سال بيشتر باشد، خطر ابتال به 
ديابت نوع ۲ افزايش مي يابد. ديابت نوع ۲ شايع 
ترين شکل اين بيماري است و حدود ۹۵-۹۰ 
درصد از تمام موارد مربوط به اين بيماري را در 

بر مي گيرد. اين بيماري زماني روي مي دهد 
که بدن قادر به استفاده از هورمون انسولين به 
طور موثر نيست و اين منجر به ايجاد سطح غير 

طبيعي قند خون مي شود.

تغذيه مناسب براى بلند قد شدن 

سالمت نيوز: مقدار و نوع غذاهايي كه مي  خوريد 
بر روي قد، رشد و سالمت شما تاثير دارد. براي 
دريافت كافي پروتئين و ساير مواد مغذي مهم، 
منابع  و  مختلف  غذايي  گروه هاي  بايد  روزانه 

وجود  شما  غذايي  برنامه  در  گوناگون  غذايي 
سيب  مثل  نشاسته اي  غذاهاي  باشد.  داشته 
غالت  يا  اسپاگتي  مربا،  و  نان  تنوري،  زميني 
انتخاب هاي مناسبي هستند ولي  آماده مصرف 

دارند  زيادي  شكر  يا  قند  مقدار  كه  غذاهايي 
مناسب نيستند. سعي كنيد در هر وعده غذا، زياد 
غذا  وعده هاي  تعداد  مي  شود  پيشنهاد  نخوريد. 
را در روز به حدود ٥ وعده برسانيد و حجم هر 
وعده را كم نمائيد. پروتئين هاي زود جذب و با 
كيفيت باال مثل شير، ماست، پنير و مرغ يا ماهي 
مصرف كنيد. استخوان هاي شما براي رشد نياز 
به كلسيم، فسفر، منيزيم، يد، ويتامين A دارند. 

داروها هم چاق مى كنند؟
 

عارضه  يک  افسردگي:  ضد  داروهاي  سيمرغ: 
افسردگي  ضد  داروهاي  از  برخي  ناخوشايند 
داروها  برخي  استروئيدها:  است.  وزن  اضافه 
اضافه وزن شهرت  ايجاد  به  پردنيزولون  مانند 
دارند. احتباس مايعات و افزايش اشتها از داليل 
است  ممکن  نيز  افراد  برخي  است.  آن  اصلي 
در حين مصرف استروئيدها، تغييرات موقتي را 
شود،  مي  ذخيره  چربي  که  بدن  در  نواحي  در 
اضافه  با  تجويزي  داروي  چند  کنند.  مشاهده 
وزن ارتباط دارند که از جمله آنها مي توان به 
داروهاي ضد روان پريشي و داروهايي که براي 
درمان ميگرن، تشنج، فشار خون باال و ديابت 

مصرف مي شوند، اشاره کرد. 

داروها هم چاق مى كنند؟
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حوادث

تيم واليبال زير 23 سال ايران 
به عنوان هفتمى جهان اكتفا كرد

 ايرنا: تيم واليبال زير ٢٣ سال ايران در آخرين مسابقه 
خود در رقابت هاي قهرماني جهان موفق به شکست 
از آن  اين رقابت ها  کره جنوبي شد و عنوان هفتم 
خود کرد. شاگردان پيمان اکبري سرمربي تيم زير ٢٣ 
به مصاف کره  براي کسب عنوان هفتم  ايران  سال 
جنوبي رفت و سه بر يک به پيروزي رسيد. تيم واليبال 
ها  رقابت  اين  گذشته  دوره  در  ايران  سال   ٢٣  زير 
که سال ٢٠١٣ به ميزباني برزيل برگزار شد، عنوان 

پنجم را به دست آورده بودند.

كسب بيشترين مدال طالى تاريخ ورزش 
پيوند اعضاى ايران در بازيهاى جهانى   

ايران با کسب  ايسنا : کاروان ورزشي پيوند اعضاي 
آرژانتين  جهاني  بازيهاي  در  خود  کار  به  مدال   ٧٧
پايان داد تا بهترين نتيجه تاريخ را از لحاظ مرغوبيت 
مدال رقم بزند. بيستمين دوره بازي هاي جهاني پيوند 
اعضا در مار دل پالتاي آرژانتين به پايان رسيد که 
کاروان ورزشي ايران با رشد چشمگير نسبت به دوره 
قبل صاحب ٢٧ مدال طال، ٢٢ نقره و ٢٨ برنز شد که 
اين بهترين نتيجه تاريخ ورزش پيوند اعضاي ايران 

در بازيهاي جهاني از لحاظ مرغوبيت مدال است. 

سرمربى فرانكفورت: حاج صفى
  تيم ما را قوى تر مى كند 

در  آلمان  فرانکفورت   FSV باشگاه  سايت  ايسنا: 
گزارشي به انتقال احسان حاج صفي هافبک ملي پوش 
ايران به اين تيم اشاره کرده است. در گزارش پايگاه 
اينترنتي باشگاه فرانکفورت که در بوندسليگاي ٢ آلمان 
حضور دارد و دو روز گذشته نيز سن پائولي آلمان را با 
يک گل شکست داد، آمده است احسان حاج صفي که 
يکي از باتجربه ترين بازيکنان جوان ليگ برتر بود، با 
قراردادي ٣٠ ژوئن ٢٠١٧ به فرانکفورت پيوسته است. 
انتقال حاج  درباره  فرانکفورت  اورال سرمربي  توماس 
صفي به اين تيم نيز گفت: احسان يک بازيکن با تجربه 
بين المللي باالست که سابقه خوبي در ليگ ايران دارد 
و در جام جهاني اخير نيز براي تيم ملي ايران بازي کرد 
و تيم ما با وجود او مي تواند در جناح چپ نقاط ضعف 

خود را برطرف کند.

برانكو: پيشنهاد هاى خارجى را رد كردم 
اما نمى دانم تا كى بتوانم ادامه دهم

فارس : سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: من تا همين 
حاال ۲ پيشنهاد خوب خارجي ام را رد کرده ام اما نمي دانم تا 
کي بتوانم با اين پرسپوليس ادامه دهم. ايوانکوويچ افزود: 
من اصًال به گذشته فکر نمي کنم و نگاهم کامًال رو به 

آينده است و به بازيکنانم اعتماد کامل دارم.

كشف محموله كاالي قاچاق در قاين 

فرمانده انتظامي شهرستان قاين گفت: مأموران کالنتري 
١٤ اسفدن شهرستان قاين، در اجراي طرح ممنوعيت 
ورود کاالي قاچاق و برخورد با متخلفان ،به يک دستگاه 
خودرو پرايد که در محور زير کوه – تربت جام در حرکت 
بود مشکوک و خودرو را براي بازرسي متوقف کردند.
سرهنگ امير آبادي زاده اظهار کرد: مأموران در بازرسي 
از خودرو تعدادي کاالي قاچاق شامل٥٧٠ متر پارچه 
تعداد ١٦٨قالب صابون  آفتاب،  کرم ضد  ، ٢٧٦ عدد 
گوري، تعداد٢٠ عدد کاله عرقچي و تعداد ١٤٢ عدد گل 
لباس کشف کردند. کارشناسان ارزش ريالي کاالهاي 

کشف شده را ١٣ميليون ريال برآورد کردند.

يك گله دام، قرباني يك بي احتياطي 

 فرمانده انتظامي شهرستان درميان از تصادف يک دستگاه 
خودروي وانت مزدا با يک گله دام در اين شهرستان خبر 
داد. سرهنگ هوشنگي گفت: در محور هندواالن به نخاب 
درميان با توجه به تاريکي شب، چوپان گله در حال عبور 
دادن دام ها از مسير جاده بود که ناگهان خودروي وانت 
مزدا با گله دام برخورد کرده و از مسير جاده خارج مي 
شود. وي افزود: در اين سانحه، ٢٢ رأس دام تلف شد که 
کارشناسان، ارزش ريالي خسارت وارد شده را ٨٠ ميليون 
ريال برآورد کردند. راننده خودرو به شدت مجروح شد 
که کارشناس پليس راه علت اين سانحه را عدم رعايت 

سرعت مطمئنه و ناتواني در کنترل خودرو دانست.

پايان كار سارق ساختمان هاي
 نيمه كاره در بيرجند 

فرمانده انتظامي شهرستان بيرجند گفت: با کسب خبري 
مبني بر سرقت هاي سريالي از ساختمان هاي نيمه کاره 
و اماکن خصوصي در سطح شهرستان ،بالفاصله بررسي 
گرفت.سرهنگ  قرار  مأموران  کار  دستور  در  موضوع 
تحقيقات  از  استفاده  با  مأموران  افزود:  نسب  شجاعي 
ميداني و گشت زني در سطح حوزه استحفاظي ،سارق را 
شناسايي و در عملياتي غافلگيرانه متهم را دستگير کردند. 
شواهد و مدارک نشان داد که متهم، از سارقان حرفه اي 
ساختمان هاي نيمه کاره است و به شش فقره سرقت از 
ساختمان هاي نيمه کاره و اماکن خصوصي اعتراف کرد.

توقيف پژو 405 با كشف
124 كيلو ترياك 

 رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبي گفت: 
مأموران ايست و بازرسي علي آباد شهرستان بيرجند 
دستگاه  يک  به  عبوري  خودروهاي  کنترل  هنگام 
خودروي پژو ٤٠٥ خاکستري رنگ که از سيستان و 
بلوچستان عازم خراسان رضوي بود مشکوک و خودرو 
کاهني  سرهنگ  کردند.  هدايت  بازرسي  الين  به  را 
افزود:مأموران در بازرسي از اين خودرو ١٢٤کيلو ترياک 
که در قالب ٤٨ بطري به طرز ماهرانه اي داخل خودرو 
اين عمليات سه  جاساز شده بود را کشف کردند. در 

قاچاقچي و يک دستگاه خودرو توقيف شد.

175 كيلو ترياك در تور بازرسي 
پليس خراسان جنوبي

فرمانده انتظامي خراسان جنوبي گفت: مأموران انتظامي 
١٧٥کيلو  جداگانه  عمليات  سه  طي  جنوبي  خراسان 
افزود:  ترياک کشف کردند. سردار  واعظي  و٣٠٠گرم 
مأموران پاسگاه عملياتي حسين آباد سربيشه در بازرسي از 
موتورسيکلت ايژ ٨٣کيلو و٨٠٠گرم ترياک کشف کردند.

در عملياتي ديگر،مأموران ايست و بازرسي شهيد حسيني 
سهل آباد نهبندان در بازرسي از خودروي پژو ٤٠٥، ٧١ 
کيلو و٩٠٠گرم ترياک کشف کردند.همچنين مأموران 
ايست و بازرسي گلشن فردوس، از يک وانت پيکان سفيد 

رنگ مقدار ١٩کيلو و٦٠٠گرم ترياک کشف کردند. 

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

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

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)

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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و
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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

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى
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افتتاح پروژه اى كه ظرف 60 روز تكميل شد
فارس- در آخرين روز از هفته دولت در خراسان جنوبى دو طرح بهداشتى به بهره بردارى رسيد كه يكى از اين طرح ها ظرف 60 روز 
تكميل شده است. پروژه مركز بهداشتى درمانى تيغاب در آرين شهر شهرستان قاين با حضور فرماندار و بخشدار آرين شهر افتتاح شد 
كه براى بهسازى و آماده سازى ساختمان 600 ميليون ريال هزينه شده است. همچنين خانه بهداشت فيروزآباد نيز با 300 ميليون ريال 

كمك خيران به بهره بردارى رسيد كه اقدام قابل تحسين اين طرح تكميل آن ظرف 60 روز است.

بازسازى 95 درصد گلزارهاى شهدا 

فارس- مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان 
در  شهدا  گلزارهاى  درصد   95 اينكه  بيان  با  جنوبى 
تأمين  در صورت  گفت:  است،  شده  بازسازى  استان 
اعتبارات از ناحيه استان تمام گلزارهاى شهدا در سال 
با  معصومى  حجت االسالم  مى شود.  بازسازى  جارى 
جانباز  هزار  چهار  حدود  جنوبى  خراسان  اينكه  بيان 
تقديم انقالب كرده است، اظهار كرد: همچنين اين 
استان بيش از هزار و 800 شهيد تقديم انقالب كرده 
بيرجند  شهرستان  به  مربوط  نيز  شهيد  بيشترين  كه 
است. وى خاطرنشان كرد: براى اينكه سيره شهدا در 
جامعه تبيين شود بايد ارتباط بين سيره شهدا و نسل 

سوم انقالب برقرار شود.

تور عكاسى امامزادگان 
در فردوس و سرايان برگزار شد

و  فردوس  امامزادگان  استان،  عكاسان  از  نفر   15
تصوير كشيدند. هدف  به  قاب عكس  در  را  سرايان 
از اين اقدام معرفى امامزادگان در قاب تصوير بود كه 
15 نفر از عكاسان در اين دو شهرستان با همكارى 
كانون فيلم و عكس اداره ارشاد فردوس به پوشش 

تصويرى بقاع متبركه پرداختند.

بيابان زدايى در استان رو به افزايش است

تسنيم- رئيس سازمان حفظ نباتات كشور با بيان اينكه 
اگر تا 20 سال آينده تنها مصرف كننده باشيم توليدات 
كشاورزى كشور كاهش مى يابد، گفت: در حال حاضر 
افزايش است.  بيابان زدايى در خراسان جنوبى رو به 
و  در جلسه مجامع عمومى، عادى  ميبدى  باغستانى 
سرمايه  توسعه  از  حمايت  صندوق هاى  العاده  فوق 
از  و  همزمان  طور  به  كه  كشاورزى  بخش  گذارى 
هيئت  انتخاب  تصويب  براى  كنفرانس  ويدئو  طريق 
مديره و تصويب اصالحيه بودجه امسال و سال آينده 
صادرات،  نقدينگى،  مشكل  كرد:  اظهار  شد،  برگزار 
كرم  و  واردكنندگان  كشاورزى،  بخش  نهاده هاى 
اين جلسه مطرح شد.  در  است كه  مواردى  از  خراط 
وى افزود: يك اتفاقى كه سال گذشته در كشور رخ 
داد و هيچ كس نمى تواند آن را كتمان كند بحث كرم 
خراط بود كه در برخى از شرايط اقليمى به نفع آنها 
و در برخى ديگر از نواحى به ضرر آنها شد. به گفته 
وى در شرايط فعلى ميزان توليدات كشاورزى در كشور 
افزايش داشته اما در مناطق نزديك به استوا كه شرايط 
اقليمى بود اين وضعيت زياد به نفع ما نيست و تا 20 
ما  توليدات  باشيم  تنها مصرف كننده  اگر  آينده  سال 
كاهش مى يابد. وى با بيان اينكه از آب به عنوان عاملى 
مهم در شاخصه هاى كشاورزى  واقليمى ياد مى شود، 
افزود: در حال حاضر افزايش بيابان زدايى در خراسان 
اداره  استان هاى همجوار وجود دارد. رئيس  جنوبى و 
امور مجامع صندوق حمايت توسعه سرمايه گذارى در 
بخش كشاورزى كشور نيز از تجميع 420 ميليارد ريال 
سرمايه در صندوق هاى توسعه بخش كشاورزى استان 
خبر داد. محمدى اظهار كرد: دو سال از عمر خدمتى 
صندوق هاى شهرستانى استان سپرى مى شود و از اين 
صندوق ها  اين  از  الزم  ارزيابى  و  سنجش  بايد  پس 
ميليارد  حاضر 224  حال  در  گفته وى  انجام شود.به 

تومان سرمايه در اين صندوق تجميع شده است.

100 نفر حامى در استان
سرپرستى ايتام را بر عهده گرفتند

برناى تنها- معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته 
امداد استان گفت: در ايام پرخير و بركت دهه كرامت 
تعداد 100 نفر حامى سرپرستى تعداد 113 نفر از ايتام 
گرفتند.  عهده  بر  را  نهاد  اين  نيازمند  خانواده هاى  و 
حامى يابى  پايگاه هاى  برپايى  به  اشاره  با  حسينى 
اظهار  مختلف  مناسبت هاى  در  نهاد  اين  طرح هاى 
كرد: در ايام دهه كرامت تعداد 18 پايگاه حامى يابى 
طرح هاى اين نهاد شامل شفا، كوثر، ايتام، محسنين و 
غيره در مساجد، حسينه ها، اماكن پرجمعيت و ادارات 
تابعه اين نهاد برپا شد. وى با اشاره به اينكه بيشترين 
ايتام و محسنين  اكرام  به طرح  جذب حامى مربوط 
به  مراجعه  با  نيكوكاران  و  خيران  افزود:  است،  بوده 
پايگاه هاى اين نهاد و آشنايى با طرح هاى اين نهاد و 
تكميل فرم اعالم همكارى و پرداخت ماهانه حداقل 
نهاد  اين  طرح هاى  از  يكى  حامى  ريال  هزار   200
شدند. وى اظهار كرد: تعداد 41 سرى كمك جهيزيه 
و كمك  نهاد  اين  با همكارى  بركت  قالب طرح  در 
نوعروسان  بين  تومان  ميليون   100 مبلغ  به  خيرين 
دهه  ايام  در  همچنين  و  شد  توزيع  حمايت  تحت 
كرامت بالغ بر 131 ميليون كمك نقدى و غيرنقدى 
جمع آورى شد. وى تصريح كرد: همچنين در ايام دهه 
بركت تعداد 241 نفر از مددجويان تحت حمايت اين 
نهاد با كمك 24 ميليون تومانى خيران در قالب طرح 

حج فقرا به مشهد مقدس و قم اعزام شدند.

افتتاح پروژه آب رسانى به مجتمع خدماتى 
رفاهى خاطره خوسف در هفته دولت

معاون  خوسف،  فرماندار  حضور  با  خبر-  گروه 
اداره كل  تأمين منابع  گردشگرى، سرمايه گذارى و 
پروژه  مسئوالن  از  جمعى  و  استان  فرهنگى  ميراث 
آبرسانى به رستوران خاطره افتتاح شد. مسئول ميراث 
فرهنگى خوسف گفت: اين پروژه با اعتبار بالغ بر 70 
و  فرهنگى  ميراث  اعتبارات  محل  از  تومان  ميليون 
گردشگرى با اجراى خط شبكه آبرسانى به طول يك 
كيلومتر و 30 متر ديوار حائل و توسعه زيرساخت هاى 
است:  ذكر  به  الزم  است.  شده  افتتاح  گردشگرى 
پروژه برق رسانى خورشيدى آبگرم لوت نيز با اعتبار 
800 ميليون ريال و طرح زيرساخت هاى گردشگرى 
با  نصرآباد  روستاى  (ع)  ابوالقاسم  سلطان  امامزاده 
ميراث  پروژه هاى  ديگر  از  ريال  ميليون   250 اعتبار 
خوسف  فرماندار  حضور  با  كه  بود  خوسف  فرهنگى 

مورد بهره بردارى قرار گرفت.

اولين نمايشگاه صنايع دستى توليد شده خانه 
صنايع دستى در نگارخانه شهر داير است

نمايشگاه  اولين  دولت  هفته  با  همزمان  خبر-  گره 
آثار صنايع دستى خانه صنايع دستى بيرجند با حضور 
به  عالقمندان  و  هنرمندان  از  جمعى  و  مسئوالن 
صنايع دستى در محل نگارخانه شهر افتتاح شد. اين 
آثارى در رشته هاى سرمه دوزى،  ارائه  نمايشگاه به 
چرم،  معرق  دوزى،  نقش  دوزى،  پته  دوزى،  مليله 
نقاشى روى چرم و پيكرتراشى مى پردازد و از تاريخ 
8 لغايت 13 شهريورماه همه روز به غير از ايام تعطيل 
صبح از ساعت 9 لغايت 12 و بعد از ظهر از ساعت 18 
لغايت 20 به روى عالقمندان باز است. گفتنى است كه 
خانه صنايع دستى در مجموعه تاريخى باغ و عمارت 
رحيم آباد با هدف ترويج و توسعه رشته هاى صنايع 
از توليد كارگاه هاى برتر، با حضور  دستى و حمايت 
هنرمندان و پيشكسوتان صنايع دستى راه اندازى شده 
دستى  صنايع  حوزه  در  برجسته  مركزى  عنوان  به  و 
همگام با مأموريت ها و وظايف معاونت صنايع دستى و 

هنرهاى سنتى استان ايفاى نقش مى نمايند.

تولد 105 پسر در مقابل 
تولد 100 دختر در شهرستان درميان

شهرستان  در  شده  ثبت  تولد  واقعه   494 از  ايرنا- 
 240 و  پسر   254 امسال،  اول  ماه  پنج  در  درميان 
نوزاد دختر متولد شد كه نسبت جنسى حاصل از ثبت 
والدت 105 است. مدير ثبت و احوال درميان با بيان 
 105 تولد  دهنده  نشان  آمار  اين  گفت:  مطلب  اين 
پسر در مقابل تولد 100 دختر است. محمدزاده اضافه 
مورد  رسيده، 320  ثبت  به  تولد  واقعه  از 494  كرد: 
روستايى و بقيه شهرى بود. وى با بيان اينكه تمام 
اظهار  رسيدند،  ثبت  به  قانونى  مهلت  در  ها  والدت 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  ثبت شده  كرد: والدت 
قبل از 7,86 درصد رشد برخودار است. وى بيان كرد: 
مهلت قانونى دريافت شناسنامه نوزاد حداكثر 15 روز 
از زمان تولد است، مراجعه نكردن در مهلت قانونى 

مجازات تعيين شده براى والدين را در پى دارد.

كتاب «ماه غريب من» در كتابخانه 
محمد على كريم پور بيرجند بررسى شد

گروه خبر- كتاب «ماه غريب من» با حضور اعضاى 
كارشناس  و  ها  كتابخانه  مسئوالن  كتابخانه،  فعال 
فرهنگى اداره كل، مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان بيرجند 
در اين جلسه، برگزارى هشت جلسه نقد و بررسى و 
را حاصل  كرامت  مناسبت  دهه  به  كتاب  نمايشگاه 
دانست. شهرستان  هاى  كتابخانه  همت  و  فعاليت 
كاظم زاده افزود: در اين جلسات كتاب هاى «كاش 
ديدار  «لذت  دريا»،  قمقمه  «يك  ديدم»،  مى  را  تو 
و «ماه غريب من»   امام رضا(ع)»  ماه»، «مناظرات 
اين جلسه،  ادامه  در  است.  اشتراك گذاشته شده  به 
كتابخانه  كل  اداره  فرهنگى  كارشناس  تنها،  دهقان 
هاى عمومى استان، به بررسى و بيان مطالبى درباره 
كتاب «ماه غريب من» پرداخت. وى ياد آورشد: «ماه 
غريب من» روايت داستان گونه اى از زندگى و منش 
امام رضا (ع) مى باشد كه به نثرى بسيار زيبا، ساده و 

قابل فهم براى همه سنين نگارش يافته است.

برق رسانى به 9 روستاى نهبندان

نهبندان  شهرستان  برق  توزيع  مدير  خبر-  گروه 
گفت:  استان  برق  هاى  پروژه  افتتاحيه  مراسم  در 
به  مربوط  پروژه   23 استان  پروژه   107 مجموع  از 
اين شهرستان بوده كه با اعتبارى بالغ بر35 هزار و 
خسروى  رسيد.  بردارى  بهره  به  ريال  ميليون   800
 51 نهبندان  شهرستان  برق  هاى  پروژه  در  گفت: 
كيلومتر شبكه فشار متوسط، 9 كيلومتر شبكه فشار 
در  و  است  شده  كار  ترانس  دستگاه   36 و  ضعيف 
مجموع بالغ بر 700 خانوار از از نعمت برق برخوردار 
را  شهرستان  برقدار  روستاهاى  تعداد  وى  اند.   شده 
در  روستا   9 تعداد  افزود:  و  كرد  عنوان  روستا   234
برخوردار  برق  نعمت  از  دولت  در هفته  نيز  نهبندان 
 19500 مبلغ  آنها  شدن  برقدار  براى  كه  شدند 

ميليون ريال هزينه شده است.

استان  بيكارى  نرخ  بهار 94  ايران در  آمار  برزجى- مركز 
خراسان جنوبى را 9,1 درصد و نرخ مشاركت اقتصادى را 
35,8 درصد اعالم كرده است. مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان روز گذشته در نشست خبرى با بيان اين 
مطلب گفت: در دو سال گذشته 18 هزار و 268 شغل جديد 
توسط دستگاه هاى اجرايى استان در سامانه رصد ثبت شده 
و همچنين 4 هزار و 658 نفر از جويندگان كار با معرفى 
مراكز كاريابى در بنگاه هاى اقتصادى مشغول به كار شدند. 
سنجرى همچنين با اشاره به آغاز هفته تعاون از 11 تا 17 
شهريورماه، گفت: در اين هفته براى نخستين بار در استان 
از  روز  به مدت چهار  تعاون  توانمندهاى بخش  نمايشگاه 
14 شهريور ماه در محل نمايشگاه دائمى با مشاركت 100 
تعاونى برپا مى شود. وى اهداف برگزارى اين نمايشگاه را 
برندسازى، لينك سازى و توسعه بازار تعاونى ها و برقرارى 

ارتباط و همدلى و همفكرى بيشتر تعاونى ها ذكر كرد.

افتتاح 16 تعاونى با سرمايه گذارى
 بيش از 44 هزار ميليون ريال به زودى

سنجرى با اشاره به اينكه درحال حاضر يك هزار و 263 

تعاونى در خراسان جنوبى فعال است، تصريح كرد: در اين 
تعاونى با عضويت 742 نفر و سرمايه گذارى 293 هزار و 
221 ميليون ريال براى 10 هزار و 857 نفر فرصت شغلى 
تعاوني  بردارى 16 شركت  بهره  از  ايجاد شده است. وى 
با سرمايه گذارى بيش از 44 هزار و 214 ميليون ريال در 
خراسان جنوبى به مناسبت هفته تعاون خبر داد و گفت: اين 
تعاونى ها 13 هزار و 500 ميليون ريال تسهيالت دريافت 

كردند و براى 154 نفر نيز شغل ايجاد خواهد شد.

 كاهش 53 درصدى شكايت كارگر از كارفرما 

سنجرى در بخش ديگرى از سخنانش با بيان اينكه روابط 
كارگر و كارفرما، اشتغال و مسايل اجتماعى از حوزه هاى 
يازدهم  دولت  در  گفت:  است،  تعاون  وزارت  تخصصى 
در حوزه روابط كارگر و كارفرما ميزان شكايت كارگر از 
كارفرما در خراسان جنوبى 53 درصد كاهش يافته است. 
وى با بيان اينكه تاكنون 2 هزار و 619 تعاونى با عضويت 
795 هزار و 826 نفر در سطح استان تشكيل شده است، 
سرمايه تعاونى هاى استان  را 501   ميليارد ريال عنوان 
كرد و افزود: در اين تعاونى ها براى 19 هزار و 571 نفر 

در استان اشتغال ايجاد شده است. 
وى ياد آور شد:  بيشتر تعاونى هاى تشكيل شده به ترتيب 
در حوزه خدمات با 783 تعاونى، كشاورزى با 482 تعاونى 

و صنعت با 453 مورد بوده است.

 12 هزار مورد بازرسى از بنگاه هاى 
اقتصادى استان، طى دو سال گذشته 

اينكه  بيان  با  استان  اجتماعى  رفاه  كارو  تعاون  مديركل 
از  كارگران  شكايت  استان  در  شده  تالش  مدت  اين  در 
كافرمايان از طريق مشاوره، راهنمايى و تعامل حل شود، 
عنوان كرد: در دو سال گذشته ارائه خدمات مشاوره به 10 
هزار و 825 نفر موجب شد تا 35 درصد آراى شكايت كارگر 
از كارفرما به صورت سازشى و توافقى صادر شود. سنجرى 
و  خبرداد  كارگران  شكايات  به  رسيدگى  زمان  كاهش  از 
افزود: زمان رسيدگى به شكايات كارگران از 38روز به 20 
روز كاهش يافته است. به گفته وى در طى دو سال فعاليت 
دولت يازدهم 12 هزار مورد بازرسى از بنگاه هاى اقتصادى 
استان براى تأمين شرايط ايمن و پيشگيرى از حوادث ناشى 
از كار انجام شده و همچنين در اين مدت 11 هزار نفر از 

دوره هاى آموزشى ايمنى بهره مند شدند.

 صدور بيش از 2 هزار مجوز مشاغلى خانگى
 در استان طى دو سال گذشته 

از كار در  ناشى  از كاهش 27 درصدى حوادث  سنجرى 
و  هزار  يك  گذشته  سال  دو  در  گفت:  و  خبرداد  استان 
223 نفر بيمه بيكارى دريافت كردند و 209 نفر از افراد 
كردند.  كسب  جديد  شغل  بيكارى  بيمه  كننده  دريافت 
سنجرى يادآور شد: در حال حاضر 213 تشكل كارگرى 
و كارفرمايى در خراسان جنوبى وجود دارد. وى افزود: در 
اين مدت 2 هزار و 374 مجوز مشاغل خانگى صادر شده 
و  براى نخسين بار سال گذشته كانون كارآفرينان برتر 

استان راه اندازى شد.

9 درصد؛ نرخ بيكارى در بهار امسال

ميراث  سازمان  مديريت  توسعه  معاون  فرد-  كاظمى 
 فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى با بيان اينكه راه اندازى

است، گفت:  بر عهده بخش خصوصى  كمپ گردشگرى 
كمپ  زيرساخت هاى  براى  اعتباراتى  آينده  سال  دو  تا 
دهسلم  و  زيركوه  آباد  همت  كمپ  قلعه،  سه  رصدخانه 
نهبندان اختصاص خواهد يافت. حسينى مكارم در كنفرانس 
مطبوعاتى در بيرجند با بيان اينكه در برنامه ششم توسعه 
نفر  ميليون   25 به  كشور  خارجى  گردشگران  ميزان  بايد 
ميليون  ايران ساالنه 5  اظهار كرد: در حال حاضر  برسد، 
و 100 هزار نفر گردشگر خارجى دارد. وى با بيان اينكه 
تاكنون در ايران بيش از 32 هزار اثر تاريخى به ثبت ملى 
آثار  افزود:  شده،  يونسكو  ثبت  تاريخى  اثر   19 و  رسيده 
تاريخى شناسايى شده در خراسان جنوبى حكايت از تمدن 
35 هزار ساله دارد. وى بيان كرد: خراسان جنوبى در حوزه 

گردشگرى تاريخى، فرهنگى و طبيعت گردى ظرفيت دارد 
كه مى تواند به فعليت برسد و در اين استان 800 اثر تاريخى 

در فهرست آثار ملى كشور قرار گرفته است.
حسينى با اشاره به اينكه كوير و مجتمع هاي آب درماني 

سرمايه  براي  زيادي  هاي  قابليت  منطقه  اين  در  موجود 
زيرساخت هاى  براى   95 سال  در  افزود:  دارد،  گذاري 

كمك  فردوس  معدنى  آبگرم  گردشگرى  نمونه  منطقه 
خواهيم كرد. به گفته وى همچنين به تأسيس موزه نسخ 

خطى در مدرسه علياى فردوس و تجهيز كتابخانه و مركز 
ثبت اسناد آثار تاريخى كمك مى شود. 

 خراسان جنوبى به مقصد گردشگرى تبديل شود

بازارچه صنايع دستى فردوس و قاين  از تكميل  حسينى 
تا پايان امسال خبر داد و بيان كرد: بازارچه صنايع دستى 
بيرجند و طبس در دستور كار قرار دارد. وى با تأكيد بر 
تبديل  گردشگرى  مقصد  به  جنوبى  خراسان  بايد  اينكه 
شود، اظهار كرد: اين استان سهم خود در جذب گردشگر 
در  خود  هاى  برنامه  و  راه  نقشه  بايد  و  نكرده  حفظ  را 
اين حوزه را براى سال هاى آينده مشخص كند. وى قول 
مساعد پرداخت هزينه هاى آموزش 50 نفر در كالس هاى 
صنايع دستى حوله بافى را  داد كه در صورت استقبال و 

مفيد واقع شدن به 200 نفر افزايش خواهد يافت.

اختصاص اعتبار براى زيرساخت هاى گردشگرى در سه قلعه، همت آباد و دهسلم 

حسين زاده- جمهورى اسالمى ايران به اقرار بسيارى از 
مجامع بين المللى، پرچم دار مبارزه با مواد مخدر در دنيا 
مى باشد. فرمانده پليس فرودگاه هاى استان با بيان اين 
مطلب گفت: قطعًا دستگيرى هر يك از حجاج كشورمان 
به جرم حمل مواد مخدر با توجه به ديدگاه منفى حاكم بر 
كشور عربستان سعودى، مى تواند موجبات فراهم آوردن 
تبعات  براى حاكمان ديگر كشورها شده و  تبليغى  سوژه 
منفى سياسى بين المللى، زير سؤال بردن تمامى مبارزات 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  بحث  در  ايران  اسالمى  جمهورى 
مخدوش شدن حيثيت حجاج ايران اسالمى در بين حجاج 
تراشى  بهانه  براى  فرصت  ايجاد  اسالمى،  ممالك  ساير 
كشورهاى غربى متخاصم به منظور ترويج ايران هراسى، 

برهم زدن اتحاد مسلمانان و ... را در پى داشته باشد.
سرگرد احمد زراعتگر اظهار كرد: دولت عربستان در سال 
امكانات  آخرين  به  را  خود  فرودگاهى  مبادى  اخير  هاى 
كنترلى و حفاظتى مجهز نموده و با به كارگيرى نيروهاى 
زائران  به شناسايى  مبادرت  زنى،  امر چهره  در  متخصص 
معتاد و جستجوى دقيق بار همراه آنان مى نمايد و اخبار 
واصله و سوابق امر حاكى از آن است كه مراحل دادرسى 

حاملين مواد مخدر در محاكم قضايى عربستان سعودى با 
قاطعيت و بدون حضور وكيل انجام شده و حجاج را به حبس 
هاى طوالنى مدت و حتى اعدام محكوم مى كنند و امكان 

اعتراض و تجديد نظر در رأى صادره نيز وجود ندارد.

اقدامات پيشگيرانه پليس فرودگاه 
براى صيانت از شأن حجاح ايرانى

پليس فرودگاه هاى كشور در راستاى  به گفته زراعتگر، 
وظايف ذاتى خود و براى صيانت فردى از حجاج، اقدامات 
پيش بينانه و پيشگيرانه اى را به منظور جلوگيرى از حمل 
تعداد  از سنتى و صنعتى توسط  اعم  هرگونه مواد مخدر 
معدودى از حجاج به كار مى گيرد و همچون سنوات قبل 
از  زائران خانه خدا و حجاج عزيز  به منظور خدمترسانى 
آمادگى كامل و 100 درصدى برخوردار است. وى ادامه 
داد: همكاران آموزش ديده و متخصص در پليس فرودگاه 
در بازرسى حجاج با دقت و ظن پليسى باال كار بازرسى از 
آنان و بار همراهشان را انجام مى دهند و از انتقال هرگونه 
مواد مخدر با هر نوع جاسازى پيشرفته و پيچيده جلوگيرى 
خواهند كرد و به لطف الهى طى چند سال گذشته همه 

جاسازى ها از هر نوع و با هر پيچيدگى توسط همكاران ما 
 كشف شده و متخلفان به محاكم قضايى معرفى شده اند. 
كه  بدانند  بايد  هم  عزيز  حجاج  و  زائران  اينكه  ضمن 
همه اقدامات پيشگيرانه پليس فرودگاه صرفا در راستاى 
صيانت از شأن و منزلت آنان در بين حجاج ساير ممالك 
اسالمى است و لذا بايد با صبر و حوصله، همكارى الزم 

را با پليس فرودگاه داشته باشند.

تبعات حمل هرگونه مواد مخدر:
ضبط گذرنامه، ابطال ويزا و جلوگيرى از سفر

 فرمانده پليس فرودگاه هاى استان در ادامه به بيان توصيه هايى
به زائران حج تمتع پرداخت و اظهار كرد: باتوجه به اينكه 
 4 مواد  برابر  صنعتى  و  سنتى  مخدر  مواد  هرگونه  حمل 
براى  و  محسوب  جرم  مخدر،  مواد  با  مبارزه  قانون   5 و 
آن در قانون مجازات درنظر گرفته شده است لذا توصيه 
زيرا  نمايند  خوددارى  مواد  اين  حمل  از  زائران  شود  مى 
در صورت كشف هرگونه مواد مخدر به هر ميزان، ضمن 
جلوگيرى  آنها  سفر  ادامه  از  ويزا  ابطال  و  گذرنامه  ضبط 
جارى  قوانين  براساس  زراعتگر،  گفته  به  شد.  خواهد 

كشور عربستان عالوه بر قرص متادون و ترامادول، حمل 
داروهاى حاوى كدئين نظير ديازپام، فلورازپام، كلونازپام، 
لورازپام و ... نيز جرم شناخته مى شود. ضمن اينكه حمل 
مواد اسيدى مانند ترشيجات، انواع مايعات، انواع اسپرى، 
كپسول گاز، مواد محترقه و آتش زا، اشياء تيز و برنده و 
اسباب بازى هايى با اشكال سالح به داخل هواپيما ممنوع 
مى باشد. وى با اشاره به ممنوعيت حمل داروهاى گياهى 
به صورت آسياب شده يا محلول و جلوگيرى از خروج آن 
زعفران، سنگ هاى  مانند  گفت: خروج كاالهايى خاص 
قوانين  از نظر  از حد معمول  بيشتر  به مقدار   ... و  قيمتى 
گمركى ممنوع مى باشد. ميزان ارز مجاز زائرين هم تا مبلغ 
5 هزار دالر بوده و حمل بيشتر از اين مبلغ ممنوع است. 

توصيه هاى فرمانده پليس فرودگاه هاى استان به زائران حج تمتع:

رفتار سختگيرانه پليس عربستان با حامالن مواد مخدر و روانگردان ها

خانواده ها، پايه اصلى مبارزه با مواد مخدر
براى فرهنگ سازى درخانواده ها در جهت مبارزه با مواد 
مخدر بايد برنامه ريزى اساسى كرد تا بنيان خانواده حفظ 
شهرستان  فرماندارى  سرپرست  ايسنا،  گزارش  به  شود. 
فرعى  شوراى  نشست  در  مطلب  اين  بيان  با  بيرجند 
دولت  هفته  در  گفت:  موادمخدر  با  مبارزه  هماهنگى 
125پروژه با اعتبارى 125ميليارد تومان به بهره بردارى 
فرهنگ  و  مدارس  بازگشايى  به  باتوجه  و  است  رسيده 
سازى در خانواده ها براى مبارزه با مواد مخدر بايد برنامه 

ريزى اساسى كرد تا بنيان خانواده حفظ شود.

هشدار به خانواده ها، كاهش سن اعتياد

با  اعتياد  درمان  نيز گفت:  بيرجند  بهزيستى  اداره  رئيس 
را  اعتياد  مى خواهد  كه  كسى  و  نمى گيرد  صورت  اجبار 
نتيجه  به  تا  باشد  فرد  شخصى  اراده  با  بايد  كند  ترك 
مطلوب برسد. وى با اشاره به اينكه بيشتر مراكز درمان 
اعتياد شهرستان رايگان هستند، افزود: 15 مركز درمان 

خاطرنشان  شريفى  دارند.  فعاليت  بيرجند  در  كه  اعتياد 
كرد: با توجه به ارزان بودن و دسترس بودن مواد مخدر 
سن اعتياد به كمترين حد خود رسيده كه اين امر موجب 
خطر نابسامانى وضع هشدار در مدارس و خانواده ها است. 
دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر هم از كشف بيش 
از 8 تن مواد مخدر طى چهارماهه اول سال خبر داد. زندى  
افزود: اجتماعى شدن مبارزه با مواد مخدر امر مهمى است كه 

به استانداران ابالغ شده و در اين زمينه بايد تالش شود.
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كدام مردان احمدى نژاد نامزد مى شوند

غيرقابل  به  كه  اندازه  همان  به  نوشت:  يزد  آفتاب   
حضورش  در  نژاد  احمدى  رفتار  بودن  بينى  پيش 
قابل  به  داشت،  اطمينان  مى توان  دهم  مجلس  در 
پيش بينى بودن حضور گسترده يارانش در انتخابات 
آينده بايد يقين داشت. چهره هاى زيادى از دوستان 
انتخابات  در  شركت  براى  را  خود  اسب  او  قديمى 
سابق  رئيس  عباسى،  مثل  كسانى  اند،  كرده  زين 
علوم  سابق  وزير  زاهدى،  كازرون،  از  اتمى  انرژى 
بابايى از همدان، دانشجو از دامغان،  از كرمان، حاج 
عباسى وزير سابق ورزش و جوانان از گرگان، فرزين 
از كاشان و بهمنى رئيس  رئيس سازمان هدفمندى 
سابق بانك مركزى از ساوجبالغ قصد كانديداتورى 
اين  كنار  در  اگر  دارند.  را  دهم  در مجلس  و حضور 
افراد نامى دولت سابق، اعضاى جبهه پايدارى را هم 
بگذاريد معلوم مى شود كه ياران احمدى نژاد تا چه حد 

براى تصاحب مجلس آينده جدى هستند.
 

درخواست 2سناتور براى ديدار با الريجانى 

مشاور امور بين الملل رئيس مجلس گفت كه دو سناتور 
آمريكايى درخواست ديدار با رئيس مجلس در نيويورك 
 داشته اند. شيخ االسالم كه با راديو گفتگو مصاحبه مى كرد، 
همچنين در پاسخ به پرسشى مبنى بر ديدار با هيئت 
و  نبوده  مجلس  داراى  عربستان  گفت:  عربستانى، 
عمل  يك  عنوان  به  است  ممكن  است.   فرمايشى 
حسن نيتى با آن ها مالقات كنيم؛ ولى اگر گفت وگويى 

حاصل شود به منظور ارائه تذكر مى باشد.

تحريم اسرائيل توسط صنايع آمريكا

صنايع  راديو،  كاركنان  شامل  آمريكا  صنايع  اتحاديه 
به  كردند  اعالم  آالت  ماشين  همچنين  و  الكتريكى 
دليل نسل كشى هاى رژيم صهيونيستى، اين رژيم را 
اين تصميم طى  داده اند.  قرار  تحريم  و  بايكوت  مورد 
تصويب يك قطعنامه در راستاى فعاليت هاى سياست 
 خارجى اين اتحاديه اعالم شد و در اين قطعنامه از توافق 

هسته اى ايران و گروه 1+5 نيز حمايت شده است.

به تكرار مجلس ششم دل خوش نباشيم

به موضوع  اشاره  با  ايران  اتحاد ملت   دبيركل حزب 
از  نمى خواهيم  ما  انتخابات پيش روى مجلس، گفت: 
دل انتخابات دهم، يك مجلس ششم را بيرون بياوريم، 
چرا كه به يك امر دست نيافتنى، نمى توانيم دل خوش 
كنيم و معتقديم مجلس آينده بايد پشتيبان دولت باشد. 
يا  اصالح طلب  مجلس،  تركيب  دارد  امكان  حال 
معتقديم   : افزود  باشد. شكورى راد  معتدل  اصولگراى 

بايد در انتخابات پيش رو حضورى حداكثرى داشت.

نامه حميد رسايى به هاشمى و روحانى  
هاشمى  به  نامه اى  تهران طى  نماينده  رسايى  حميد 
رفسنجانى و رئيس جمهور، نسبت به پيامدهاى تضعيف 
هاشمى  به  خطاب  وى  داد.  هشدار  نگهبان  شوراى 
نگهبان،  شوراى  به  ها  تهاجم  از  نوشت:  روحانى  و 
آستانه  در  هم  آن  نظام  اسالميت  ركن  مهمترين 

انتخابات مجلس دهم، بوى فتنه استشمام مى شود.

مؤتلفه، پايدارى و ايثارگران ليست جداگانه 
براى انتخابات نمى دهند

دبيركل جبهه پايدارى انقالب اسالمى گفت: هيچ كدام 
انتخابات  ايثارگران در  از سه  ضلع موتلفه، پايدارى و 
اگر  گفت:  آقاتهرانى  نمى دهند.  جداگانه  ليست  آتى 
انتخابات  براى  خوبى  به  اصول گرايان  وحدت  تجربه 
مجلس دهم پياده شود، مى تواند براى رياست جمهورى 
دوازدهم نيز عملياتى شود و مورد استفاده قرار گيرد. 
وى افزود: قرار شده اصول گرايان با هم باشند و بتوانند 

با هم همگرايى خوبى داشته باشند.

 ارتباط با دانشجويان به سبك احمدى نژاد

ماه  قرار است در چند  رئيس مجلس  على الريجانى 
باقى مانده از عمر مجلس نهم، مجلسى تحت عنوان 
مجلس دانشجويى تشكيل دهد. مجلس دانشجويى در 
حالى تشكيل مى شود كه پيشتر مجلس دانش آموزى، 
شكل گرفته و مورد توجه رئيس جمهور سابق بود. در 
همان ايام رسانه هاى منتقد دولت وقت، انگيزه احمدى 
نژاد از توجه به مجلس دانش آموزى را، استفاده ابزارى 
از دانش آموزان براى مقاصد انتخاباتى ذكر مى كردند.

  اظهارات وزيركشور شائبه آفرين است
وزير  اخير  سخنان  به  واكنش  در  بذرپاش،  مهرداد 
ساله  هشت  را  روحانى  جمهورى  رياست  كه  كشور 
عنوان كرده است، اظهار كرد: چنين سخنانى مى تواند 
بگويند  كه  بياورد  پيش  آينده  براى  را  شائبه هايى 
انتخابات كشور،  ستاد  مسئول  عنوان  به  وزير كشور 
طراحى  ها را به گونه اى رقم زده كه رياست جمهورى 

آقاى روحانى دو دوره اى شود. 

وكيل  مهدى هاشمى: سكه ها را براى 
 عيدى دادن با خود به زندان برده بود

وكيل مدافع مهدى هاشمى گفت: موبايل و سكه هايى 
هنگام  به  داشته،  همراه  اوين  زندان  در  موكلم  كه 
گفته  وى  و  شده  صورت جلسه  بازداشتگاه  به  ورود 
دليل حمل سكه ها  اين است كه مى خواهد در اعياد 

تحت عنوان عيدى به ديگران بدهم.

در دولت سابق يك عدد خيلى بزرگى از 
بانك مركزى پول برداشت شده 

معاون اول رئيس جمهور گفت: اخيرا «سيف» نامه اى 
به بنده نوشت و اعالم كرد عدد خيلى بزرگى از منابع 
بانك مركزى در سال هاى گذشته استفاده شده و االن 
را  پول  اين  ما  كه  آوردند  فشار  نظارتى  دستگاه هاى 
برگردانيم كه رئيس جمهور هم رونوشت كرد اگر اين 
پول از بانك مركزى طبق قانون برداشت شده كه البته 
توسط دولت قبل صورت گرفته، برگرداندن آن تعهد 
اين دولت است و بايد براى بازپرداختش فكرى كنيم، 
اما اگر، قانونى نبوده و همين طورى رفتند از مركزى 
پول برداشت كردند حتما كسى كه تصميم گرفته اين 
پول برداشت شود بايد به دستگاه قضايى معرفى شود.

جوانفكر : «دكتر» مشى سكوت مطلق را در پيش گرفته    

على اكبر جوانفكر گفت: اظهارات موهن و نسبت هاى خالف 
واقع توكلى عليه رئيس جمهور سابق در حالى ابراز مى شود كه 
طى دو سال گذشته از يك سو دكتر احمدى نژاد، مشى سكوت 
 مطلق را در پيش گرفته اند و از سوى ديگر دفتر رئيس دولت هاى 
نهم و دهم بارها، تصميم قطعى ايشان مبنى بر عدم شركت 
در انتخابات پيش رو را مورد تاكيد قرار داده است. وى ادامه مى دهد: توكلى آشكارا از 

جديت احمدى نژاد در عمل به تكليف خود، برآشفته به نظر مى رسد.

 نبايد به خاطر تندروى يك اقليت محدود دلسرد شويد 
 

از عملكرد وزارت خارجه،  رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
تشكر كرد و گفت: اثبات حقانيت ايران كه سابقه  سيزده ساله 
بهانه گيرى هاى غرب را داشت، در مذاكرات كار ساده اى نبود. 
هاشمى رفسنجانى با بيان اينكه نبايد به خاطر تندروى هاى 
و  مردم  عمومى  اقبال  به  شويد،  دلسرد  محدود  اقليت  يك 
ايران ماندگار خواهد بود و  خوشحالى آنان اشاره كرد و گفت: كار شما در تاريخ 

مطمئن باشيد آينده درباره اين مقطع با توجه به همه شرايط قضاوت خواهد كرد.

سردار نقدى : دشمنى ما با آمريكا عميق است

بسيجيان زيرچتر يك جناح قابل جمع نيستند
مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس 
دارند.  مختلفى  هاى  سليقه  مردم  گفت: 
يا  از 20  بيش  بسيار  بسيج  شمارجمعيت 
اينها  اينكه همه  نفر هستند.  ميليون   30
جزو يك حزب و جريان باشند بطور حتم 

مردم چنين چيزى را نخواهند پذيرفت.

دشمنى ما با آمريكا عميق 
و با گفت وگو قابل حل نيست 

با  وگو  در گفت  نقدى  سردار محمدرضا 
كاخ  اينكه  بيان  با  العالم  خبرى  شبكه 
ديكتاتورهاى  از  مداوم  به صورت  سفيد 
دشمنى  افزود:  كند،  مى  حمايت  جهان 
با گفت وگو  آمريكا عميق است و  با  ما 
بسيج  سازمان  رئيس  نيست.  حل  قابل 
هاى  جوسازى  به  اشاره  با  مستضعفين 
ها  آمريكايى  مدت  طوالنى  و  گسترده 
درباره برنامه هسته اى ايران خاطرنشان 
اتمى  بمب  خواستيم  مى  اگر  كرد: 
انجام  را  كار  اين  توانستيم  مى  بسازيم 
كارى  چنين  نداريم  تصميم  اما  بدهيم؛ 
رهبرى  فتواى  اساس  بر  دهيم.  انجام 
بمب  جمله  از  جمعى  كشتار  تسليحات 

اتم حرام است.
سردار نقدى تاكيد كرد: ما در نظر داريم 
قوى تر شويم اما اين به معناى اين نيست 

كه بخواهيم بمب هسته اى بسازيم.
هاى  شكست  و  ضعف  به  اشاره  با  وى 
روزافزون آمريكا و رژيم صهيونيستى در 
 ، المللى  بين  و  اى  منطقه  هاى  صحنه 
هم  ها  آمريكايى  و  ها  اسرائيلى  گفت: 
رژيم  دارند.  قرار  محاصره  در  اكنون 

تيررس  در  اكنون  هم  صهيونيستى 
است.  مقاومت  مجاهدين  موشكهاى 
كشور  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس 
كرد:  تاكيد  بسيج  هاى  فعاليت  باره  در 
بسيج در تمامى پشت سر رهبرى حركت 
جريان  و  حزب  هيچ  به  و  است  كرده 
مردم  افزود:  وى  ندارد.  تعلق  سياسى 

سليقه هاى مختلفى دارند.  شمارجمعيت 
بسيج بسيار بيش از 20 يا 30 ميليون نفر 
اينها جزو يك حزب  اينكه همه  هستند. 
چنين  مردم  حتم  بطور  باشند  جريان  و 

چيزى را نخواهند پذيرفت.
سردار نقدى گفت: ممكن نيست همه اين 

افراد را با سليقه هاى مختلف زير يك چتر 
جمع كنيم. بطور حتم نيروى بسيج مردمى 
به جريان و يا حزب خاصى تعلق ندارد، 
ايران  اسالمى  انقالب  اساسى  اصول  از 
نمى شود. وارد جزئيات  و   دفاع مى كند 

جزئيات  وارد  بسيج  اعضاى  افزود:  وى 
نمى شوند، به ويژه در ارتباط با جريانهاى 

مختلفى  هاى  سليقه  حتم  بطور  سياسى 
با سرعت  برخى مى خواهند  دارد.  وجود 
با  خواهند  مى  برخى  و  شوند  عمل  وارد 
نيروى  كنند.  حركت  كمترى  سرعت 
بسيج سعى دارد تا هم پاى واليت فقيه 

پيش برود.

يكى از راههاى كمك به دولت 
انتقاد است

و  بسيج  همكارى  پيرامون  نقدى  سردار 
موضع  كه  گونه  همان  كرد:  بيان  دولت 
ها  دولت  از  حمايت  انقالب  معظم  رهبر 
اينگونه  نيز  ما  آنهاست.  از  پشتيبانى  و 
هستيم. يكى از راههاى كمك به دولت 
انتقاد است. انتقاد به معنى اين است كه 
موافق  دولت  هاى  اقدام  همه  با  بسيج 
كند  احساس  رهبرى  و  ملت  اگر  نيست. 
حتم  بطور  ما  داده  روى  اشتباهى  كه 
مراحل  تمامى  در  و  كرد  خواهيم  انتقاد 
اينگونه بوديم. وى يادآور شد: البته بطور 
حتم اهداف اصلى ما و دولت يكى است.  
ظالمين  و  ظلم  با  خواهيم  مى  همگى 
مقابله كنيم و از ملتهاى فلسطين، عراق، 
كنيم.  دفاع  ستمديده  مردم  و  افغانستان 
دشمنى ما با آمريكا عقيدتى است. حمايت 

ما از مظلومان ادامه خواهد يافت. 

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

موسسه علمى - آموزشى امام علـى (ع) برگزار مى كند:
دانش آموزان عزيزكالس هاى تقويتى دوره ابتدايى تا پايان دبيرستان - كالس هاى كنكور -  مشاوره تحصيلى و برنامه ريزى

 در طول برگزارى كالس ها 
از امكانات آموزشگاه 
(كتابخانه- كافى نت

 كافى شاپ) بهره مند 
خواهند شد

 با حضور اساتيد مجــرب استــان
وابسته به موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع)

رياضى: آقايان هانى و سعيد اكبرزاده- حاجى آبادى- زمينى – چهاردهى- بنى اسدى و قسوره
فيزيك: آقايان جوقه ساالر- زمينى- خيرآبادى- چهره آسا- نجفى و دكتر خسروى

شيمى: آقايان شكيبايى و طحان و خانم ها : احمدى و كميلى         زيست: آقايان خراشادى- وردى و خانم ها: فريدى- وداد
هنرستان: آقايان جمالى- اميرآبادى- فائقى  عربى: آقايان مرادى- موسوى نژاد- كاظمى- سلطانى

ادبيات: آقايان صنعتى و معينى و خانم درميانى    زبان: آقايان ناصح- خسروى – خراشادى
دوره اول متوسطه: آقايان كاهنى- سلطان پور و خانم افضلى   ابتدايى: خانم ها اصغرى – كوثرى مقدم

مشاوره تحصيلى و برنامه ريزى: آقايان اصغرى- حسينى و صادقى

شروع ثبت نام
 از هشتم شهريور ماه

آدرس: ميدان ابوذر- خيابان شهيد اسدزاده 3 - پالك 5  تلفن: 32232943  همراه: 09304751599
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امالك و مستغالت

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 ، 35ميليون 

 09128639016

زمين باسند 7هكتار حاشيه 
جاده روبروى كارخانه دان 

 09151607852

معاوضه ملك كلنگى، 360 متر، 
توحيد با وياليى كوچكتر در معلم و 
مدرس و توحيد 09155612382

فروش منزل وياليى 360 متر دو 
نبش دو واحد مستقل،معصوميه

09153623565

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

خريدار يك واحد
 يا امتياز مهرتا30 تومان 

 09151079942

معاوضه85مترى فول،طبقه1
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت09153638963

معاوضه منزل 162مترى تازه ساز 
تمام اسكلت درحسين آبادسادات 

باواحد مهر 09158650989

زمين 300 متر،منظريه موقعيت 
مسكونى .امتياز آب وبرق .داراى مجوز 
ساخت فى: توافقى09158627681

يك واحد آپارتمان حدود110متر 
خ دولت، فاز ارتش ، فى:كارشناسى 

 09157566606

آپارتمان بلوك 1 فاز3شهردارى با 
امكانات كامل تخليه فى كارشناسى 

 09151632577

واحدآپارتمان،در حال ساخت نبش 
چهار راه انقالب واريزى كامل 42م 

فى توافقى 09151632577 

فروش زمين مسكونى 300 مترى 
سند دار با موقعيت مناسب ،آرين 
شهر فى 30 م 09011347084

فروش واحد 100 مترى صدف 5 
يا معاوضه با منزل در مشهد 

فى: 108م 09153614103     

زمين قطعه 723 در شهرك 
فرهيختگان، 300 متر، دو نبش
فى: 150 م  09155070729

فروش مغازه تجارى خيابان انقالب 
بين انقالب 1و3 داراى آب وبرق

09151638030

فروش زمين 300 مترى 170 
مترزيربنا ، اسديه فى 40 ميليون 

09153401335

فروش آپارتمان، زاهدان، 142 متر 
مفيد3خواب بزرگ.زمين ملكى 
فى107ميليون 09155617282

منزل وياليى دو طبقه بنا 140متر 
زمين 75متر معصوميه فى 132م 

09151600337

فروش آپارتمان 68مترى نيلوفر 
آفتابگيرفول امكانات سند آزاد 

فى108م 09155614808

فروش امتيازآپارتمان 
100مترى درخوسف يامعاوضه 
باامتيازدرشهر09159617233

فروش دوقطعه زمين بسيجيان 
دشت على آباديامعاوضه باحواله 

ماشين09159617233

فروش72فنجان آب و2باغ 
و6هزارمتراراضى آينده دار.بعداز 
دانشگاه پيام نور 09152696545

فروش فورى فاز2تعاونى 
مسكن04باموجودى 27.600 
فى 32م 09155615043 

فروش  يا معاوضه
آپارتمان75مترى،فول امكانات
نرجس 109157418930

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

09155629832   1/600

مغازه تجارى فروشى خ نبش 
سعدى2 سندشش دانگ31 متر

09373831253

واحد آپارتمان92متر،حاشيه 20 
مترى پرستار آسانسور كف پاركت 
كابينت ام دى اف 09153626412

يك قطعه زمين مسكونى، خوسف
250مترمربع چهارديوارى شده  

فى: توافقى 09158652765

زمين فروشى.255متر.20مترى 
نصرخيابان بهمن. يامعاوضه باخودرو  

09301322568

زمين152مترى شمالى 
مهرشهر،كالنشهرفى 30م

09390151045

آپارتمان 96متر- نوساز و سند آزاد 
فول امكانات-  درب ريمت دار

 سپيده 09128066042

آپارتمان فروشى واقع در مهرشهر 
شركت جوين گستر واريزى كامل 

طبقه دوم 09155624853

فروش 60 فنجان آب با زمين با 
سند مالكيت در روستاى برزكان 

 09389304743

يك قطعه زمين، خ دولت دونبش 
220مترفروشى يامعاوضه باآپارتمان 

درمشهد 09151614976

زمين فروشى نرجس 11 
144متر فى: 105م
09151630283

فروش منزل مسكونى حاجى آباد
خيابان ،دوطبقه سفت كارى شده  

فى: 80 م09159633220

فروش منزل وياليى تازه ساز
فازفرهنگيان سربيشه فى:توافقى

09153623104

فروش، واحد مسكونى،خوسف ، طبقه 
دوم، 100متر .اب وبرق وگاز وصل 

فى45 م 09155622327
 

خريدار آپارتمان با نرخ كارشناسى 
درمدرس و معلم 150 ميليون 

09151631044

 فروش منزل وياليى،مهرشهر 
160متر،60مترزيربنادرحد

فى: كارشناسى09366132466

فروش منزل، سجادشهر
160متر100بنا ،ماشين رو

فى كارشناسى 09364566967

فروش يا معاوضه 250متر زمين 
ابشار گيوك 60متر بنا نيمه ساز   

 09362888492

فروش مغازه پاساژرياسى به 
واگزارميرسد موقيت عالى بااجاره 

پايين 09158634693

مسكن مهر آماده تحويل 75مترى 
فى: 33ميليون.معاوضه باخودرو

09128639016

4ساعت آب ازچاه عميق چلونك با باغ 
پسته و زرشك.زعفران عناب با خانه و 
گاودارى. فى توافقى 09152340692

فروش 120مترزمين تجارى درسه 
طبقه پروانه عرض 12بازارميرداماد 
فى توافقى09155615043 فروش 

منزل حاجى آباد دوخوابه صد مترى 
فى54م نقد،يا معاوضه با خودرو 

09157566375

فروش وتعويض منزل وياليى با توى 
شهرحاجى آباد 85 متر شيك كامل 

فى 48م 09157219311 

باغ ويال فروشى بعدازروستاى 
شيرمنج بامتراژ300متر به باال 
فى:توافقى 09365463871

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

رهن و اجاره منزل دوطبقه طبقه 
دوم فول امكانات تازه ساز سپيده 10 

09155610354

زيرزمين سرويس كامل سجاد شهر 
براى استفاده زن و مرد 18 اجاره 

و 1 م رهن 09155612725

نيازمندواحداجاره اى
 سايت ادارى

09301209479

يكباب منزل دوخوابه،دوباب مغازه با 
اجاره 150/1م و250/1م، 17شهريور 

09337076491

جوياى كار
 

جوياى كاربراى سرويس مدارس
 رفت وبرگشت فرزندتان 

 09364566967

جوياى كارجوانى 25 ساله، متأهل 
ليسانس كشاورزى ،كارت پايان خدمت

 و گواهينامه 09157217794

جوانى 26 ساله كارت پايان خدمت 
فوق ديپلم برق همكارى در هركارى

09158662940

جوانى22ساله ديپلم متاهل داراى 
كارت پايان خدمت وگواهى نامه 
آماده همكارى 09157718582

 
نيروى بازنشسته جوياى كار نگهبانى 
و سرايدارى و آبدارچى بدون بيمه 
باحداقل حقوق 09158641095

به تعدادى بازارياب آشنا به امور
بيمه نيازمنديم به صورت درصدى

09157411368

آماده همكارى:جوانى25ساله فوق 
ديپلم،گواهينامه پايه دو جهت كار 

نگهبانى،دفترى و ...09158612090 

به تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
مدل باال جهت كار در آژانس با زنگ 
خور باال نيازمنديم 09365613536

به يك شاگرد
سنگ كارنيازمنديم 
09192173899

 به يك نفر براى نگهدارى بچه ساكن 
در شهرك سايت ادارى يا معصوميه 

09159615715

جوانى 20 ساله، متأهل
 جوياى  كارهستم
09014150928

جوانى 20ساله مجردجوياى 
كاردرنانوايى راهستم  

 09330250919

به يه شاگردآشنا به سنگ 
كارى وكاشى كارى نيازمنديم 

09159617062

لوازم منزل

فروش سرويس اتاق خواب
درآور،بخارى گازى،گاز طرح 

فر،فرش9مترى 09151613868

فروش مبل سلطنتى در حد نو  
9نفره با كاور و ميز يك ميليون زير 

قيمت بازار 09158626596

چرخ گوشت،آبميوه گيرى،همزن 
برقى،پشتى،كمد كتابخانه،بوفه
 مبل و ميز 09151613868

دستگاه ديجيتال درحدنو 
فقط40تومان

09159657295

يخچال 6فوت
 تميزشماراخريداريم 
 09159657295

متفرقه
يخچال ايستاده،6 درب، يخچال فريزر 
مخصوص سوپر،پنكه سقفى،3 عدد 
كولرآبى،قفسه،ترازوديجيتال،تلوزيون 

رنگى09153623505

خريدارانواع كپسول گاز11كيلوى 
درب وپنجره وآهن آالت دست دوم  

09157418930

فروش روتر وايرلس 4پورت
 فى 55000 تومان
09105479264

فروش تخت چايخانه اى با كف و 
ديواره كارتن پالست در اندازه هاى 

مختلف 09155615003

ترانس جوش350آمپرقديمى 
سالم250تومان،دوعدد درب چوبى 

قديمى09157418930

پرينتر4كاره سامسونگ كم كار
 فى 450 تومن

09157712909

فروش دستگاه بلوك زنى
 4 قالب برقى

09159645880

فروش چهار حلقه
 رينگ الستيك اسپرت پرايد

09172010553

فروش تعدادى كت و شلوار و شلوار و 
پيراهن مردانه با ويترين مغازه

09158635993

پروانه كسب نمايشگاه اتومبيل 
با 8سال اعتبار واگذار ميشود 

فى: 15ميليون 09395619072

فروش دكور مخصوص آجيل 
خورى مناسب براى انواع مغازه 

 09152077097

واگذارى مغازه ظروف يكبارمصرف 
باموقعيت مناسب همراه با جوازكسب

09197359408

فروش باشگاه پينت بال با تمامى 
تجهيزات همراه بااموزش

09155615003

فروش پخش جاخشابى بامارك اصل 
(كن وود)نو فقط 12تومان

09157412767

فروش آالچيق فلزى با پشتى و 
فرش دسته دو براى استفاده در باغ 
فى350هزارتومان 09357682964 

يك دستگاه رهياب (GPS) خودرو
 در حد نو، فروشى
09155630568

x20فروش دوربين
سونى تميز، فى500  

09152696545

تعدادى لباس عروس در حد نو 
به فروش ميرسد

 09155629266 

واگذارى فورى مزون عروس
 فى: 5 ميليون

09355598886

مغازه محصوالت فرهنگى باموقعيت 
عالى باده سال سابقه نقديامعاوضه 

باخودرو  09151636389 

فروش اتو موى معمولى
 فقط 10تومان

 09157412767 

 تانكرآب ورق 
سفيدياپالستيكى1000يا500ليترى 

شماراخريدارم09159612902

فروش تعدادى بخارى كپسولى
 و بخارى گاز شهرى
09155615003

يكدستگاه اره برقى عمودى كوچك 
برش گوشت براى آشپزخانه حسينيه 

نيازمند يم 09159632701

مغازه پوشاك ،طبقه همكف پاساژ 
سادسى باكليه وسايل و10سال سابقه 
فعاليت ،پيامك بزنيد 09157234123 

فروش كانكس
pvc با سرويس بهداشتى داخل 

09155615003

فروش فورى آژانس
 با زنگ خور 60 فى: 8 ميليون 

09159638196

فروش سپرجلوهاچ بك وچراغ جلو 
اسپرت پرايد درحدنو فى توافقى

09150972254

فروش سهام سيمان باقران
 با قيمت مناسب
09359542242

فروش پرينتر 
حرارتى، 8سانتى
09155615003

 نيازمنديم وسايل مهدكودك
همه موارد

 09363329094 

تعدادى جوجه مرغ پنج ماهه
 الرى به فروش ميرسد.

09393623297

رينگ اسپرت والستيك كره اى 
وچراق اسپرت نو يك ميليون 

09159646081

يكسرى لوازم كامل آرايشگاه زنانه 
فى: توافقى

09151600992

فروش اتاق كمپرسى براى وانت 
نيسان باتمام لوازم  فى: 1/400 م

09158629388

يك عدددستگاه خمير گيروتشت 
خميرى تمام استيل كاركرددوماه

09156682976

فروش وسايل آرايشگاه زنانه
 در حد مبتدى

 09354968270 

كفبوش الستيكى سه تيكه 
مناسب براى پرايد  فى: 30 هزار   

09151603957

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

فروش پرايد 131 خشك تمام فول 
قيمت 19500000 تومان تلفن 

09364668709

فروش پرايدسفيد87الستيك 
50بيمه 9ماه رنگ دارد فى توافقى 

09365010342

فروش پرايدمدل92 تمام فول
 بيرنگ ياتعويض باپرايددوگانه

09159617026

پرايدمدل 92رنگ بنفش ميتاليك 
الستيك 80درصدبيمه ضعيف فول 

فى: 16500 م 09157253070

پرايد132سفيدمدل90دوگانه دستى 
يك گلگيررنگ بيمه6ماه 

 فى: 14/800م09301209479

فروش هاچ بك 87 مشكى تميز
 بيمه يكسال الستيك نو

09153635622

پرايد سفيد مدل 84يه فروش 
پرايدمدل 88دوگانه بيمه11ماه يك 

گلگيررنگ 09153042657

پرايد111دلفينى بدون رنگ 
بسيارتميز،چهارحلقه الستيك خارجى 
نو فى:14/800م 09378052563 

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

فى 15/500 م 09153624517

پرايد 88 بدون رنگ بيمه تا11 
فنى بسيارسالم

فى توافقى.09151079942

پرايد 131مدل 90 اس ال 
نوك مدادى 90هزا كارفى 13500

09368678706

پرايد86سفيدبدون رنگ، بسيار 
تميزطرح 131 بيمه يك سال كامل 

فى: 11/500م 09370228230

فروش پرايدسفيدمدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف فى6م

09158624313

خودرو پژو 

پژو 405 مشكى، مدل83 يكسال 
بيمه، نقدى توافقى يا معاوضه با

وانت مدل پايين09192111678

پژو پارس و 405دوگانه 
شماراخريداريم مدل 92يا91 

09159625002

فروش405تمام رنگ موتورعالى
 نقد اقساط يا معاوضه با پرايد

09157213351

پژو405مدل83دوگانهCNG بيمه 
كامل، سه تكه رنگ شاسى سالم 

 فى توافقى 09362763421

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

چك معتبر  09154977009

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

پژو پارس خشك tu5سفيد
تحويل مرداد فى توافقى

09151608039

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

09105090146

آردى فروشى مدل83بيمه 11ماه 
الستيك 4حلقه نوبارينگ14بدون 
رنگ، فى توافقى. 09151637121 

پژو405نقره اى مدل88دوگانه 
كم كاروبدون رنگ، يا معاوضه با 

تيباسفيد 09153624007

فروش 405 دوگانه مدل 
91خاكسترى توكرم خانگى 

فقط مصرف كننده 09151600269

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

09151600269

خودرو متفرقه

هنداليفان125مدل88بيمه برج8 
مدارك كامل4دنده الستيك نو 
فى850ت 09395618105 

سمند سفيد،مدل 90بدون رنگ  
فروش باالترين پيشنهاد قيمت مد 
نظر را پيامك كنيد 09158621728

فروش يامعا وضه 
ام وى ام530سفيد
09019468962

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

سمند نقره اى مدل 82 
تميز خانگى يكسال بيمه 

 09151408639

پى كى مدل83دوررنگ مشكى 
تميزبيمه1سال.ظاهرى عالى 

فى6م09159646642

فروش تريل پيشرو 250 گلد مدل 
90 كم كاريا معاوضه با موتور بى 

كالچ،فى:4/550م 09303843984

 تويوتاوانت مدل1983مقرمزجگرى  
فى :6/200 م يامعاوضه باپرايد.

تامدل1382،  09159624991 

موتور85يا84
باقيمت 500خريداريم 

09364566967

 وانت پيكان بدون رنگ مدل90 
كفى باربند فى: توافقى

09157213351

موتور دلتا 150سى سى
 مدل 89 فى: 1600000 

 09383658626

تويوتا كروال 2006
با وضعيت عالى 

 09151611271

موتور ايژ روستا مدل 95 
فى:توافقى

 09158619940 

پى كى مدل 82رنگ كرمى 7سال 
تخفيف بيمه تابرج11 فى 5200

09368417802

تيبا مدل93،كاركرد:22هزار،بدون 
رنگ سفيد،تك گانه،بيمه تا خرداد 

95 فى:توافقى 09365481691

نيسان دوگانه سوز مدل آخر 91 
بدون رنگ اتاق كفى
09391010673

پى كى مشكى مدل83 تخفيف
 بيمه 8سال فى 6300م 

 09151643409

فروش دوچرخه20كمكدار دنده اى 
تميز وسالم فى250هزارتومان

09158629388

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

رنگ  09159633220 

روا 86 نقره آبى بدون رنگ بيمه تا 
اخر سال الستيك متوسط،دوگانه 
دستى8/500 م 09378052563

خريدارپى كى تميزتا5ميليون 
ترجيحارنگ روشن هستم

 09355449549

ايسوزو،وهينداو كاويان
 شمارا نقدا خريدارم 

09155636007

سمند85نوك مدادى
   132sxفروش يامعاوضه با 

 09395619864

فروش هندا125مدل88بيمه 
برج8مدارك كامل4دنده الستيك نو 

فى850 هزار 09395618105


