
اورژانس فردوس در وضع اورژانس
هشدار مسئولين :

به رفتار دوگانه آمريكايى ها در مقابل داعش گفت: روزبه روز  اشاره  با  عضو مجلس خبرگان رهبرى 
حيثيت رژيم پليد آمريكا لكه دارتر مى شود. (شرح در صفحه 7)

آيت ا... حائرى شيرازى :  روزبه روز حيثيت 
آمريكايى ها لكه دارتر مى شود

با توطئه ها، حركت دولت 
در سياست خارجى ُكند نمى شود

رئيس جمهور تاكيد كرد : دولت با حمايت ملت بزرگ ايران 
و با هدايت هاى رهبرى از مشكالت عبور خواهد كرد...

روايتى از مزاحمت هاى خيابانى در شهر ما؛

لطفا مزاحم نشويد

 انگار حواسش اينجا نيست در حال عبور از يكى از ميادين شهر 
است كه ناگهان با صداى جيغ يكى از موتورسواران از جا مى پرد...

شنبه 16  خرداد 1394     18 شعبان  1436      6 ژوئن  2015      سال هجدهم       شماره  3236          200 تومان

صفحه7

يادداشت

امنيت در سايه مجاهدت هاى خاموش

*مديرمسؤول

توسعه  و  پيشرفت  هاى  پايه  ترين  اساسى  از  امنيت 
هر جامعه است. در سايه وجود اقتدار امنيتى است كه 
آرامش روحى و روانى به وجود مى آيد و آحاد جامعه 
با تمام وجود  بنا كردن ساختمان بزرگ توسعه  براى 
اسالمى  جمهورى  مقدس  نظام  كنند.  مى  تالش 
ايران به دليل ماهيت انقالبى و استكبار ستيزى خود 
همواره مورد هجمه و طمع دشمنان اسالم و انقالب 
اين  دهد  مى  نشان  نيز  تاريخى  تجربه  و  است  بوده 
دست اندازى ها و مانع تراشى ها و ددمنشى ها، پايانى 
نخواهد داشت. هر كشورى و به ويژه هر انقالب بزرگى 
همچون انقالب اسالمى ايران براى در امان ماندن از 
از اين حوزه متوجه  همه آسيب ها و تهديدهايى كه 
او مى شود نيازمند بهره گيرى از سيستم جمع آورى 
اطالعات، پااليش، كشف و مقابله با توطئه هاست؛ امر 
بر مديريت توسط عناصر  مهم و خطيرى كه عالوه 
اعتماد،  مورد  دلسوز،  واليى،  ارزشى،  برگزيده،  نخبه، 
همه  حضور  و  مشاركت  نيازمند  تجربه،  با  و  متعهد 
شهروندان در صحنه اطالعاتى كشور به عنوان يارى 
دهندگان اين مجموعه انقالبى و بزرگ يعنى «وزارت 
اطالعات» است. اين مجموعه خدوم طى سالهاى پس 
از انقالب اسالمى منشأ خدمات بسيار ارزشمند و مهمى 
بوده است. سنگربانى و ديده بانى از مرزهاى فكرى و 
عقيدتى، سياسى، اقتصادى، امنيتى و حراست از حضور 
و نفود بيگانه و فعاليت سوء او در جاى جاى فضاى اين 
و  بزرگى  بتوان  نيست كه  اى  انقالبى، وظيفه  كشور 
عظمت آن را در چند جمله بيان كرد. وسعت و سختى 
دلسوز  عناصر  هم  را،  بزرگ  اقدامات  اين  اهميت  و 
 داخلى كه به نوعى در ارتباط با اين مباحث بوده اند 
و  ها  نقشه  كه  اسالمى  انقالب  نظام  و هم دشمنان 
برنامه ريزى هاى چندين و چند ساله شان با هوشيارى 
سربازان گمنام امام زمان (عج) بارها و بارها نقش بر 

آب شده است درك مى كنند. (ادامه در صفحه 2)
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شماره رديف
موضوع  مناقصهمناقصه

مبلغ 
نوع ضمانتنامهضمانتنامه(ريال)

194 - 6

واگذاري خدمات نظافتى 
و عمومى دانشگاه و 
واحدهاى تابعه  شهر 

بيرجند

36/500/000
ضمانتنامه  معتبر 

بانكي يا چك 
تضمين شده بانكي 

يا واريز نقدي 
وجه به حساب 

شماره 2643856 
بانك رفاه شعبه 
معلم بيرجند به 
نام سپرده جاري 
دانشگاه  (شركت 

در مناقصه)

294 - 7

واگذاري خدمات عمومى 
و نظافتى شبكه هاى 
بهداشت و درمان 
 خوسف ،  سربيشه
نهبندان ،  زيركوه 

قاينات

30/000/000

394 - 8

واگذاري خدمات عمومى 
و نظافتى شبكه هاى 
بهداشت و درمان 

فردوس ، سرايان  
بشرويه ، نهبندان

21/850/000

مناقصه هاى عمومي (يك مرحله اي)
شماره هاي (6-94 و 7-94 و 94-8)

دستگاه برگزار كننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
تابعه  واحدهاى  و  دانشگاه  عمومى  و  نظافتى  خدمات  واگذاري   -1  : مناقصات  موضوع 

شهر بيرجند
 2- واگذاري خدمات عمومى و نظافتى شبكه هاى بهداشت  و درمان خوسف ، سربيشه ، نهبندان  

زيركوه، قاينات
سرايان   ، فردوس  ودرمان  بهداشت  هاى  شبكه  نظافتى  و  عمومى  خدمات  واگذاري   -3

بشرويه ، نهبندان
شرايط شركت در مناقصات : كليه شركت هاي داراي مجوز و داراي صالحيت از اداره 

كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و انجمن صنفى شركت هاى خدماتى
مدت و محل انجام كار : يك سال شمسي 

مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه :  الف) واريز مبلغ 000 150 ريال براى شركت 
در هر يك از مناقصات به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي (سيبا) و ارائه فيش 
آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند. ب) دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي 

 http://iets.mporg.ir  : مناقصات به آدرس
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 

مهلت خريد اسناد : از تاريخ 94/03/12 لغايت 94/03/19    
مهلت تحويل اسناد : 94/03/30

محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي– بيرجند – خيابان غفاري – دبيرخانه سازمان مركزي 
دانشگاه تحويل و رسيد دريافت گردد.

: ساعت 8/30 - مورخ 31//94/03- سالن جلسات  بازگشايي پاكت ها  تاريخ و محل 
معاونت توسعه

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده (برندگان) مناقصه بوده و دانشگاه در 
رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آيين نامه مالي معامالتي خويش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

مسابقـات فوتســال
 جام رمضـان 

محل ثبت نام:
مجموعه ورزشى خاتم االنبياء (ص) 

(شهيد سرحدى) بيرجند
شماره تماس: 09151640869-32442240

حداكثر مهلت ثبت نام: 94/3/21

يك نفر كاردان يا كارشناس عمران 
با سه سال سابقه كار (در چهار سال 

اخير) در رشته راه و باند 
براى اخذ گريد راه نيازمنديم.

09151614366

 يك نفر كاردان يا كارشناس آب 
با سه سال سابقه كار مرتبط

 (در چهار سال اخير) 
براى اخذ گريد آب نيازمنديم.

09151614366

يك نفر كاردان يا كارشناس تاسيسات 
برقى يا مكانيكى با سه سال سابقه كار 

مرتبط (در چهار سال اخير) براى اخذ گريد 
تاسيسات و تجهيزات نيازمنديم.

 09151614366

جناب آقاى مهندس حميد رضا  اطمينانى 
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

مديركل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى 
صميمانه تبريك عرض نموده و همچنين از زحمات 

جناب آقاى مهندس محسن عباسى 

در دوران سرپرستى قدردانى مى شود.

مهندسين مشاور نام آوران راه و تبادل

فراخوان انتخاب پيمانكار
احداث  دارد:  نظر  در  جنوبى  خراسان  استان  ساختمان  مهندسى  نظام  سازمان 
ساختمان جديد (به متراژ حدود 4000 مترمربع) خود را در محل سايت ادارى تا 
مرحله اجراى اسكلت (پايان اجراى سقف) از طريق انتخاب پيمانكار كه الزاما داراى 
صالحيت مجرى پايه 1 و 2 باشند، واگذار نمايد. لذا به منظور ارزيابى، مستدعى 
است متقاضيان داراى شرايط فوق كه داراى سابقه اجراى ساختمان هاى شاخص 
 94/3/26 مورخ  ادارى  وقت  پايان  تا  حداكثر  را  خود  كارى  رزومه  باشند   مى 

به دبيرخانه اين سازمان ارائه نمايند. 

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

" تشكر و سپاس "
وظيفه داريم از ابراز محبت و همدردى همشهريان عزيز بيرجندى و بزرگوارانى كه از 

 ديگر شهرستان ها (تهران، مشهد، طبس گلشن و ...) لطف نموده در مراسم 
تشييع و تدفين و يادبود مادر عزيزمان مرحومه مغفوره 

شادروان خديجه پوراصغر
 "همسر مرحوم محمد مهدى خواجوى"

 با حضور گسترده و صميمانه خود شركت فرموده و يا از طريق رسانه ها و ارسال 

پيام، تسلى بخش خاطرمان شده و ما را رهين الطاف بى انتهاى خود قرار داده اند 

خاضعانه تشكر كنيم و به استحضار بزرگواران برسانيم 

 جلسه بزرگداشت چهلمين روز درگذشت آن مرحومه امروز شنبه 94/3/16 

از ساعت 16 الى 17 در محل سالن هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود

 حضور سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان 

خواهد شد.

 خانواده هاى: خواجوى ، ربانى ، طوفانى نژاد ، خزائنى ، آيتى ، سبزارى 

 رضائى ، دادرس ، نوذرى ، قره شير، كميلى و ساير بستگان

چهلم 

جناب آقاى مهندس مجتبى نوروزى 
شهردار محترم قاين

انتصاب شايسته جناب عالى را كه نشان از لياقت و توانمندى شما است 
تبريك عرض نموده ، 

از درگاه حضرت حق موفقيت و بهروزى شما را در راه خدمت بيشتر به 
نظام مقدس جمهورى اسالمى مسئلت مى نماييم.

هيئت مديره و روابط عمومى
 سازمان نظام مهندسى ساختمان

 خراسان جنوبى

مراسم بيست وششمين سالگرد ارتحال امام خمينى(ره) در بيرجند برگزار شد / صفحه 7
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رئيس دبيرخانه شوراى ملى سالمندان گفت: بر اساس آمارهاى موجود استان گيالن با 11 درصد بيشترين آمار سالمندان را به خود اختصاص داده و سيستان و 
بلوچستان نيز داراى كمترين تعداد اين افراد است.  فريد براتى سده در گفتگو با مهر، افزود: در حال حاضر تعداد سالمندان نسبت به سال هاى قبل افزايش يافته و هم 
اكنون با جمعيت جوان زيادى نسبت به سالهاى قبل مواجهيم و همين باعث مى شود طى سالهاى آينده جمعيت سالمندان نيز نسبت به حال حاضر افزايش پيدا كند.

وضعيت سالمندى در كشور/ استان هاى داراى بيشترين و كمترين سالمند

تمام اطالعات از انجام سنجش سالمت اول دبستانى ها

به گفته مسئوالن وزارت آموزش و پرورش امسال 
حدود يك ميليون و 300 هزار نوآموز بدو ورود به 
دبستان در كشور وجود دارد كه در برخى استان ها از 
اول خرداد سنجش سالمت آنها آغاز شده است. به 
گزارش فارس، دانش آموزانى كه در سال تحصيلى 
آينده وارد پايه اول دبستان مى شوند، مى بايست پرونده سنجش سالمت 
جسمانى داشته باشند. رئيس سازمان مدارس استثنايى كشور در خصوص 
طرح سنجش سالمت جسمانى نوآموزان بدو ورود به دبستان گفت: «در 
سال جارى يك ميليون و 300 هزار دانش آموز سال اولى خواهيم داشت كه 
از خرداد ماه چكاپ پزشكى آنها آغاز مى شود». مجيد قدمى افزود: «طرح 
سنجش سالمت امسال با سال هاى گذشته تفاوت هايى دارد؛ امسال چكاپ 
به صورت الكترونيكى انجام مى شود كه اعتبار اين كار را فراهم كرده ايم».

انتقاد وزارت نيرو از ارزان فروشى برق به مردم 

معاون توانير با بيان اينكه هم اكنون صنعت برق 
كشور با كمبود منابع مواجه است، از پايين بودن 
خانگى  مشتركان  و  مردم  به  برق  فروش  قيمت 
انتقاد كرد. به گزارش مهر، غالمرضا خوش خلق با 
اشاره به كمبود منابع مالى به منظور تكميل و بهره 
بردارى از طرح هاى جديد صنعت برق ايران، با اشاره به وجود بيش از 20 
ميليون خانوار به عنوان مصرف كنندگان بخش خانگى برق كشور با بيان 
اينكه سال گذشته پيك مصرف برق نزديك به 49 هزار مگاوات بود اما 
امسال با توجه به پيش بيني هاى صورت گرفته، احتماال اين رقم از 51 
هزار مگاوات عبور خواهد كرد، بيان كرد: در فصل گرما پيك شبكه به 
روز تبديل شده و بايد در بازده زماني ساعت 11 صبح تا چهار بعدازظهر با 

مديريت مصرف بدون خاموشي ايام را پشت سر بگذارند.

پيشنهادطيب نيا براى اصالح يارانه نقدى

اصالح  براى  پيشنهادم  گفت:  اقتصاد  وزير 
پرداخت يارانه نقدى اين بود كه به جاى اينكه 
حذف را از پردرآمد آغاز كنيم، افرادى كه خود 
را مستحق دريافت يارانه مى دانند، مراجعه كرده 
مهر،  گزارش  به  گيرند.  قرار  شناسايى  مورد  و 
است  قرار  شده  شنيده  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  نيا  طيب  على 
يابد، گفت: دولت تاكنون هيچ تصميمى  افزايش  افراد محروم  يارانه 
در اين خصوص نگرفته است. گرچه شيوه فعلى پرداخت يارانه نقدى 
كارآمد  نه  و  عادالنه  نه  فعلى  روش  نيست،  هيچكس  تاييد  مورد 
خود  منابع  بايد  است  اعتبارى  تنگناى  دچار  كه  كشورى  زيرا  است، 
را صرف رونق و رشد اقتصادى و همچنين ايجاد اشتغال مولد براى 

عموم مردم كند.

امروز 16 خرداد 1394 مصادف باسبد ويژه غذايى رمضان در راه است/ ارائه سبد كاال به 2 ميليون كارگر
 18 شعبان 1436 و 6 ژوئن 2015

رحلت عالم ديني و فقيه بزرگوار آيت  ا... «سيد 
ريحان ا... بروجردي» (1289ش).

«ميرزا  توسط  جمهوري  موقت  دولت  تشكيل 
كوچك  خان جنگلي» در گيالن (1299 ش).

به  افسران  باشگاه  از  خميني(ره)  امام  انتقال 
زندان قصر توسط سازمان ساواك (1342 ش).

به خاك سپاري پيكر مطهر امام خميني(ره) در 
گلزار شهداي بهشت زهرا (1368 ش).

آيت  ا...  قرآن  مفسر  و  اصولي  فقيه  ارتحال 
«محمدباقر ملكي ميانِجي» (1377ش).

سي  بر  مشتمل  اجباري  نظام  خدمت  قانون 
ملي  شوراي  مجلس  تصويب  به  ماده  شش  و 

رسيد.(1303ش).
نوبختي»  روح  بن  حسين  «ابوالقاسم  رحلت 

سومين نايب خاصِّ امام زمان(عج)(326 ق).
شناس  لغت  و  اديب  ُدريد»  «ابن  درگذشت 

عرب(321 ق).
وفات عالم جليل مال مهدى نراقى (1209ق).

روز ملي «سوئد».
صليبي  ها  توسط  بيت المقدس  محاصره 

(1099م).
جنوب  به  صهيونيستي  رژيم  نيروهاي  حمله 

لبنان و اشغال اين منطقه (1982م).
امپراتور  و  سياست مدار  چه  كاي»  «يوان  مرگ 

سابق چين (1916م).
فرود آمدن اولين سفينه فضايي بدون سرنشين 

بر سطح ماه (1966م).

تقويم مناسبت هاى  روز

امنيت در سايه مجاهدت هاى خاموش

(ادامه از صفحه 1) اين مجموعه همواره كوشيده است 
از گرايش هاى   با حفظ استقالل ذاتى خود و دورى 
امنيت  حفظ  وظيفه  به  تنها  كشور،  سياسى  مرسوم 
جامعه بپردازد و به عنوان متولى اصلى جامعه اطالعاتى 
كشور، ضمن ارائه رهنمودهاى به موقع، نظرها، اهداف، 
رويه ها و اقدامات ساير دستگاهها و ارگانهاى امنيتى، 
هماهنگ  اطالعاتى  عرصه  در  را  نظامى  و  انتظامى 
نمايد. از ياد نمى بريم هم اكنون جهان به ويژه بسيارى 
از كشورهاى اطراف ما در شعله آتش ناامنى و بى ثباتى 
مى سوزند، بخش هاى وسيعى از سرزمينشان توسط 
عناصر تروريستى اشغال شده است، هر روز دهها نفر از 
شهروندانشان در عمليات مختلف تروريستى به خاك و 
خون كشيده مى شوند، بى ثباتى هاى سياسى و ناتوانى 
در تصميم گيرى مستقل به علت نفوذ گسترده عناصر 
بيگانه در دستگاههاى اجرايى آنان باعث به وجود آمدن 
مشكالت عديده شده است و فرهنگ و منابع انسانى 
و مالى و اقتصادى آنان در مقابل چشم شهروندانشان 
به تاراج مى رود و نيز از ياد نبريم كه بخش مهمى 
ثباتى جمهورى اسالمى  بى  با هدف  اقدامات  اين  از 
اند،  برنامه ريزى و اجرايى شده  از سالها پيش  ايران 
اما ايران اسالمى به مدد هوشيارى سربازان گمنامش، 
آرمانهاى  به  تأسى  با  كه  ثباتيست  با  و  امن  جزيره 
معمار كبير انقالب اسالمى حضرت امام خمينى(ره) و 
 رهنمودهاى عالمانه مقام معظم رهبرى (مد ظله العالى) 
هاى  گام  خود  اقتدار  و  پيشرفت  مسير   در 
بلند و محكمش را بر مى دارد. همچنين هرگز از ياد 
 نخواهيم برد كه بخش زيادى از پيشرفت ها در عرصه هاى 
دانش هسته اى و علمى، مقابله با تبليغات رسانه هاى 
 معاند، مقابله با طرح هاى براندازى، مقابله با فرقه هاى 
انحرافى، مبارزه با قاچاق سالح و مواد مخدر و... در 
سطح كالن، مبارزه با جاسوسى هاى مختلف، مقابله با  
تخلفات در دستگاهها و جلوگيرى از فعاليت سوء عناصر 
ناسالم، مقابله با طراحى هاى دشمن در فضاى مجازى 
ثباتى  بى  و  جامعه  ارزشى  حريم  بردن  بين  از  براى 
 خانواده ها، مبارزه با اقدامات تروريستى گروهك هاى 
معاند و دهها وظيفه مهم ديگر در ساليان اخير با سر 
پنجه اقتدار اطالعاتى و امنيتى اين سربازان گمنام به 

نتيجه رسيده است. 
امام  تولد  سالروز  بهانه  به  كه  مناسبيست  فرصت 
زمان(عج) و قرار داشتن در هفته سربازان گمنام به همه 
خادمان امنيت كشور به ويژه عزيزان پرتالش در عرصه 
اطالعاتى استان خراسان جنوبى عرض تبريك و خسته 
نباشيد داشته باشيم و اعالم كنيم هرچند ماهيت اقدامات 
اين عزيزان، فعاليت در عرصه هاى پنهان و بى نام و  
 نشانيست؛ اما مردم قدردان همه تالش ها و مجاهدت هاى 
خاموشتان هستند. به ارواح طيبه شهداى گرانقدر وزارت 
استان  اطالعات  كل  اداره  شهداى  ويژه  به  اطالعات 
خراسان جنوبى درود و سالم بى پايان مى فرستيم و 
براى موفقيت تالشگران اين عرصه در صيانت از انقالب 

دست دعا به درگاه الهى بر مى داريم.

يادداشت

فرآيند پاياپاى چك الكترونيكى شد
اينكه  بيان  با  مركزى  بانك  كل  رئيس 
كه  كشور  در  پاياپاى  واحد   200 از  بيش 
مبادالت  به  مربوط  امور  دهه   چندين 
بانكى را به صورت دستى  چك هاى بين 
اندازى  راه  با  گفت:  دادند،  مى  انجام 

به  چك  پاياپاى  فرايندهاى  تمام  چكاوك 
درآمدند. الكترونيكى  تمام  صورت 

كل  رئيس  گفته  به  تسنيم،  گزارش  به   
مبادالت  جريان  بر  نظارت  مركزى،  بانك 
بانكى در فرايند  بين  پاياپاى چك هاى  و 

به  و  بوده  غيرممكن  كاغذى  و  دستى 
برداشت  اضافه  نظير  مشكالت  از  برخى 
بانك ها دامن مى زد. سيف با بيان اينكه 
كه  كشور  در  پاياپاى  واحد   200 از  بيش 
مبادالت  به  مربوط  امور  دهه   چندين 

بانكى را به صورت دستى  چك هاى بين 
تعطيل  مدت  اين  طى  دادند  مى  انجام 
چكاوك  اندازى  راه  با  گفت:  است،  شده 
صورت  به  چك  پاياپاى  فرايندهاى  تمام 

درآمدند.  الكترونيكى  تمام 

و  غذايى  بسته هاى  كارگر  ميليون   2 تا   1.5 به زودى 
معيشتى ماه مبارك رمضان را از كارفرمايان خود دريافت 
مى كنند اما نمايندگان كارگران مى گويند دولت اگر بخواهد 
مى توان اين كمك ها را براى13ميليون كارگر ارائه كرد. به 
گزارش مهر، هر ساله در آستانه ماه مبارك رمضان برخى 
واحدهاى توليدى و صنعتى كشور و به صورت كلى بنگاه 
هاى مشمول قانون كار بسته هاى غذايى ويژه اى را براى 
نيروهاى خود تدارك مى بينند كه براى مصرف در ايام ماه 

مبارك رمضان به كارگران واگذار مى شود. 
بابت  اين  از  اى  وظيفه  كار،  قانون  براساس  هرچند 
 متوجه كارفرمايان نيست و اگر هم كارى انجام مى شود 
سوى  از  حمايتى  و  تشويقى  سياست هاى  قالب  در 
كارفرمايان است و نيروها نمى توانند از كارفرمايان توقع 
نمايندگان  اما  باشند  را داشته  اين حمايت  انجام قطعى 
كارگرى مى گويند بخشى از جامعه كارفرمايى به دليل 
اعتقادات و به منظور حمايت از معيشت نيروهاى خود، 

در اين بخش هزينه مى كنند.

سبدهاى كااليى رمضان براى كارگران

تمايل  كه  باشند  نيز  كارفرمايان  از  ديگر  بسيارى  شايد 
به انجام حمايت هايى غذايى و معيشتى از نيروهاى خود 
و كمبودهاى  مالى  تامين  اما مشكالت  باشند  داشته  را 
چنين  انجام  از  نتوانند  آنها  تا  شود  مى  باعث  نقدينگى 
برخى  حال،  عين  در  كنند.  پشتيبانى  هايى  برنامه 
بنگاه  مناسب  توان  و  مالى  تمكن  وجود  با  كارفرمايان 
اساسا  كارگران،  از  معيشتى  حمايت هاى  انجام  براى 
در  را  كار  قانون  چارچوب  از  خارج  برنامه هاى  اينگونه 
دستور كار خود قرار نمى دهند كه همانگونه هم كه ذكر 

شد، مسئوليتى به لحاظ قانونى متوجه آنها نيست.
هادى ابوى با بيان اينكه هر ساله با فرا رسيدن ماه مبارك 
شود،  مى  داده  كارگران  از  بخشى  به  اقالمى   رمضان، 
گفت: با توجه به وضعيت فعلى حقوق و دستمزد نيروى 
كار و وجود مشكالت متعدد معيشتى نيروى كار، جا دارد 
نيز  موضوع  اين  براى  توان  صورت  در  كارفرمايان  كه 

برنامه ريزى داشته باشند. عضو هيئت مديره كانون عالى 
انجمن هاى صنفى كارگران ايران اظهار كرد: همچنين 
 بهتر است اينگونه برنامه هاى حمايتى از طريق اتحاديه ها 
بتوان  كه  باشد  كشور  كارگرى  مصرف  هاى  تعاونى  و 
كارگران  به  و  تهيه  را  نياز  مورد  كاالهاى  از  سبدى 
تواند  مى  نيز  دولت  آيا  اينكه  درباره  ابوى  كرد.  ارائه 
گيرد،  مى  صورت  كارمندان  از  كه  حمايت هايى  مانند 
اين بخش اجرا كند؟  را براى كارگران در  برنامه هايى 
را  تاكنون چنين حمايت هايى  دولت ها  خاطرنشان كرد: 
اى  يارانه  تواند  مى  ولى  اند  نداشته  كارگرى  جامعه  از 
را براى اين منظور در نظر بگيرد و يا از طريق تعاونى 
هاى مصرف كارگرى كاالهايى را با تخفيف به جامعه 

كارگرى كشور واگذار كند.

فقط 2 ميليون كارگر بسته معيشتى مى گيرند

برخى  كار،  بازار  فعلى  اينكه در شرايط  بر  تاكيد  با  وى 
را  انگيزشى  هاى  برنامه  اينگونه  تر  قديمى  كارفرمايان 

در دستور كار خود دارند، افزود: درصدى از كارفرمايان 
هستند كه در هر شرايطى كه باشند و در بدترين اوضاع 
اقتصادى هم از نيروهاى خود حمايت معيشتى مى كنند.
حال،  عين  در  گفت:  كشور  كارگرى  مسئول  مقام  اين 
كارفرمايان  توسط  كارگران  از  معيشتى  هاى  كمك 
كمرنگ شده و برآورد مى شود طبق تحقيقات ميدانى 
بين 1.5 تا 2 ميليون كارگر بتوانند از بسته هاى كااليى 
ماه مبارك رمضان كه توسط كارفرمايان تهيه مى شود، 

بهره مند شوند. 

تعداد كارت هاى بانكى 
از 318 ميليون كارت گذشت

توسعه  تاكنون   84 سال  از  الكترونيك  بانكدارى 
قابل توجهى داشته است به طورى كه صدور كارت 
بانك ها با رشد ساالنه 44.2 درصد از 11 ميليون و 
852 هزار و 648 در سال 84 به 318 ميليون و 970 
هزار و 813 كارت رسيده است. به گزارش تابناك، 
متوسط  رشد  با  خودپردازها  موضوع  در  آمار  اين 
ساالنه 29 درصد دنبال شده و تعداد خودپردازها از 
سه هزار و 945 دستگاه در سال 84 به 39 هزار و 

125 دستگاه در سال 93 رسيده است.

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى

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

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

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

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

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

   32304027 -09159656641 روزى

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود شادى بخش مجالس شما  *  كرايه باند و نور گروه موسيقى دلنوازان 

09151601862 - مهدى هريوندى

دعوت مجمع عمومى ساليانه تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران (نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومى ساليانه شركت تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران پنجشنبه 94/4/18 ساعت 18 
در محل دفتر تعاونى واقع در فلكه دوم سجادشهر برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ 

تصميم نسبت به موضوعات ذيل شركت نمايند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتوانست شخصا در جلسه 
حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش باهم به دفتر تعاونى مراجعه و برگ وكالت نامه 

را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را از تعاونى دريافت نمايد. حداكثر آراى هر عضو سه راى و هر فرد غير 
عضو يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسى موظفند به مدت يك هفته از 

تاريخ انتشار آگهى درخواست خود و مدارك مربوطه را به دفتر تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 92 و 93

طرح و تصويب بودجه سال 94  - انتخاب اعضاى هيئت مديره به مدت 3 سال
انتخاب بازرس اصلى و على البدل به مدت يك سال  - تعيين خط مشى آتى شركت

تاريخ انتشار: 94/3/16                   هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه مكتب نرجس ام االمام المنتظر (عج) بيرجند
تاريخ انتشار: 94/3/16

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مكتب نرجس (س) سه شنبه 94/3/26 ساعت 8:30 بعدازظهر در 
محل مكتب نرجس (س) واقع در خيابان طالقانى يك و بر اساس دستور جلسه به شرح ذيل برگزار 
مى گردد. لذا از كليه اعضاى مجمع دعوت مى شود در ساعت مقرر در جلسه فوق حضور يافته و يا 

نماينده خود را كتبا معرفى فرمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره  - گزارش بازرس قانونى - بررسى و تصويب صورت هاى مالى مكتب 
انتخاب اعضاى هيئت  منتهى به اسفند ماه 93 - تصويب بودجه پيشنهادى براى سال مالى 94 - 
مديره براى مدت دو سال - انتخاب بازرسين قانونى براى يك سال مالى - ديگر موارد در صالحيت 

مجمع عمومى 
هيئت مديره مكتب نرجس ام االمام المنتظر (عج) بيرجند

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»
چون در پرونده 98/94 و 82/94 اجرايى در قبال محكوميت شركت تعاونى مسكن مهر شماره 3 به پرداخت مبلغ 70/500/000 ريال در 
حق محكوم له آقاى على سبزى كاران و مبلغ 58/500/000 ريال در حق محكوم له آقاى مسعود رمضانى و پرداخت مبلغ 2/000/000 

ريال بابت حق االجرا بابت هر دو پرونده فوق و با توجه به توقيف و كارشناسى اموال طبق جدول ذيل 
مبلغ به ريالشرح نام لوازمرديف
4/000/000لوله داربست فلزى يك مترى به تعداد 100 عدد هر عدد 40/000 رياللوله1
67/200/000درب پى وى سى 80 *210 به تعداد 28 عدد هر عدد 2/400/000 ريالدرب2
60/800/000پنجره پى وى سى 125* 125 به تعداد 32 عدد هر عدد 1/900/000 ريالپنجره3
8/000/000تانكر ده هزار ليترى متصل با پمپ آب كه روى آن نصب شده 1 عددتانكر4
23/000/000درب چوبى اطاق به اندازه 80 *210 به تعداد 20 عدد هرعدد 1/150/000 ريالدرب5
900/000جعبه كلكتور شوفاژ 45 *90 به تعداد 2 عدد هر عدد 450/000 ريالجعبه كلكتور6
2/100/000لوله شوفاژ 2/5* 2/5 يك توپ 70 مترى هر متر 30/000 رياللوله شوفاژ7
2/392/500لوله شوفاژ پنج اليه 20 *20 حدودا 165 متر هر متر 14500لوله شوفاژ8
3/000/000لوله فرمى عايق شوفاژ10 بسته 2 مترى هر بسته 100 عدد حدودا 1000 عدد هر عدد 3000 رياللوله9
30/000/000لوله داربست فلزى 6 مترى به تعداد 150 عدد هر عدد 200/000 لوله10
5/000/000بست داربست حدودا 250 عدد هر عدد 20/000 ريالبست11
1/520/000رابط داربست فلزى حدودا 80 عدد هر عدد 19/000 ريالرابط داربست12
1/500/000جاكنتورى پالستيكى براى 2 كنتور به ابعاد 40*40*30 به تعداد 10 عدد هر عدد 150/000 ريالجاكنتورى13

209/412/500جمع كل: دويست و نه ميليون و چهارصد و دوازده هزار و پانصد ريال
كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/3/30 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى 
شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده 
مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به 

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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران
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 تالش هاى رسانه ها و ادارات حمايتى استان براى كاستن از حجم اسراف هاى معمول در مراسم آئينى برات نتيجه نداد. امسال هم به رويه سال هاى قبل هزاران 
كيلو ميوه، شيرينى، شكالت، شربت، حلوا و ... در آرامستان هاى استان توزيع شد. گزارش ها حاكى از آن است كه با وجود همه هشدارهاى بهداشتى توزيع 

انواع مواد خوراكى و شربت تهيه شده به شيوه غير بهداشتى رواج داشت.

روز برات و تكرار مكررات

3
پيام شما

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

و  ها  چهارراه   ، راستگردها  در  گير  سرعت  نصب 
خسارت  ضمن  بيرجند  اعظم(ص)  پيامبر  بزرگراه 
افزايش ترافيك در مركز شهر  به خودروها باعث 
اگر  .لطفا  شود  مى  يخبندان  فصل  در  وتصادف 
كارشناس  يك  از  نداريد  باور  را  مردم  نارضايتى 
ايجاد سرعت  به  تاراجع  استان دعوت كنيد  خارج 

گير و بلوارهاى اخير نظر بدهد.
915...213

سالم آوا. راهنمايى رانندگى با بستن جلوى مسكن 
بنزين  و  محيطى  زيست  وآلودگى  عقب  دنده   04

هم البد باد هواست.
915...178
بستيد.  را  مرك  راهى  سه  كه  مسئولينى  سالم 
مردم  كه  كرديد  دستانتان  زير  به  هم  فكرى  آيا 
آيا  كنند؟  پيدا  بنزين  پول  كجا  از  بيكارى  اين  با 

اين انصافه؟
915...861
منازل  ساكنين  شما  پيام  ستون  در  روز  هر  سالم 
ناصرى شكايت و گله  بلوار شهيد  واقع در  ارتش 
برگردان دارند  و مسئولين  از مسدود نمودن دور 
هم به جاى حل مسئله صورت مسئله را پاك مى 
كنند و جالب اينكه هيچ ارگانى هيچ گونه جوابيه 
اى نيز ارايه نمى دهد . كدام مسئول در اين زمينه 

پاسخگو مى باشد ؟
915...589
حال به  فكرى  اتوبوسرانى  عزيز  آواى   سالم 

اتوبوس هاى دودزا كند، پدر بيامرزى دارد.
915...213
متكدى  آورى  جمع  جاى  به  نيست  بهتر  سالم 

محتاج بى حجاب هارو جمع كنيد؟
915...997
با تشكر از دهيارى روستاى چهكند بابت احداث المان 
 بلوار ورودى و پروژه هاى ديگر از قبيل پياده رو،

وسايل بدنسازى و...
935...731

 انگار حواسش اينجا نيست در حال عبور از يكى از ميادين 
شهر است كه ناگهان با صداى جيغ يكى از موتور سوارن 
از جا مى پرد، دستپاچه شده و كتابها و جزوات درسى اش 
نقش زمين مى شوند،مساله به اينجا ختم نمى شود و تازه 
متلكها شروع مى شوند... خانم كمك نمى خواين؟...غصه 
نخور خودم برات ميخونم ، امتحان هم ميدم ...واى چه دست 

و پاچلفتى!....

هيچ گربه اى براى رضاى خدا موش نمى گيرد...

در كنار  يكى از خيابانهاى كم تردد شهر زن جوان به همراه 
كودكش در كنار خيابان ايستاده،هوا گرم است و بى قرارى 
هاى كودك مادر را كالفه كرده است زن كه از امدن تاكسى 
نااميد مى شود با ترمز اولين خودروى شخصى بى ترديد با 
تصور نيت  خير راننده سوار ماشين مى شودو مى گويد: خدا 
خيرتان بدهد اخوى! دقايقى نمى گذرد كه مرد باب صحبت 
درى سخن  هر  خود،از  خواندن  بومى  غير  با  و  گشوده  را 
مى راند. زن كه متوجه نيت شوم راننده مى شود،ميگويد: 
اشتباه گرفته اى آقا من متاهلم حداقل از وجود فرزندم بايد 
متوجه مى شديد و جرائت اين جسارت را نمى كرديد!...از 
سر هرزگى لبخندى سرد بر لبان راننده مى نشيند و مى 
گويد: مگر متاهلها دل ندارند؟! زن اسكناس مچاله شده را به 
سمتش دراز كرده و مى گويد: پياده مى شوم راست است كه 

هيچ گربه اى براى رضاى خدا موش نمى گيرد... 

درخيابانهاى اصلى هم از مزاحمت ديده مى شود

دختر جواني در خيابان منتهى به ميدان آزادى، با گام هاي 
بلند راه مي رود و به دنبالش خودرويي آرام آرام حركت مي 
كند و بوق مى زند ولى او بى توجه به حركتش  ادامه مي 
دهد. خودرو از حركت مي ايستد و سرنشين پياده مي شود و 
چند لحظه اي با دختر صحبت مي كند. بعد از اين مكالمه، 
دختربى توجه باز به مسيرش ادامه مي دهد...سماجت راننده 
به حديست كه در  نهايت دختر را مجبور مى كند پاره اجرى 
برداشته و او را به شكستن شيشه خودرواش تهديد كند،،اين 

بار پسر بيخيال شده و از انجا دور مى شود....

ظاهر خارج از عرف چراغ سبزى براى مزاحمت!

هوا تاريك است و دو دختر جوان در خيابان مدرس با ظاهري 
خارج از عرف، در ميان خودروها حركت كرده و از اين سوي 
راننده  اين ميان كمتر  به آن طرف مي روند و در  خيابان 
خودرو و راكب موتورسواري است كه به آنها نگاه نكرده و 
يا متلكى نپراند. حتي يكي از موتورسواران كه به نظر نمي 
رسد، بيشتر از 18 سال داشته باشد، سخن زشتى را به زبان 
البته  كند.  مي  عبور  ماشينها  از البالى  و سريع  آورد  مى 
دختران انگار از اين موضوع خيلي هم ناراحت نمي شوند 
چند لحظه بعد آرام آرام به مسير خود ادامه مي دهند و در 
البه الي ترافيك و شلوغي، گم مي شوند. اما هنوز هم مسير 
حركتشان را مي توان از راه بندان و صداي بوق خودروهايي 

با سرنشيناني از تمام گروه هاي سني، تشخيص داد

 مزاحمت هاى خياباني نه ساعت دارد و نه جا 
و مكان  

هواگرم است و روزهاى تابستان مثل هرسال داغ و تبدار، 
دختر دانشجويي در ايستگاه به انتظار رسيدن تاكسي ايستاده 
كند،  مى  ترمز  مقابلش  در  خودرويى  چندگاهى  است.هراز 
شود  مي  برافروخته  شنود،  مي  كه  هايي  جمله  بعضي  از 
اما سكوت را ترجيح مي دهد. هم كالممان كه مي شود، 
مي گويد: مزاحمت خياباني نه ساعت دارد و نه جا و مكان 
خاص. همين كه تنها باشي و به خصوص پياده، اين اجازه 
را به خودشان مي دهند كه هر حرفي را نثارت كنند. شايد 

هم عده اى به اين رفتارها چراغ سبز نشان مي دهند و از 
شنيدن حرف هايشان مي خندند كه آن قدر بي پروا مزاحم 

مي شوند

مزاحمت خيابانى تجربه اجتماى اكثر 
دختران و زنان

از  بسياري  اجتماعي  تجربه  از  بخشي  خياباني  مزاحمت 
دختران و زنان جامعه ما شده است، موضوعي كه مربوط به 
زمان، مكان و افراد خاصي هم نمي شود و تا دلتان بخواهد، 
انواع و اقسام مختلف دارد. از متلك پراني هاي كوچه بازاري 
و تنه زني گرفته تا ترمز زدن با ماشين جلوي پاي دختران، 
بوق زدن، تعقيب و گريز و ... كه هر كدام با شدت و ضعفي 

در زمره مجموعه مزاحمت ها جاي مي گيرد.
البته در كنار تمام عواملي كه زمينه بروز آن را فراهم مي كند، 
نبايد از نقش و اهميت ظاهر و برخورد خانم ها هم چشم 
پوشي كرد. به هر حال هر اقدامي كه در فضاي عمومي از 
سوي فردي در برخورد با فرد ديگر انجام شود، به گونه اي 
كه زمينه آزار و اذيت وي را فراهم آورد مزاحمت خياباني 
محسوب مي شود. اگرچه هيچ آمار رسمي دقيقي از حجم 
و تعداد مزاحمت هايي كه زنان در خيابان ها با آن مواجه 
مي شوند وجود ندارد، اما نبود اين آمار دليلي بر كتمان ماجرا 
نيست. در انواع مزاحمت ها، حقي از حقوق شهروندان ضايع 
مي شود، اما در بسياري از موارد، نه كار به دادگاه و تنبيه 
مزاحم مي كشد و نه براى فرهنگ سازي گسترده كه به 

كاهش بار مزاحمت ها بيانجامد كارى شده است.
يك  توسط  پيش  چندسال  كه  تحقيقاتي  آخرين  براساس 
مركز تحقيقاتي خصوصي انجام شد، هر زن يا دختري در 
جوامع شهري در ايران به ميزان مسافتي كه طي مي كند 
تردد  يا مدت زمان حضورش در سطح خيابان ها، در هر 
شهري، بين يك تا 20 بار به لحاظ مزاحمت هاي كالمي، 
فيزيكي و چشمي (نگاه نامناسب و آزاردهنده) از سوي برخي 
مردان مورد آزار و اذيت قرار مي گيرد. (به نقل از روزنامه 
ابتكار) تقريباً مي توان گفت بيشتر زنان در هر موقعيت سني 
و با هر نوع پوششي و با هر تركيب ظاهر و چهره، در تمام 
ساعات شبانه روز با انواع گسترده مزاحمت هاي خياباني روبه 
رو مي شوند. هر چند اين اتفاق مي تواند براي خانم هايي كه 

پوشش مناسبي دارند، به مراتب كمتر پيش بيايد. 

بيرجنديها بخاطر تعصبات دينى شهره اند

زمانى، ازفرهنگيان شهر مى گويد:  شهر ما فرهنگى است و 
مردم ان  به خاطر تعصب وباورهاى دينى در همه جا شهره 
اند اين در حاليستكه در چند ساله اخير بسيارى از باورها و 
فرهنگها با ضد فرهنگ جايگزين شده و قبح بى حرمتى  به 
حريم خانواده در ميان اعضاى بعضى خانواده ها شكسته 
شده است به نحويكه هر يك از زن يا شوهر براى اين كار 

خود توجيه مى اورد
يافتن  افراد  قبيل  اين  توجيه  ادامه مى دهد:مهمترين  وى 
گوشى شنوا براى درد دلهايشان است كه مساله قابل تامل 
اينجاست كه در زندگى مشترك چه كسى از زن يا شوهر 

براى درد دل كردن و هم صحبتى اليقتر است؟!... 

دشمنان ما امروز،كانون خانواده هارا  نشانه 
رفته اند 

ماهواره  برنامه هاى هدفمند  در  را  رفتارها  اين  ريشه  وى 
با  امروز  ما  دانسته و مى گويد: دشمنان  اى ساخت غرب 
اين ترفند وارد شده وبا بكار گيرى محتواى خيانت در فيلم 
هايشان، كانون خانواده هارا  نشانه رفته اند و تا حد زيادى از 

غفلت ما بهره برده و موفق شده اند 
زمانى مى گويد:طبيعى است فرزندى كه از كودكى بصورت 
پنهان يا اشكار شاهد خيانت پدر يا مادربوده با اين ديد رشد 

كرده و ارزشى براى نقش پدر و مادرى و يا زن و شوهرى 
در زندگى خود قايل نخواهد بود

باقرى يكى از شهروندان بيرجندى با اظهار تاسف از همه گير 
شدن اين ناهنجارى مى گويد: جاى تعجب است كه در دهه 
گذشته حرمت خانواده ها بشدت كم شده و ديگر كمتر كسى  
افزايش روز  و  اقتدا مى كند  به موال على  اين مسايل  در 

افزون طالق از پيامدهاى بارز شيوع اين ناهنجارى است 

برخى از زمينه ها و انگيزه هاي 
مزاحمت هاي خياباني

در گفتگو با يك روانشناس،  وى متلك پراني را يكي از رايج 
ترين و دم دستي ترين اَشكال مزاحمت  دانسته و ميگويد: 
گرچه مردان هم در تيررس انواع متلك ها از سوي زنان 
قرار مي گيرند اما بيشترين قربانيان متلك ها در كشور ما 

خانم ها هستند
 دكتر خزاعى ميگويد: تحقيقاتى در اين زمينه انجام شده 
كه نشان مي دهد كه بيشترين لذت مرداني كه قصد ايجاد 
مزاحمت هاي خياباني را دارند، احساِس قدرت و برتري و 
تحقير جنسي طرف مقابل است كه در قالب كالم يا تماس 
كوتاهي بروز پيدا مي كند. اين تحقير كردن از ويراژ دادن در 
مقابل دخترخانم ها براي به رخ كشيدن به اصطالح توانايي 
هايشان، ترمز كردن و متلك پراني و تمسخر و گاهي هم 
فحاشي شروع مي شود تا تنه زدن و تعرض هاي جسمي 
در حد و حدود مختلف. اين مزاحمت ها ،از تنها يك صدا و 
آواي آزار دهنده يا يك كالم تا آزار هاي جسمي و جنسي، 
احساس نامطلوبي را در زنان ايجاد مي كند و احساس آرامش 
و امنيت رواني آنان را دستخوش تزلزل مي كند. در حقيقت 

ايجاد مزاحمت كارى غيرعادي محسوب مي شود.

مشكالت شخصيتي يا ساختاري؟

وى ادامه مى دهد: نگاه تخصصي دو گروه جامعه شناس و 
روانشناس به اين موضوع جالب و كمي با يكديگر متفاوت 
را  رواني  و  مشكالت شخصيتي  روانشناسان  برخي  است؛ 
عامل مهمي در ايجاد مزاحمت خياباني مي دانند و در مقابل 
جامعه شناسان مشكالت ساختاري و مسائل بنيادين را كه 
جامعه با آن ها درگير است به عنوان مهم ترين عامل اين 

موضوع مطرح مي كنند.

فاصله زياد بلوغ طبيعي و اجتماعي

به گفته وى، تغيير سبك زندگي در جامعه ما و ورود فناوري 

جديد ارتباطي كه از جلوه هاي زندگي مدرن است؛ نوعي 
ارزش  سو  يك  در  است.  كرده  ايجاد  فرهنگي  دوگانگي 
هاي سنتي جامعه قرار دارد و در سوي ديگر دريافت آخرين 
تصاوير و محصوالت فرهنگي غرب. در واقع اين نبود تعادل 
بين فرهنگ وارداتي و فرهنگ خودي، بين بلوغ طبيعي و 

بلوغ اجتماعي فاصله ايجاد كرده است.
 دكتر خزاعى ادامه مى دهد: از آنجا كه هيچ طرح فراگيري 
اختالالتي  ندارد،  وجود  فاصله  اين  كردن  پر  براي  هم 
همچون مزاحمت هاي خياباني به كرات اتفاق مي افتد. البته 
نوع و شكل مزاحمت ها هميشه در حال تغيير است. شايد 
در  مي شد  را  تلفني  هاي  مزاحمت  گذشته،  دهه  يك  در 
با  اما حاال  آورد،  به حساب  نوع مزاحمت  رايج ترين  صدر 
گسترش ضريب نفوذ اينترنت در ميان خانواده ها و همچنين 
جوانان  ويژه  به  جامعه  افراد  از  بيشتري  تعداد  برخورداري 
از خودرو، اين مزاحمت ها به محيط هاي مجازي و تمام 
خيابان ها و كوچه هاي شهرها كشيده شده است كه در 
اين شرايط خودرو مي تواند به عنوان يك ابزار براي ايجاد 

مزاحمت به كار آيد و...

مردان متأهل غيرمتعهد

وى مى گويد:جاي بسي تاسف دارد كه بخش قابل مالحظه 
اي از مزاحمت هاي خياباني توسط مردان متأهل انجام مي 
شود. نداشتن تعهد و پايبندي اخالقي، باعث مي شود برخي 
از مردان متاهل به دنبال اين باشند كه كمبودهاي روحي 
و رواني خود را اين گونه رفع كنند. مي توان اين نوع رفتار 
ناهنجار و شايد تجربه نوعي ارتباط غيرصحيح و غيرطبيعي 

با جنس مخالف را نوعي از انواع انحرافات جنسي دانست.

نقش زنان در مزاحمت هاي خياباني

به اعتقاد وى ، تحصيل و اشتغال غيرمناسب دختران و به 
ها،  خانواده  متالشي شدن  ازدواج،  رفتن سن  باال  آن  تبع 
نبودن زن و مرد در  بودن، تعهد پذير  احساس بي هويت 
محيط خانواده، سرخوردگي در دوران كودكي و مشكالتي از 
اين قبيل به بروز عقده هاي جنسي در افراد و ميل به ايجاد 
مزاحمت منجر مي شود كه بر همين اساس برخي از مردان 
از طريق آزار رساني خياباني سعي مي كنند به نوعي نياز خود 

را برطرف كنند..
خزاعى ادامه مى دهد: در اين راستا شايد زنان نيز بي تقصير 
نباشند. مزاحمان خياباني در بيشتر موارد مزاحم زناني مي 
شوند كه پوشش و رفتاري مغاير با عرف جامعه دارند و حتي 
در موارد غير ضروري، در زمان و مكان نامناسب تردد مي 

 كنند. رفتار مردي كه براي زن يا دختري مزاحمت ايجاد
 مي كند، توجيه پذير نيست، اما برخي از زنان نيز خودشان 

زمينه اين مزاحمت ها را فراهم مي كنند.

تقواو  تربيت اسالمي
 بهترين راهكار رفع اين آسيب اجتماعي 

وى، تربيت اسالمي را بهترين راهكار رفع اين آسيب اجتماعي 
دانسته و مى گويد: فارغ از مشكالت جسمي و روحي افراد، 
اگر به گذشته مزاحمان خياباني نگاهي بيندازيم قاعدتا درمي 
تربيت صحيح، سبك  پرورش،  نوع  از  افراد  اين  كه  يابيم 

زندگي و الگوپذيري مناسبي در خانواده برخوردار نبوده اند.
وى با ياداورى آموزه هاي قرآني در داستان حضرت يوسف 
خاطر نشان مى كند:حتي اگر زني خودش را عرضه كرد، 
تقواي مرد بايد مانع او شود. از نطر وى،اگر مردان جامعه 
تقوا و خويشتن داري را در خود تقويت كنند و زنان عفت را 
در خود پرورش دهند و ظاهر، پوشش و حتي رفتار خود را 
در خيابان از راه رفتن و شيوه برخورد تا صحبت كردن را از 
عرف جامعه دور نكنند و برمبناي عفت و اخالق عمل كنند 

مزاحمت هاي خياباني به حداقل مي رسد.

چه بايد كرد؟

وى ادامه مى دهد: براى دورى از اين معضالت خانواده ها 
بايد تمهيدات الزم را براي حضور دور از آسيب همسر، فرزند 
و.... در جامعه فراهم كنند و خانم ها نيز تا حد امكان با رفتار 

و پوشش مناسب بايد پيشگيري هاي الزم را داشته باشند.
 به اعتقاد وى  هر كدام از اعضاي جامعه به عنوان كساني كه 
با ديگران سوار بر يك ِكشتي هستند و سرنوشت مشتركي 
دارند ولو به اندازه تذكر زباني و  يا با نگاهي تاسف بار نسبت 
و  همگاني  نظارت  نوع  يك  رفتارها  اين  ناهنجاربودن  به 

اجتماعي ايجاد شود
وى با اشاره به نقش مهم  نهادهاي آموزشي مى گويد: 
رسانه ها هم بايد در اين زمينه آموزش هاي الزم را به 
از آن طرف  ارائه داده  و  مخاطبان خود درهرجايگاهي  
قانون گذارنيز بايد با در نظر گرفتن برخى محروميت هاي 
اجتماعي زمينه ارتكاب مجدد اينگونه رفتارهاي ناهنجاراز 
اجتماعي  هاي  زمينه  بردن  ميان  از  البته  كه  ببرد  بين 
خصوص  اين  در  ازدواج،  سن  افزايش  مانند  معضل  اين 

مفيدخواهد بود
 گفتنى ست مزاحمت خياباني در قانون مجازات اسالمي 
جرم محسوب شده و براي آن محكوميت حبس از 2 تا 6 

ماه و تا 74 ضربه شالق در نظر گرفته شده است.

لطفا مزاحــم نشويـد
روايتى از مزاحمت هاى خيابانى در شهرما  

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

احترامًا، در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
خيابان  ديوارنويسان  «با  درباره   94/2/8 مورخ  شما 
رساند:  مى  استحضار  به  نماييد»  برخورد  نرجس 
داده   اخطار  متخلف  افراد  به  يك  منظقه  شهردارى 
نمايند.  اقدام  ديوارنويسى  نمودن  پاك  به  نسبت  تا 
لذا چنانچه اقدامى از سوى ايشان صورت نپذيرد و يا 
در صورت تكرار مجدد برخورد قانونى صورت خواهد 

پذيرفت.
احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/2/14 درباره «آسفالت وليعصر (عج)37» به 
استحضار مى رساند: همانگونه كه قبال اعالم گرديده 
است، ولى عصر (عج)  37 هنوز تحويل شهردارى 
گرامى  شهروندان  تسريع،  لذا جهت  است.  نگرديده 
به متولى مربوطه (اتحاديه تعاونى هاى مسكن مهر) 

مراجعه نمايند.
احترامًا، در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
واقع در مطهرى  درباره «باغ  شما مورخ 94/2/20 
شده  احشام  نگهدارى  و  زباله  ريختن  محل   10
متعلق  مذكور  باغ  رساند:  مى  استحضار  به  است» 
ديوار  داراى  بوده و ملك فوق  بنياد مستضعفان  به 

و حصار مى باشد.
حتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/3/9 درباره «چرا اتوبوس سه راه اسدى...» 
ترك  و  توقف  گونه  هر  رساند:  مى  استحضار  به 
ممنوع  وظيفه  انجام  حين  در  راننده  توسط  اتوبوس 
بوده و به هيچ وجه قابل دفاع نمى باشد. ضمن تشكر 
از اطالع رسانى شهروند محترم راننده مزبور شناسايى 
و برخورد انضباطى الزم با وى صورت خواهد پذيرفت 
و از ساير شهروندان نيز تقاضا مى گردد در صورت 
مشاهده چنين مواردى مراتب را به بازرسى و كنترل 
خطوط سازمان به شماره 32311500 اطالع داده تا 

برخورد الزم صورت گيرد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

مزايده اموال عمومي
 ششدانگ يك باب حمام عمومي با ساختمان مستهلك واقع در روستاي دل آباد با متراژ يكصد مترمربع كه از شرق و جنوب متصل به راه عام و از غرب متصل به ملك 
 آقايان احمدي و از شمال متصل به ملك آقايان خاكشور مي باشد. ملك مذكور داراي امتياز آب و برق بوده و با قيمت اعالمي پايه هر متر مبلغ 90 هزار تومان به فروش مى رسد. 

مزايده به صورت حضوري برگزار مى شود. متقاضيان قيمت هاي پيشنهادي خود را تا تاريخ 94/3/22 به دهياري روستا تحويل نمايند. 
 آدرس: بخش مركزي - دهستان الغورات     

 دهياري روستاي دل آباد 

فرزندان خود را از كودكى با دانش نوين كامپيوتر آشنا كنيد

آموزش كامپيوتر ويژه كودكان
با ارائه مدرك ازآموزش از پايه اى ترين مباحث با زبان ساده براى كودكان در

 سازمان آموزش فنى و حرفه اى
آدرس: خيابان طالقانى- طالقانى 16 
تلفن: 32236081 - 32236080
مطمئن هزينه كنيد

آموزشگـاه كيـاست

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

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

بدن سالم  با محصوالت سنتى قائم (عج)

مژده        مژده 
افتتاح  شد

قائم(عج)
خيابان مدرس- باهنر شرقى

 (بيست مترى سوم) 
نبش كوچه شهيد نوربخش
32421000- 09151613591 مديريت: رستمى
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برترين ها: محققان طرحى اروپايى موسوم به «هيل كن“ (healcon، ترميم بتون) مشغول ساخت بتونى هستند كه قابليت خود ترميمى داشته باشد. 
اين بتون قادر است شكافهايى را كه در آن ايجاد مى شود، بازسازى كند.
 در ساخت اين بتونها از پليمرهايى با قدرت جذب بسيار باال استفاده مى شود

بتونى كه خودش را ترميم مى كند 
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 توسعه حشرات سايبورگ 

فارس: محققان دانشگاه كاليفرنيا و دانشگاه صنعتى نانيانگ موفق به توسعه 
اجزاى  دو  هر  با  موجود  (يك  سايبورگ  حشرات 
ارگانيك و مكانيكى) و كنترل آن از راه دور شدند.

اين محققان يك دستگاه الكترونيكى به وزن 1,5 
گرم طراحى كرده اند كه پشت سوسك قرار مى گيرد 

و از راه دور قابل كنترل است.
 اين دستگاه شامل يك ميكرو كنترل كننده، ميكرو باترى و يك فرستنده 
و گيرنده بى سيم است و 6 الكترود نيز به عضالت سوسك متصل شده 

است كه اين الكترودها در تحريك عضالت نقش دارند.
محققان از طريق اين الكترودها قادر به كنترل و مديريت مانور حشرات و 

نشست و برخواست آنها از راه دور تا فاصله 100 متر هستند. 

پخت غذا در 30 ثانيه با فناورى جديد

مهندسان گجت جديدى ارائه داده اند كه به اندازه يك قهوه  ساز است و مى تواند 
غذاهاى مختلف را ظرف 30 ثانيه طبخ كند. بخش هاى 
Genie حاوى تمامى مواد طبيعى به صورت منجمد 
يا خشك شده هستند كه مدت ماندگارى آن ها بين يك 
تا دو سال است. غذاهاى طبخ شده توسط اين سيستم 
با  در تكه هاى 140 گرمى سرو مى شوند.اين گجت 
استفاده از برنامه نرم افزارى گوشى هوشمند عمل مى كند كه از طريق اين برنامه، 
Genie فعال شده و شروع به مخلوط كردن و همچنين افزودن مايعات الزم به 
مواد غذايى از طريق لوله هايش مى كند.قسمت عقب اين گجت، غذاى موردنظر 
كاربر را در دماى مناسب مى پزد و غذاهاى درخواستى مى توانند از هر نوع باشند.
سامانه Genie در پخت غذاها فقط از مواد طبيعى استفاده مى كند و هيچ نوع 

مواد نگهدارنده كه مردم معموال به غذايشان مى افزايند، را به كار نمى برد.

شارژرى كه نيروى اضافى مصرف نمى كند!

عصرايران؛ شارژر اسمو روشى امن و مطمئن را براى شارژ دستگاه هاى قابل 
حمل در اختيار كاربر قرار مى دهد. اين شارژر در حالت 
آماده به كار و اتصال به پريز برق هرگز هيچ نيرويى را 
هدر نمى دهد. شارژر اسمو دستگاهى امن و كاربردى 
با ابعدى برابر با (7,7×4,1×2,38 سانتيمتر) است. اسمو 
از طراحى ساده و قابل حمل سود مى برد و به يك 
كابل 4,6 فوتى (1,5 متر) با كانكتور اليتنينگ يا ميكرو يواس بى به منظور 
استفاده راحت مجهز شده است. خروجى 2,1 آمپرى اسمو نسبت به شارژ 
سريع دستگاه كاربر اطمينان حاصل مى كند.هنگامى كه دستگاه متصل به 
اسمو كامال شارژ شود، اين شارژر به صورت خودكار خاموش مى شود. از اين 
رو، ديگر خطر آتش سوزى وجود نداشته و هيچ نيروى اضافى هنگامى كه 

دستگاهى به اسمو متصل نيست نيز مصرف نمى شود.  

كاشت 10 هزار درخت توسط 2 معلول

فارس: «هايكشى» و «وانكى» دو دوست معلول هستند 
كه به كمك هم دهكده شان را از آبگرفتگى نجات دادند.

اين دو دوست در دهكده كوچكى در شهر «يلى» در 
شمال چين زندگى مى كنند و با وجود نقاط ضعفى كه 
دارند موفق به كاشت 10 هزار درخت در مدت 10 سال 
چشم  يك  داشتن  از  تولد  بدو  در  شدند.«هايكشى» 
محروم بود و بعدها در اثر يك تصادف، چشم ديگر خود 
را نيز از دست داد.«وانكى» هنگامى كه 3  ساله بود در 

يك تصادف هر دو بازوى خود را از دست داد.
اين دو دوست با وجود ناتوانى هايى كه دارند مشكالت را 

با هم از بين مى برند و به همديگر كمك مى كنند.

«هايكشى» و «وانكى» هر روز 7 صبح از خواب بيدار 
مى شوند و شروع به كار مى كنند؛ آنها به دليل اينكه پول 
زيادى ندارند براى تكثير درختان از قلمه زدن استفاده 
كرده اند و براى قلمه زدن يكى از آنها به باالى درخت ها 

مى رود تا شاخه ها را ببرد.  

نادرترين شكار يك هشت پا

فارس: در استراليا صحنه اى نادر از شكار يك هشت پا 
در خارج از آب توسط يك توريست فيلمبردارى شد؛ به 

گفته اين شخص، هشت پا براى شكار يك خرچنگ كه 
زير سنگى در ساحل پنهان شده بود خود را به بيرون 
آب پرتاب مى كند و اين موضوع براى من كامًال نادر و 
غير منتظره بود.اين توريست فيلمى كه از شكار هشت 
پا گرفته است را در صفحه شخصى خود در يوتيوب 

گذاشته است كه بيش از 800 هزار نفر آنرا ديده اند. 

كه  است  نام آورى  شاعر  خوسفى،  محمدبن حسام  ايكنا: 
خاوران نامه او به عنوان بزرگترين حماسه دينى نامش را در 
محافل ادبى و ميان مردم منطقه زبا  نزد كرده است. شاعرى 
كه بسيارى از صاحب نظران معتقدند كه اگر اشعار ابن ُحسام 

نبود خلل بزرگى به ادبيات  اين سرزمين وارد مى شد.
بى شك معرفى فرزانگان هر منطقه اى نقش بسيار مهمى در 
افزايش اعتماد به نفس مردم و به ويژه جوانان آن ديار دارد. 
اگر نوجوان و جوان اهل خراسان جنوبى بداند كه سرزمينش 
نام آورانى چون ابن ُحسام را در دامن خود پرورانده بى شك 

براى او افتخار آفرين خواهد بود.
مذهبى  حماسه  بزرگترين  به عنوان  ُحسام  ابن  خاوران نامه 
فردوسى سروده شده  به وزن شاهنامه  و  متقارب  بحر  در 
است. موضوع خاوران نامه جنگ هاى على بن ابى طالب(ع) 

در سرزمين خاوران به همراهى مالك اشتراست.
اين منظومه به گفته ابن حسام از يك كتاب عربى به نظم 
كشيده شده است. اين منظومه با حمد خدا و نعت محمد 

پيامبر اسالم(ص) و ديگر امامان شيعه آغاز مى شود.

90 درصد اشعار ابن ُحسام مضامين مذهبى دارد

مرادعلى واعظى، عضو هيئت علمى دانشگاه بيرجند درباره 
نقش و جايگاه ابن ُحسام خوسفى به خبرنگار ايكنا گفت: 
از 90  بيش  كه  است  نهم هجرى  قرن  شاعر  ُحسام  اين 
درصد اشعارش مضمون مذهبى دارد و تا پيش از او شاعرى 
وجود نداشته است كه تا اين حجم از اشعارش اختصاص به 

مضامين دينى اختصاص يافته باشد.

وى بيان كرد: ابن ُحسام به عنوان كسى كه بيشترين شعر 
دينى و به ويژه شعر شيعى را تا تا زمانه خود را سروده، اولين 
حماسه دينى به نام خاوران نامه را سروده است، ما فردوسى 
را داشته ايم كه حماسه ملى را خلق كرده اما درباره حماسه 

دينى ابن ُحسام اولين بوده است.
عضو هيئت علمى دانشگاه بيرجند و نويسنده كتاب انديشه و 
بيان ابن ُحسام اظهار كرد: ما برخى از شاعران را داشته ايم كه 
اگر اشعارشان نبود خللى به ادبيات سرزمين ما وارد نمى شد 
اما درباره ابن ُحسام اين گونه نيست. واعظى ادامه داد: ابن 
سياسى  مركزيت  كه  مى كرده  زندگى  زمانه اى  در  ُحسام 
بوده و حاكمان آن اهل سنت  اجتماعى خراسان هرات  و 
بوده اند اما ابن ُحسام با بيانى احترام آميز و به دور از تعصب 

ديدگاه هاى شيعى خود را مطرح مى كرده است.

با روند فعلى، تبديل شدن خراسان جنوبى
 به قطب شعر آيينى كشور بعيد نيست

وى افزود: بسيارى از شاعران خراسان جنوبى با پيروى از 
ابن ُحسام به سمت شعر مذهبى و آيينى كشيده شده اند و 
اميدوارم كه با روند مثبت فعلى خراسان جنوبى تبديل به 

قطب شعر آيينى كشور شود.
عضو هيئت علمى دانشگاه بيرجند عنوان كرد: ابن ُحسام 
تركيب بندى درباره حضرت مهدى(عج) دارد كه با بررسى 
آن به اين نتيجه مى رسيم كه به لحاظ ارزش ادبى بسيار 

باالتر  از تركيب بند معروف محتشم كاشانى است.
ابن ُحسام  با محوريت  نويسنده كتاب شميم عطر نرگس 

گفت: عالوه بر اين ادبيات مكتوب در حوزه ادبيات شفاهى 
از  برخى  و  است  گذاشته  فراوانى  تأثيرات  ُحسام  ابن  نيز 
 مردم خوسف خاطرات زيادى از افرادى دارند كه در آرامگاه
مقبره  كه  محلى  و  گزيده اند  ُسكنى  بزرگ  شاعر  اين 
كه  است  معروف  پايتخت  به  دارد  قرار  آنجا  در  ابن ُحسام 
نشان از پايتختى ابن ُحسام بر دل هاى مردم منطقه دارد و او 

را باالتر از يك شاعر مى دانند.
وى درباره اقداماتى كه در جهت معرفى اين شاعر برجسته 
بايد انجام بشود، گفت: فراموش نكنيم كه تا چندى پيش 
اصًال ابن ُحسام حتى در منطقه خود ما چندان شناخته شده 
نبود اما در حال حاضر با انجام برخى از اقدامات توانسته ايم 

اين شاعر و عارف را معرفى كنيم.
طرفى  از  كرد:  بيان  بيرجند  دانشگاه  علمى  هيئت  عضو 
فاصله اى كه خوسف تا بيرجند دارد ممكن است مسئوالن را 
براى ساخت فرهنگ سرا و.. در محل مقبره ابن ُحسام مردد 
كرده باشد. واعظى يادآور شد: اگر مى خواهيم اين شاعر و 
عارف بزرگ بيش از قبل شناخته شود بايد حدأقل روزى را 
در استان به نام ابن ُحسام اختصاص دهيم و زيباتر اينكه در 
محل آرامگاه او برنامه هايى از قبيل اجراى موسيقى سنتى و 

شب شعر داشته باشيم.
عليرضا شناسايى، رئيس اداره ميراث فرهنگى خوسف درباره 
وضعيت مقبره ابن ُحسام گفت: مقبره اين شاعر بزرگ به 
لحاظ تاريخى ارزش وااليى دارد و از معمارى فوق العاده 

ارزشمندى برخوردار است.
ابن ُحسام به همين شكل ثبت شده  بيان كرد: مقبره  وى 
با همين شكل و هندسه  نيز بناى مقبره را  است و مردم 

مى شناسند كه بر بناى تپه بلندى به نام پايتخت بنا شده 
است و به همين دليل اصل بناى مقبره بسيار زيبا است.

مرمت مقبره ابن ُحسام 
در دستور كار قرار گرفته است

اين  اما  كرد:  اظهار  خوسف  فرهنگى  ميراث  اداره  رئيس 
امكان وجود دارد كه در اطراف مقبره ابن ُحسام مراكزى 
از  و  شود  ايجاد  و..  دستى  صنايع  بازارچه  كتابخانه،  مانند 
طرف ديگر اين نكته نيز قابل ذكر است كه مرمت مقبره 

ابن ُحسام در دستور كار قرار دارد.
شناسايى يادآور شد: سال گذشته 10 ميليون تومان به اين 
امر اختصاص يافت و امسال نيز پيشنهاد اعتبار 30 ميليون 
 تومانى را براى مرمت  مقبره اين شاعر بزرگ پيشنهاد داده ايم

 و اميدواريم كه مورد تصويب واقع شود.

خواندنى هاسراينده بزرگترين حماسه دينى را بشناسيم 

اصطالحات شبكه هاى اجتماعى

ستون شبكه هاى اجتماعى
 را هر شنبه در روزنامه آوا بخوانيد

در قسمت هاى قبل كمى با اصطالحات شبكه هاى 
اجتماعى آشنا شديم حاال در قدم بعدى وارد اين دنياى 
مجازى مى شويم و قدم به قدم با مسائلى كه ممكن 
است با آن روبه رو شويم سخن خواهيم گفت (قول ميدم 

اين مطالب به دردتون بخوره)
عكس: واااااااى عكسشو ببين! خودتى؟ جون من ببين 
تابلو فتوشاپه. فالنى چرا  اين واقعا اين شكليه ؟  آخه 

عكس خودتو واسه آيديت نزاشتى؟؟؟؟
در  بارها  و  بارها  باال  عبارتهاى  شبيه  هاى   عبارت 

جمع هاى مختلف تكرار مى شود.
اولين جلوه اى كه هر شخص در شبكه هاى اجتماعى 
بروز مى دهد عكس پروفايل است در مورد عكس هاى 

پروفايل چند نكته را با هم مرور مى كنيم:
1- همچون گذشته تاكيد مى كنم حتى المقدور كسانى 
را به دايره دوستان خود راه دهيد كه در دنياى واقعى هم 
با آنها رابطه داريد، اما عليرغم اين نكته شايد تصوير 
او  پروفايل شخصى توجه شما را جلب مى كند و به 
درخواست دوستى مى دهيد ولى قبل از آن حتما به دو 

نكته توجه داشته باشيد .
اول اين كه عكس متعلق به خود شخص باشد (در اين 
مورد نمى توان 100 درصد مطمئن بود ولى راه هايى 
براى آن وجود دارد به طور مثال تصوير پروفايل را ذخيره 
را  تصوير  گوگل  تصوير  بخش جستجوى  در  و  كرده 
 وارد كنيد اگر عكس هاى مشابهى يافت شد احتمال

جعلى بودن عكى زياد است.)
دوم اين كه مطمئن باشيد در 90 درصد مواقع آدم ها در 
دنياى واقعى با تصويرشان خيلى متفاوتند ! خيلى!! دراين 
لحظه مى توانيم با لحن عادل فردوسى پور عزيز بگوييم 

(بله! چه مى كنه اين فتوشاپ!!)
ترين  اوليه  از  يكى  بازيگران  عكس  از  استفاده   -2 
راه هاى سوء استفاده در فضاى مجازى است مراقب اين 
نكته باشيد، بازيگران معموال در شبكه هاى اجتماعى 
(براى اضافه كردن  پروفايل  اكانت و  نه  دارند  صفحه 
مطمئن تر بازيگران دلخواه خودبه فهرست دوستان خود 
مى توانيد از طريق رسانه هاى مختلف آدرس صفحه 
يا اكانت آنها را يادداشت كنيد يا به سايت رسمى آنها 

مراجعه كنيد.)
معرف  نه   ! افرادند  از  نمادى  صرفا  ها  عكس   -3
شخصيت و حرفه ايشان. گاهى افرادى با ماشين هاى 
لوكس، ادوات موسيقى ، دوربين هاى مجهز و ... اقدام 
به درج تصوير مى كنندكه مى تواند به نوعى ظاهرسازى 
باشد (البته اين نكته را فراموش نكنيم در بعضى موارد 
 اين عكس ها با واقعيت مطابقت دارند اين تطابق را 
مى توان با نگاهى به ديگر تصاوير ، عالقه مندى و 

مطالب درج شده كامال متوجه شد)
ياسر سليمانى
soleimani_yaser@ yahoo.com

نقاشى  ساختمان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى  رجايى 8 - پالك 20    2312714 -09159617909 - تنگلى

آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى

امام خمينى (ره) : سربازان گمنام ما نام و نشان نمى خواهند.
روابط عمومى اداره كل اطالعات استان خراسان جنوبى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

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

رسولي

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

فروشگـاه
 ماهيـار

فروش فوق العاده انواع بلور و پالستيك 
از كارخونه به خونه  با نازل ترين قيمت

ميدان طالقانى ، نبش بهشتى 2
32226764 - 09120864256 - 09152694541

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
زيرزمين     طبقه   ، سادسى  پاساژ   ، جمهورى  خيابان   

32237782

برنج ايرانى شاليزار
 با تضمين پخت

عرضه مستقيم برنج شمال 
طارم هاشمى ، دم سياه ، فجر

برنج نيمه دانه
آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد

تلفن تماس: 32439899 -09151642047

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

نبش رجايى 2

 32310265
قربانى

رهگذر فكر نكن ، بخر   
 انواع شال و روسرى 

لباس زير   
  فقط و فقط 5 هزار تومان

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

آتيش بازى – تهيه كننده مرتضى  شايستهاكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس ها:

18:00  16:15   14:3020:00

32222636056تلفن:

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

صبح به صورت اجاره واگذار نمايد.

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»

نظر به اين كه در پرونده 917/93 اجرايى مبنى بر دستور فروش دعوى خانم طاهره پورحجى به طرفيت آقاى مهدى و كنيزرضا و بهروز 
شهرت همگى پورحاجى و محمدرضا مبين در اجراى دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 مورخ 93/4/26 از شعبه اول 

حقوقى در خصوص فروش پالك هاى ثبتى به شماره 2532 و پالك 1 فرعى از 4090 اصلى بخش يك بيرجند كه حسب نظريه كارشناس پالك ثبتى 
2532 اصلى بخش يك بيرجند واقع در بازار ملك روبروى پاساژ سادسى كه به متراژ حسب سند رسمى به ميزان 35 متر و نوزده دسيمتر مربع كه به مبلغ 
9/677/250/000 ريال (نه ميليارد و ششصد و هفتاد و هفت ميليون و دويست و پنجاه هزار ) و پالك ثبتى به شماره يك فرعى از 4090 فرعى بخش يك 
بيرجند واقع در خيابان جمهورى اسالمى 29 پالك 141 كه به ميزان عرصه و اعيان يك باب منزل به مساحت 168/54 يكصد و شصت و هشت متر و 
پنجاه و چهار دسيمتر مربع كه به مبلغ 4/213/500/000 ريال (چهار ميليارد و دويست و سيزده ميليون و پانصد هزار) ارزيابى شده است كه از طريق مزايده 
در روز سه شنبه مورخ 94/4/9 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى 
كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از  برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا 
يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در 

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

مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران



شنبه * 16 خرداد 1394 * شماره 3236 

رستوران مبتكر

يكى از غذاخورى هاى بين راه بر سر در ورودى با 
خط درشت نوشته بود:

شما در اين مكان غذا ميل بفرماييد، ما پول آن را از 
نوه شما دريافت خواهيم كرد. راننده اى با خواندن اين 

تابلو اتومبيلش را فوراً پارك كرد و وارد شد و ناهار 
مفصلى سفارش داد و نوش جان كرد. بعد از خوردن 
غذا سرش را پايين انداخت كه بيرون برود، ولى ديد 
باال جلويش سبز  بلند  با صورتحسابى  كه خدمتگزار 
شده است. با تعجب گفت: مگر شما ننوشته ايد كه 

پول غذا را از نوه من خواهيد گرفت؟!
پول  ما  قربان،  چرا  داد:  جواب  لبخند  با  خدمتگزار 
تان خواهيم گرفت، ولى  نوه  از  را  امروز شما  غذاى 

اين صورتحساب مال مرحوم پدربزرگ شماست

همه مختارند، اما انتخاب
 كه ناب و درست باشد، مختار بودن 

منحصر به فرد مي شود و ماندگار.

ضرب المثل جديد:
موش تو سوراخ نميرفت

 تف ميزد به دمش !

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

سعيد عندليب

زمان نمي تواند بلور اصل را كدر كند، 
مگر آن كه تو پيوسته برق 

انداختن آن را از ياد برده باشي.    

هرگز شخصيت خود را با فعاليت هاي
 شغلي مان نسنجيم، چراكه اگر چنين باشد، 
وقتي كار نمي كنيم، فاقد شخصيت هستيم

تصور كنيد كه به تازگى شغل تازه اى به شما پيشنهاد 
را  انعطاف پذيرى كافى  داده شده و شركت جديد هم 
دهد.  مى  نشان  خود  از  كارتان  به  آغاز  زمان  مورد  در 
سوالى كه مطرح مى شود اين است كه براى شروع شغل 
جديدتان به چه ميزان زمان نياز خواهيد داشت؟ و قصد 
داريد با آن زمان خالى چه كارى انجام دهيد؟متخصصان 
هفته  يك  كم  دست  كه  باورند  اين  بر  كار  و  كسب 
تعطيالت قبل از شروع كار جديد به شما امكان مى دهد 
تا از لحاظ روانى خود را براى فصلى تازه از زندگى حرفه 

اى تان آماده نماييد و به ذهن خود استراحت دهيد.
1- سازماندهى امور شخصى

پيش از آنكه در محل كار جديدتان استقرار يابيد، زندگى 
شخصى تان را سازماندهى كنيد تا استرس يك هفته 

نخست كارى خود را به حداقل ميزان ممكن برسانيد.
رابطه اين  در   Hired گروه  بنيانگذار  كان،   رايان 

مى گويد: «اگر تا آن زمان كارهاى انجام نشده زيادى 
در منزل داشته ايد كه ذهن تان را به خود مشغول كرده 
بود، وقت آن رسيده تا آن امور نيمه تمام را به سرانجام 

برسانيد.
2- رسيدگى به قرارهاى معوقه

«نقش  كتاب  مولف  و  كاريابى  مربى  سالپيتر،   مريم 
شبكه هاى اجتماعى در موفقيت» و «100 مكالمه براى 
موفقيت شغلى» در اين رابطه مى گويد، فاصله زمانى كه 
ميان ترك يك شغل و آغاز كار جديد وجود دارد بهترين 

زمان براى انجام معاينات پزشكى عقب افتاده و دريافت 
مرسوالتى است كه نيازمند حضور شما در منزل هستند. 
تمامى  انجام  براى  زمان  اين  از  توانيد  مى  عالوه  به 
كار جديدتان  از شروع  كه پس  كنيد  استفاده  كارهايى 

ديگر، فرصتى براى انجامشان نخواهيد داشت.
3- قطع ارتباط با فضاى مجازى

سارا ساتن فل، مدير عامل و بنيانگذار FlexJobs در 
اين حقيقت كه ديگر مجبور  رابطه مى گويد: «از  اين 
نيستيد در طول روز براى ديگران قابل دسترس باشيد 
يا دو روز، كارى به  ببريد و حداقل يك  بهره كافى را 

ايميل و فيسبوك خود نداشته باشيد.»
4- حفظ گروه هاى دوستى

كان مى گويد: «قبل از شروع يك شغل جديد، از فرصت 
به وجود آمده استفاده نموده و مطمئن شويد كه روابط 
دوستانه اى كه در محيط كارى قبلى تان ايجاد نموده ايد 

به قوت خود باقى هستند.
افرادى  با  تماس  اطالعات  كه  كنيد  حاصل  اطمينان 
كه در گذشته همكارتان بوده اند را داريد و برنامه اى 
جديد  كار  شروع  از  پس  آنها  با  مستمر  ديدار  براى   را 

تدوين نماييد.
5- بروز رسانى پروفايل در شبكه هاى اجتماعى

و  توئيتر  لينكدين،  هاى  اكانت  كه  شويد   مطمئن 
فيسبوك تان كامال به روز هستند و اطالعات مربوط به 

شركت جديد و سمت تازه خود را به آن اضافه نماييد.

6- حضور در جمع دوستان و خانواده
ساتان فل مى گويد: «ممكن است كه تا چند ماه پس از 
آغاز به كارتان در شركت جديد، فرصت صرف عصرانه 
توصيه  بنابراين  باشيد،  نداشته  را  آشنايان  و  دوستان   با 
و  مغتنم شمرده  را  آمده  به وجود  مى شود كه فرصت 

قرارى با آنها بگذاريد.
نيكل ويليامز يكى از كارشناسان لينكدين و مولف چندين 
كتاب پر فروش در مورد كاريابى نيز با تأييد اين مسأله 
مى گويد: «زمانى كه شغل تازه اى را شروع مى كنيد 
بايد انتظار داشته باشيد كه ساعت هاى كارى تان در ابتدا 
طوالنى تر باشند (دست كم چند ماه نخست كه اينگونه 
است)، لذا بهتر است كه تا آن موقع، بيشترين استفاده را 

از بودن در خانه ببريد.»
7- مسافرت

فرقى ندارد كه زمان تان يك شب باشد يا يك هفته، 
بهتر است كه براى تجديد قوا، ديدن مناظر جديد و بهره 
بردن از اوقات فراغتى كه برايتان پيش آمده سفرى هر 

چند كوتاه داشته باشيد.
8- تحقيق در مورد شركت جديد

در بازار كار بسيار رقابتى امروز، هر چه موقعيت شغلى 
شما باالتر باشد، در ماه هاى نخست فعاليت تان بيشتر 
تحت نظر قرار مى گيريد. به گفته كان، در شركت جديد 
از شما انتظار مى رود كه به جاى صرف زمان براى ياد 
گرفتن چند و چون كار، تمام وقت كار كنيد و آنجا را 

متحول نماييد.
از اين رو بهتر است كه تحقيقى در مورد صنعت و شركت 
آينده خود انجام دهيد و تا آنجا كه مى توانيد در مورد 
پست جديد تان و تيمى كه قرار است با آنها كار كنيد 

اطالعات جمع نماييد.
9- تعيين اهداف كوتاه مدت شخصى و حرفه اى

فكر كنيد كه مى خواهيد از زمان شروع كار جديد چه 
كالى  گفته  به  نماييد.  اعمال  خود  رويه  در  را  تغييراتى 
 Flex+Strategy ويليامز يوست مدير عامل شركت
Group و Work+Life Fit, Inc، وبالگ نويس 
و مولف «تغيير آفرين باشيد: كارى كنيد كه آنچه دوست 
داريد هر روز برايتان اتفاق بيافتد» در اين رابطه مى گويد: 
«آيا در نظر داريد كه با شروع كار جديد، كمى زودتر از 
خواب بيدار شده و دو روز از هفته را به باشگاه برويد؟ آيا 
در نظر داريد ماهى يك بار با دوستان قبلى خود خارج 
از شركت ناهار بخوريد؟ از اين زمان براى برنامه ريزى 

استفاده نماييد.
10- تفكر در مورد اهداف بلند مدت

در طول اوقات فراغت خود، به اين بيانديشيد كه در نظر 
داريد به كجا برسيد. دوست داريد در 5 سال آينده كجا 
باشيد؟ در 10 سال آينده چطور؟ به گفته كان، با فكر 
كردن در مورد آينده، از همان روز نخست شروع به كار، 

در مسير صحيح قرار خواهيد گرفت.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  
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حديث روز  

خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد و بدانيد كه خداوند دعارا از قلب غافل بي خبر نمي پذيرد .
پيامبر (ص)

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

افقي: 1-  گياه آپارتماني- نام قديم 
شركت  ساز-  زين    -2 اندونزي 
و  نقليه  وسايط  سازنده  سوئدي 
قطعات آن- چيني در جامه زنانه 3-  
سفره- از دست رفته-جانشينان 4- 
اشاره به نزديك- مخفف شاد- لزوم 
امري- سبزي خوردني 5-  سايه- 
چراغ   -6 روسي   غذاي  آرزومند- 
نفتي- به دست آوردن- فتنه  7-  
ناله- پايتخت مولداوي- پستانداري 
گل  تيره  از  درختي    -8 دار   سم 
سرخيان- عصبي- يكي از كشنده 
وسوسه-   -9 هار  ويروس  ترين 
تيم  عضو    -10 خاتمر  دبستاني- 
فوتبال- از مشتقات شير- نمازهاي 
مستحبي 11-  سرود ملي ونزوئال- 
همسر فرنگيس- نشانه اسم مصدر 
12- سنگ زيرين آسيا در كشاكش 
سخت  گل  پاكيزه-  و  پاك  دهر- 
  -13 ذره  كوچكترين  پخته-  و 
گريزان- خودرو جنگي- 14-  دقت 
بين  زينتي-  سراميك  بيمارگونه- 
15- يكي از صنايع دستي- نوعي 

بيماري كم خوني شديد

ساخته  فيلمي  عمودي:1- 

دخترانه  نام  مهرجويي-  داريوش 
برند  معروفترين  ميل-    -2
رسم  ورزشي-  وسايل  و  البسه 
رهبر  سنگربندي-   -3 كننده 
حزب- وداع  4-  شگفتي، شوق- 
نظير- ضميرجمع- تنگه 5-  عدد 
تشبيه  ادات  همنشين-  ترتيبي- 
رسانايي  عملي سنجش  واحد    -6
ميانجيگري  نفت-  سازمان  برق- 
7-  حرف اول- شهري در استان 
  -8 ورزشها   از  جنوبي-  خراسان 

ساز  اي  گونه  حيا-  شدن-  واقع 
به  هاي  واژ  زردك-   -9 بادي 
نشانه دلسوزي- به معني محصول 
حرف  زائرين-  گرديدن-    -10
ربط  11-  پنهان كردن- خوشخو 
واژه   -12 فرانسه  شهر  پاكدل-  و 
آگاهي- دروازه- رنگ كبود- مرغ 
جنوب  در  كشوري    -13 سعادت 
آفريقا- سايت معروف- مونس14- 
رشته پهن- برنج پوست دار- تمام 
كردن 15-  چربي گوسفند- تكني

جدول 3236

پاسخ جدول 3235
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گنهاشىپىلاباال1
رارساىتاتردنب2
دنسمهگربرواب3
شوىجنراكوتوا4
گنامگساوىرهم5
اوبعكملهاتمى6
هارهنامنودار7
انىبگرهاششوغا8
بتارمارماسنال9
ىضىعبتىدكتزم10
دپلاونمكنابو11
روموسوراىزرم12
لاپنتكاملبون13
سكىالادملواسى14
هىوپاشفىىاتشان15

وضعيت جسمى خود را در نظر بگيريد

و  پرت  حواس  عصبانى،  خسته،  كه  زمان هايى  در 
شتاب زده هستيد درس نخوانيد. زمانى كه مغز انسان 
اطالعات  اسفنج  يك  مانند  است،  آرامش  حالت  در 
داريد،  استرس  كه  زمانى  برعكس  را جذب مى كند، 
در  زيرا  است،  فايده  بى  يادگيرى  براى  شما  تالش 
چنين حالتى مغز اطالعات را دفع مى كند. هيچگاه در 
زمانى كه فكر شما به چيزهاى ديگرى مشغول است، 
خود را مجبور به درس خواندن و يادگيرى نكنيد، اين 
كار چيزى جز اتالف وقت نيست. توصيه مى شود كه 
نتيجه ى كنكور و حرف مردم  و   به حواشى كنكور 

و دركل،موارد استرس زا فكر نكنيد.

تراويس: تنهايى همه عمر با من بوده ... همه جا ... 
توى  ماشين ها، پياده روها ، مغازه ها، همه جا... 

راه فرارى نيست، من مرد تنهاى خدا هستم !

ديالوگ  رابرت دنيرو در راننده تاكسى

* روز را با خنده شروع كن تا زندگى با خنده
 در دستانت شكوفا شود

* پايان دادن به گفتگوهاى درون
 يعنى رسيدن به ارامش

* اگر به دنبال دوست بى عيب بگرديم هيچ وقت 
دوستى نخواهيم داشت

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

پيامك روز 

فالش بك

10 كارى كه بايد قبل از شاغل شدن انجام دهيد

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

فروش مغازه  تايپ و تكثير با موقعيت عالى و 
7 سال سابقه كار به قيمت بسيار پايين ، نقد و 
مدت يا معاوضه با ماشين  09374120696

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

 تعدادى مدرس زبان 
براى همكارى نيازمنديم.

09010213102 - 09335615340

يك همكار خانم آشنا به مسايل حسابدارى 
 به صورت دو شيفت (1-8) و (4-6) 

با حقوق 250000 تومان    32211999

نيروى نظافتى خانم براى شركت نظافتى 
نيازمنديم.    شهدا 3- مجتمع قائم 
طبقه دوم واحد 4      32232860

تعدادى خانم آشنا به امور ساختمانى 
براى بازاريابى تلفنى با روابط عمومى 

باال نيازمنديم.
آدرس: مدرس 66– ساختمان مرواريد  

طبقه دوم
32436258

 تعدادى خانم ترجيحا مجرد 
براى كار در پيتزا فروشى 
(شيفت شب) نيازمنديم.

منشى ، نيروى ساده و ماهر
32441200 - 09158619030

 تعدادى بازارياب حرفه اى 
مرتبط به امور ساختمانى نيازمنديم.
آدرس: مدرس 66- ساختمان 

مرواريد - طبقه دوم
32436258

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    
 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

آگهى استخدام

شركت شاهسوند پخش فراز
براى تكميل كادر فروش و توسعه و بازآفرينى شبكه فروش خود بازارياب با تجربه 

 كافى در امور بازاريابى با حداقل مدرك تحصيلى ديپلم استخدام مى نمايد. 

عالقه مندان از تاريخ درج آگهى به مدت يك هفته از ساعت 8 صبح الى 12 به دفتر 

شركت واقع در توحيد 16 مراجعه و يا با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرمايند.

شماره دفتر: 05632433398         09155610365 - محمد على جعفرى

پيش فروش واحد مسكونى در بهترين 
نقطه بيرجند با شرايط استثنايى

32212553 - 09155621006

ساختمان 3 الى 4 طبقه در محدوده 
ابوذر به سمت جنوب شهر حداقل 
زيربنا براى هر واحد 150 مترمربع 

براى اجاره  نيازمنديم.
09156642389

 فروش فورى 
دو موتور برق 5500 

 يك موتور برق 8500 نو  
يك موتور برق و جوش گازوئيلى

09155618190

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
واگذار مى شود.

09128460511

 چهار ديوارى به همراه آب و برق و نما 
شده براى سفره خانه سنتى ، كارواش 

و ... رهن و اجاره داده مى شود.
حاشيه خيابان قدس - معلم

09155621006
32212553

اتومبيل تصادفى يا چپى را با باالترين 
قيمت  نقد خريداريم.  09159647685

قابل توجه ادارات و شركت ها 
چاپ A4 ، تيراژ باال /39 تومان   

09364115838-32439867 چاپ مهر

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

09151636052

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان

www.asbirjand.ir حاشيه پاسداران 15

آرايشگاه زنانه با لوازم واگذار 
مى شود. با نازل ترين قيمت

09156047004

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

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

تلفن: 09151676268-32322802

استخدام بازرگانى مرواريد نگين دربند
شرايطمدركسابقهتعدادعنوان شغل

سرپرست  
فروش

3 سال 2
بازاريابى

حداقل 
ديپلم

آشنا به فروش مويرگى در منطقه 
ضامن معتبر

بازارياب  
مويرگى

حداقل -20
ديپلم

حداكثر سن 40 سال - ضامن معتبر  
روابط عمومى باال

حسابدارى

 فروش

ليسانس يك سال2
حسابدارى

ترجيحا خانم با روابط عمومى باال
آشنايى با نرم افزارهاى آفيس

منشى و 
اپراتور

خانم- مسلط به امور ادارى و نرم افزارهاى آفيسليسانس11



شنبه* 16 خرداد 1394 *شماره 3236 

اخبار ورزشى

سالمت نيوز: براى درمان خشكى پوست مى توان از كرم هاى نرم كننده استفاده كرد؛ البته بايد دقت داشت كه اين كرم ها و لوسيون ها پايه روغنى نداشته 
باشند. لوسيون هاى نرم كننده حاوى گليسيرين نيز براى پوست هاى خشك مناسبند. همچنين مصرف كرم ضد آفتاب در روزهاى آفتابى براى داشتن پوستى 
شاداب قابل استفاده است و بهتر است يك اليه نازك روى پوست صورت و دستها زده شود و نيم ساعت قبل از خارج شدن از منزل استفاده شود. 

روش هايى براى رفع خشكى پوست

چند دليل عالي براي مصرف «موز» 

قدس آنالين: به عقيده متخصصان تغذيه موز 
زيرا  گرفت  نظر  در  سبك  غذاي  يك  بايد  را 

در  را  مدت  طوالني  و  سريع  سيري  احساس 
پي دارد. بي درنگ موز يكي از خوراكي هاي 
مورد تاييد شب است چنانچه بعضي از پزشكان 
توصيه مي كنند يك ساعت قبل از خواب ميل 
شود تا به بهتر خوابيدن كمك كند. موز را بايد 

زيرا  دانست  بارداري  دوران  در  مفيد  اي  ميوه 
براي رفع بسياري از ناراحتي هاي خفيف اين 
است  آهن  از  سرشار  موز  است.  موثر  دوران 
آهن  فقر   از  ناشي  بروز خطر كم خوني  از  كه 
پيشگيري مي كند. جالب است بدانيد كه موز 

غني ترين ميوه از نظر ويتامين B6 است.

ماست ضد سرطان كبد است 

نشان مى دهد كه مصرف  تحقيقات  شهرخبر: 
از  ماست  مانند  ترش  و  شده  تخمير  لبنيات 

سرطان كبد پيشگيرى مى كند. بر اساس اين 
مطالعه فعاليت باكترى ها و توليد اسيد الكتيك 

مكانيسم خاصيت ضدسرطانى ماست مى باشد.

3 خطايي كه حين مسواك زدن 
مرتكب مي شويم! 

سالمانه: به عقيده كارشناسان يكي از خطاهاي 
شايع مسواك زدن، زماني كوتاهي است كه براي 
اين كار اختصاص داده مي شود. براي اينكه به 
خوبي دندان هايتان را مسواك بزنيد بايد حدود 
دو دقيقه وقت براي اين كار صرف كنيد. آيا از 
آن دسته افرادي هستيد كه تصور مي كنند هر 
چه بيشتر مسواك را فشار دهند دندان ها بهتر 
اشتباه  متاسفانه  بگوييم  بايد  شوند؟  مي   تميز 
مي كنيد. به كار بردن انرژي زياد در حين مسواك 
زدن از آن دسته خطاهاي رايجي است كه تمام 
 مراجعين به دندان پزشكان مرتكب مي شوند. 
 فشار دادن مسواك روي دندان ها باعث مي شود 
بافت لثه ها از دندان ها فاصله بگيرد و از بين 
برود.زياده روي در خمير دندان في نفسه آسيبي 
به دندان ها نمي زند اما امكان دارد به خاطر 
باشد  كف  از  پر  دهانتان  نداريد  دوست  اينكه 
زمان مسواك زدن را كوتاه كنيد. براي كودكان 

براي  و  كافيست  دندان  خمير  از  نازكي  اليه 
بزرگساالن اندازه يك نخود يا تيله بس است.

فوايد نوشيدن آب گوجه  فرنگى
 

يك  نوشيدن  كه  مى دانيد  آيا  نيوز:  سالمت 
ارتقاى  ليوان آب گوجه  فرنگى تأثير زيادى در 
سالمتى دارد. گوجه فرنگى براى تصفيه  خون و 
التهاب، خستگى  ايجاد  باعث  كه  دفع سمومى 
است. مفيد  بسيار  مى شود  بدن  در  سنگينى  و 
مصرف منظم آب گوجه فرنگى در اولين ساعات 

روز به همراه يك صبحانه  متنوع و كامل به شما 
كمك مى كند كه روز با نشاطى را شروع كنيد 
كمك  صبحانه  در  گوجه فرنگى  آب  گنجاندن 
زيادى به مقابله با يبوست مى كند. يادتان باشد 

كه آب گوجه فرنگى خواص فوق العاده اى براى 
افراد مبتال به ديابت دارد. به خاطر اينكه به طور 
موثرى به كنترل قند خون كمك مى كند. اين 
را تقويت  بدنتان  ايمنى  نوشيدنى سالم سيستم 
برابر  در  را  بدنتان  دفاعى  قدرت  و  مى كند 
و  سرماخوردگى  آنفلوانزا،  عفونى،  بيمارى هاى 

غيره باال مى برد. نوشيدن روزانه  يك ليوان آب 
گوجه فرنگى بهترين درمان و زيباكننده  پوست 
است. به خاطر اينكه سرشار از ليكوپن مى باشد. 

ليمو ترش و يك دنيا خاصيت 

كننده  تقويت  ماده  يك  ترش  ليمو  شهرخبر: 
افزايش سالمتى، طراوت،  زيبايى است و باعث 
مانع  شود.  مى  حيات  نيروى  و  جوانى  شادابى، 
زودرس  پيرى  و  پوست  چروك  و  شدن   شل 
 مى شود. براى پاكسازى لكه هاى پوستى مى توانيد 
آب ليمو ترش را روى پوست بماليد و از شب تا صبح 
روى پوست بماند، همچنين از عصاره ليمو ترش با 
گليسيرين مى توانيد خستگى پوست و ترك هاى 
پوست را از بين ببريد. اگر تمايل داريد موهايتان 
شفاف و درخشان شود كافيست مقدارى ليمو ترش 
تازه با آب سرد تركيب كنيد و روى موها بريزيد 
و سپس موها را بشوييد. همچنين آب ليمو ترش 
كه ماده اى خنك كننده (سرد كننده) است باعث 
از بين بردن سموم ميكروب بيمارى هايى مانند 
 ديفترى، حصبه و برخى امراض مهلك و خطرناك 
مى شود؛ ترشح صفرا را افزايش مى دهد و در رفع 
يرقان(زردى) و دفع سنگ هاى كوچكى كه در 

مجارى ادرار گير مى كنند، موثر است.  

ليمو ترش و يك دنيا خاصيت 

دعواى خانوادگى با قتل
 پدر و مادر پايان يافت 

باشگاه خبرنگاران: اعضاى خانواده اى در شهر ايالم با 
يكديگر اختالف پيدا مى كنند كه با حضور در كالنترى 
منجر به حل و فصل ماجرا مى شود. پس از مراجعه به 
 منزل دوباره ميان اعضاى خانواده درگيرى ايجاد مى شود 
كه در اين ميان پدر خانواده با چاقو همسر خود را به قتل 
مى رساند. پيش از اين ماجرا فرزند پسر خانواده در حمايت 
از مادر خود با پدر درگير مى شود كه در نتيجه تيراندازى 
ميان آنها پدر جان خود را از دست مى دهد. نظرى معاون 
اجتماعى فرماندهى انتظامى ايالم گفت: در اين درگيرى 

پسر خانواده نيز در اثر اصابت گلوله زخمى شده است.

3 مرد تبهكار شكارچى 
طالجات دختر بچه ها 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان بانه از 
دستگير شدن سه مرد جوان به اتهام سرقت طالجات 
يك دختر بچه 6 ساله خبر داد. سرهنگ اكبرى افزود: 
اين متهمان كه اهل و ساكن يكى از استان هاى شمالى 
كردستان هستند، با كار اطالعاتى دقيق و اقدام به موقع 
ماموران و در حاليكه با استفاده از يك دستگاه پرايد در 
حال خروج از استان بودند شناسايى و دستگير شدند. وى 
 ضمن اشاره به كشف طال و زيورآالت مسروقه از خودروى 
متهمان، تصريح كرد: متهمان در تحقيقات به عمل آمده 

صراحتاً به بزه انتسابى اعتراف كردند.

جاسازى «پيش سازهاى مرگ» 
در ماشين لباسشويى 

باشگاه خبرنگاران: بر اساس گزارش يكي از انبارداران 
يكى از شركت هاى مسافربرى مبنى بر اينكه در داخل 
شده  جاساز  مشكوكى  بسته هاى  لباسشويى  ماشين 
غرب  209پايانه  كالنترى  ماموران  بالفاصله  است، 
تهران به انبار مذكور اعزام شدند. پس از بررسي هاى 
بعمل آمده تعداد 8 بسته پالستيك سياه حاوى 80 
كيلوگرم مواد (پيش سازه مواد روان گردان شيشه) كه 
بطور ماهرانه در زير موتور و داخل ماشين لباسشويى 
جاساز شده بود كشف و ضبط گرديد. در ادامه دو نفر 

از عاملين شناسايى و دستگير شدند.

«دريافت شارژ بيشتر» ترفند 
كالهبردارى هاى مجازى پسر شياد 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فضاي توليد وتبادل 
اطالعات فرماندهي انتظامي همدان گفت: در پي رصد 
فتا،  پليس  كارشناسان  توسط  مستمر فضاي مجازي 
پروفايلي با محتواي كالهبرداري در يكي از شبكه هاي 
اجتماعي تحت موبايل شناسايي شد. سرهنگ اميني 
افزود: گرداننده اين پروفايل با عنوان اغواكننده «دريافت 
شارژ بيشتر» سعي در فريب شهروندان داشت. با انجام 
اقدامات فني فردي با هويت معلوم شناسايي و دستگير 
شد. سرهنگ اميني گفت: متهم در بازجويي فني ، به 

بزه ارتكابي اقرار كرد . 

دزدى از ساختمان هاى نيمه كاره 
براى تامين هزينه مواد 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان بهارستان 
گفت: در پى كسب خبرى مبنى بر چند فقره سرقت از 
ساختمان هاى نيمه كاره در منطقه، مراتب در دستور كار 
ماموران قرار گرفت. سرهنگ عبدالمالكى افزود: ماموران 
حين گشت زنى به دو نفر كه در حال حمل حدود 60 
كيلوگرم ميلگرد در قطعات بريده شده 30 سانتى داخل 
گونى بودند مشكوك شدند. شواهد و مدارك نشان مى 
داد كه هر دو نفر، از سارقان حرفه اى ساختمان هاى نيمه 
كاره باشند كه در نهايت در تحقيقات پليسى به 9 فقره 

سرقت براى تامين هزينه مواد مخدر اعتراف كردند.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

برگزارى مسابقه تيراندازى
 به مناسبت فتح خرمشهر

به مناسبت نكوداشت فتح خرمشهر، مسابقه تيراندازى 
بين پرسنل اداره كل استاندارد خراسان جنوبى با هدف 
ايجاد تقويت روحيه ورزشى و نشاط در سالن هيئت 
اداره  ورزش  مسئول  گرديد.  برگزار  استان  تيراندازى 
با  تيراندازى  مسابقات  دوره  اين  افزود:  استاندارد  كل 
اسلحه تپانچه بادى در بين پرسنل اداره كل استاندارد با 
همراهى خانواده هاى آنان در دو بخش زنان و مردان، 
با همكارى هيئت تيراندازى استان برگزار شد كه در 
پايان از برترين ها تقدير شد. بنابراين گزارش در بخش 
مردان، احسان ساجديفر، هادى عباسى و محمد حسين 
شيخ زاده به ترتيب حائز رتبه اول تا سوم شدند و در 
بخش زنان، افسانه عرفانيان مقام اول را كسب كرد، 
خانم اعتبار دوم شد و حديثه مالكى و رضوان شيخ زاده 

مشتركا مقام سوم را بدست آوردند.

 فوتبال ايران همچنان در صدر آسيا

ايرنا: تيم ملى فوتبال ايران در جديد ترين رده بندى 
فدراسيون بين المللى فوتبال ( فيفا) با يك رده سقوط 
در رده چهل و يكم تيم هاى جهان قرار گرفت، اما 
همچنان در صدر تيم هاى ملى فوتبال در آسيا قرار 
دارد. اين تيم با وجود سقوط يك پله اى در رده بندى 

كلى، همچنان برترين تيم قاره آسياست.

روشن: سى موندى گزينه نهايى
 براى هدايت استقالل است 

باشگاه  جديد  مربى  سر  معرفى  كميته  عضو  ايرنا: 
استقالل گفت: با تصميم اعضا، برناندو سى موندى 
مربى فرانسوى به عنوان گزينه نهايى براى هدايت 
 آبى پوشان انتخاب شد. حسن روشن افزود: گزينه هاى 
قرار  نفره  پنج  گروه  بررسى  مورد  زيادى  خارجى 
گرفتند و دو گزينه قطعى شدند كه در نهايت تمامى 

اعضا به برناندو سى موندى راى دادند.

نژادفالح: تهديد برانكو جدى نيست 
و به ايران برمى گردد  

ايسنا: قائم مقام باشگاه پرسپوليس گفت: برانكو با ما 
قرارداد دارد و نمى تواند با باشگاه ديگرى مذاكره كند 
و تهديد او را جدى نمى دانم. نژاد فالح  اظها ر كرد: به 
او حق مى دهم كه به دنبال دريافت مطالباتش باشد. 
ان شا ء ا... مطالبات برانكو را پرداخت مى كنيم تا او هم 

به ايران برگردد و كارش را انجام دهد. 

پرسپوليس به مصاف اينترميالن مى رود

مهر: با پيشنهاد يك حامى مالى و در صورت توافق 
مصاف  به  دوستانه  ديدار  يك  در  پرسپوليس  نهايى، 

اينترميالن ايتاليا خواهد رفت. 

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل

   09158076574- نظرى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

 نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 

به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 

09155610262- سيد مهدى فاطمى

نيازمنــديم
2 نفر همكار خانم در زمينه امور دفترى مسلط به كامپيوتر 

با سابقه كارى براى شيفت ادارى
32437627 -09217025808

  بنگاه  قالب بتن 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى
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فرمانده ناحيه مقاومت بسيج بيرجند با بيان اينكه هشت دستگاه اتوبوس به مرقد امام (ره) از بيرجند اعزام شدند، گفت: به دليل عدم فراهم آورى امكانات از ثبت نام 
جمع كثيرى از مردم خوددارى شد. اسماعيلى با بيان اينكه حضرت امام  خمينى (ره) در ايران و بسيارى از كشورهاى ديگر مورد احترام قرار مى گيرد، بيان كرد: 

بعد از گذشت نزديك به 30 سال در مراسم ارتحال بين يك ميليون و  300 هزار تا 2 ميليون زائر از ايران و كشورهاى ديگر حضور دارند.

ترخيص وسائط نقليه توقيفىاعزام 8 دستگاه اتوبوس زائر به مرقد امام (ره)/كمبود امكانات مانع اعزام بيشتر شد
 به مناسبت نيمه شعبان در استان

خراسان  انتظامى  فرمانده 
مساعدت  از  جنوبى 
انتظامى  فرماندهى 
در  جنوبى  خراسان 
خودروهاى  ترخيص 
توقيفى به مناسبت ميالد 
ولى  حضرت  سعادت  با 

عصر (عج) خبر داد . سرتيپ دوم خليل واعظى در اين 
خصوص  گفت : دارندگان وسائط نقليه عمومى كه به 
دليل تخلفات رانندگى در پاركينگ هاى سطح استان 
قضايى  مقام  توسط  دستور  فاقد  و  اند  شده  توقيف 
هستند مى توانند از روز نيمه شعبان به مدت ده روز 
با مراجعه به واحد ترخيص پليس راهنمايى و رانندگى 
و پليس راه استان و شهرستان ها از مساعدت نيروى 
انتظامى در ترخيص خودرو و موتورسيكلت بهره مند 
شوند .وى خاطر نشان كرد مهلت اعالم شده ده روز 

خواهد بود و تمديد نخواهد شد .

اداره كل اوقاف استان رتبه سوم كشور
  در اجراى برنامه ابالغى

 در ششمين مجمع سراسرى مديران و مسئوالن اوقاف 
استان خراسان  امور خيريه  اوقاف و  اداره كل  كشور، 
جنوبى رتبه «سوم» كشور را در راستاى اجراى برنامه 
ابالغى سال 93 در بين ادارات كل اوقاف و امور خيريه 
كشور كسب كرد. هر ساله عملكرد كليه ادارات اوقاف، 
ستاد  توسط  هاى شهرستانى  مجموعه  و  ها  معاونت 
ارزيابى عملكرد سازمان  و  بازرسى  اداره كل  بازرسى 
اوقاف و امور خيريه كشور  مورد ارزيابى قرار مى گيرد 

و نقاط قوت و ضعف آن ها بررسى شود.

كلنگ اولين زينبيه هيئت آزادگان كشور 
در شهرستان بيرجند زده شد

گفت:  بيرجند  آزادگان  هيئت  مسئول   - خاورستان 
كلنگ اولين زينبيه هيئت آزادگان كشور در بيرجند زده 
شد اما انتظار داشتيم آقاى ابوترابى، نائب رئيس اول 

مجلس شوراى اسالمى در اين مراسم حضور داشته 
باشند. رخشانى  گفت: در ماه شعبان و در آستانه والدت 
امام زمان(عج) تصميم گرفتيم كه كلنگ زنى اين مكان 
آزادگان  هيئت  زينبيه  نام  به  را  آن  و  دهيم  انجام  را 
دراستان هاى  كرد:  اضافه  كرديم.رخشانى  نامگذارى 
جرات  به  اما  دارد  وجود  آزادگان  هيئت  هم  ديگر 
مى توان گفت تنها هيئتى كه با اين حجم در مسائل 
مختلف كار مى كند هيئت آزادگان بيرجند است و ساير 

هيئت ها بيشتر در برگزارى دعاها فعاليت دارند.

پاسگاه انتظامى شاهرخت افتتاح شد

زيركوه  شهرستان  شاهرخت  انتظامى  نيروى  پاسگاه 
افتتاح شد و فرمانده نيروى انتظامى خراسان جنوبى هم 
از مرزنشينان زيركوه تقدير كرد. اين  پاسگاه انتظامى 
با حضور خانواده شهداى انتظامى، جمعى از مسئوالن 
و اقشار مختلف مردم در زمينى به مساحت 3 هزار متر 
مربع و زيربناى 380 متر با اعتبارى بالغ بر 7 ميليارد و 

500 ميليون ريال افتتاح و به بهره بردارى رسيد.

عبادى: چتر گسترده امنيتى وزارت 
اطالعات سبب اقتدار كشور شده است

نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف با بيان اينكه 
اقتدار  سبب  اطالعات  وزارت  امنيتى  گسترده  چتر 
تالش  و  همت  با  امروز  گفت:  است  شده  كشور 
سربازان گمنام امام زمان(عج) هيچ گروه تروريستى 
عمليات هاى  ايران  در  نمى تواند  داعش  حتى  و 

گسترده  امنيتى  چتر  از  يا  و  دهد  انجام  خرابكارانه 
داشت:  اذعان  عبادى  كند.  عبور  اطالعات  وزارت 
ايران به گفته خيلى از مقامات امنيتى نظامى خارجى 
تنها كشورى در خاورميانه و منطقه است كه از جهت 
هيچ  به  متكى  و  ايستاده  خودش  پاى  روى  امنيتى 

كشورى نيست.

حمايت از نخبگان در حد شعار باقى نماند

در  مجلس  در  مردم  نماينده  عبادى  حجت االسالم 
ديدار با محمد امين خليلى نخبه نوجوان كشور و استان 
خراسان جنوبى خواستار حمايت از نخبگان شد و تاكيد 
كرد اين موضوع نبايد در حد شعار باقى بماند. وى افزود: 
ما در آموزش و پرورش هنوز حرف براى گفتن داريم 
و بايد توجه داشت كه آينده كشور در دست نخبگان 
است.محمد امين خليلى نخبه نوجوان استان خراسان 
جنوبى نيز در اين ديدار گفت: مرحله اول آزمون المپياد 
جهانى 28 فروردين با حضور 24 كشور در تهران برگزار 
و در دانشگاه كانادا نيز تصحيح شد. وى افزود: از استان 
خراسان جنوبى تنها دو نفر بوديم و براى مرحله دوم 
آماده  برگزار خواهد شد  كه مهرماه در دانشگاه كانادا 
مى شويم. اين نخبه استان بيان كرد: آموزش و پرورش 

هنوز كمكى در اين ارتباط به ما نكرده است.

افزايش 17 درصدى مراجعان به 
آبگرم معدنى فردوس در ارديبهشت ماه

مديرعامل منطقه نمونه گردشگرى آبگرم معدنى هالل 
فردوس از افزايش 17 درصدى تعداد مراجعان به اين 
مجموعه در ارديبهشت ماه سال جارى خبر داد. حسين 
اكبرى در گفت وگو با فارس اظهار كرد: در ارديبهشت  
سال جارى بيش از پنج هزار و 673 خودرو وارد منطقه 
گردشگرى آبگرم معدنى هالل فردوس شده است و 
بيش از 28 هزار و 300 نفر نيز از امكانات و خدمات اين 

مجتمع بهره مند شده اند.

صدور گواهينامه مهارت فنى
 براى 1300 نفر در شهرستان فردوس

فردوس  رادمرد  شهيد  حرفه اى  و  فنى  مركز  رئيس 
از صدور گواهينامه مهارت فنى براى تعداد يك هزار 
و 347 نفر در اين شهرستان خبر داد. حسن يعقوبى  
در گفت وگو با فارس اظهار كرد: در حال حاضر در 
 ،  plc و  برق  شامل  كارگاه  چهار  تعداد  مركز  اين 
براى  ساختمان  صنعت  و  جوشكارى  اتومكانيك، 
برادران، فعال است كه اين كارگاه ها قابليت اجراى 

51 حرفه آموزشى را نيز دارد. 

كمبود اعتبار مشكل پيش روى پارك موزه 
دفاع مقدس خراسان جنوبى 

مديركل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
خراسان جنوبى گفت: كمبود اعتبار مشكل پيش روى 
پارك موزه دفاع مقدس خراسان جنوبى  است. مجنونى 
در گفت و گو با ايسنا گفت: در حال حاضر بيش از 10 
هزار عنوان كتاب در حوزه دفاع مقدس به چاپ رسيده 
كه دراستان توانسته ايم 5 هزار و 800 جلد كتاب در قالب 
3 هزار و 800 عنوان را در كتابخانه تخصصى انقالب و 
دفاع مقدس، اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
كنيم. مجنونى درخصوص  آورى  استان جمع  مقدس 
وضعيت پارك موزه دفاع مقدس استان گفت: اين پارك 
موزه در مساحت 32 هكتار ساخته خواهد شد كه هم 
اكنون اجراى اين پروژه در مرحله فونداسيون ساختمان 
است.وى با بيان اينكه تاكنون 700 ميليون تومان در اين 
خصوص هزينه شده است، خاطر نشان كرد: پيش بينى 
مى شود در سال 96 همزمان با گنگره شهداى استان فاز 

اول آن به پايان برسد.

پرداخت بيش از 1 ميليارد تومان تسهيالت 
به متقاضيان اشتغال در درميان

معاون سياسى اجتماعى فرماندار درميان گفت: در سال 
گذشته يك ميليارد و 175 ميليون تومان تسهيالت به 
متقاضيان اشتغال در شهرستان درميان پرداخت شد. 
اشتغال  كارگروه  نشست  در  عربشاهى  محمد حسين 
درميان اظهار كرد: اين تسهيالت در قالب طرح هاى 
مشاغل خانگى ، خوداشتغالى و كارفرمايى به متقاضيان 

پرداخت شده است.

بازديد مدير كل امور اقتصادى و دارايى
 و ذيحسابان ادارات كل استان 

از منطقه حفاظت شده سربيشه و درميان

در آستانه گراميداشت هفته محيط زيست و در راستاى 
اشاعه فرهنگ محيط زيست و معرفى پتانسيل هاى 
كل  ،مدير  درميان  و  سربيشه  شده  حفاظت  منطقه 
ذيحسابان  به همراه  استان  دارايى  و  اقتصادى  امور 
ادارت كل استان از اين منطقه بازديد كردند. ارشادى 
شهرستان  زيست  محيط  حفاظت  نمايندگى  رئيس 
سربيشه با اعالم اين خبر گفت: ضمن مشاهده حيات 
وحش در طبيعت اين منطقه،از زيرساخت ها،امكانات 
منطقه  اين  زيست  پاسگاه هاى محيط  تجهيزات  و 

بازديد به عمل آمد.

نماينده بعثه رهبرى در استان : استكبار مى خواهد 
با تحريف دين به مقاصد خود برسد

 
: استان گفت  بعثه مقام معظم رهبرى در   نماينده 

و  دين  مرموزين  مخالفان،  پنهان  دست هاى 
مستكبران در تحريف دين موثر بوده است و آن ها 
اصلى  مقاصد  به  با تحريف دين  داشتند كه  قصد 
به  اين كه دشمن  به  اشاره  با  اوحدى  برسند.  خود 

دنبال از بين بردن واژه ها و مفاهيم اصلى دين چون عدالت، اهل بيت، 
حج ابراهيمى و شهادت است؛ تصريح كرد: استكبار مى خواهد با به كنار 
شود.وى  آن ها  سپردن  فراموشى  به  موجب  ارزشمند،  مفاهيم  اين  زدن 
حيات دين را پاسدارى از ارزش هاى اصيل و زدودن آن از خارها و مبانى 
تهديد كننده دانست و افزود: مذهب به عنوان مكتبى الهى نمى تواند از 

حوادث بركنار بماند و پاسخ مناسبى به اين حوادث خواهد داد.

امام جمعه بشرويه :  قيام 15 خرداد مهمترين 
رخداد در راستاى بصيرت افزايى ملت بود

 
خرداد   15 قيام  بشرويه  شهرستان  جمعه  امام 
 22 در  ايران  اسالمى  انقالب  پيروزى  سرآغاز  را 
رخداد  مهمترين  قيام  اين  گفت:  و  دانست  بهمن 
است.  بوده  ملت  افزايى  بصيرت  راستاى   در 
اينكه  به  اشاره  با  الدين  شمس  االسالم  حجت 

شده  گرفته  نظر  در  اسالمى  ايران  ملت  برابر  در  متعددى  هاى  توطئه 
و  وحدت  امروز  گفت:  است،  كرده  خنثى  را  آنها  ايران  ملت  همواره  اما 
انسجام ملت يك پشتوانه قوى در مذاكرات 1+5 است.وى عنوان كرد:در 
اين مذاكرات در يك طرف كشورهاى قوى و يك طرف نيز جمهورى 
اسالمى ايران با پرچم مكتب واليت اهل بيت(ع) بوده كه نشان از قدرت 

و اقتدار جمهورى اسالمى ايران است.

امام جمعه بيرجند: تحريف افكار و انديشه هاى 
امام راحل راه بيهوده اى است

 
خطيب جمعه بيرجند با بيان اينكه امروز عده اى به 
دنبال تحريف انديشه و افكار امام(ره) هستند، گفت: 
تحريف افكار و انديشه هاى امام راحل راه بيهوده 
اى است كه دشمنان نظام دنبال مى كنند. حجت 
االسالم رضايى اظهاركرد: امام خمينى(ره) 80 سال 

به خودسازى پرداختند و سپس در جهت معمارى فكر و انديشه مردم تالش 
كردند. وى با تاكيد بر اينكه بايد همه ادامه دهنده راه امام راحل باشيم، 
تصريح كرد: امروز عده اى به دنبال تحريف انديشه و افكار امام(ره) هستند 
 كه بايد در اين زمينه هوشيار باشيم. وى با اشاره به اينكه عده اى گمان 
كرده اند مى توانند امام راحل را به نفع خود مصادره كنند، گفت: با تدابير 

رهبرى كشتى انقالب حتى ذره اى از مسيرى خود منحرف نشده است.

نماينده معاون توسعه وزارت بهداشت و درمان از راه اندازى 
اورژانس مجزا با 25 تخت در فردوس خبر داد.

به گزارش فارس، قاسم پيروى در بازديد از بيمارستان شهيد 
چمران فردوس اظهار كرد: بخش اورژانس در زمان بروز 
حادثه نقش بسزايى را ايفا مى كند و در صورت مجهز بودن 
و برخوردارى از فضاى مناسب و كافى است كه مى تواند 

نقش خود را به خوبى ايفا كند.

وضعيت بيمارستان فردوس نامطلوب و نيازمند 
تكميل بيمارستان جديد هستيم

وى، پس از بازديد از بخش هاى مختلف بيمارستان شهيد 
چمران فردوس، وضعيت اين بيمارستان و به ويژه بخش 
اورژانس را نامطلوب دانست و بر تكميل بيمارستان جديد 

اين شهرستان تاكيد كرد.

اشاره  با  درمان،  و  بهداشت  وزارت  توسعه  معاون  نماينده 
بيمارستان  تكميل  سوى  به  تالش ها  همه  بايد  اينكه  به 
به سبب  افزود: شهرستان فردوس  داده شود،  جديد سوق 
قرار گرفتن در مسير هشت استان جنوبى و مركزى كشور، 
ساالنه پذيراى حجم باالى مسافر و نيز مصدومان حوادث 
جاده اى است كه بايد با فراهم كردن امكانات الزم، بهترين 
اندازى  راه  از  وى  شود.  انجام  بيماران  به  رسانى  خدمات 
اورژانس 25 تختخوابى در فردوس خبر داد و تصريح كرد: 
اين اورژانس با هدف خدمت رسانى بهتر در محل مجزا راه 
و  بهداشت  وزرات  از طريق  آن  تعداد 15 تخت  و  اندازى 

درمان و تعداد 10 تخت نيز توسط خيران تامين مى شود.

در صورت بروز زلزله اورژانس بيمارستان 
فردوس بال استفاده مى شود  

مدير درمان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند نيز وضعيت فعلى 
نامناسب و  را  اورژانس  به ويژه بخش  بيمارستان فردوس 
نامطلوب دانست و يادآور شد: در صورت بروز كوچك ترين 
حادثه اى به ويژه زلزله، بيمارستان و بخش اورژانس كه در 
زيرزمين بيمارستان واقع شده است، به كلى از بين مى رود و 
بيمارستان در زمان حادثه عمًال هيچ نقشى در درمان ندارد.

غالمرضا ارجمندى گفت: وجود بخش هاى مهم و مورد 
استفاده از جمله بخش اورژانس و تجهيزاتى نظير سى.تى.
زيرزمين  در  آزمايشگاه  و  سونوگرافى  راديولوژى،  اسكن، 
در  را  مصدومان  به  رسانى  خدمات  وضعيت  بيمارستان، 
زمان بروز حادثه ناممكن و دشوار مى سازد. وى، وضعيت 
و  فرد  به  منحصر  استان  سطح  در  را  فردوس  اورژانس 
نامناسب دانست و افزود: بايد با احداث ساختمان مناسب 
براى اورژانس، امكانات و تجهيزات سرمايه اى را از فضاى 
نامناسب خارج و زمينه را براى خدمت رسانى و كمك به 

بيماران در زمان حادثه فراهم كرد.

اورژانس فعلى در شأن مردم نيست

به  اشاره  با  نيز  اجتماعى فرماندار فردوس  معاون سياسى، 
عبور مسافران هشت استان جنوبى و مركزى كشور از مسير 
از دوميليون مسافر و زائر  فردوس و همچنين عبور بيش 
در ايام نوروز امسال از اين شهرستان، تصريح كرد: احداث 
ساختمان براى اورژانس فردوس يكى از ضروريات است و 

فضاى فعلى اورژانس در شأن مردم نيست.
حسين اسماعيلى، ترافيك باالى مسير و عدم دو بانده بودن 
و  دانست  بسيارى  جاده اى  حوادث  بروز  سبب  را  جاده ها 
يادآور شد: در صورت احداث ساختمان مناسب و مجهز براى 
اورژانس فردوس، رسيدگى به بيماران در كوتاه ترين زمان و 

با كيفيت بهترى انجام مى شود.

عضو مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به رفتار 
گفت:  داعش  مقابل  در  آمريكايى ها  دوگانه 
لكه دارتر  آمريكا  پليد  رژيم  حيثيت  روزبه روز 
شيرازى  حائرى  محى الدين  آيت ا...  مى شود. 
چند  كرد:  اظهار  منطقه،  اتفاقات  به  اشاره  با 
مبارزه  قهرمان  عنوان  به  آمريكا  پيش  سال 
بعد  چندى  و  افغانستان شد  وارد  تروريسم  با 
از  آمدن  بيرون  كه  طورى  به  شد،  زمين گير 
لجن زار افغانستان جزو موضوعات كانديدهاى 

بعد  سال  چند  داد:  ادامه  وى  شد.  آمريكا 
آمريكايى ها به بهانه مبارزه با صدام وارد عراق 
شدند و ديرى نپاييد كه به دنبال بهانه براى 
خروج بودند. عضو مجلس خبرگان رهبرى با 
بيان اينكه امروز آمريكايى ها در پشت پرده به 
حمايت از گروهك تروريستى داعش آمده اند، 
اضافه كرد: اما براى تحريف افكار عمومى دم 

از مقابله با داعش مى زنند.
رسوايى  كرد:  تأكيد  حائرى شيرازى  آيت ا... 

و  شده  هميشه  از  جالب تر  يمن  در  آمريكا 
است  آمريكا  حمايت  مورد  كه  هادى  منصور 
به داعش و القاعده متوسل شده، در حالى كه 

آمريكايى ها دم از مقابله با داعش مى زنند.
لبنان،  يمن،  در  مقاومت  اينكه  بيان  با  وى 
از  كه  است  ناب  جريان  يك  سوريه  و  عراق 
رژيم  و  آمريكا  عربستان،  تكفيرى ها،  سوى 
قرار  جدى  هجمه  مورد  صهيونيستى  فاسد 
مى رويم  پيش  سمتى  به  شد:  متذكر  دارد، 

لكه دارتر  آمريكايى ها  حيثيت  روزبه روز  كه 
رهبرى  خبرگان  مجلس  عضو  مى شود. 
خواستار بصيرت افزايى در جامعه شد و افزود: 
رهبر فرزانه انقالب بارها فرمودند كه جهان در 

پيچ تاريخى است و بايد هوشيار بود.
همانطور  شد:  يادآور  حائرى شيرازى  آيت ا... 
سنگرهاى  اسالم  فرمودند،  راحل  امام  كه 
كليدى را يكى پس از ديگرى تسخير خواهد 
مذلت  خاك  به  را  ابرقدرت ها  اسالم  و  كرد 

مى كشاند.
و  راحل  امام  ارتحال  سالروز  به  اشاره  با  وى 
نيمه شعبان گفت: سال ها است مردم منتظر 
نسل ها  اين  تمام  و  هستند  زمانشان  امام 
راحل  امام  تا  نشد  پيدا  داوطلبى  اما  گذشت، 
كه  خمينى(ره)  امام  سنجيد،  را  مردم  و  آمد 
عالم به زمانش بود در مردم احساس وفادارى 
كرد و داوطلب شد تا آتش شاه و ساواك را در 

دست بگيرد تا سرد شود.

بيست وششمين سالگرد  گراميداشت  مراسم 
ايران  اسالمى  جمهورى  بنيانگذار  ارتحال 
پرشور  حضور  با  (ره)  خمينى  امام  حضرت 
آيت  باسخنرانى  و  مسئولين  و  بيرجند  مردم 
ا... حائرى شيرازى و مرثيه  سرايى كرباليى 
بيرجند  جماران  درحسينه  رمضانى  مجتبى 
بيان  شيرازى  حائرى  ا...  آيت  برگزارشد.  
با  مصادف  (ره)  خمينى  امام  رحلت  كرد: 
قيام  و  (عج)   زمان  امام  باسعادت  والدت 
آيت  رهبرى  واليت  آغاز  و  ماه  خرداد   15

ا... حائرى  امام شده است. آيت  العظمى  ا... 
امام خمينى(ره)  اينكه  به  اشاره  با  شيرازى  
اين  و  است  تابناك  هميشه  گوهر  يك 
ملتى  هر  ابديت  تا  تابناك،  گوهرهميشه 
هم  كه  ملتى  هر  افزود:  بود،  خواهد  پايدار 
از  است   گرفته  پيش  در  را  انقالبى  اكنون  
بوده   ايران  انقالب اسالمى  الگو قرار دادن  
پيروزى  به  (ره)  خمينى  امام  رهبرى  با  كه 
بر  ابديت بشر  تا  انقالب  اين  رسيده است و 

سر زبان ها خواهد بود. 

خدا،  به  توجه  كشور،  كل  دادستان   - فارس 
دشمن ستيزى،  و  دشمن شناسى  مردم،  به  توجه 
قانون مدارى، عدالت محورى و استكبارستيزى را 
شاخصه هاى زندگى امام(ره) عنوان كرد و گفت: 
هركس در مسير اين شاخصه ها حركت كند در 

درون مجموعه نظام است.
مراسم  در  رئيسى  ابراهيم  سيد  حجت االسالم   
ارتحال  سالگرد  ششمين  و  بيست  گراميداشت 
ملكوتى امام خمينى(ره) در جمع مردم شهرستان 

فردوس اظهار كرد: نظام اسالمى، نظامى است 
كه در راس آن حاكميتى باشد كه اين حاكميت را 
شارع مقدس امضا كرده باشد.  وى گفت: دشمن 
در طول 35 سال گذشته حرف هاى زيادى عليه 
ايران اسالمى در رسانه هاى جهان عنوان كرد، 
بخشى از امت ما را به شهادت رساند، زحمت هاى 
زيادى براى ما ايجاد كرده، جريان جنگ تحميلى، 
توطئه بنى صدر، جريان منافقان و جريان فتنه 88 
را به راه انداخت اما هرگز خواسته هايش محقق 

نشد و در رسيدن به اهداف خود ناكام ماند.
خراسان  مردم  نماينده  و  كشور  كل  دادستان 
جنوبى در مجلس خبرگان رهبرى افزود: تا زمانى 
راه  قرآن،  دينى،  ارزش هاى  دين،  به  پايبند  كه 
امام و نويدهاى اوصياى الهى باشيم اراده الهى 
بر نصرت ماست، همان گونه كه تاكنون در همه 
بوده  ايران  ملت  نصرت  بر  الهى  اراده  شرايط 

است.
حزب ا...  يك  تنها  گذشته  در  شد:  يادآور  وى 

وجود داشت اما امروز عراق، يمن و سوريه محل 
حزب ا... شده است و جايگاه پيام ايران در قلوب 

مردم يمن است. 
مردم،  به  توجه  خدا،  به  توجه  رئيسى 
قانون مدارى،  دشمن ستيزى،  و  دشمن شناسى 
عدالت محورى و استكبارستيزى را شاخصه هاى 
هركس  افزود:  و  كرد  عنوان  امام(ره)  زندگى 
درون  در  كند  حركت  شاخصه ها  اين  مسير  در 

مجموعه نظام است.

اورژانس فردوس در وضع اورژانس

آيت ا... حائرى شيرازى :  روزبه روز حيثيت آمريكايى ها لكه دارتر مى شود

با حضور مردم و مسئولين ؛

مراسم بيست وششمين 
سالگرد ارتحال امام خمينى(ره)

در بيرجند برگزار شد

عدم حركت در مسير استكبارستيزى امام(ره) يعنى خروج از درون مجموعه نظام

هشدار مسئولين :

امام خامنه اى: اين افتخار شما را بس كه امام بزرگوارمان سينه هايتان را با مدال سربازى گمنام امام زمان(عج) مزين داشتند

هفته سربازان گمنام امام زمان (عج ) گرامى باد

آغاز زعامت و رهبرى امام خامنه اى بر مردم واليتمدار خراسان جنوبى مبارك باد

روابط عمومى و پايگاه مقاومت بسيج روزنامه آواى خراسان جنوبى




