
شمارش معكوس براى آغاز فعاليت
 بيمارستان سربيشه

دريافت حق بيمه  براساس دهك درآمدى

راهكارهاى كارشناسان استان براى اوقات فراغت در گفتگو با آوا

مدرسه ام تعطيل شد، حاال چكار كنم؟

تابستان در راه است. فصلى كه تب و تاب خانواده ها را 
براى پر كردن اوقات فراغت فرزندانشان باال مى برد ...

بزودى نمايشگاه دايمى پيشگيرى از اعتياد 

در فرهنگسراى وحدت افتتاح مى شود 

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان از افتتاح 
نمايشگاه دايمى پيشگيرى ...
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مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران با بيان اينكه در حال حاضر سياست روشنى به منظور پولى شدن 
پوشش بيمه همگانى سالمت نداريم، گفت: سياست رايگان بودن ثبت نام و پوشش بيمه همگانى به 
رويكردهاى حمايتى دولت از گروه هاى آسيب پذير برمى گردد اما من طرفدار ادامه رايگان بودن پوشش 

بيمه اى خدمات درمانى آن هم بدون چارچوب نيستم. ( ادامه در صفحه 2)

آغاز توزيع سبد جديد
 امنيت غذايى از 30 خرداد

امنيت  توزيع سبد  دور جديد  آغاز  از  كار  وزير  مهر: 
غذايى به مشموالن اين طرح از 30 خردادماه سال 
جارى خبر داد. ربيعى گفت: در اين مرحله كسانى كه 
 در دوره قبل مشمول طرح حمايت غذايى بوده اند 
مى توانند با در دست داشتن كارت بانكى كه يارانه 
نقدى دريافت مى كنند به فروشگاه هاى مشخص 

شده قبلى مراجعه و اقالم طرح را دريافت كنند.

كارت هاى سوخت حذف نمى شود 

ايسنا: فيض بخش رئيس ستاد مديريت حمل و نقل 
و سوخت كشور با تاكيد بر اينكه برنامه اى براى حذف 
كارت هاى سوخت در كشور وجود ندارد، گفت: كارت 
سوخت بر اساس يك كار زيربنايى در كشور طراحى 

و اجرا شده است و بايد ادامه پيدا كند. 

افزايش 8 تا 18 درصد ماليات
 عملكرد سال 93 اصناف

اتاق  مالياتى  نامه  تفاهم  امضاى  دنبال  به  ايرنا: 
اصناف با سازمان امور مالياتى كشور، ميزان افزايش 
ماليات بابت خوداظهارى عملكرد سال 93 صاحبان 
مشاغل بند(ج) قانون ماليات هاى مستقيم بين 8 تا 

18درصد تعيين شد.

پيش بينى سبد كاالى رمضان 
كارگران با تخفيف 30 درصد 

انجمن هاى صنفى  عالى  كانون  دبيركل  ابوى  ايسنا: 
كارگران كشور از دولت خواست تا براى رفاه حال كارگران 
خانوارهاى  ضرورى  اقالم  از  سبدى  رمضان،  ماه  در 

كارگرى را با تخفيف30 تا50 درصد پيش بينى كند.

 چه ناباورانه يك سال گذر زمان را نظاره كرديم و اشك هايمان 
تنها مرهم دردهاى بى تو بودن بود

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادرى عزيز و مهربان 

مرحومه كربالئيه كنيز مركى
(مادر شهيد گرانقدر على مركى)

جلسه يادبودى امروز سه شنبه 94/3/26 از ساعت 5/30 الى
6/30 بعدازظهر در محل سالن جديد هيئت ابوالفضلى (ميدان عالمه فرزان) 

منعقد مى شود
حضور شما سروران گرامى موجب امتنان و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده شهيد مركى و ساير بستگان

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت 

شادروان عليرضا فّرخى
 جلسه يادبودى چهارشنبه 94/3/27 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود

 حضور شما سروران گرامى را ارج مى نهيم. 

خانواده فرخى

قابل توجه بانك ها 
و موسسات مالى و اعتبارى 
  فروش ملك  با  موقعيت  عالى 

 حاشيه  ميدان  امام  خمينى -  همكف 
84 مترمربع ، دو طبقه ، محل سابق  بانك قوامين  

09151611292

دعوت به همكارى
تعدادى سفال كار، سنگ كار و كاشى كار 

ماهر براى كار در مشهد نيازمنديم.
09155620629

فروش سوپرماركت با موقعيت عالى واقع در خيابان معلم 

با مدت اجاره ملك باال و مبلغ اجاره مناسب    09153621442

جناب آقاى مهندس كالنترى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 مدير بنياد مسكن شهرستان سربيشه
 تبريك عرض نموده و از زحمات جناب آقاى مهندس گل محمدى

 مدير سابق قدردانى و تشكر مى شود. 
پيمانكارى نوشادى - يعقوبى

 پس از دو سال وقفه افتتاح شد:
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در حالى كه بر اساس مصوبه بهمن ماه سال گذشته هيئت دولت، مقرر شده بود برقرارى فوق العاده ويژه مشاغل تخصصى براى كاركنان ستادى وزارتخانه ها 
و سازمان هاى دولتى اجرايى شود، اين مصوبه به علت مغايرت هاى قانونى، با ايراد رئيس مجلس مواجه و اجراى آن متوقف شد كه بر اساس ابالغيه روزهاى 
اخير يك مسئول ارشد اجرايى، ضمن رفع ايرادات مختلف مورد اشاره رئيس مجلس، شرايط جديدى را براى اجراى اين مصوبه ابالغ كرده است. 

دستور پرداخت فوق العاده ويژه به كارمندان 

لبنياتى ها از افزايش قيمت منصرف شدند

پيگير  اينكه  بيان  با  لبنى  صنايع  انجمن  دبير 
نيستيم، گفت:  لبنيات  قيمت  افزايش 5 درصدى 
ندارد.  را  جديد  قيمت  افزايش  كشش  بازار 
انجمن  گفت:  فارس،  با  گفتگو  در  باكرى  رضا 
فرآورده هاى لبنى با توجه به قيمت هاى تمام شده 
قيمت   درصدى   5 افزايش  درخواست  پيش  چندى  لبنى،  محصوالت 
مصرف كنندگان  از  حمايت  سازمان  و  بازار  تنظيم  ستاد  به  را  لبنيات 
و توليدكنندگان ارسال كرد، اما با توجه به عدم كشش بازار پيگير آن 
نشديم و آنها نيز جوابى را براى ما ارسال نكردند. وى با بيان اينكه 
عالوه بر 5 درصد مذكور، قيمت سوخت هم يك درصد بر قيمت تمام 
شده محصوالت لبنى افزوده، اظهار كرد: حتى اگر مصوبه اى مبنى بر 

افزايش قيمت صادر شود بازار كشش خريد ندارد. 

طرح حمايتى مجلس از 6 ميليون نيازمند

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس از تقديم طرح 
2 فوريتى حمايت از 6 ميليون نيازمند با 281 امضا به 
هيئت رئيسه مجلس خبر داد و گفت : اميدواريم اين 
طرح تا پايان ماه  مبارك رمضان به قانون تبديل شود. 
حسينعلى حاجى دليگانى در مصاحبه با خبرگزارى 
صدا و سيما، تاكيد كرد: براساس اين طرح كمك نقدى به اين خانواده ها از 
236 هزار تا 591 هزار تومان افزايش پيدا مى كند كه به اين ترتيب ميزان 
دريافتى اين افراد 20 تا 50 درصد افزايش پيدا خواهد كرد. وى افزود: اكنون 
يك نفر از افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى كميته امداد يا بهزيستى هر 
ماه 53 هزار تومان حقوق دريافت مى كند كه بعالوه يارانه نقدى درآمد 
ماهانه وى 98 هزار و پانصد تومان است و با تصويب و اجراى اين طرح 

درآمد اين فرد ماهانه به 236 هزار تومان افزايش خواهد يافت.

جزئيات صدور كارت هوشمند ملى

معاون فن آورى و اطالعات سازمان ثبت احوال 
كشور با اشاره به اينكه افراد فاقد كارت ملى در 
دارند،  قرار  ملى  هوشمند  كارت  دريافت  اولويت 
مردم  تمامى  براى  هوشمند  كارت  صدور  گفت: 
پارسايى  امكان پذير نيست. حميد  طى دو سال 
تا كنون  آورى شده  آمارهاى جمع  براساس  افزود:  مهر،  با  گفتگو  در 
بيش از دو ميليون كارت هوشمند ملى براى ايرانيان صادر شده است.
وى تاكيد كرد: در حال حاضر افراد 15 سال به باال با توجه به اينكه 
شناسنامه هايشان عكس دار است تا 18 سالگى نياز چندانى به كارت 
ملى ندارند به همين دليل هدف و اولويت ما براى صدور كارت هوشمند 
ملى، متقاضيان 18 تا 20 سال فاقد كارت هستند كه تعداد آنها نيز 2 تا 

3 ميليون نفر برآورد شده است.

دريافت حق بيمه  براساس دهك درآمدى/ احراز هويت روستائيان با كدملى 

شرايط جديد ضمانت هاى بانكى ابالغ شد
قبول  جديد  شرايط  مركزى  بانك 
شبكه  در  تسهيالت  اعطاى  ضمانت هاى 
گزارش  به  كرد.  ابالغ  را  كشور  بانكى 
بانك هاي  كرد:  اعالم  مركزى  بانك  مهر، 

خريد  قرارداد هاي  شدند  مكلف  عامل 
تضمين كاالها و خدمات توليد  شده بخش 
با  منعقد  شده  متقابل  بيع   و  غيردولتي 
اينگونه طرح ها را  دستگاه  هاي اجرايي در 

براي  قبول  قابل  هاي  تضمين   عنوان  به 
اين  كنند.  تلقي  بانكي  تسهيالت  اعطاي 
ابالغيه با توجه به بند ب تبصره 11 قانون 
بودجه 1394 كل كشور و به منظور تسهيل 

سرمايه   قرارداد هاي  انعقاد  در  تسريع  و 
در  گذاري  سرمايه   انگيز ه   جلب  و  گذاري 
اي  دارايي  هاي سرمايه    تملك  طر ح  هاي 

كشور صادر شد. 

كبير  محمدجواد  ايسنا،  گزارش  به   (1 صفحه  از  (ادامه   
بيمه  پوشش  ارائه  براى  دولت  سياست هاى  در خصوص 
همگانى آنهم به صورت رايگان تا چه زمانى ادامه خواهد 
يافت؟ افزود: بنابر سياست هاى پيش رو بايد پوشش كامل 
به  دولت  سوبسيد  از  آنها  حداكثرى  استفاده  و  محرومان 
منظور برخوردارى از خدمات سالمت تضمين شود، اين در 
حالى است كه وقتى منابع دولت محدود باشد، بايد افراد با 
درآمد باال، در پرداخت حق بيمه خود مداخله كنند؛ اين در 
حالى است كه فعال سياست روشنى به جز رايگان بودن 
پوشش بيمه همگانى نداريم اما به زودى برنامه مدونى براى 
اين موضوع ارائه مى شود. به گفته مديرعامل سازمان بيمه 
سالمت، طبق سياست هدفمندى يارانه ها، دريافت كنندگان 

يارانه به سمتى سوق مى يابند كه بيمه آنها رايگان شود.

40 ميليون و 400 هزار نفر تحت پوشش 
سازمان بيمه سالمت 

بيمه شدگان  مجموع  سالمت  بيمه  سازمان  مديرعامل 

سازمان متبوعش را 40 ميليون و 400 هزار نفر اعالم 
كرد و گفت: در حال حاضر بيش از 10 ميليون و 500 
هزار نفر در سامانه بيمه همگانى ثبت نام كرده اند كه از 
اين تعداد بيش از 9 ميليون و 400 هزار نفر دفترچه خود 
را دريافت كرده اند. كبير ادامه داد: براساس ارزيابى هاى 
براساس  حتى  و   10 تا   6 بين  مى شود  پيش بينى  اوليه 
از جمعيت كشور  نفر  ميليون  تا 12  آمارها  ديگر  برخى 
فاقد پوشش بيمه اى بودند كه بار مراجعات نشان مى دهد 
محروم  و  آسيب پذير  گروه هاى  جزو  جمعيت  اين  اكثر 
جامعه بودند كه با برنامه بيمه همگانى دولت گام مهمى 

براى پوشش بيمه اى اين قشر برداشته شد. 

احراز هويت بيمه شدگان روستايى
 با استفاده از كدملى

بيمه سالمت  به جاى دفترچه  جايگزين شدن كد ملى 
و احراز هويت بيمه شدگان در بيمارستان ها از طريق كد 
ملى از ديگر سواالت خبرنگاران بود كه كبير در توضيح 

آن گفت: در 40 تا 50 بيمارستان اين اقدام به صورت 
اين  در  راه ها  از  يكى  احتماال  كه  شده  شروع  پايلوت 
برنامه ها  مديريت  و  دفترچه ها  تدريجى  حذف  برنامه ها 
با استفاده از اين مكانيزم است. مديرعامل سازمان بيمه 
و  بهداشتى  مراكز  در  تا  داريم  تالش  افزود:  سالمت 
درمانى مناطق روستايى و پزشك خانواده امسال سيستم 
احراز هويت با استفاده از كد ملى را راه اندازى كنيم كه 

ساز وكارهاى مربوطه در دستور كار قرار دارد. 

حق بيمه ها براساس دهك درآمدى 
دريافت شود

نيز  جديد  شدگان  بيمه  پوشش  از  آمارى  ارائه  با  كبير 
درصد   80 حدود  شده  حاصل  نتايج  براساس  گفت: 
بيمه سالمت همگانى سن زير 40  به سامانه  مراجعان 
 24 همچنين  خانوار،  سرپرست  درصد   70 داشته،  سال 
سرپرست  زن  جمله  از  مشكل  دچار  خانوارها  از  درصد 
خانوار بدون والدين و... بوده و در عين حال 66 درصد 

داراى ملك شخصى، 82 درصد شغل مشخصى نداشتند 
هزار   500 از  كمتر  ماهانه  درآمد  خانوارها  درصد   62 و 
تومان داشتند، لذا عمال افراد محروم تحت پوشش بيمه 
همگانى قرار گرفته اند بنابراين الزم است استراتژى هاى 
خود را بهينه كرده و براساس دهك درآمدى حق بيمه 

دريافت شود. 

مخالفت وزارت ارتباطات 
با هرگونه افزايش تعرفه  

بر  تاكيد  با  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  وزير 
مخالفت اين وزارتخانه با هرگونه افزايش تعرفه هاى 
تلفن همراه و اينترنت گفت: افزايش در اين حوزه 
اتفاق نخواهد افتاد. به گزارش ايسنا، محمود واعظى 
افزايش تعرفه را منوط به نظر كارشناسان دانست و 
 گفت: تنها در صورتى كه كارشناسان افزايش قيمت ها 

را ناگزير بدانند اين امر اتفاق خواهد افتاد. 

ساخت مسكن اجتماعى 
با ظرفيت تعاونى ها 

ساخت  از  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  معاون 
مسكن اجتماعى با بهره گيرى از ظرفيت اتحاديه ها 
و تعاونى هاى مسكن خبر داد و گفت: ساخت مسكن 
و  درآمد  كم  و  محروم  اقشار  اولويت  با  اجتماعى 
همكارى نهادهاى حمايتى از جمله سازمان بهزيستى 
گرفت.  خواهد  صورت  (ره)  امام  امداد  كميته  و 
كالنترى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر 
بيش از دو ميليون و 500 هزار واحد مسكونى توسط 
بخش تعاون ساخته شده و 900 هزار واحد مسكن 

مهر از سوى تعاونى ها تحويل داده شده است. 

طرح الكترونيكى شدن نسخه 
پزشكان امسال كليد مى خورد

رئيس سازمان غذا و دارو گفت: مقدمات الزم براى 
پزشكان  نسخه هاى  شدن  الكترونيكى  طرح  آغاز 
فراهم شده و اين طرح ملى امسال كليد مى خورد 
و به مرور با تكميل آ ن در سراسر كشور دفترچه هاى 
فارس،  گزارش  به  مى شوند.  حذف  بيمه ها  كاغذى 
 ديناروند افزود: طرح تحول سالمت ابعاد گسترده اى 
دارد كه كنترل مصرف و هزينه هاى دارويى از جمله 
اين اهداف بود، همچنين آنچه براى اين هدف بزرگ 
در ذهن تداعى مى شد كنترل نسخ از طريق الكترونيك 

بود كه كارى بسيار سنگين، زمانبر و پر هزينه است. 

پاسخ منفى سيف به درخواست
 ارزى نعمت زاده

مشاور مالى اتاق ايران از پاسخ منفى رئيس كل بانك 
مركزى به درخواست وزير صنعت براى تعيين تكليف 
گفت:  و  داد  خبر  ارزى  وام هاى  بازپرداخت  شيوه 
اميدواريم پيگيرى هاى بعدى توسط محمدرضا نعمت 
زاده ادامه يابد. رئيس زاده در گفتگو با مهر گفت: با توجه 
به بالتكليفى صنعتگران بخش خصوصى، پيشنهاد شد 
بانك صنعت و معدن بر مبناى موافقت بانك مركزى 
از تسهيالت گيرندگان فوق  را على الحساب  مبالغى 
تعيين  كه  زمانى  تا  كنند  دريافت  اقساط  به صورت 
تكليف نهايى انجام شود اما اين پيشنهاد مورد موافقت 

نماينده بانك مركزى قرار نگرفت.

امروز 26 خرداد 1394 مصادف با
 28 شعبان 1436 و 16 ژوئن 2015

رحلت عالم ديني و فقيه اصولي آيت  ا... «ميرزا 
مصطفي مجتهد تبريزي» (1298ش).

عضويت ايران در سازمان خوار و بار 
جهاني (1336 ش)

فائو يا سازمان خواروبار و كشاورزى ملل متحد از 
سازمان هاى بين المللى است كه در زمينه توسعه 
سال  در  فائو  سازمان  دارد.  فعاليت  كشاورزى 
1945 توسط 44 كشور عضو سازمان ملل متحد 

تأسيس شد.

شهادت مجاهدان مؤتلفه اسالمي، عاملين اعدام 
انقالبي «حسنعلي منصور» (1344ش).

وجود  لوث  از  «دهالويه»  منطقه  شدن  آزاد 
مزدوران بعثي عراق (1360ش).

را  ايران  سراسر  برق  نيروى  توزيع  در  اختالل 
ها  خاموشى  به  ساعت  چند  روزانه  و  فراگرفت 

افزوده شد (1355ش).
درگذشت آيت ا... حاج سيد يوسف مدنى تبريزى، 
از اساتيد دروس خارج حوزه علميه قم(1392ش).

گيرى  كناره  خارجه  وزير  سمت  از  الدوله  وثوق 
كرد و عالء السلطنه عهده دار آن وزارتخانه شد 

(1291ش).
مورخ  و  محدث  حاجب»  «ابن  درگذشت 

مسلمان(630 ق).
رحلت عالم فرزانه «مالحسينقلي همداني» استاد 

بزرگ اخالق(1311 ق).
مرگ دكتر «كراْوفْوْرْد النْْگ» پزشك آمريكايي 

و كاشف اِتِر (1878م).
پرواز «والنتينا ترشكوا» نخستين زن كيهان نورد 

به فضا (1963م).
و  روم  امپراتور  توسط  (ع)  مسيح  دين  پذيرش 

پايان كشتار 300 ساله مسيحيان (313م).
تولد «كالوس اسلوتر» هنرمند معروف فرانسوي 

(1347م).
كشف سرزمين آرژانتين توسط دريانوردان اسپانيا 

(1515م).
آغاز بمباران هوايي شهرهاي ژاپن توسط آمريكا 

در جريان جنگ جهاني دوم (1944م).
آفريقاي  نژادپرستان  عليه  «سووتو»  قيام  آغاز 

جنوبي (1976م).

تقويم مناسبت هاى  روز

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب

 09153637507 - 09156217507 حسينى
 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

32214989 - 32212979  

   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

حمل اثاثيه منزل با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065   على آبادى   "ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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
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مشاركت در ساخت / تعهد فروش / تضمين اخذ وام ام
خريدار بى واسطه با بزرگ ترين وب سايت امالك در جنوب شرق ايران

بيرجند- بيست مترى دوم غربى مدرس
32231772-3      09155615573     09155611127

www. amlakaseman . com 

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

افتخار اين را دارد كه طبق روال سال هاى گذشته 
به مناسبت ماه شعبان و فرا رسيدن ماه مبارك 

رمضان پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.
سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى  ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

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

دعوت مجمع عمومى عادى شركت تعاونى فرش دستباف روستايى بيرجند (نوبت اول)
بدينوسيله به اطالع اعضاى محترم شركت تعاونى فرش دستباف روستايى بيرجند مى رساند:

جلسه مجمع عمومى عادى «نوبت اول» شركت با دستور جلسه ذيل پنجشنبه 94/4/11 از ساعت 10 الى 
12 در محل حسينيه صاحب الزمانى(عج) واقع در خيابان حكيم نزارى بيرجند برگزار مى گردد. از كليه 
اعضاى محترم شركت درخواست مى شود راس ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور به هم رسانند. آن 
تعداد از اعضاى محترم كه امكان حضور در جلسه برايشان ميسر نيست با دادن وكالت كتبى به يكى ديگر 
از اعضا يا نماينده تام االختيار حق راى خود را تفويض نمايند. يادآور مى شود هر عضو عالوه بر راى خود 
مى تواند از طرف يك نفر ديگر با در دست داشتن وكالت كتبى در جلسه حاضر و حق راى داشته باشد. 

ضمنا همراه داشتن كارت ملى و دفترچه عضويت الزامى است

دستور جلسه: 
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس

رسيدگى و اتخاذ تصميم در خصوص صورت هاى مالى سال 93
اتخاذ تصميم در خصوص بودجه پيشنهادى سال 94

اخذ مجوز به هيئت مديره براى خريد يا فروش دارايى هاى ثابت و غير ثابت شركت
تصويب بودجه مربوط به بازپرداخت حق السهم اعضاى مستعفى

تصويب تغييرات سرمايه شركت بر اساس ترازنامه به تاريخ 93/12/28
انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى

ساير موارد كه در اختيار مجمع عمومى عادى ساليانه مى باشد
الزم به ذكر است ، چون دوره مسئوليت بازرس شركت رو به اتمام مى باشد اعضاى محترم كه واجد شرايط 
بوده و قصد كانديداتورى دارند حداكثر تا تاريخ 94/4/9 با در دست داشتن تصوير صفحه اول شناسنامه و 
كارت ملى به دفتر شركت واقع در خيابان حكيم نزارى بيرجند مقابل داروخانه هالل احمر مراجعه و نسبت 

به تكميل فرم هاى مربوطه اقدام نمايند.
رئيس هيئت مديره

شروع به كار دفتر هيئت و مسجد مرتضوى
 براى رزرو جلسات

 همه روزه
از ساعت 9 الى 12 - 15 الى 20

آدرس: مفتح 12  
تلفن: 32251171

هيئت امناى  مسجد مرتضوى

شركت ستاره جوش شمسيان 
گازرسانى واحدهاى مسكونى و تجارى

ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ
09151602644   

مهندس شمس آبادى
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در آستانه ماه مبارك رمضان هزار و 603 مسجد و بقعه متبركه در خراسان جنوبى غبارروبى شد. معاون فرهنگى سازمان تبليغات اسالمى خراسان 
جنوبى گفت: مردم، دانش آموزان، هيئت امنا، روحانيان و خادمان مساجد براى غبارروبى اين مساجد و بقاع متبركه كمك كردند. حجت االسالم 

سلم آبادى افزود: توزيع قرآن و مفاتيح از ديگر برنامه هاى آماده سازى مساجد براى استقبال از ماه مبارك رمضان در خراسان جنوبى بود.

غبارروبى هزار و 603 مسجد و بقعه متبركه خراسان جنوبى

3
پيام شما

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

باسالم و خداقوت. آقاى شهردار محض رضاى خدا 
هاى  مجتمع  معابر  و  رو  پياده  حال  به  فكرى 

آخر رجايى برداريد.
915...020

سالم، ماشينم را بيمه ... كردم كه خيالم آسوده باشد، 
كلى  بايد  رسيده  خسارت  پرداخت  به  نوبت  حاالكه 
پول از جيبم بدهم! چرا روز اول كه مى خواهند بيمه 
نامه صادر كنند، نمى گويند اگه تصادف كردى دلت 

به بيمه نامه گرم نباشد؟!
915...528

در جواب رئيس جمهور بايد گفت: لطفاً جيب مردم 
آماده  ايران  طلب  شهادت  مردم  نكنيد.  بهانه  را 
باشيد.  اسالم  نگران  شما  دارند  را  سختى  هرگونه 

نگران عزت ايران باشيد. نگران آينده كشور باشيد.
915...534

مهر  مسكن  ساكنين  ما  بيرجند  شهردار  سالم  با 
شمال شهر بلوار مجيديه الهيه غربى بعد از سه 
سال هنوز از وجود پارك، فضاى سبز و منطقه 
آموزشى بى بهره ايم در عوض تا دلتون بخواهد 

گرد و غبار داريم. حداقل سرى به ما بزنيد.
935...159

هاى  زمين  صاحبان  همه  طرف  از  اينو  آوا.  سالم 
كه  متأسفيم  مسئولين  براى  كه  بنويس  موسوى 
مردم را مورد تمسخر قرار دادند براى اينكه زمانى كه 
رئيس جمهور مى خواست بيايد براى اينكه شكايتى 
از مردم به دست ايشان درمورد اين زمين ها نرسد 
خبر درست شدن مشكالت اين زمين هارا در روزنامه 
به طور رسمى دادند ولى وقتى آب ها از آسياب 

افتاد جوابمان را نمى دهند.
915...344

نازدشت  چرا  كن.  پيگيرى  لطفًا  آوا.  سالم 
سربيشه با اينكه بزرگترين روستاى عشايرى 
 20 واسه  ندارد؟  بانك  عابر  است  شهرستان 
تومان انتقال پول يك روز عالف شوى و 10 هزار 
تومان كرايه بايد بدهى تا به سربيشه برسى! نه زمين 
ورزشى، نه امكاناتى براى جوانان وجود دارد هنوز هم 

مى گويند جوان ها مهاجرت مى كنند ....
915...008
به برگزاركنندگان جشن فارغ التحصيلى جهاد 
دانشگاهى خداقوت و دست مريزاد مى گوييم.
915...136

آيا مسئوالن خبر دارند بعضى از مردم از خوراك و 
كميته  مستمرى  و  يارانه  پول  و  زدند  خود  پوشاك 
دم  تا  كردند  ذخيره  ميزان  صندوق  داخل  را  امداد 
اين  نباشد  دراز  كسى  پيش  دستشان  پيرى 

است عدالت و توجه به محرومين!
915...319

شهرسازى  و  راه  مسئوالن  از  تشكر  و  سالم  با 
سربيشه به خاطر تسريع در روند احداث جاده خاواز 
جاده  آسفالت  اتمام  به  نسبت  خواهشمنديم 

روستاى خاواز و باسناباد تعجيل نماييد.
915...422

خواستم  نباشيد.  خسته  آوا  كاركنان  خدمت  سالم 
تون  روزنامه  تو  اگه خواستيد  و  بخونيد  رو  پيام من 
بگذاريد. با اين اقتصاد كشور و گرونى و بحث هاى 
ديگه، ما كه آدم كارگر و ضعيف جامعه هستيم آخه 
ميشه موتورى كه پارك باشه و قفل باشه رو 
راهنمايى و رانندگى بياد با وانت ببره و آدم رو از 
كار و زندگى بيندازن و تازه بايد جريمه هم پرداخت 
كنى! منكه تازه ازدواج كردم از كجا بيارم كه جيب 

آنها رو پر كنم؟ 
939...578

بخش  رود  روستاى دهن  هادى  طرح  با سالم. 
دو  آن  بردارى  نقشه  كه  مركزى شهرستان خوسف 
سال قبل صورت گرفت چرا اجرايى نمى شود؟ 

مسئولين بنياد مسكن لطفًا اقدام عاجلى نمايند.
915...031

هستند  مدعى  مسئوالن  اينكه  وجود  با  سالم. 
روستاهاى كوچك و دور افتاده از امكانات مخابراتى 
بهره مند هستند اما تعداد زيادى از اهالى اميرآباد 
تلفن  نعمت  از  استان  مركز  كيلومترى   5 در 

ثابت و اينترنت پر سرعت محرومند.
915...878

از كارت  سالم. اتوبوسرانى اگه مى خواهد همه 
 3 يا   2 رو  نقدى  كرايه  چرا  كنند  استفاده  بليط 

برابر مى كند؟!
915...689

*عصمت برزجى 
تابستان در راه است. فصلى كه تب و تاب خانواده ها را براى 
پر كردن اوقات فراغت فرزندانشان باال مى برد. روزهاى بلند 
 تابستان  فرصت هاى مغتنمى براى استفاده مفيد از برنامه هاى

مختلف است. برنامه هايى كه مى تواند توانايى كودكان و 
و...  آموزشى  ورزشى،  فرهنگى،  زمينه هاى  در  را  نوجوانان 
مضاعف كند اما بايد اين فرصت را غنيمت شمرد و از آن 
به بهترين شكل بهره جست. امروزه تهاجم فرهنگى دشمن، 
اهميت برنامه ريزى براى اوقات فراغت كودكان و نوجوانان را 
براى مردم و مسئولين دو چندان كرده است. آنطور كه متوليان 
امر مى گويند: غنى سازى اوقات فراغت، يكى از بسترهاى 
مناسب ارتقاى توانمندى هاى جوانان براى حضور فعال تر در 
جامعه است. مهارت آموزى مفيد در اوقات فراغت بعدها مى 
تواند كودكان و نوجوانان را وارد عرصه هاى مختلف اجتماعى 
كند. اوقات فراغت را مى توان مهم ترين و دلپذيرترين اوقات 
انسان ها دانست. اين اوقات براى مؤمنين لحظه هاى نيايش 
با معبود، براى عالمان دقايق تفكر و تأمل و براى هنرمندان 
زمان ساختن و ابداع و اختراع است. در عين حال براى عده اى 
نيز اين اوقات فراغت مالل آورين ترين و خسته كننده ترين 
لحظه هاست... اوقات فراغت از ديدگاه عالمان، جامعه شناسان 
و دانشمندان به حدى مهم است كه معتقدند؛ موجوديت و 
اوقات  بر مبناى فرصت ها و  اصالت فرهنگ هاى جامعه 
فراغت افرادى كه در آن جامعه زندگى مى كنند پى ريزى 
شده است. چنانچه كاركردهاى فراغت را نشاط و شادابى، 
تفريح و سرگرمى سالم و باالخره رشد و شكوفايى استعدادها 
و تكوين شخصيت بدانيم، هدايت و ايجاد امكانات براى غنى 
سازى اوقات فراغت دانش آموزان مى تواند در شكل گيرى 
شخصيت و هويت آنان و سازندگى جامعه ايرانى و اسالمى 
و  ريزى  برنامه  لزوم  بنابراين  باشد.  داشته  به سزايى  نقش 
سياست گذارى مناسب و وضع قوانين الزم براى غنى سازى 
اوقات فراغت دانش آموزان براى جلوگيرى از رواج فرهنگ 

ابتذال غرب بسيار ضرورى و الزم به نظر مى رسد.

لزوم توجه خانواده 
به نياز فرزندانشان در موضوع اوقات فراغت

يك روانشناس بر اين عقيده است كه   اوقات فراغت فرصت 
مناسبى براى رشد و تكامل و شكوفايى استعداد فرزندانمان 
مى باشد لذا بايد با استفاده مطلوب و با توجه به شرايط سنى 
را  مفيد  استفاده  و حداكثر  انديشيده  آن  به  راجع  فرزندمان 
ببريم. فاطمه بارانى در گفتگو با خبرنگار آوا، بر توجه خانواده 
به نياز فرزندانشان در بحث اوقات فراغت تأكيد مى كند و 
مى گويد: از جمله محورهاى مورد توجه جهت برنامه ريزى 
اوقات فراغت فرزندان، در نظر داشتن نياز آنها به استراحت و 
تجديد قوا، تفريحات سالم، كمك به شكوفايى استعدادهاى 
 فردى و اجتماعى، مطالعه، ورزش، آموزش، قرآن، فعاليت هاى

علمى و... مى باشد. وى ادامه مى دهد: از مسايل مهم كه 
فرصت  كه  است  اين  بگيرد  قرار  والدين  اهتمام  مورد  بايد 
مناسبى براى ارتباط گرم و صميمانه و طوالنى تر از دوره 
9 ماهه تحصيلى بين فرزندان و والدين ايجاد شود تا بتوانند 
به عنوان يك دوست نزديك و دلسوز در جهت شخصيت 
آينده فرزندشان مؤثر باشند. اين روانشناس ياد آور مى شود:  
همچنين پرداختن به ورزش هاى مناسب و صرف توان بالقوه 
بدنى در جهت مناسب باتوجه به عالقه و مشورتى كه با خود 

فرزند صورت مى گيرد بسيار قابل مالحظه خواهد بود.
بارانى با تأكيد بر اينكه  مطالعه كتب و آشنايى با كتابخانه در 
جهت عالقه به رشد ذهنى و افزايش اطالعات مورد عالقه 
فرزندان بايد مد نظر واقع شود، اظهار مى كند: از جهت معنوى 
نيز همراهى والدين با فرزندانشان براى رفتن به مسجد و 
مكان هاى مذهبى و پرداختن به آموزش و حفظ قرآن و 

ضرب المثل هاى حكيمانه نيز بسيار اهميت دارد.

  تعطيالت تابستانى فرصت مناسب 
براى تمرين مسئوليت پذيرى كودكان و نوجوانان 

هاى  مسافرت،گردش  روانشناسى،  ارشد  كارشناس  اين 
خانوادگى، رفت و آمدها و روابط دوستانه با افراد مطمئن و 
شناخته شده  را در كسب رشد اجتماعى ضرورى مى داند و 
مى افزايد: درمورد پرورش استعدادهاى عملى فرزندانمان نيز 
بايد متناسب با عاليق و دوره سنى، فراهم نمودن امكانات 
الزم و تشويق و ترغيب آنها در جهت شكوفايى و پرورش 

استعدادهاى عزيزانمان گام برداريم.   
نقش  آينده  در  امروز،  فرزندان  اينكه  بيان  با  بارانى  فاطمه 
 مسئوليت پذيرى در زندگى را خواهند داشت، خاطر نشان 
 مى كند: بنابراين از فرصت مناسب تعطيالت تابستانى مى توان

در جهت واگذارى بخشى از كارهاى منزل به آنها استفاده 

كرد تا هم اعتماد به نفس و هم مسئوليت پذيرى و تمرين 
شكل  از  هم  و  شود  تقويت  او  در  زندگى  هاى   مهارت 
فعاليت هاى رسمى و يكنواخت و همه روزه مانند ايام سال 
تحصيلى به تنوع و نشاط الزم برسند. وى ادامه مى دهد: 
بايست  مى  الذكر  فوق  موارد  همه  باشيم  داشته  خاطر  به 
با فرزندان، توجه به رده  با توجه به مشورت  در درجه اول 
سنى آنها، اهميت عاليق و استعدادهاى فردى و با توجه به 
شرايط كنونى جامعه و نيازهاى متناسب با آن مورد سنجش 
 و برنامه ريزى و تصميم گيرى قرار بگيرد. وى در توصيه اى

به والدينى كه دغدغه فراغت فرزندان خود را دارند، مى گويد: 
در فرصت هاى موجود گوش شنوايى براى فرزندانمان باشيم. 
فقط گوينده و نصيحت كننده نبوده بلكه در موارد لزوم و به 
موقع و با يادآورى موفقيت هاى كسب شده توسط فرزندانمان، 
و  نشاط  با  و  غير رسمى  به شكل  آنها  فعاليت هاى   ادامه 
عالقه مندى را فراهم نموده و الگوهاى مورد پسند آنها كه 
معيارهاى دينى و اخالقى و اجتماعى الزم را دارند را همراه 
با پرورش بعد معنوى در كنار پرورش قواى ذهنى و جسمى 
مد نظر داشته باشيم تا در خودشكوفايى فرزندانمان به طريق 
مورد عالقشان با اهداف متعالى و به شكل غير رسمى و بدون 
ماللت و خستگى مثمر ثمر بوده و خاطرات فراموش نشدنى 

را در اذهان پاك آنها حك كنيم.

آموزش هاى تخصصى
 بازوى توانمند براى رشد فرزندان 

يك مدير آموزشى نيز درباره نقش آموزش در مديريت اوقات 
فراغت فرزندان به خبرنگار آوا مى گويد: درفصل تابستان به 
لحاظ اينكه قشر عظيمى از نوجوانان و جوانان فعاليت خاصى 
انجام نمى دهند، پر نمودن بهينه اوقات فراغت آنان بسيار حائز 
اهميت مى باشد. نرگس معصومى مفرد، مدير مركز آموزش 
تخصصى كوتاه مدت جهاد دانشگاهى استان، توجه به نيازها 
را در برنامه ريزى مورد تأكيد قرار مى دهد و مى گويد: براى 
پر نمودن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان به طور مطلوب،  
حتى المقدور بايد به نيازهاى آنها توجه نمود. وى با بيان اينكه 
آموزش در دوره هاى تخصصى مى تواند بازوى توانمند براى 
مركز  گفت:  باشد،  تحصيلى  هاى  رسته  در  فرزندان  رشد 
آموزش تخصصى كوتاه مدت جهاد دانشگاهى در همين راستا 
مانند سال هاى گذشته دوره هاى آموزشى ويژه نوجوانان و 
جوانان را از ابتداى تيرماه و در چهار گروه آموزشى زبان هاى 
خارجه، كامپيوتر، فنى و مهندسى و دوره هاى عمومى و با 

ارائه گواهينامه برگزار مى كند.  

نشاط معنوى، سربلند در برنامه هاى اوقات فراغت 

مساجد و بقاع متبركه از جمله مراكز مهم در بحث ساماندهى 
اوقات فراغت محسوب مى شود و از سوى ديگر پايگاه هاى 
اجتماعى در مقابل تهاجم فرهنگى هستند. بقاع متبركه همه 
ساله ميزبان طرح تابستانى نشاط معنوى است كه با هدف 
بهينه سازى اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، تقويت بنيه 
ظرفيت  و  شده  برگزار  دينى  هاى  ارزش  و  اخالقى  دينى، 
خوبى هم براى شركت جوانان و نوجوانان در طرح ملى تربيت 
حافظان قرآن كريم ايجاد مى كند. آن طور كه از گفته هاى 
مسئولين اداره اوقاف و امور خيريه بر مى آيد؛ «نشاط معنوى » 

در سه بخش آموزشى، اردويى و ورزشى برگزار مى شود.

جمله  از  معنوى  نشاط  طرح  مربوطه؛  مسئولين  اذعان   به 
طرح هاى مؤثر كشور براى اوقات فراغت نسل جوان است 
كه برخالف ديگر طرح هاى مربى محور به صورت كارگاهى 

با مشاركت دانش آموزان برگزار مى شود.

  ارتباط صميمى روحانيون و كودكان 
نقطه بارز طرح نشاط معنوى

ارتباط صميمى روحانيون با كودكان نقطه بارز طرح نشاط 
معنوى است، در دوره كنونى كه تهاجم فرهنگى در قالب هاى 
مختلف به فكر و ذهن كودكان حمله ور شده است تنها يك 
روحانى خبره به امور دينى و ارتباطى ا ست كه مى تواند افكار 
كودكان را از اين هجمه ها مصون نگه دارد. طرح نشاط معنوى 
فراتر از آموزش هاى دينى و فرهنگى به بعد نشاط تابستانى 
دانش آموزان نيز توجه جدى داشته است و در اين راستا انواع 
برنامه و بازى هاى جذاب را نيز در خالل برنامه هاى آموزشى 
خود لحاظ كرده است. كودكان با حضور در اين طرح عالوه 
بر دريافت آموزش هاى دينى و فرهنگى از محيطى مفرح و 

آموزنده براى اوقات فراغت خود بهره مند مى شوند. 
در اين ميان ارتباط سازنده روحانيون با كودكان و نوجوانان از 
اهميت فراوانى برخوردار است به طورى كه اگر يك روحانى از 

كوله بار  علوم دينى نيز برخوردار باشد، اما از راه و رسم ارتباط 
با نسل جديد به خوبى آگاه نباشد نمى تواند تأثيرى بر روى 
جامعه هدف خود داسته باشد. در طرح نشاط معنوى روحانيون 
بدون اينكه از هم صحبت شدن با كودكان به زبان خودشان 
واهمه اى داشته باشند توانسته اند ارتباط خوبى را بين خود و 
جامعه هدفشان ايجاد كنند و از اين طريق آموزه هاى دينى را 
از راه بازى، شعر و قصه و در قالب هاى تأثيرگذار ارائه دهند. 

حضور مستمر در مساجد به بهانه برنامه هاى 
فراغت زمينه هاى معنويت را بارور مى كند

از سوى ديگر فضاى معنوى حاكم بر مساجد و اماكن مذهبى 
تأثيرات شگرفى را بر روح و روان افراد مختلف دارد و به اذعان 
برخى افرادى كه پايبندى ويژه اى به احكام دينى ندارند نيز 
حضور در آستان امامزادگان و يا بقاع متبركه و مساجد سبب 
ايجاد آرامش در آنان مى شود. اگر اين مداومت در حضور از 
دوران كودكى آغاز شود به طبع تأثيرات عميق ترى را روى 
بارور  آنان  را در  افراد خواهد گذاشت و زمينه هاى معنويت 
مى كند. برپايى طرح نشاط معنوى در آستان امامزادگان و بقاع 
متبركه از ديگر خصوصيات ويژه اين طرح به شمار مى آيد. در 
اين طرح اردوهاى روزانه اى در جوار اين اماكن مقدس براى 
كودكان مهيا شده است كه مى تواند زمينه ساز انس بيشتر 
آنان با اولياى الهى باشد. به نظر مى رسد تأكيدات مقام معظم 
رهبرى مبنى بر تبديل آستان امامزادگان و بقاع متبركه به 
قطب فرهنگى از مهم ترين علل اجرايى شدن اين طرح است 
چرا كه كودكان و نوجوانان كه در طول سال به انتظار فصل 
تابستان و سپرى كردن تعطيالتى خوش هستند با حضور در 
اين اماكن مقدسه خاطراتى شيرين و بيادماندنى را براى خود 
رقم مى زنند و اندوخته هاى خود را از تعاليم دينى و فرهنگى 

افزايش مى دهند.

كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد استان 
ميزبان بچه مسجدى ها در اوقات فراغت

هر ساله همزمان با ايام تابستان كالس هاى مختلف فرهنگى، 
آموزشى، دينى، ورزشى و هنرى در سطح كانونهاى فرهنگى 
نيز برگزار   و هنرى مساجد ويژه جوانان و نوجوانان استان 
مى شود. حجت االسالم زاهدى، مسئول دبيرخانه كانون هاى 
مساجد استان در اين باره به خبرنگار آوا مى گويد: برگزارى 
كالس هاى تابستانى ويژه جوانان و نوجوانان از مهمترين 
رسالت هاى كانون هاى فرهنگى و هنرى مساجد است. وى 
مهمترين هدف برگزارى كالس هاى تابستانى در كانون ها 
را جذب جوانان به مساجد مى داند و مى افزايد: با توجه به 
اينكه مساجد مكانى امن و سالم براى حضور جوانان مى باشد 
والدين نيز با آسودگى خيال فرزندانشان را به حضور در اين 
كالس ها هدايت مى كنند. وى از وجود 452 كانون فرهنگى 
و هنرى در سطح استان خبر مى دهد و مى گويد: حدود 
80 درصد كانون هاى مساجد استان مجرى طرح آسمانى 
 (اوقات فراغت) در تابستان سال جارى هستند. وى درباره نوع 
كالس هاى تابستانى اظهار مى كند: كالس هاى برگزار شده 
در سطح كانون ها بر اساس نياز و استقبال جوانان در مساجد 

ويژه خواهران و برادران برگزار مى شود.
جامع  نظامنامه  اجراى  به  اشاره  با  زاهدى،  االسالم  حجت 
خاطر  استان  در  متوالى  سال  دومين  براى  فراغت  اوقات 
و  فرهنگى  هاى  كانون  گذشته  سال  در  كند:  مى  نشان 

از اين نظامنامه استقبال چشمگيرى داشتند.  هنرى استان 
وى از انعقاد تفاهم نامه اوقات فراغت فى ما بين دبيرخانه 
 مساجد استان و كانون هاى فرهنگى و هنرى خبر مى دهد

و مى گويد: بر اساس اين تفاهم نامه توجه ويژه به ترويج 
در  مخاطبان  دينى  دانش  و  معلومات  سطح  ارتقاى  و 
موضوعات قرآنى، اعتقادى، اخالق و نماز، اهتمام مضاعف 
به بزرگداشت مناسبت هاى مذهبى و فرهنگى مقارن با ايام 
اوقات فراغت، برنامه ريزى جذب حداقل 25 عضو جديد در 
فرهنگى،  علمى،  دوره  حداقل 5  برگزارى  مختلف،  مقاطع 
 هنرى، آموزشى از جمله تعهدات كانون مى باشد. وى ادامه

مى دهد: همچنين بر اساس تفاهم نامه دبيرخانه كانون هاى 
مساجد استان موظف است سرانه اوقات فراغت را طى دو 
مرحله و بر اساس كيفيت، كميت و گزارش عملكرد كانون به 

حساب كانون واريز نمايد.
 

ورزش، زمينه ساز آموزش هاى غيررسمى
 با سهولت و سرعت بيشتر

ورزش نيز در برنامه هاى اوقات فراغت از جايگاه بسيار تعيين 
كننده اى برخوردار است. رغبت بسيارى از كودكان و نوجوانان 
به برنامه هاى ورزشى كار را براى مسئولين امر در جهت 
فراهم ساختن زيرساخت ها دشوار نموده و انتظار مى رود كه 

اين نياز به نحو مطلوب و شايسته رفع شود. 
از آنجايى كه در جامعه ما روز به روز به سمت فعاليت هاى 
ماشينى پيش مى رود ميزان كار بدنى افراد كاهش يافته و اين 
صنعتى شدن كه باعث تسريع و تسهيل امور زندگى شده، به 

نوعى فقر حركتى را نيز در پى داشته است.
از ديد برخى جامعه شناسان  يك برنامه ريزى مطلوب فراغتى 
از نوع ورزشى مى تواند زمينه ساز آموزش هاى غيررسمى با 
سهولت و سرعت بيشتر باشد. عالوه بر اين چنين برنامه اى 
به كاهش آسيب پذيرى نسل جوان شده و در عين  منجر 
حال سبب مى شود انرژى نسل جوان به طور صحيح هدايت 
شود. در كنار اين موارد، امكان دوست يابى در فعاليت هاى 

ورزشى، كسب تندرستى و سالمتى و شادابى روانى، جذاب 
بودن ورزش و الگوپذيرى نوجوانان و جوانان در آن، تناسب 
ورزش با روحيات جوانان و هيجانات آنها و همچنين امكان 
رفع يا كاهش مشكالت ساختار قامتى و اندام حركتى از طريق 
ورزش سبب مى شوند كه ما عقيده داشته باشيم ورزش نسبت 
به فعاليت هاى ديگر از جمله كتاب خواندن، كارهاى هنرى 
و تماشاى تلويزيون و ... اولويت دارد. اين در حالى است كه 
متأسفانه مطابق آمار موجود، در ايران عليرغم وجود نهادهاى 
متولى فراوان، تنها حدود يك سوم نسل جوان تحت پوشش 

برنامه فراغتى قرار دارند.

اوقات فراغت؛ شمشير دو لبه 

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان بيرجند نيز در اين باره 
به خبرنگار آوا مى گويد: قبل از پرداختن به مديريت ورزش در 
اوقات فراغت نياز است اين مهم را بشناسيم و نقش تأثيرگزار 
اوقات  را بررسى كنيم. سيد حسين اصغرى  آن در اجتماع 
فراغت را شامل فعاليت هايى خارج از اجبارها و وظايف و 
تكاليف شغلى، خانوادگى و اجتماعى مى داند كه انسان با ميل 
و رغبت و اختيار خود به آن عمل مى كند و در نتيجه اين 
فراغت موجبات انبساط خاطر و رضايت او را فراهم مى كند.

به عقيده وى، اوقات فراغت به مانند شمير دو لبه اى است كه 
مى تواند باعث اعتال و بهينه شدن كار و فرهنگ شود و اگر به 
درستى استفاده نشود موجب كج روى، انحراف و حتى ارتكاب 
به جرم را فراهم سازد. وى، ورزش را  يكى از روش هايى 
مى داند كه مى تواند اوقات فراغت افراد جامعه را خصوصًا 
نوجوانان و جوانان و قشر آسيب پذير اجتماع را زير پوشش 
قرار دهد و بسيارى از ضعف ها و كمبودهاى جسمانى و روانى 
افراد را رفع و درمان كند.وى خاطر نشان مى كند: تربيت بدنى 
و ورزش گذشته از جبران ضعف ها و حفظ تندرستى، افراد را 

براى زندگى، تالش و اهداف مشترك آماده مى سازد.

سالن ها و ميادين آماده ثبت نام و جذب 
عالقه مندان برنامه هاى ورزشى تابستانى

رئيس اداره ورزش و جوانان شهرستان بيرجند، با تأكيد بر 
اينكه تربيت بدنى و ورزش اگر به طور اصولى و بر اساس 
يك برنامه منظم و صحيح بهكارگرفته شود، مى تواند در 
تحقق بسيارى از نيازهاى مهم دوران جوانى، شناخت زندگى 
سالم اجتماعى و اصالح يا جلوگيرى از رفتارهاى انحرافى 
نقش مؤثرى داشته باشد، اضافه مى كند: امسال پيرو يك 
همكارى و هماهنگى و تشكيل جلسات مختلف با معاونت 
توسعه ورزش اداره كل، فرماندارى، بسيج، آموزش و پرورش، 
كانون مساجد، بخشدارى مركزى و ساير ادارات و ارگاناى 
مرتبط خصوصاً ستاد ساماندهى امور جوانان و هيئت هاى 
ورزشى شهرستان سعى نموده ايم سالن ها، ميادين، فضاها و 
مجموعه هاى ورزشى را با نظارت صحيح آماده نماييم تا از 
هر حيث شرايط براى ثبت نام، جذب و اجرايى نمودن تحت 

نظر اساتيد، مربيان توانمند و قانونمند آماده باشد.
اصغرى يادآور مى شود: در فراهم نمودن محيط سالم و با 
ايم. حضور  تا حد امكان رعايت كرده  را  نشاط همه موارد 
مربيان مورد تأييد فدراسيون ها، بيمه ورزشى، بيمه مسئوليت 
فضاها، مسايل معنوى و آنچه كه اخالق محورى را شامل 
مى شود را در نظر گرفتيم. وى از يك اهتمام جدى سخن 
مى گويد كه در تالش است با هماهنگى ها و نشست هاى 
تخصصى با صاحبنظران و مسئولين ورزشى ساير ارگان ها 
و مؤسسات انجام دهيم اينكه اين برنامه ريزى هاى اوقات 
فراغت خاص سه ماهه تعطيالت تابستان نباشد. وى همچنين 
اقدام جديد در حوزه ورزش استان خبر مى دهد و   از يك 
مى افزايد: معاونت توسعه ورزش اداره كل  براى اولين سال 
تقويت  و  آمايش  قالب  در  استعداديابى  طرح  اجرا  به   اقدام 
ورزش هاى پايه در 12 رشته نموده كه در اكثر ميادين ورزشى 

بعد از بررسى و عملياتى نمودن اجرا خواهد شد.
اين مقام مسئول درباره برنامه هاى ورزشى تابستان امسال نيز 
اظهار مى كند: اداره ورزش با همكارى مستقيم  هيئت هاى 
شهرستان در رشته هاى  وزنه بردارى، دفاع شخصى، جودو، 
 بسكتبال، هندبال، دوچرخه سوارى، پهلوانى و زورخانه اى،
كبدى،  شمشيربازى،  شطرنج،  موتورسوارى،  و  اتومبيلرانى 
بدمينتون،  ژيمناستيك، كشتى،  تكواندو،  تيراندازى،  كاراته، 
روى،  پياده  دارت،  ميز،  رو  تنيس  دوميدانى،  پنگ،  پينگ 
فوتبال، باستانى، واليبال نشسته، بوچيا، شنا، بسكتبال با ويلچر 
در 31 سالن و ميادين و مجموعه هاى ورزشى برگزار خواهد 
كرد. وى خاطر نشان مى كند: در طول دوران اوقات فراغت 
ضمن برگزارى مسابقات و اردوهاى تفريحى و ورزشى، حضور 
روحانيت در محيط هاى ورزشى، برگزارى مسابقات خصوصًا 

مسابقات جام رمضان را خواهيم داشت.

مدرسه ام تعطيل شد، حاال چكار كنم؟

جوابيه شركت آب و فاضالب استان

پيام  ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
شما درباره «فاضالب مجتمع مسكونى حضرت ولى 
عصر(عج) واقع در بلوار بقيه ا...» به استحضار مى رساند: 
عمليات اجرايى فاضالب مجتمع مسكونى حضرت ولى 
عصر(عج) با پيگيرى هاى به عمل آمده و تأمين اعتبار 

الزم، تا پايان تابستان 94 تكميل خواهد شد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

راهكارهاى كارشناسان استان براى اوقات فراغت در گفتگو با آوا

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)
شركت تعاونى خدمات فنى و مهندسى كوير گستر ساقى 
به شماره ثبتى: 4356 و شناسه ملى: 10360058073    تاريخ انتشار: 94/3/26

جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم) شركت تعاونى خدمات فنى و مهندسى كوير گستر ساقى به شماره ثبتى :  4356 و شناسه 
ملى: 10360058073 شنبه 94/4/6 ساعت 10 صبح در محل نمازخانه شركت آب و فاضالب روستايى واقع در بلوار شهداى عبادى 
ضلع جنوبى جهاد كشاورزى برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع 

حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم 
به دفتر شركت واقع در طبقه همكف شركت آب و فاضالب روستايى مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را 

دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه:

1- طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى ايران
2- اصالح ماده 3 اساسنامه شركت تعاونى (موضوع فعاليت شركت)

3- اصالح ماده 6  اساسنامه شركت تعاونى (تغيير آدرس)
هيئت  مديره

دعوت نامه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع)
تاريخ انتشار: 94/3/26

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع) به شماره ثبت 697 و شناسه ملى 10360023590 
يكشنبه 94/4/7 ساعت 18 در محل دفتر شركت واقع در خيابان پاسداران ، پاسداران 12، پالك 17 برگزار مى شود. از كليه اعضاى محترم 
دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند 
شخصا حضور يابد ، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به 

جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. 
دستور جلسه:  طرح تطبيق و تصويب اساسنامه جديد شركت وفق مقررات و اصالحات اداره تعاون 

هيئت مديره شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع)

تخفيفات ماه مبارك رمضان
 پنير صباح      3300 تومان
پنير پالود      3200 تومان
پنير نسيم     2800 تومان

پنير جلگه ، توريس و بصير 2900 تومان
پنير فله     7800 تومان
تن اويال   4000 تومان

 بيست مترى چهارم مدرس- خيابان طهماسبى
فروشگاه بزرگ پامچال

32444436



ناصر فيض در سال 1338 خورشيدى در شهر قم به دنيا آمد. او همچنين در برخى جشنواره ها به عنوان داور حضور داشته است. نخستين آشنايى او با آثار طنز 
از طريق مطالعه نوشته هاى عزيز نسين نويسنده اهل تركيه بود. فيض اولين كتاب خود را در سال 1380 منتشر كرد. املت دسته دار شامل 58 قطعه شعر طنز 
در قالب هاى غزل، رباعى و مثنوى است و موضوعات آن اغلب فرهنگى و اجتماعى است.

ناصر فيض ؛ شاعر، نويسنده و طنزپرداز 

4
شعر طنز

دل را سر مويى به سر زلف تو گير است
نه راه گريز است نه همراه گزيل است

تنها نه من از باده ى شهالى تو مستم
اين باده به پيمانه هر خرد و كبير است

بايد كه قرنطينه شوى،چون كه يقينا
بيمارى چشم زده لنزت همه گير است

انصاف نباشد كه تو با خاطر جمعى آزادى و
جمعى به كمند تو اسير است

يك چشم تو اميد دهد،چشم دگر بيم
چشمان تو الحق كه بشيرون و نذير است

تقدير چنان بر سر راه تو مرا كاشت
كه امروز فقط سبز شدن شكل پذير است

اين گونه كه اين گونه گل انداخته اى دوست
از شرم نباشد كه ز صد جوش و كهير است

در پاى تو با دست تو شد دين و دل از دست.
بيخود كه نگفته اند تو را دست بگير است

زود است كه مجنون شوم از شدت سودا
ليلى شدنت را چه كسى گفت كه دير است؟!

گل بودن تو محرزو؛ شكى هم اگر هست
در مرغ چمن بودن حقير است

ياس و سمن و ياسمن وسوسن و سنبل
در پيش گل روى تو  بى بو و بى بو چو حصير است

هر گز نروى بى خبر اى مايع ى عمرم
حتما خبرت هست كه بى مايه فتير است

رضا رفيع

سه شنبه * 26 خرداد  1394 * شماره 3245

خواندنى ها

 روز جهانى مبارزه با بچه

رسيديم،  خودكفايى  به  كه  چيزى  مهم ترين  در  ما 
مى دانيد چيست؟ در نام گذارى. حاال اين نام را روى 
چى مى گذاريم مهم نيست. مهم اين است كه هرچى را 

نداريم، نامش را مى گذاريم روى يك چيزى.
مثال توى تهران كه طبيعت كال وجود ندارد و سرانه 
فضاى سبز هر نفر به اندازه سالى يك نعلبكى سبزه 
اسم  تهران  سازه  گنده ترين  روى  است،  هفت سين 

گذاشتند پل طبيعت.
يعنى دقيقا چيزى كه نيست را اسمش را مى گذاريم 

روى چيزى كه هست تا دقيقا برود توى چشم.
حاال هم معاون رئيس جمهورى گفته يك روز را برداريم، 

اسمش را بگذاريم «روز مبارزه با كار كودك».

كه خيلى هم قشنگ است. چون چيزى كه از صبح تا 
شب ما مى بينيم، كودك كار است و كسى باهاش كارى 

ندارد، مبارزه كردن كه هيچى. 
باشد.  اسم  اين  به  روز  يك  كه  است  خوب  پس 
كه  مى شود  پيشنهاد  زير  اسم هاى  به همين مناسبت 

بگذاريم روى چيزهاى مختلف:
* روز جهانى مبارزه با سوختگى كودك در شين آباد

احتماال  (كه  سيگار  فروش  با  مبارزه  جهانى  روز    *
براى مشق نوشتن برگه اى 50 تومان به جوانان فروخته 

مى شود) به كودك در دكه هاى تهران
* روز جهانى مبارزه با غرق شدگى كودكان در پارك 

شهر تهران
* روز جهانى مبارزه با ريختن سقف مدرسه روى سر 

كودك
* روز جهانى مبارزه با آزار بدنى و تنبيه توسط والدين

*  روز جهانى مبارزه با مشكالت و بيمارى هاى جنينى 
و بدو تولد

*  روز جهانى مبارزه با هواى سالم به منظور احترام به 
مايى كه هواى ناسالم مصرف مى كنيم

*  و در نهايت روز جهانى مبارزه با بچه به اين اميد كه 
همه زود بزرگ شويم و ديگر مسئله اى نماند.

پوريا عالمى

 طنز

ابرهاى فراموشى برآسمان تئاتر كودك خراسان جنوبى
ايسنا: به اعتقاد بسيارى از صاحب نظران مسايل اجتمايى، 
هرگونه سرمايه گذارى مادى و معنوى و برنامه ريزى عميق 
و درازمدت در راستاى رشد و اعتالى جامعه، بايد باكودكان 
آغاز شود، كودكانى كه وارث و حافظ تمدن آينده هستند.
بنابراين، هرقدركودكان به لحاظ رشد ذهنى و ادراك معنوى، 
غنى و پر بارترشوند، درحقيقت، تمدن انسانى پربارتر مى شود.
با اين وصف، توجه به مقوله تئاتركودك، به عنوان قوى ترين 
و موثرترين ابزار آموزش و پرورش جسم و روح كودكان و 
نوجوانان، به معناى توجه به اعتالى جامعه و تالش در راستاى 
ساختن تمدن انسانى آينده خواهد بود.دربررسى مشكالت تئاتر 
كودك و نوجوان، به مسايلى مانند متون نمايشى، مشكالت 
اجرايى و مسئله مديريت و برنامه ريزى به عنوان مهمترين 

بخش هاى آسيب پذير در اين زمينه پرداخته خواهد شد.
تئاتر يك هنر زنده است و در لحظه اتفاق مى افتد و موسيقى 
در نمايش به خصوص نمايش كودكان و نوجوانان از اهميت 
زيادى به لحاظ تأثيرگذارى بسيار باال برخوردار است.اين روزها 
فراموش  تئاتر موجب  در جريان  مدرن  ورود عروسك هاى 
شدن عروسك هاى نمايشى سنتى شده و از سوى ديگر تعداد 
افرادى كه به آموزش اين نوع نمايش هاى مى پردازند كمتر 
ارائه نمى شود؛  نيز آموزشى در اين خصوص  است و اغلب 
همين امر موجب شده تا عروسك هاى سنتى رفته رفته به 

فراموشى سپرده شوند.

پژوهش درخصوص آسيب شناسى
 تئاتر وجود ندارد

از  يكى  گفت:  جنوبى  خراسان  تئاتر  استاد  شريفى  على 
معضالت تئاتر در استان نبود سخت افزار و چشم انداز پيش رو 
است. وى افزود: نبود سالن اختصاصى از ديگر مشكالتى است 
كه تئاتر كودك و نوجوانان از آن رنج مى برد.اين استاد تئاتر با 
بيان اينكه پژوهش درخصوص آسيب شناسى تئاتر وجود ندارد، 
بايد برنامه ريزى الزم در نحوه  تئاتر كودك  اظهار كرد: در 
آموزش و برگزارى كالس ها صورت گيرد تا دوباره شاهد به 

اوج برگشتن تئاتر كودك باشيم.

تئاتر كودك از ضعف 
قصه و نمايشنامه رنج مى برد

شريفى ادامه داد: نمايشنامه نويسان نسبت به حوزه تئاتر كودك 
كم توجه هستند و به همين سبب تئاتر كودك از ضعف قصه 

و نمايشنامه رنج مى برد. وى درباره نمايش نامه نويسى تئاتر 
كودك، افزود: استفاده از قصه هاى بومى منطقه بايد اولويت 
نخست باشد كه متاسفانه خيلى كم ازآن بهره مى گيريم. شريفى 
ادامه داد: در حال حاضر نيازمند تشكيل شوراى راهبردى براى 
تئاتر بويژه در بخش كودك هستيم تا مسئولين، هنرمندان و 
نمايشنامه نويسان نسبت به حوزه تئاتر توجه جدى ترى نشان 
دهند.اين استاد تئاتر با بيان اينكه مخاطب شناسى درست در 
تئاتر كودك صورت نگرفته است، گفت: تئاتر كودك و نوجوان 

نيازمند حمايت جدى رسانه است.

چرخ تئاتر كودك و نوجوان
 در استان سريع و پر انرژى نيست

هنرى  حوزه  نمايشى  هنرهاى  واحد  مسئول  براتى،  محمد 
خراسان جنوبى گفت: چرخ تئاتر كودك و نوجوان در استان 
چند سالى  است كه حركتش شروع شده اما آنطور كه بايد 

سريع و پر انرژى نيست. وى افزود: پيش از اين، توليدات 
اندكى در حوزه نمايش عروسكى و صحنه اى داشته ايم  و 
اين آثار گاهى در جشنواره هاى مطرح كشورى و بين المللى 
حائز مقام شده اند، شايد در طول سال نمايش هاى زيادى در 
استان توليد شود، اما آثار حرفه اى و قابل رقابت بسيار كم بوده 
و نيازمند حمايت مادى و معنوى بيشترى از سوى مسئولين 
است. مسئول واحد هنرهاى نمايشى حوزه هنرى خراسان 
جنوبى اظهار كرد: با توجه به خاص بودن نمايش هاى كودك 
و نوجوان در زمينه دكور، موسيقى و عروسك، توليد عروسك 
و ساخت دكورهاى جذاب و توليد موسيقى، هزينه هاى قابل 
توجه اى را به دنبال دارد كه توليدكنندگان اينگونه آثار كمتر 
توان پرداخت آن را دارند و اين موضوع سبب شده گروه هاى 

نمايش كمترى در اين حوزه مهم فعاليت كنند. وى با بيان 
اينكه بازيگر تئاتر بايد هنر بازى داشته و متوجه باشد براى 
چه طيف سنى  بازى مى كند، افزود: بازيگر تئاتر بايد بداند كه 
براى كودك متناسب با خواسته ها و تقاضاهاى كودكانه اش 
اجرا كند. مسئول واحد هنرهاى نمايشى حوزه هنرى خراسان 
جنوبى گفت: شخصيت كودكان تغيير پذيرتر و انعطاف پذيرتر 
از بزرگساالن است و به سادگى با تجربه تئاتر تغيير مى كنند، 
به اين جهت مى توان از هنر نمايش و تئاتر در آموزش و 
پرورش شخصيت كودك و نوجوان بهره فراوان كسب كرد.
براتى ادامه داد: در خراسان جنوبى تاكنون متون بومى قابل 
توجه اى نوشته شده است، اما اينكه ويژه براى كودك و نوجوان 
و داراى ارزش اجرايى در اين حوزه باشد، بسيار اندك است. 
وى با بيان اينكه مسئله متن فاخر، مسأله اى ا ست كه هميشه 
دغدغه فعاليت تئاتر استانى و حتى ملى بوده است، تصريح 
كرد: نمايشنامه نويسى در استان از جايگاه متوسطى برخوردار 
است و نياز توجه ويژه در اين خصوص به جد احساس شده 

و فراهم ساختن امكانات آموزشى در اين خصوص مى تواند 
زمينه ساز رشد و شكوفايى آثار هنرمندان استانى باشد.

اجراى تئاتر متناسب با نياز 
كودكان و نوجوانان نيست

و  كودكان  فكرى  پرورش  مديركانون  صمدى  عبدالرضا 
تئاتر  وضعيت  اينكه  بيان  با  نيز  جنوبي،  خراسان  نوجوانان 
كودك و نوجوان در استان مطلوب نيست، گفت: در زمينه 
توليد كار جدى صورت نمى گيرد و متناسب با نياز كودكان و 

نوجوانان توليد و اجرا نداريم.
 وى افزود: كسى كه براى بچه ها كار مى كند بايد شناخت 

دقيق از روحيات آنان داشته باشند، چرا كه در اين صورت 
فكرى  پرورش  داشت.مديركانون  خواهد  مناسبى  اجراى 
كودكان و نوجوانان خراسان جنوبي اظهار كرد: بازيگر تئاتر 
كودك بايد توجه داشته باشد كه مخاطبانش كودكان هستند، 
لذا در حكم يك مربى بايد از ويژگى هاى رفتارى اخالقى 

برخوردار باشد.
صمدى با اشاره به اينكه به طور كلى توجه به حوزه كودك 
و نوجوان مطلوب نيست، افزود: در فراهم كردن زير ساخت 
نياز  با  متناسب  كه  سرمايه گذارى  و  برنامه ريزى  فرهنگى، 
كودكان و نوجوانان و شرايط اجتماعى  باشد، فراهم نيست. 
مديركانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان خراسان جنوبي 
گفت: تئاتر يكى از مهمترين فعاليت ها براى پرورش شخصيت 
كودكان و نوجوانان است و كودكان بسيارى از مهارت هاى 
اجتماعى و فعاليت گروهى را از اين طريق درك مى كنند. 
صمدى با بيان اينكه كودك با ديدن تئاتر ارتباط اجتماعى 
قوى ترى خواهد داشت، تصريح كرد: همزادپندارى در نمايش 
اتفاق افتاده و بسيارى از مشكالت رفتارى كودكان با تئاتر 

برطرف و شادى و انرژى به آن ها داده مى شود.

متون نمايش برخاسته از فرهنگ بومى منطقه باشد

مديركانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان خراسان جنوبي 
كشور  در  نمايش  متن  براى  حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با 
مشكل داريم، گفت: هنوز متون نمايش جذاب و هنرمندانه 

كه برخاسته از فرهنگ بومى منطقه باشد، نداريم. 
صمدى ادامه داد: عموما متن نمايش از نويسندگان خارجى 
اقتباس شده و در هنر نمايش نامه نويسى دچار اشكال هستيم.

وى با بيان اينكه در استان نويسنده موثر در حوزه نمايشى نامه 
نويسى نداريم، افزود: در توليد نمايش بايد تالش بيشتر صورت 
گيرد و نويسندگان تكيه بر فرهنگ بومى را اولويت قرار دهند.

تئاتر  وضعيت  شدن  بهتر  براى  كرد:  نشان  خاطر  صمدى 
بايد برنامه ريزى و حمايت ابهترى صورت گيرد و مسئولين 

فرهنگى موازى كارى را كنار بگذارند.
عدم  امكانات،  كمبود  مالى،  حمايت  عدم  شد:  يادآور  وى 
استقبال متوليان آموزشى از تئاتر و نبود نيروى متخصص از 
جمله مشكالت حوزه تئاتر كودك در استان است.بايد گفت؛ 
در حال حاضر همه  و  ندارد  متولى  استان  در  تئاتر كودك 
فعاليت ها در اين زمينه به شكل موازى كارى صورت مى گيرد، 
بنابراين نبايد از موضوع فرهنگ سازى چون تئاتر كودك به 

سادگى گذشت.

آموزه هاى  عمه جون

آنچه جوان در آينه بيند، عمه جون در خشت خام بيند!
 عمه جون زنى سالخورده و سرد و گرم چشيده است

 كه تجربيات خود را در اختيار جوانان قرار مى دهد.

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

آيا مى دانستيد همه آدم هاى موفق دنيا
با NLP به موفقيت و ثروت رسيده اند؟

    NLP معارفه رايگان 
امروز سه شنبه 94/3/26  ساعت 19 الى 20

تلفن رزرو: 05632235499

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ    09155438760 - 32421633

بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

35 درصد ويژه طالب و روحانيون محترم 
 25 درصد ويژه دانشجويان و كاركنان پيام نور 

و علمى - كاربردى و خانواده آنها
22 درصد ويژه كاركنان بانك كشاورزى و بانك سينا

15 درصد ويژه كاركنان دولت و سازمان ها و كليه دانشجويان و  بستگان آنها
10 الى 20 درصد ويژه بيمه گذاران ثالث سال قبل و بيمه گذاران درمان

 بيمه سينا 
20 الى 55 درصد تخفيف بدنه             نقد / اقساط

آدرس: خيابان پاسداران- بين ميدان قدس و قدس 1
تلفن: 09158651005-32436814

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

عشـــــق و جنــــوناكران 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.

مفتخر است طبق روال سال هاى گذشته

از افطــار تا سحــر ميزبان همشهريان عزيز باشد

" سفارشات افطار پذيرفته مى شود "

 بيست مترى چهارم مدرس (خليل طهماسبى)
نبش خيابان شهيد نوربخش

09155616181 - خورشيدى        32432355 

رستــوران  مهــدى

دعوت مجمع عمومى عادى سهامداران شركت كيدشت «سهامى خاص»
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت كيدشت «سهامى خاص» به شماره ثبت 144 دعوت به عمل مى آيد 
در جلسه مجمع عمومى عادى شركت كه در تاريخ 94/4/5 ساعت 9 در محل شركت تشكيل مى شود 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
انتخاب مديران

انتخاب بازرس -  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار              
    هيئت مديره

آگهي افراز «نوبت اول»

 نظر به اين كه آقاي فرمند كاشاني احدي از مالكين مشاعي پالك 4154 و 4155 و 4166 و 
4167 و 4168 - اصلي بخش يك بيرجند مي باشد و تقاضاي افرازي حصه مشاعي خويش را در پالك مذكور 
نموده لذا به كليه مالكين مشاعي پالك مرقوم اخطار مي گردد كه عمليات افرازي در ساعت 9/30 صبح روز 
94/5/17 با حضور نماينده و نقشه بردار اين اداره به عمل خواهد آمد و عدم حضور مانع از انجام عمليات افراز 

نخواهد شد. ضمنا متعاقبا نقشه و صورت مجلس افرازي به اطالع مالكين مشاعي خواهد رسيد.  

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند 

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  در  منزل  
روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا 

      09158076574 - نظرى

دعوتنامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم)
شركت تعاونى خدمات فنى و مهندسى كوير گستر ساقى

 به شماره ثبتى: 4356 و شناسه ملى: 10360058073     تاريخ انتشار: 94/3/26
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم) شركت تعاونى خدمات فنى و مهندسى كوير گستر ساقى راس ساعت 
12 روز شنبه تاريخ 94/4/6 در محل نمازخانه شركت آب و فاضالب روستايى واقع در بلوار شهداى عبادى ضلع جنوبى 
جهاد كشاورزى برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد مى تواند همزمان با نماينده تام 
االختيار خويش باهم به دفتر شركت واقع در طبقه همكف شركت آب و فاضالب روستايى مراجعه و برگ وكالتنامه 
را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك 

راى مى باشد.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان - تصويب صورتهاى مالى 93-92-91-90
تصويب بودجه پيشنهادى سال 94  - انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره به مدت 3 سال شمسى - انتخاب 
اعضاى اصلى و على البدل بازرسان براى يك سال مالى - اتخاذ تصميم در مورد اخذ تسهيالت از منابع بانكى يا سرمايه 

- افزايش سرمايه شركت از طريق فروش سهام به اعضا و عضوگيرى جديد
تصميم گيرى در خصوص نابرابر كردن سهام

رئيس هيئت مديره
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اول محو شو بعد كمك كن

مرد پير نزد شيوانا آمد و به او گفت : ”تصميم گرفته ام به 
مردم كمك كنم تا نيكى بيشترى از من باقى بماند. دختر 
جوانى در همسايگى ماست كه پدر و مادرش را از دست 
داده و مال و اموالى هم ندارد. براى اينكه بى سرپرست 
نماند و بتواند از زندگى بهره مند شود قصد دارم او را به 
همسرى خود برگزينم. اما اختالف سنى زياد بين من و 
او مرا نگران ساخته است و از شما مى خواهم با دختر 
صحبت كنيد “شيوانا با چشمانى متعحب به مرد پير خيره 
شد و گفت: ”تو اگر واقعا مى خواهى به اين دختر بى 
اين دهكده  نيازمند  بقيه جوانان  سرپرست و همينطور 
كمك كنى، اول سهم خودت را از ماجرا بيرون بكش و 
بعد كمك كن! توصيه ميكنم كه با ثروت زيادى كه دارى 
مقدمات ازدواج و تشكيل خانواده و يافتن شغل را براى آن 
دختر و پسر جوانى كه سراغ دارد فراهم كنى و با اين كار 
دو نفر را به سعادت برسانى. چيزى كه تو اسم كمك به 
ديگران روى آن گذاشته اى، كمك و مساعدت به خودت 
 است و تو منفعت خودت را در كمك به ديگران پنهان

كرده اى. نياز روحى و سنى و طبيعى آن دختر جوان 
به يك همسر جوان هم سن و سال خودش با افكار و 
روحياتى مشابه خودش است نه با تو كه پير و فرسوده شده 

اى و ده ها سال از او فاصله دارى!

در قفس را باز بگذار پرنده
 اگر عاشقت باشد،

 بر شانه هايت مي نشيند.

اولى: با كلمه توكيو جمله بساز
دومى: من مادرم را دوست دارم تو كيو؟!

غم چنان با دل ناقوس گرفته سر انس
كه غمى ناشده از دل غم ديگر دارم

ناقوس

مادرها شبيه نخ تسبيح هستند، 
كمتر خودنمايي مي كنند، 

اما اگر نباشند همه دانه ها مي ريزند.

بدترين ثروت آن است 
كه بخشى از آن در راه خدا انفاق نشود 

و زكاتش پرداخت نگردد .

آيا شما هم زوج هاى خوشبختى در اطرافتان داريد كه 
هميشه انگار تازه با هم آشنا شده اند و به نظر مى رسد 
كه از هر لحظه با هم بودن لذت مى برند؟ چه طور ممكن 
است بعد از اين همه مدت با هم زندگى كردن و اين همه 
خانوادگى  و مسائل  روزمره  زندگى  استرسى كه  و  فشار 
به انسان وارد مى كنند آنها همچنان بتوانند رابطه خود 
 را به خوبى روزهاى اول حفظ كنند؟ در اينجا ده عادت

 زوج هاى خوشبخت به شما معرفى شده اند.

1. آنها عاليق مشتركشان را پيدا مى كنند
اين كه از انجام دادن كارى با يكديگر لذت ببريد بسيار 
مهم است. مطمئنا شما از تمام سرگرمى هاى يكديگر 
و خودتان  براى  را  زمانى  كه  اين  و  بريد  نمى   لذت 
سرگرمى هايتان كنار بگذاريد براى رابطه بسيار مفيد هم 
مى تواند باشد. اما بايد فعاليت هايى را پيدا كنيد كه هر 

دوى شما از انجام آنها به عنوان يك زوج لذت ببريد.
دوچرخه  تا  گرفته  مختلف  هاى  رستوران  امتحان  از   
سوارى شبانه يا تماشاى سريال هايى كه هر دوى شما 
 دوست داريد، هر چيزى كه براى هردوى شما جالب است 

را انجام دهيد.

2. آنها همديگر را فراموش نمى كنند
مگر مى شود كسى كه دارى هر روز با او زندگى مى كنى 

را فراموش كنى؟! بله! اين اتفاق به سادگى مى افتد.
در دنياى ديوانه ما خيلى ساده درگيرى هاى روزانه باعث 
مى شوند همديگر را فراموش كنيم. يادتان است روزهاى 
اول آشنايى چقدر براى ديدن همديگر ذوق داشتيد؟ حاال 
يكديگر  براى  است؟  احساس شده  اين  مانع  چه چيزى 
وقت بگذاريد و براى شاد كردن طرف مقابلتان هرچند با 
كارى كوچك تالش كنيد. خدا را شكر كنيد كه كسى را 

دوست داريد و او هم شما را دوست دارد.

3. آنها الكى غر نمى زنند
زوج هاى خوشبخت كارهاى مثبتى كه شريك زندگيشان 
انجام مى دهد را مورد تأكيد قرار مى دهند. آنها به طور 
مداوم اشتباهات همديگر را زير ذره بين قرار نمى دهند، 
انتقاد نمى كنند. اگر چيزى شما  غر نمى زنند و از هم 
را خيلى اذيت مى كند در مورد آن با همسرتان صحبت 
 كنيد. اما اين كه بخواهيد تمام مدت براى هر چيز كوچكى 
شما  كردن  ناراحت  و  نيست  خوبى  كار  اصال  بزنيد  غر 

اهميت خود را براى طرف مقابلتان از دست مى دهد.

4. آنها همزمان با هم به رختخواب مى روند
اين  از  بعد  وقت  هيچ  ازدواجتان  اوايل  است  يادتان 
تلويزيون پاى  شما  بخوابد  رفت  مى  همسرتان   كه 

اهميت  از  زندگى  دوام  براى  كار  اين  نشستيد؟  نمى 

رختخواب به  كه همزمان  زمانى  است.  برخوردار   زيادى 
مى رويد اطمينان  مى يابيد كه با هم و در كنار هم هستيد. 
اين رفتار نشان مى دهد كه شما داريد روزتان را با هم به 

پايان مى رسانيد.

5. آنها با هم بيرون مى روند
قرار گذاشتن با يكديگر ضرورى است. درست مثل اوايل 
آشنايى با هم در خارج از منزل قرار بگذاريد و براى تمام 
شب برنامه ريزى كنيد. اين كار باعث مى شود براى بهتر 
شدن رابطه تان و لذت بردن از همراهى يكديگر تالش 
كنيد. حتى اگر به نظرتان مسخره بيايد اين كه حسابى به 
خودتان برسيد و بيرون از خانه با همسرتان قرار بگذاريد 
رابطه شما را قوى مى كند و حس خوشبختى را در شما 
براى زنده نگه داشتن آتش عشق  زنده مى كند. وقتى 

تالش كنيد، در راه خوشبختى قدم بر مى داريد.

6. آنها از همراهى يكديگر لذت مى برند
اين كه با يكديگر مانند دوستانى واقعى و صميمى باشيد 

نياز به تالش بسيارى دارد.
وقتى آنقدر زياد با هم بوده ايد كه حس مى كنيد تمام 
عمرتان را در كنار يكديگر گذرانده ايد خيلى راحت حضور 
يكديگر را نديده مى گيريد. در مورد عاليقتان، اتفاقاتى كه 
طى روز برايتان مى افتد و افرادى كه مى شناسيد يا هر 

چيز ديگرى كه با بهترين دوستتان مورد بحث قرار مى 
دهيد با هم صحبت كنيد.

7. آنها از تكرار فرار مى كنند
رابطه شما نبايد مثل يك برنامه تنظيم شده باشد. آيا هر 
روز سر ساعت مقررى با هم تماس مى گيريد؟ هر شب 

همان كارهاى تكرارى را انجام مى دهيد؟
 اگر اين طور است در برنامه تان تغيير ايجاد كنيد. زندگى 
شما به عنوان يك زوج نبايد قابل پيش بينى باشد. انسان 
هيچ گاه از هيچ چيزى كه مثل يك برنامه غير قابل تغيير 
باشد لذت نمى برد. همديگر را با كارهاى غافلگير كننده و 

جالب خوشحال كنيد.

8. آنها تلفن همراهشان را كنار مى گذارند
هستند  همديگر  كنار  در  وقتى  خوشبخت  هاى   زوج 
تلفن هايشان را كنار مى گذارند و تمام توجهشان را بر 
روى يكديگر متمركز مى كنند. بيشتر پيام هايى كه روى 
 وايبر و واتساپ و امثال آنها مى گيريد ضرورى نيستند 

و عكس هاى اينستاگرام هم فرار نخواهند كرد. 
وقتى حواستان به گوشى هايتان باشد تنها جسمتان در 

كنار يكديگر است و احساس با هم بودن نمى كنيد. 
ببريد  لذت  هستيد  هم  با  كه  زمانى  از  كه  اين   براى 

تلفن هاى همراهتان را كنار بگذاريد.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

ما انسان را آفريديم و وسوسه  هاى نفس او را مى  دانيم، و ما از شاهرگ (او) به او 
نزديكتريم ! ق آيه 16

حديث روز  

از گنج هاى بهشت به شمار مى روند پنهان داشتن كار خير، صبر بر بالها، نيكوكارى، اظهار نكردن مصيبت ها.
امام على (ع)

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

 - كوچك  بيمارستان   -1 افقي: 
از اعياد مسلمانان  2- منسوب به 
يمن - رود مقدس آلمان  - قوه 
كردن  گوش   - تنيس  وسيله   -3
اساس-   -4 كوچك  حيوان   –
نظر -   قيمت بازاري  - قومي از 
نژاد هند و اروپايي 5- معبد يهود 
- دور كننده - جوي خون 6- از 
گرما-   مقابل  يوناني-   حروف 
بهشت 7- كفش چرمي  - ايمني 
- حيوان نجيب - 8- بهامهر  - 
دندان هاي نيش-  فاسد و ضايع 
9- دورويي – فقر-  زمان آغازين 
نوشته    - بليغ  و  فصيح    -10
تحصيلي  نيمسال   - سند  حاشيه 
 - عدو     - كوتاه  لحظه    -11
آموز   دانش  صندلي   -12 كافي 
- خاندان - گوسفند جنگي  -كار 
فني  ضربه   - كته     -13 ناتمام 
بوكس - افترا 14-  حنا - بدنام  
نجيب   -15 مالك  و  صاحب   -

زاده - لقب حضرت موسي

پيشين-   زمان   -1 عمودي: 
راه  بلند -  دورانديش 2- داستان 
تخم  از  غذايي   - كودكانه   رفتن 
شويي  اتومبيل   - آغوز    -3 مرغ 

كارورز   -4 نشين  دندان  گل    -
 - نپرسيد  ها  خانم  از  پزشكي-  
ساز   -5 خاندان   – احتياطي  ابزار 
برق-   متناوب  جريان    - شاكي 
تحرير 6- آسان تر - چرم فروش 
در  مرزي  رودي   -7 نجار  بله   -
شمال غرب كشورمان -  بدرستي 
كه -  فرومايه 8- سروش - زن 
جناح   -9 چوبي  تغار   - پادشاه 
پارچه   - پيدانشدني   - راست  
جانور   - توانگري     -10 دريايي 

  -11 شادماني   – سلولي  تك 
غريبه-   مقابل   - كامل  تندرستي 
ژاپن  پول   -12 عرب  مادر 
پشته  نوروزى-   سفره  حرف   –
  -13 تحصيلي  درجه  باالترين   -
از لوازم آرايشي بانوان-  متعلق به 
چيزي-  بت جاهليت 14-  مشت 
 - پوشاننده  است-   آن  نمونه 
از  مثنوي    -15 صفات  آراستگي 

عبيد زاكاني-  نامه نگاري
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به  اعتماد  اجتماعى  رشد  عوامل  از  ديگر  يكى 
شناخت و  ها  توانايى  داشتن  باور  يعنى  است.   نفس 

از عهده  بداند، مى تواند  فرد  كه  اين  و  ها  محدوديت 
مسئوليت هاى خود برآيد. مى توان اعتماد به نفس را 
نوعى واقع بينى نيز دانست؛ زيرا افرادى كه داراى اعتماد 
به نفس هستند، تصوير درستى ازخود دارند و افرادى كه 
اعتماد به نفس ندارند مردد و دودل هستند، كارى را 
شروع كرده ولى به آخر نمى رسانند و بيشتر منفى بافند. 
“ من نمى توانم “ ،“ غير ممكن است“، “نمى توانم 
تصميم بگيرم “ جمالتى هستند كه اين افراد زياد به 
كار مى برند. آنهايى كه تحت تأثير ديگران قرار گرفته، 
تصميم گيرى شان سست مى شود. نقطه مقابل اين 
افراد، افراد مغرورند كه توانايى هاى خود را بيش از اندازه 

مى پندارند و در ارزيابى خود دچار اشتباهند.
براى تقويت اعتماد به نفس بايد شناخت واقع بينانه اى از 
توانايى ها و نقاط مثبت خود داشته باشيم و آنها را تقويت 
كنيم. به كار بردن عبارات مثبت نيز در تقويت اعتماد به 

نفس نقش مؤثرى دارد.

* شرط درآمد كار است نه دانستن كار پس برو كار 
كن نترس نگو كاري بلد نيستم. 

* خدا زمين رو مدور آفريد تا به انسان بگه
 همون لحظه اي كه فكر مي كني به آخر دنيا 

رسيده اي درست نقطه آغازه 
* براي داشتن چيزي كه تا به حال نداشته ايد بايد 

كسي باشيد كه تا به حال نبوده ايد. 
* ميدوني اگه صخره و سنگ تو مسير رودخانه 

زندگيت نباشه صداي آب قشنگ نيست. 

پيامك موفقيت

8 عادت زوج هاى واقعا خوشبخت
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الوگنالانىدراك1
ماىنتفابنوگبا2
سرادنلىرمرورف3
توراهامىساوى4
رسمكاحاسانتى5
داوىشمنرتابن6
اسپاىنوگرسىا7
مرسااىبولتولف8
ارسااىروباىر9
دحانابزكومنم10
لتسدرتاسرتوا11
خررىسقلىنتان12
واىخىراىباهرد13
اىرواىرمقرمىا14
هناشراهچراگتسر15

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

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

ما قيمــت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

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

   32304027 -09159656641 روزى

دو نفر چرخكار ماهر يا نيمه ماهر 
براى پرده سرا نيازمنديم.

32422970 - 09155616606

نگهدارى از سالمند (شبانه)      
09153612771

فروش منزل مسكونى در 2 طبقه به متراژ 
150 متر واقع در شهرك چهكند ، حاشيه 
خيابان ولى عصر (عج)  09153636610

فروش فورى زمين 1832اصلى 
9 فرعى حاجى آباد زير فى بازار

09353327259
فروش دكوراسيون پوشاك 

با قيمت مناسب
09371931072

فروش استثنايى پوشاك مردانه در 
راسته بازار با موقعيت عالى / نقد يا 

معاوضه با خودرو    32224498

فروش كبابى و جگركى در بهترين 
موقعيت به علت مهاجرت 

09109313400-32238053

تعدادى همكار خانم يا آقا براى  كار 
در شيرينى  پزى  نيازمنديم.

 32430627
09356012258 

فــورى        فــورى
به علت رفتن به شهرستان  

 فروشگاه پالستيك مدرن 
 با موقعيت و فروش روزانه عالى 

و كليه اجناس به فروش مى رسد.  
خيابان معلم - بين معلم 48 و 50

09152686400 – ناصرى

فروش  يا  معاوضه با ماشين 
مغازه عروسك و اسباب بازى 
اتل متل با  18 سال سابقه 

معلم  13و  15    فى: 37 ميليون
09105463955

 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

فروش مغازه پوشاك
با 10 سال سابقه كار

 و فروش تضمينى
انتهاى معلم-09369352508

استخدام نيروى آقا - ديپلم 
 داراى موتور - مسلط به كامپيوتر

09151611131

اجاره تخته كار-  خريد و فروش / پرداخت اقساطى
09151634010     مديريت: بنى اسدى داربست محمد

يك قطعه زمين مرغوب كشاورزى 
حدود 3000 متر در بهترين 

موقعيت روستاى سورگ (سر ناوه) 
از دو طرف متصل به راه عام و با 

امكان تغيير كاربرى با 4 فنجان آب 
به فروش مى رسد.
09151604940
09126304914

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

سمسارى پايتخت
 تمامى لوازم منزل و ادارى 

را با باالترين قيمت خريداريم.
با يك تماس و در محل

09155618751
17 شهريور 24 و 26

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

32230549

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

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

09151636052

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

مركز كودك و آينده 
از مدرسان باتجربه و خالق زبان انگليسى

 در رده هاى سنى كودك و نوجوان براى تكميل كادر آموزشى خود 
از طريق آزمون ورودى و مصاحبه دعوت به همكارى مى نمايد 

ثبت نام آزمون ورودى : تقاطع 15 خرداد و معلم - مركز كودك و آينده 
تلفن: 32420862
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اخبار ورزشى

شهرخبر: مهم ترين خاصيت دارويى بهارنارنج تاثير آن روى سيستم عصبى بدن است. بهارنارنج آرامش بخش و ضدهيجانات دستگاه عصبى است و سردردهاى 
عصبى و همچنين ميگرنى را كاهش مى دهد. بهارنارنج در تقويت معده بسيار موثر است و تپش نامنظم قلب، تشويش و اضطراب را از بين مى برد. براى كنترل 
تشنج ها و حمله قلبى هم بهار نارنج را توصيه مى كنند. اگر مشكل كم خوابى يا بى خوابى داريد، حتما پيش از خواب، مقدارى عرق بهارنارنج يا چاى آن را بنوشيد.

آشنايى با خواص «بهار نارنج» 

غذاهايى كه كمك مى كنند 
راحت تر بخوابيد! 

 9 از  فهرستى  اين مطلب  در  ما  نيوز:  سالمت 
غذا را برايتان جمع آورى كرده ايم كه به شما 

اگر  ماست:  بخوابيد.  تر  راحت  مى كند  كمك 
ممكن  باشد،  داشته  كلسيم  كمبود  شما  بدن 
است باعث شود كه با مشكل به خواب رويد. 
پس با رساندن مقدار كافى كلسيم به بدنتان، به 

خودتان كمك خواهيد كرد تا راحت تر بخوابيد.
عالى  منبع  يك  و  پتاسيم  از  سرشار  موز  موز: 
به  مغذى  مواد  اين  مى باشد.   B6 ويتامين 
ساخت هورمونى به نام مالتونين كمك مى كند 
خواهيد  راحت تر  كه  است  اين  آن  نتيجه  كه 
به  كربوهيدرات  از  غنى  غذاهاى  برنج:  خوابيد. 

شما كمك مى كنند تا بهتر بخوابيد. برنج يكى 
شما  بدن  آن  خوردن  با  كه  غذاهاست  اين  از 
تحريك مى شود كه بخوابد!.  كلم و كلم پيچ: 
پيچ  مانند كلم و كلم  دار سبز  سبزيجات برگ 

سرشار از كلسيم هستند، دقيقاً مانند شير و ديگر 
سطح  افزايش  باعث  آن ها  لبنى.  محصوالت 
كلسيم بدن شما شده و به شما كمك خواهند 

كرد تا چرخه  خواب سالمى داشته باشيد.

تدابير غذايى در وعده سحر 

رمضان  ماه  در طول  گوارش  سالمانه: سيستم 
استراحت مى كند. روزه يعنى كم خوردن و كم 
افزايش سالمتى كمك  به  دو  نوشيدن كه هر 
مى كند، البته ضعف در روزه دارى نيز غيرقابل 
اجتناب است كه رعايت تدابير مزاجى از مهم ترين 
افراد هنگام سحر  مسائل در ماه رمضان است. 
غذاى حجم كم ولى باكيفيت مصرف كنند. در 
گوشت ها،  و  گندم  حاوى  غذاهاى  سحر  وعده 
به ويژه گوشت گوسفندى توصيه مى شود. مصرف 
شيرينى هاى قنادى در وعده سحر موجب افت قند 
خون در طول روز مى شود. آش ها و سوپ ها در 
وعده شام و افطار مصرف شود. در وعده سحر 
غذاى پر انرژى تر مصرف شود. نوشيدن شربت 
عسل در وعده سحر مناسب است و افراد گرم مزاج 
آب زرشك تازه همراه با آب و عسل يا عرقيجات 
با مزاج خنك مانند كاسنى استفاده كنند. كاسنى از 

تشنه شدن پيشگيرى مى كند.

«سير» رفع كننده درد مفاصل
 و فراموشى است 

خشك  و  خون  كننده  رقيق  «سير»  تسنيم:   
در  و  است  مفاصل  و  معده  رطوبت  كننده 
و  فراموشى  و  فلج  مثل  اعصاب  بيمارى هاى 

دانست  بايد  البته  رفع درد مفاصل مفيد است 
شود.  پرهيز  بايد  آن  حد  از  بيش  مصرف  از 
رقيق  است،  وخشك  گرم  طبيعت  داراى  سير 
آن  مصلح  است.  ادرارآور  و  بوده  خون  كننده 

سكنجبين و آب انار است.

چربى سوزى اين دم نوش ها 
باور نكردنى است

و  چربى ها  سوزاندن  به  چاى  انواع  سالمانه: 

براى  و  مى كنند  كمك  بدن  چربى  توده هاى 
رژيم هاى غذايى مفيدند. تحقيقات جديد نشان 
مى دهد كه چاى مى تواند به بدن در سوزاندن 
چربى بدون نياز به ورزش و تمرين يا نشستن 

در سونا كمك كند. چاى سفيد، باعث كاهش 
چربى هاى اندوخته شده مى شود. اين چاى در 
و  مى گذارد  اثر  بدن  روى  مختلف  حالت هاى 
چربى سوزى را افزايش مى دهد. چاى زرشك 
موثر  ساز  چربى  سلول هاى  رشد  در  افراد  در 
«بربرين»  حاوى  زرشك  ميوه   ساقه  است. 
سوزاندن  در  قدرتمند  ماده اى  بربرين  است. 
از  رويبوس  چاى  مى باشد.  بدن  چربى هاى 
جلوگيرى  جديد  ساز  چربى  سلول هاى  رشد 
از  مى كند. اين چاى قرمز و شيرين است كه 

بوته  گياه رويبوس به عمل مى آيد.

غذاهايي كه مانع بروز 
نقرس مي شود

دردناك  آرتريت  نوعي  نقرس؛  نيوز:  سالمت 
است كه به علت تجمع اسيد اوريك بيش از 
حد در بافت ها به وجود مي آيد. اغلب شست 
را  انگشتان  همه  اگرچه  كند  مي  درگير  را  پا 
نيز مي تواند تحت تاثير قرار دهد.اين بيماري 
ترش،  ليمو  دهد.  مي  رخ  مردان  در  عمدتا 
و  زنجبيل  زردچوبه،  گيالس،  فلفل،  شاهي، 
كه  باشد  مى  هايى  خوراكى  جمله  از  آناناس 

مانع بروز نقرس مي شود. 

غذاهايي كه مانع بروز نقرس مي شود

قتل پدر و فرزندش به خاطر پول 

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى شهرستان خاش 
گفت: در پى قتل پدر و فرزندى با استفاده از سالح گرم 
در سال گذشته ،ماموران از زمان وقوع جرم اقدامات 
خود را در سطح گسترده براى شناسايى قاتالن آغاز 
كردند.سرهنگ اربابى افزود: كاراگاهان يكى از قاتالن 
را شناسايى كرد اما متهم به طور مدام به منظور فرار 
از مجازات تغيير مكان مى داد كه سرانجام موفق به 
شناسايى مخفيگاه اين متهم شدند. متهم در تحقيقات 
با  فرزند  و  پدر  يك  قتل  انجام  به  پليس  تخصصى 
همكارى دو نفر ديگر اعتراف كرد و انگيزه خود از انجام 

اين جرم را اختالفات مالى با مقتولين بيان كرد.

دستگيرى عامل برداشت غيرمجاز 
از حساب بانكى

رئيس پليس فتا استان قزوين گفت: به دنبال اعالم 
شكايت يكى از شهروندان مبنى بر اينكه از حساب 
بانكى وى به صورت اينترنتى برداشت شده، موضوع 
در دستور كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ مختارى 
قزوين  شهر  ساكن  ساله   29 متهم  افزود:  نسب 
در  اينكه  وجود  با  و  شد  دستگير  و  شد  شناسايى 
بازجويى هاى اوليه منكر اقدامات مجرمانه خود بود، 
در نهايت با تحقيقات پليسى و علمى به جرم خود 
از اين اقدام را كسب منافع  اعتراف و دليل خود را 

مالى و مشكالتش با شاكى اعالم نمود.

خودروى پيكان وانت 
در آتش سوخت

روز  دو  وانت  پيكان  خودروى  دستگاه  يك 
در  رجايى  خيابان  حوالى   15/23 ساعت  گذشته 

سوخت. آتش 
سازمان  فرماندهى  ستاد  به  خبر  اين  اعالم  با    
به   4 ايستگاه  نشانان  آتش  بيرجند،  نشانى  آتش 

شدند.  اعزام  حادثه  محل 
گفت:  باره  اين  در  اعزامى  تيم  فرمانده  توفيقى 
به  ايمن سازى محل نسبت  از  نشانان پس  آتش 
اطفاء حريق اقدام و از گسترش حريق جلوگيرى 

كردند.

پايان زورگيرى هاى 2 پسر 18 ساله 

به  دست  كه  ساله   18 پسر  دو  خبرنگاران:  باشگاه 
زورگيرى شبانه مى ز دند، در عمليات تعقيب و گريز 
پليس دستگير شدند. ماموران گشت انتظامى كالنترى 
مشاهده  كه  بودند  زنى  گشت  حال  در  تهران   148
در  موتورسيكلت  دستگاه  يك  نشين  ترك  كردند، 
حال زورگيرى از يك رهگذر است. ماموران بالفاصله 
درصدد دستگيرى متهمان برآمدند كه راكب و ترك 
نشين موتورسيكلت به محض مشاهده ماموران از محل 
متوارى شدند. ماموران به ناچار ابتدا با سالح سازمانى 
يك تير هوايى و سپس دو تير به سمت متهمان شليك 

كردند كه منجر به دستگيرى پسران شرور شد.

حمله پدر شيشه اى به خانواده اش

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش ماموران پليس در جريان 
وقوع يك درگيرى خونين در خانه اى در پايتخت قرار 
گرفتند. با حضور ماموران مشخص شد كه مردى جوان 
پس از شكستن شيشه هاى خانه، همسر و دو دخترش 
را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و آنها را مجروح 
كرده است. مرد جوان در بازجويى ها با اعتراف به جرم 
خود به ماموران گفت: مدتى است كه شيشه مى كشم و 
 مصرفم آنقدر زياد است كه بيشتر مواقع توهم مى زنم. 
روز حادثه هم به خاطر مصرف مواد توهم زدم و تصور 
فحاشى  من  به  دارند  همسرم  و  دختر  دو  كه   كردم 

مى كنند. براى همين آنها را به شدت كتك زدم. 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

150 نونهال ورزشكار بيرجندى 
استعداديابى مى شوند

فارس: معاون توسعه ورزش اداره كل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبى از آغار طرح استعداديابى ورزشى اوقات 
فراغت خبر داد و گفت: در شهرستان بيرجند بيش از 
150 نونهال استعداديابى مى شوند.  مهدى عجمى نژاد 
اظهار كرد: در اين طرح كه در پايگاه قهرمانى مجموعه 
مى شود  برگزار  بيرجند  شهرستان  خاتم االنبياء(ص) 
تا  شد  خواهند  استعداديابى  نونهال   150 از  بيش  و 
در رشته هاى ورزشى كه عالقمند هستند به صورت 
حرفه اى آموزش هاى الزم را ببينند.وى تصريح كرد: 
بيرجند  نونهاالن  فراغت  اوقات  استعداديابى  طرح 
اداره  ورزشى  كارشناسان  با حضور  و  ايستگاه  در 13 
برگزار  ورزشى  مختلف  رشته هاى  مربيان  و  كل 
مى شود. عجمى نژاد يادآور شد: ايستگاه هاى 13 گانه 
ثبت نام،  و  پذيرش  مراحل  شامل  استعداديابى  طرح 
اندازه گيرى قد و وزن، گستره دست ها و قد نشسته، 
فاصله كنديل هاى بازو و ران و پهناى شانه، آزمون هاى 
آزمون هاى  بدنى،  ابعاد  اندازه گيرى  چربى،  سنجش 
ضربان نبض، انعطاف پذيرى و پرش عمودى، دراز و 

نشست، شناى سوئدى، سرعت و چابكى است.

تكواندوكاران نونهاالن دختر استان
 به مسابقات قهرمانى كشور اعزام شدند

مسابقات  به  استان  دختر  نونهاالن  تكواندوكاران 
قهرمانى كشور كه 26 و 27 خردادماه جارى در استان 
دزگى،  الهام  شدند.  اعزام  گردد،  مى  برگزار  سمنان 
عرفانه مباشرى، مهتاب مودى، ريحانه رويايى، سارا 
نونهال  تكواندوكاران  كيا  هادوى  حميده  و  آسوده 
استان هستند كه سرپرستى و مربيگرى آنان را فريبا 

محمديان و مهديه سبزبان بر عهده دارند.

كى روش: در انتخاب بازيكنان
  فقط مسايل فنى را مى بينم 

ديدار  از  قبل  ايران  فوتبال  ملى  تيم  سرمربى  ايسنا: 
تيم هاى ملى فوتبال ايران و تركمنستان در پاسخ به 
اين سوال كه چه نظرى درباره هم گروهى با تيم هاى 
تركمنستان، هند، گوام و عمان داريد، اظهار كرد: ما 
قصد  و  مى گذاريم  احترام  آسيايى  تيم هاى  تمام  به 
آماده  جهانى  جام  در  حضور  براى  را  خودمان  داريم 
كنيم. امروز هم با احساس مسئوليت بازى مى كنيم و 
هم گروهى با اين تيم ها هم براى ما هم افتخار است. 
كارلوس كى روش درباره حضور بازيكنانى كه در خارج 
از ايران بزرگ شده اند يا بازيكنانى كه به گفته خبرنگار 
تركمنستانى، نژاد تركمنى دارند، گفت: اطالع خاصى 
به  بازيكن  انتخاب  براى  و  ندارم  موضوع  اين  درباره 
مسايل فنى نگاه مى كنم و سطح و شرايط بازيكن را 

مورد ارزيابى قرار مى دهم. 

  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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 

(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23
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00

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

هد
مش

در 
كار 

قه 
ساب

ال 
1 س

5

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

 اجاره قالب فلزى ، جك 
 و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى

 و ديزل ژنراتور

09153613243 - شريفى
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 نخلستان نهبندان براى پنجمين بار در 26 روز گذشته، صبح ديروز آتش گرفت. آهنى بخشدار بخش مركزى نهبندان گفت: علت اين حادثه در دست بررسى است. 
در چهار آتش سوزى ديگر150هكتار از نخلستان هاى نهبندان از بين رفت و خطاى انسانى دليل آتش سوزى اعالم شد. آتش نشانى نهبندان 80 كيلومتر با نخلستان هاى 

اين شهرستان در روستاى بندان فاصله دارد كه درهر بار آتش سوزى به دليل دير رسيدن تجهيزات آتش نشانى، خسارت آتش گسترده شده است.

پنجمين آتش سوزي بهار امسال در نخلستان نهبندان  

مبارك  ماه  در  اصناف  بسيج  جذب  طرح 
رمضان اجرا مى شود

فرمانده بسيج اصناف بيرجند از 
اجراى طرح جذب بسيج اصناف 
خبر  رمضان  مبارك  ماه  در 
آبادى به گفته حميد على   داد. 
جذب  ويژه  به  طرح  اين  در 
هاى مالقات  وى  است.  كار  دستور  در   بازاريان 

رو در رو با بازاريان را از روش هاى جذب آنان در بسيج 
اصناف دانست و اضافه كرد: در راستاى ارائه چهره اى 
فرهنگى از بازار مؤذنين در وقت نماز به طور زنده اذان 
خواهند گفت. فرمانده بسيج اصناف بيرجند بر تعطيلى 
مغازه ها و حضور كسبه در نزديك ترين مسجد محل 
خود براى اقامه نماز تأكيد و ابراز اميدوارى كرد كسبه در 
صورتى كه نمى توانند در مسجد حاضر شوند در همان 

محل كسب، نماز اول وقت را اقامه نمايند.

آغاز دوره آموزش هاى ياوران نماز 
بعد از ماه مبارك رمضان

ستاد  مردمى  هاى  مشاركت  توسعه  معاون  ايسنا- 
ياوران  هاى  آموزش  دوره  آغاز  از  كشور  نماز  اقامه 
نماز بعد از ماه مبارك رمضان خبر داد و گفت: پس 
از دوره نيز با چاپ و توزيع نشرياتى آموزش ها ادامه 
نماز  ياوران  همايش  در  منيرى،  كرد.  خواهد  پيدا 
كجاى  هيچ  در  اينكه  به  اشاره  با  جنوبى،  خراسان 
پيش  تشكيالتى  كار  بدون  مؤثر  هاى  فعاليت  دنيا 
نرفته است، ادامه داد: كار تشكيالتى يعنى كار منظم، 
داراى برنامه و تقسيم شده و هدف ما نيز اين است 
كه هسته هاى ياوران نمار تبديل به تشكيالتى در 

زمينه كار فرهنگى مهم يعنى اقامه نماز شود.

اعضاى كانون پرورش فكرى نهبندان 
محيط بان كوچك محيط زيست شدند

با  نهبندان  هنرى  فرهنگى  مركز  اعضاى  از  جمعى 
شركت در كارگاه آموزشى محيط زيست با يكديگر 
زيست  محيط  كوچك  بانان  محيط  بستند،  پيمان 
همراهى  با  آموزشى  كارگاه  اين  باشند.  شهرشان 
كارشناسان محيط زيست نهبندان و حضور بيش از 

50 نفر از اعضاى كودك و نوجوان برگزار شد.

شمارش معكوس 
براى آغاز فعاليت بيمارستان سربيشه

با تأمين اعتبار از سوى  نيروهاى بيمارستان سربيشه 
دانشكده علوم پزشكى از اول تيرماه سال جارى شروع به 
كار مى كند. به گزارش خاورستان، رئيس دانشگاه علوم 
پزشكى بيرجند در ديدار با امام جمعه سربيشه از فعاليت 
كامل بيمارستان سربيشه در تيرماه سال جارى خبر داد. 
حجت االسالم سنجرى نيز حضور متخصص زنان را با 
وجود مراجعات مكرر مردمى از نيازهاى اصلى در حوزه 
درمان بيان كرد و اظهار كرد: بومى گزينى نيروهاى 
درمانى و كادر پزشكى در تكميل كادر بيمارستانى از 

ديگر درخواست هاى مردم مى باشد. 

از نيمه دوم تيرماه؛ نوشت افزارهاى بومى 
خراسان جنوبى به بازار عرضه مى شود

شبستان- يك دانشجوى فردوسى در اقدامى ابتكارى، 
اين  محلى  و  بومى  نمادهاى  از  الهام  با  هايى  طرح 
شهرستان را براى نوشت افزارهاى مورد استفاده دانش 
آموزان طراحى و نيمه دوم تيرماه روانه بازار مى كند. 
بومى،  افزارهاى  نوشت  گفت:  هروى  مهدى  محمد 
حوزه بسيار تأثيرگذارى است به گونه اى كه از تقويت 
فرهنگ بومى گرفته تا معرفى آثار و جاذبه هاى تاريخى 
و فرهنگ و آداب و رسوم فردوس را شامل مى شود 
و معرفى آن به كودكان، نوجوانان و حتى جوانان اين 

شهرستان در سايه اين اقدام امكان پذير است.

كاظمى فرد- استاندار خراسان جنوبى از تشكيل سازمان 
استان  در  نزديك  آينده اى  در  برنامه ريزى  و  مديريت 
برنامه ريزى  متفكر  مغز  سازمان  اين  گفت:  و  داد  خبر 
خراسان  ادارى  شوراى  در  خدمتگزار  است.  استان ها  در 
جنوبى با اشاره به اينكه ماه مبارك رمضان، ماه همدلى و 
همزبانى به معناى واقعى است، اظهار كرد: در اين ماه بايد 
از رفتار و گفتار ناشايست پرهيز شود و بيشتر به خودسازى 
و خداشناسى بپردازيم.  وى با تأكيد بر اينكه بايد از انجام 
هزينه هاى بى مورد و افطارى با بودجه هاى دولتى در ماه 
رمضان پرهيز شود، افزود: بر اساس بخشنامه اي كه مبني 
بر جلوگيري از انجام هزينه هاي بي مورد در دستگاه هاي 
از هر گونه هزينه  مديران  بايد همه  اجرايي واصل شده 
غير ضرورى جلوگيرى كنند. وى در ادامه  بر لزوم توجه 
و  كرد  تأكيد  استان  اقتصاد  و  اشتغال  حوزهاى  به  ويژه 
گفت: اميدواريم با حمايت و پشتيبانى مردم و مسئوالن 

مشكالت موجود در اين دو حوزه رفع شود.
بايد  اشتغال  و  اقتصاد  حوزه  در  اينكه  بيان  با  خدمتگزار 
به  كامل  اعتماد  مردم  افزود:  گيرد،  ويژه اى صورت  نگاه 

منتخبان خود و دولتمردان دارند و با محدوديت ها و منابع 
كشور آشنا هستند.

استفاده 320 هزار نفرى از اينترنت در استان 
بيان  با  نيز  استان  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  مديركل 
اينكه تعداد مشتركين اينترنت همراه 2G در استان 98 هزار 
و 724 نفر است، گفت: همچنين تعداد مشتركان اينترنت 
همراه 3G در استان 23 هزار و 174 نفر و در مجموع تعداد 

است،  بوده  و 943  هزار  استان 321  در  اينترنت  كاربران 
بنابراين ضريب نفوذ اينترنت در استان 42,38 درصد است. 

دلگير با اشاره به اينكه ضريب نفوذ تلفن ثابت در خراسان 
جنوبى 38,19 درصد است، يادآور شد: تعداد مشتركان تلفن 
همراه اول در استان بيش از 346 هزار و 600 نفر هستند. 
وى گفت: همچنين تعداد مشتركان تلفن همراه ايرانسل در 

استان 130 هزار و 458 نفر است.

مديركل حفاظت محيط زيست استان هم با بيان اينكه محيط 
زيست خراسان جنوبى با كمبود نيروى انسانى مواجه است، 
گفت: در اين راستا مسئولين بايد توجه ويژه اى داشته باشند. 

حجت االسالم كميلى رئيس ستاد اقامه نماز نيز با تأكيد 
بر فعال شدن شوراهاى اقامه نماز در دستگاه هاى اجرايى 
و ادارى استان، گفت: از مسئوالن درخواست مى شود قبل 
از انجام ارزيابى اقامه نماز نسبت به فعال كردن شوراهاى 

اقامه نماز اقدام كنند.

واريز 878 ميليارد ريال درآمد ارزش افزوده 
به حساب شهردارى هاى خراسان جنوبى

نيز گفت: در سال  مالياتى خراسان جنوبى  امور  مديركل 
گذشته 878 ميليارد ريال از محل درآمد بر ارزش افزوده به 
حساب دهيارى ها و شهردارى هاى استان واريز شده است. 
يعقوب نژاد مجموع ماليات هاى اخذ شده در استان در سال 
گذشته را يك هزار و 446 ميليارد ريال دانست و افزود: در 
سال گذشته حدود 86 درصد از مجموع درآمدهاى استان 

مربوط به درآمدهاى مالياتى بوده است.

در شوراى ادارى استان مطرح شد:

86 درصد درآمدهاى استان از ماليات

از  جمعى  حضور  با  مراسمى  در  فرد-  كاظمى 
مسئولين، خيرين و مردم بيرجند 32 سرى جهزيه 

به زوج هاى نيازمند شهرستان اهدا شد.
مسئول مركز نيكوكارى محله غفارى بيرجند واقع 
در مسجد رسول ا... (ص) با اعالم اين خبر گفت: 
مركز نيكوكارى محله غفارى طى يك سال كه از 
تأسيس آن مى گذرد 52 سرى جهزيه به زوج هاى 

جوان نيازمند با ارزش ريالى هر سرى سه ميليون 
مركز  اين  افزود:  زاهدى  است.  كرده  اهدا  تومان 
تاكنون 174 ميليون تومان وجه نقد از خيرين جمع 
مركز  اين  محدوده  نيازمند  بين  در  و  كرده  آورى 
امداد  كميته  مديركل  رضوى  است.  كرده  توزيع 
استان نيز با بيان اينكه براى رفع مشكالت بايد از 
ظرفيت تمامى جامعه استفاده كرد، افزود: در حال 

حاضر 23 مركز نيكوكارى در استان فعاليت دارند  
كه ايجاد اين مراكز مى تواند پشتيبان بزرگى براى 

كميته امداد حضرت امام خمينى (ره)  باشد. 
در ادامه اين مراسم مهندس ردا خير نيك انديشى نيز 
گفت: مردم ايران و به خصوص خراسان جنوبى در 
حوزه كارهاى خيريه پيشقدم مى باشند اما نياز است 

اين موضوعات بيش از اين فرهنگ سازى شود.

اهداى 32 سرى جهزيه توسط يك خير به زوج هاى نيازمند

در نظام اسالمى
 نبايد اجراى قانون مظلوم واقع شود

دبير ستاد امر به معروف و نهى 
از منكر استان با اشاره به اينكه 
اجراى  نبايد  اسالمى  نظام  در 
اظهار  شود،  واقع  مظلوم  قانون 
نظام  مسئول  در  وقتى  كرد: 

اسالمى عزم اجراى قانون وجود ندارد، ما نسبت به مردم 
همانطور كه در ساير حوزه ها وظيفه داريم در مباحث 
در  نظرى  سردار  هستيم.  مسئول  اخالقى»  «امنيت 
نشست شوراى معاونين ستاد، گفت: با توجه به قانون 
جديد «حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر» 
كه به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيده، وظايف 
و كاركردها جنبه قانونى دارد. وى در ادامه افزود: برخى 
ها به صورت قانونى مجوزات الزم براى برگزارى جشن 
و كنسرت را دريافت مى كنند، اما مسأله اى كه در اين 
بخش وجود دارد اگر در اين مراسمات مديريتى درستى 
صورت نگيرد و ارزش هاى اخالقى زير سئوال بروند، 
مخالف  كسى  كرد:  تأكيد  وى  كيست؟  مسئول  نهاد 
برگزارى جشن در چارچوب اسالم نيست، اشكالى كه 
در اين بخش وجود دارد همه ما كليات را مى دانيم ولى 

در جزئيات بعضاً دچار اشتباه مى شويم.

اختصاص رتبه اول صدور گواهينامه
 كشف كشور به خراسان جنوبى

استان خراسان جنوبى با صدور111فقره گواهينامه كشف، 
رتبه اول را در كشور به خود اختصاص داده است. معاون 
امور معدن و اكتشافات معدنى سازمان صنعت، معدن و 
 تجارت استان گفت: پارسال با صدور گواهينامه هاى
كشف، بيش از 380 ميليون تن به ذخاير قطعى قبلى 
اندازه 21  به  افزود:  است. ساالرى  اضافه شده  استان 
استان كشور، گواهينامه كشف در استان به ثبت رسيده 
مواد  صادرات  بيشترين  كرد:  خاطرنشان  وى  است. 
معدنى استان مربوط به معادن شهرستان هاى نهبندان، 

سربيشه، قاين و طبس مى باشد. 
   

اولين دوره تخصصى حمايت هاى 
روانى –اجتماعى در نهبندان برگزار شد

اولين دوره تخصصى حمايت هاى روانى- اجتماعى 
برادران  و  خواهران  تفكيك  به  روز  شش  مدت  به 
 53 آموزشى  دوره  اين  در  شد.  برگزار  نهبندان  در 
بهتر  ارائه  منظور  به  نجاتگران  و  امدادگران  از  نفر 
براى پيشگيرى از بروز بيمارى هاى روانى ناشى از 
روانى،  اهداف حمايت هاى  مانند  مباحثى  با  بحران 
روش هاى حمايت و برخورد مناسب روانى با آسيب 

ديدگان، بازگويى روانشناختى و غيره آشنا شدند.

بستر الزم براى بهبود شاخص هاى
سالمت شهروندان فراهم شود

ايسنا- معاون برنامه ريزى و امور عمرانى فرماندارى 
هاى  شاخص  بهبود  براى  الزم  بستر  گفت:  قاين 
سالمت همه شهروندان با تعامل و همكارى دستگاه 
كارگروه  در  امينى،  شود.  فراهم  سالمت  امر  هاى 
شهرستان  اين  غذايى  امنيت  و  سالمت  تخصصى 
جامعه  اكثريت  كه  مشكالتى  از  يكى  كرد:  اظهار 
قبيل  از  مواج هستند، مشكالتى  آن  با  ما  كارمندى 
چربى خون، قند خون و بيمارى قلبى و عروقى هست 
كه بايد درباره پيشگيرى آن فرهنگ سازى الزم در 
شهرستان با تعامل و همكارى رسانه ها انجام شود.

تجهيز 25 خانه ورزش روستايى 
در 4 شهرستان مرزى خراسان جنوبى

محلى  بومى  و  روستايى  هيئت  سرپرست  فارس- 
روستايى  ورزش  خانه   25 تجهيز  از  جنوبى  خراسان 
خبر داد و گفت: براى تجهيز اين خانه هاى ورزش 
تومان  ميليون  جوانان 50  و  ورزش  وزارت  روستايى 
در  كرد:  اظهار  عليزاده  است.  داده  اختصاص  اعتبار 
راستاى شناسايى، احيا و ترويج بازيهاى بومى و محلى 
استان با كارشناسان و صاحبنظران مشورت هايى شده 

است و در حال رايزنى براى تدوين كتاب هستيم.

كاظمى فرد- دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
در  اعتياد  از  پيشگيرى  دايمى  نمايشگاه  افتتاح  از  استان 
سالروز جهانى مبارزه با مواد مخدر در استان خبر داد و افزود: 
با توجه به تعامل و همدلى كه در بين مسئوالن است جز 
محدود استان هايى هستيم كه نمايشگاه دايمى پيشگيرى 
مطبوعاتى  كنفرانس  در  زندى  داشت.  خواهد  را  اعتياد  از 
فرهنگ سراى  در  دايمى  به صورت  نمايشگاه  اين  افزود: 
وحدت بيرجند با استفاده از توان و نيروهاى سازمان هاى 
غيردولتى برپا خواهد بود. وى همچنين از امحاى يك تن 

استان  مركز  در  دارويى  غير  مخدر  مواد  كيلوگرم  و 800 
خبر داد و با بيان اينكه در حال حاضر مبارزه با مواد مخدر 
به وسيله يك ارگان و نهاد امكان پذير نيست، اظهار كرد:  به 
همين دليل يكى از مهم ترين رويكردهاى شوراى مبارزه با 
مواد مخدر اجتماعى شدن مبارزه با اين پديده شوم است. 
وى بابيان اينكه يكى از مهم ترين بسترها براى اجتماعى 
شدن مبارزه با مواد مخدر استفاده از سمن ها و سازمان هاى 
مردم نهاد است، افزود: امسال با اين رويكرد برنامه هاى خود 
با مواد مخدر خواهيم داشت و سعى  را در سالروز مبارزه 

كرديم در تمامى برنامه ها از توان سمن ها و سازمان هاى 
غيردولتى استفاده كنيم. زندى با اشاره به برنامه هاى هفته 
مبارزه با مواد مخدر در استان  از برگزارى نمايشگاه سيار در 
پارك توحيد، شعبانيه و پارك صياد شيرازى خبر داد و افزود: 
همچنين در اين هفته مسابقه هندبال برگزار مى شود. وى 
برگزارى پايگاه سالمت شماره يك و دو در جاده سالمت، 
همايش پياده رويى، برگزارى مراسم دوچرخه سوارى توسط 
اداره كل ورزش و جوانان، برگزارى مراسم فانوس ها، برپايى 
پايگاه سالمت در مصالى بيرجند، تجليل از خانواده شهدا، 

برگزارى همايش بهبوديافتگان و تجليل از فعاالن عرصه 
مبارزه با مواد مخدر را از ديگر برنامه هاى اين هفته برشمرد. 
زندى بابيان اينكه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
موضوع صيانت از بهبوديافتگان را در دستور كار خود قرار 
كارفرما و صاحبان  راستا  در همين  بيان كرد:  است،  داده 
صنعت كه آمادگى داشته باشند بهبوديافتگان باالى يك 
سال را در واحدهاى خود مشغول به كار كنند ستاد مبارزه 
با مواد مخدر اين آمادگى را دارد كه مبلغ 10 ميليون تومان 

تسهيالت قرض الحسنه به آنها اعطا كند.

بزودى نمايشگاه دايمى پيشگيرى از اعتياد در فرهنگسراى وحدت افتتاح مى شود 
 

كاظمى فرد- در آستانه ماه مبارك رمضان دهمين نمايشگاه قرآن كريم استان 
از  جمعى  و  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  بيرجند،  جمعه  امام  حضور  با 

مسئولين در مصلى المهدى بيرجند به مدت يك هفته افتتاح شد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در آيين افتتاح اين نمايشگاه اظهار 
تبيين هرچه  و  ارتقاء  راستاى  در  كريم  قرآن  بزرگ  نمايشگاه  برگزارى  كرد: 
قرآنى،  عرصه  فعاالن  بين  رقابت  فضاى  ايجاد  و  كريم  قرآن  جايگاه  بيشتر 
كشف استعدادها و ظرفيت هاى قرآنى و سمت و سو دادن فعاليت هاى فرهنگى 
بزرگ  نمايشگاه  افزود: دهمين  است. محبى  قرآن كريم  به ساحت  و هنرى 
قرآن كريم استان با مشاركت ستاد نماز جمعه بيرجند بعد از دو سال وقفه و 
براى نخستين بار در فضاى روحانى و نورانى مصلى نماز جمعه المهدى بيرجند 

ساحت مقدس عملى اسالمى باشد. وى اظهار كرد: در اين نمايشگاه 30 ناشر، برگزار مى شود كه اين موضوع مى تواند نقطه پيوندى بين علوم نظرى قرآنى و 
10 نمايندگى انتشاراتى و يك غرفه آموزش تخصصى قرآن  و چندين غرفه از 
ادارات، 15 مؤسسه نرم افزارى در قالب 65 غرفه از استان هاى قم، اصفهان، 
تهران، خراسان رضوى و جنوبى حضور دارند كه بيش از 5 هزار و 500 عنوان 

كتاب و حدود 40 هزار نسخه به نمايش گذاشته شده است.
محبى از 40 درصد تخفيف محصوالت عرضه شده در نمايشگاه بزرگ قرآن 
خبر داد و گفت: 20 درصد از طريق فروش بن كتاب صورت مى گيرد و 20 
درصد نيز تخفيف انتشاراتى است. ساعت بازديد از اين نمايشگاه در ايام غير 
ماه رمضان از 16 عصر تا 10 شب مى باشد  و در ماه مبارك رمضان از ساعت 

16 تا اذان مغرب و يك ساعت بعد از اذان مغرب تا 10 شب خواهد بود.

پس از دو سال وقفه افتتاح شد:

نمايشگاه بزرگ قرآن كريم در مصلى المهدى (عج)

سالن پذيرايى و فضاى تابستانى پشت بام رستوران رونيكا
 آماده پذيرايى از ضيافت هاى افطار شما با باالترين كيفيت و نازل ترين قيمت ممكن مى باشد. ظرفيت : 400 نفر

آدرس: مدرس 27 -  انتهاى پارك توحيد   تلفن:  32425002 همراه:  09128460511

شلـه  مشهــدى
                آش رشته- سوپ جو- شله زرد 

ژه ماه مبارك رمضان
وي

ساعت توزيع :

 5 بعدازظهر همه روزه

ضمنا در ماه مبارك رمضان بعد از افطار تا ساعت 2 بامداد آماده سرويس دهى براى سحرى مى باشيم. 
" مرغ بريان موجود است "

................................................................................................................................................................................
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قرار بود رئيس جمهور «داس» نداشته باشد

سخنگوى جمعيت ايثارگران انقالب اسالمى از عدم 
كرد  انتقاد  اخير  سال  دو  اين  در  دولت  پذيرى  نقد 
منتقدين  شدت  به  و  نيست  نقدپذير  دولت  گفت:  و 
كه  ديگرى  اشكال  مى دهد.  قرار  هجوم  مورد  را 
جمهور  رئيس  بود  قرار  كه  است  اين  دارد  وجود 
داس نداشته باشد اما ما شاهد بوديم كه بسيارى از 
نيروهاى ارزشى، توانمند و متخصص را به دليل اينكه 

همفكرشان نبودند، كنار گذاشتند.

دولت به نظر مى رسد دنبال بقاست
 

ابراهيم اصغرزاده عضو حزب همبستگى گفت: به نظر 
من ضعف استراتژى دولت روحانى پس از رسيدن به 
توافق نهايى با كشورهاى 1+5 ممكن است تشديد شود. 
دوران پسا توافق به زودى فرا خواهد رسيد و شما آنجا 
ضرورت اتخاذ راهبرد روشن را خواهيد ديد. دولت اما به 

نظر مى رسد دنبال بقاست و به روزمره گى قانع است.

استراتژى هيئت رئيسه «نه» به استيضاح است
 

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: اعضاى هيئت رئيسه 
تالش شان اين است كه با تشكيل جلساتى مشكالت 

ميان وزرا و نمايندگان را حل و فصل كنند.
 

به نشست خبرى رئيس جمهور كلى خنديدم!
 

روحانى  اظهارات  به  واكنش  در  بازرگانى  اتاق  عضو 
 گفت: به نشست خبرى رئيس جمهور كلى خنديدم! .
عسگراوالدى با انتقاد از ادعاى رئيس جمهور  روحانى 
اظهار  واردات  دالرى  ميليارد   8 كاهش  خصوص  در 
كرد: اين ادعا را به هيچ عنوان قبول ندارم و معتقدم كه 

واردات بيشتر از دولت قبل هم شده است.

موسوى نژاد: استيضاح فانى قطعى است
 

موسوى نژاد نماينده مجلس با بيان اينكه استيضاح فانى 
 قطعى است، گفت: نشست نمايندگان استيضاح كننده 
كه  شد  برگزار  پرورش  و  آموزش  وزير  با 
استيضاح  پيگيرى  بر  اين جلسه  بهارستان نشينان در 

تأكيد داشتند چرا كه از پاسخ هاى وزير قانع نشدند.

 فانى به جاى استيضاح بايد تشويق شود
 

اشاره  با  رئيس جمهور  اول  معاون  اسحاق جهانگيرى 
پرورش  و  آموزش  وزارت  در  شده  انجام  اقدامات  به 
در مدت بيست ماه گذشته گفت: دكتر فانى به جاى 

استيضاح بايد مورد تشويق و تقدير قرار گيرد.

ارسال شكايت الريجانى از احمدى نژاد

رئيس كميسيون اصل 90 مجلس درباره شكايت رئيس 
مجلس از احمدى نژاد گفت: هيئت رئيسه مجلس اين 

پرونده را به قوه قضائيه ارسال كرده است.

فايننشال تايمز :  روحانى مردم ايران 
را براى تأخير در لغو تحريم ها آماده كرد

 
فايننشال تايمز نوشت: رئيس جمهور  انگليسى  روزنامه 
ايران گفته كه حتى بعد از تحقق توافق نهايى احتماًال 
مجبور است چندين ماه براى لغو تحريم ها منتظر بماند. 
رئيس جمهور ميانه روى ايران تأكيد كرد كه وقتى به 
توافق برسيم، تا زمان اجراى توافق، مدت زمانى طول 
مى كشد و اين زمان چند ماه است و از اين طريق دارد 

مردم را آماده اين تاخير مى كند.

تفكر احمدى نژاد مثل يك سرطان بدخيم 
 وارد عرصه سياسى شده است  

به  اشاره  ضمن  مجلس  روحانيون  فراكسيون  عضو 
سياسى  عرصه  در  نژاد  احمدى  ياران  اندام  عرض 
گفت: براى بنده بسيار جاى تعجب است در شرايطى 
معاون  و  است  زندان  در  قبل  دولت  اول  معاون  كه 
ياران  چطور  شده،  دستگير  هم  نژاد  احمدى  اجرايى 
باقرى  دهند؟.  مى  وجود  ابراز  اجازه  خود  به  ايشان 
بنايى گفت: معتقدم تفكر احمدى نژادى همچون يك 

سرطان بدخيم وارد عرصه سياسى شده است.

دفاع محكم رئيس جمهور از مذاكرات 
 

با  ايران  رويترز نوشت: حسن روحانى رئيس جمهور 
ارائه دفاعى محكم از مذاكرات در تجمعى داخلى، وعده 
توافقى حاصل خواهد شد كه سختى تحريم ها   داد 

را از ميان برخواهد داشت.

توافق خوب را فداى ضرب االجل نمى كنيم
 

دبير شوراى عالى امنيت ملى كشورمان در گفتگو با 
شبكه تلويزيونى المنار گفت: محتواى توافق با 5+1 
فداى  هرگز  را  خوب  توافق  و  است  مهم  ما  براى 

زمان و ضرب االجل نمى كنيم.

ايران اصرار به تغيير محل مذاكرات دارد
 

به  اشاره  با  امنيت ملى مجلس  سخنگوى كميسيون 
جاسوسى هاى اخير در محل مذاكرات هسته اى گفت: 
طرف ايرانى در مذاكرات اصرار بر جابه جايى دارد و البته 

باقى طرفين نيز از اين موضوع استقبال مى كنند.

امارات شيعيان افغان را اخراج كرد 
 

خبرگزارى نخيل اعالم كرد، امارات به درخواست محمد 
بن سلمان، وزير دفاع و جانشين وليعهد عربستان، صدها 

شيعه افغان را از اين كشور اخراج كرده است.

ناتوانى عقلى پادشاه اعالم مى شود
 

در  سعودى  عربستان  معروف  توئيتر  فعال  مجتهد 
صفحه توئيتر خود به نقل از سعود بن سيف النصر نوه 
پادشاه اسبق عربستان اعالم كرد كه خاندان حاكمه به 
ضرورت اجراى تغييرات در هرم قدرت متقاعد شده اند. 
مجتهد تأكيد كرد كه دليل اصلى تغيير قدرت در راس 
هرم، ناتوانى عقلى ملك سلمان پادشاه كنونى عربستانى 

است و به زودى اين اقدام صورت مى گيرد.

عزيزمان  ميهن  در  كه  است  روزهايى   
بار ديگر عطر خوشبوى شهيدان پيچيده 
غواصان  هواى  و  حال  بار  اين  و  است 
جان بركف فضاى وطنمان را معطر كرده 
است. درحالى كه بسيارى از ما سرگرم دنيا 
با  غواص  مافى ها شده ايم، 175 شهيد  و 
دستان بسته خويش بازآمده اند تا حكايتى 
تازه را از سرگرمى ما انسان هاى خاكى و 

غرق در زيور و زينت دنيا، يادآورى كنند.
شهيد چه مقامى دارد كه موالى متقيان 
عبد صالح خداوند در فرازى از خطبه 23 
و  منازل  خداوند  مى كند  آرزو  نهج البالغه 

مرتبه شهدا را به ايشان عطا نمايد... 

175 غواص شهيد با دست هاى 
بسته و لبهاى تشنه 

اين بار 175 شهيد غواص  با لب هاى تشنه 
و دست هاى بسته آمده اند تا به جاماندگان  
ياد دهند كه اگر در امر بندگى خدا كارمان 
رمضان  مبارك  ماه  آستانه  در  گره خورده، 
ماه  به  زيبا  ورودى  و  شدن  پاك  براى 

ميهمانى خدا، شفيع ما شوند.
زمان  هر  دقيقاً  مى نگريم  خوب  وقتى   
مختلف  فتنه هاى  دچار  بشريت  عالم  كه 
مقدس  دفاع  سال   8 پرپر  گل هاى  شد، 
به وطن بازمى گردند تا در كوران حوادث 

منزل  به  و  گرفته  را  ما  دست  ُشبهات  و 
محبوب برسانند.

چند سال پيش، وقتى كه تعدادى از شهداى 
آوردند، در  به ميهن  را  تازه تفحص شده 
عالم رؤيا يكى از شهدا به خواب هم رزمان 
مغز  پر  و  كوتاه  گفتگويى  و  آمد  خويش 

داشت كه جاى بسيار تأمل دارد.

خويش  هم رزم  و  دوست  به  شهيد  آن  
كه شما  آنگاه   مى كند:  دل  درد  اين چنين 
زمينيان در مسير هدايت جامعه نمى توانيد 
كارى كنيد، ما شهدا، با پيكرهاى بى جان 
خويش دست به كار شده و به جمع مردم 
بازمى گرديم تا مسير بندگى و دورى از گناه 

را به مردم نشان دهيم.
مقامى  چنان  به  جهاد  جبهه  رزمندگان 
مى رسند كه استاد اخالق حضرت آيت ا...
مشكينى رحمت ا...، وقتى جهت سركشى 
به يكى از نقاط عملياتى مى رود، يكى از 
مى كند  درخواست  ايشان  از  رزمندگان 
تبرك  براى  را  مشكينى  آقاى  عباى  كه 

تحويل بگيرد و آيت ا... در پاسخ مى فرمايد 
من حاضرم عباى خويش را به شما بدهم 
آن  از  يكى  اجر  و  ثواب  آنكه  به شرط  اما 
با  عمليات،  ايام  در  شما  كه  نمازهايى 
به  را  اضطرار خوانده ايد  در حال  و  پوتين 

من بدهيد.

حاال 175 شهيد غواصى  كه از  4 گردان   
حسين(ع)  امام   14  ، ثارا...   41 25كربال، 
شده اند،  تفحص  تازه  ولى عصر(عج)   7 و 
در ايام پايانى ماه شعبان آمده اند تا به ما 
درس آزادگى و استقامت در برابر سختى ها 
آمده اند  دهند.  تعليم  را  دنيا  مشكالت  و 
بزنند كه اگر نمى توانيم  تا به ما تلنگرى 
نايب امام زمان (ارواحنا له الفداء) را يارى 
كنيم، كنارى بايستيم و بنگريم كه چگونه 
آن كبوتران عاشق، با جسم هاى بى جان، 
دست هاى بسته و لبان خشكيده به يارى 
چنين  حضور  قطعاً  مى آيند.  زمان  حسين 
اين دوره، در عين حالى كه  گل هايى در 
مى كنند،  عطرافشانى  را  جامعه  محيط 
سم پاشى،  هم  را  ما  احواالت  به  نوعى 

ميكروب زدايى و بيمه مى كنند.
ما به اين پيكرهاى پاك و عروج كرده تا 
به درگاه  ايمان  داريم كه وقتى  آسمان ها 
رئوف  خداوند  كنند،  را  ما  شفاعت  الهى 

نظرى ويژه به سوى ما خواهد نمود. 
باشد كه ما نيز هم زمان با ميهمانى حضور 
با  كمى  انقالب  شده  پرپر  هاى  گل  اين 
زمانمان  صفتان  يوسف  پيراهن  بوى 
 عطرآگين شويم و با پايبندى به آرمان هاى 
كه  را  هايى  گل  دسته  اين  عطر  انقالب 
مادران ايرانى به آب دادند را هميشه زنده 

نگه داريم. 

مراسم اهداى جهيزيه مركز نيكوكارى در محله غفارى بيرجندعكس روز 

به  بهانه تشييع 175 شهيد غواص 

دسته گلهايى كه مادران ايرانى به آب دادند

تحريم ها واقعًا روي آب آشاميدني هم تأثير مي گذارد

تحريم ها  گويند  اينكه مى  رئيس جمهور گفت:  اول  معاون 
درست  كامًال  گذاشته  تأثير  هم  مردم  آشاميدنى  آب  روى 
را مى گوييم مى گويند  اين  افزود: وقتى  است. جهانگيرى 
كجا تحريم ها مى تواند روى آب خوردن مردم تأثير بگذارد و 
شروع به كنايه مى كنند. وى اضافه كرد: اين در حالى است 
كه تأمين آب آشاميدنى نيازمند ده ها كار مطالعاتى است. جهانگيرى افزود: ساز و 

كار انتقال آب آشاميدنى از پيچيده ترين فناورى هاى دنياست.

مأموريت اصلى سپاه، دفاعى و امنيتى نيست
  

فرمانده كل سپاه گفت: اقتدار انقالب در بعد بيرونى آن است، 
اما نبايد از بعد داخلى آن غافل شويم. سرلشكر جعفرى افزود: 
مقايسه ارتش و سپاه در حوزه دفاعى و امنيتى صحيح است، 
 اما سپاه عالوه بر دارا بودن بعد دفاعى و امنيتى مأموريت هاى 
ديگرى نيز دارد. وى افزود: حتى اگر وظيفه ما مأموريت هاى 
دفاعى و امنيتى باشد بايد بسته به شرايط و تهديد خودمان را به روز كنيم. وى 

وظيفه سپاه را شناسايى و پيشگيرى از تهديدات نرم بيان كرد.

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

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

رستوران و تاالر درويش 
براى تكميل پرسنل خود نيازمند افراد ذيل مى باشد:

منشى و حسابدار با تجربه (خانم)      
ميهماندار (آقا و خانم)       

كارگر ساده      

 ساعت مراجعه: 

9 الى 12:30  و 19 الى 23

خيابان محالتى ، تقاطع استقالل     32324638

فروش ويژه ماه مبارك رمضان 
تا 10 ماه بدون افزايش قيمت

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

آب شيرين كن مروج
بين معلم 44 و چهارراه قنادى طوس

32442272 - 09151615329

تعدادى چرخكار حرفه اى آقا يا خانم نيازمنديم.
32403199 -09153635925
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امالك و مستغالت

فروش واحد 85 مترى مفتح 23 
مجتمع آفتاب،واحد 8  بدون آسانسور 

فى 80م+15م وام 09153614183

فروش وياليى 200 مترى واقع در 
زاهدان يا معاوضه با ملك در بيرجند

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183
فروش امتياز زمين هاى اتحاديه درب
 و پنجره سازان واقع در مهرشهر
فى توافقى 09151641433 

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

معاوضه يك واحد آپارتمان 70 مترى 
با كليه امكانات سندازاد در ورامين با 
آپارتمانى در بيرجند 09157426728 

فروش باغ 5000 متر بادرختان 
ميوه عناب انار انجير روبه روى 

شهرك صنعتى 09368731320 

فروش منزل وياليى اول سجاد، يا 
معاوضه با زمين يا منزل كلنگى 

09305296540

فروش شش دانگ كالته  
باموقعيت عالى درنزديك مزار كوه 

 09151611271

فروش منزل درخيابان غفارى
 300 متر زمين 640متر زير بنا
 درسه طبقه 09365984036 

فروش يامعاوضه باغ منزل وياليى  
درمغل آباد هاونان  308متر

 09155625297

فروش آپارتمان89مترى مجتمع 
پرديس مدرس5طبقه سوم فول 

امكانات  09301209479 

فروش واحد 85مترى سايت ادارى 
با امكانات كامل و شرايط مناسب

 09155625167

فروش ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

فروش،معاوضه منزل وياليى در
حسين آبادسادات باواحدآپارتمان 

در يبرجند  09158650989 

فروش منزل وياليى2طبقه واقع 
درسجادشهر معاوضه بامنزل وياليى
 درمشهد  09151614359 

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

داراى پايانكار  09156700437 

فروش زمين كشاورى تقاب لب 
جاده به متراژ 1000متر ونيم 
ساعت آب  09159616274 

فروش مغازه تجارى خيابان
 سعدى سندشش دانگ31 متر

 09373831253

  فروش آپارتمان 95 متر ى فول 
امكانات  پاركينگ .انبارى .كابينت 
بلوار بقيه ا...   09127117641 
فروش آپارتمان از مجموعه بنياد 
مسكن شوكت اباد.رو به رو فضاى 

سبز دونبش 09364566988 

فروش يامعاوضه آپارتمان ازفاز5 
شهردارى 85 مترى فول امكانات 

فى 60م 09156653708

فروش امتياز آپارتمان فاز2ارتش 
شهيد ناصرى فى توافقى

 09353242617

فروش آپارتمان حدود 110متر 
زير بنا واقع در دولت 31فى135م 

 09157566606

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى
 از پروژه نگين معصوميه واريزى

 09195605878   21,2 

فروش آپارتمان كنار جاده شكراب  
تحويلى شركت مولوى  دو خوابه  

54 م 09153621050 

فروش منزل مسكونى دو طبقه 
زمين 160زيربنا 210 فى 150

 09159652193
فروش160 متر زمين دونبش 
بهترين موقعيت خيابان كاوه

 09351616828

فروش باغ مشجر ماشين رو ويو 
عالى آب قنات داخل طرح هادى 

 09151606610

فروش مسكن مهرواريزى 17م 
مهرشهرفى كارشناسى

 09159611511

فروش يك واحد75مترى 
ادارى،درمجتمع هالل احمر

خيابان طالقانى  09156203703 

فروش يك باب منزل وياليى تازه 
ساز واقع در قاين معاوضه با ملك 

در بيرجند 09153610632 

فروش يك واحد 85 مترى با 
كليه امكانات ، در خيابان مدرس 

 09365221143

فروش منزل وياليى شوكت آباد 
175 متر امكانات كامل

 09151607030
فروش يامعاوضه منزل وياليى در

سه واحد يك واحد 180 مترى
 ودو واحد75مترى 09151613299 

فروش فورى زمين مهرشهر
متراژ 150مترى دهنه 6مترى

 09159639500

معاوضه منزل وياليى اول 
سجادشهربا آپارتمان طبقه اول 

 09364566967

فروش يا معاوضه دو باب مغازه 
حاشيه خيابان امامت 

 فى كارشناسى09155613291 
فروش مسكن مهر,مهرشهر

آماده تحويل باامتيازآب وبرق يا 
معاوضه با خودرو09128995241 

فروش آپارتمان ارتش
 شهيدناصرى فاز 1 طبقه سوم

 09386232965

 فروش مسكن مهر.75مترى
آماده تحويل.فى توافقى.

 09153623502

فروش منزل واقع در بند عمر شاه 
80متر در دو طبقه جديد ساز 

09155617192

فروش واحد 75متر معصوميه باال 
تكميل قيمت 63م با12م وام

09151600337

 فروش آپارتمان فاز فرهنگيان در 
حال ساخت نبش چهار راه انقالب 
واريزى كامل 09151632577 

فروش آپارتمان 110مترى امكانات 
فول آفتابگير سپيده مجتمع معراج

 09155610426
فروش ملك تجارى كارگاهى به 
متراژ 3000  متر داراى دفترچه 

مالكيت  09154030029

فروش آپارتمان  خوسف
 دو واحدى 100 مترسفت كارى

 فى كارشناسى 09153620751 

خريدارزمين مهرشهر
كالنشهرهاتا35 ميليون

 09155618396

معاوضه85مترى فول،طبقه1،
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت  09153638963

فروش مسكن مهر درخيابان الهيه 
تكميل باتمام امكانات
 09151603188

فروش انواع زمين درمحل 
چاه برزگانى وروستاى مزگ 

09388974795

فروش زمين كشاورزى
650متربا45دقيقه آب روستاى 
شمس آباد  09157556797 

فروش آپارتمان/مشهد الهيه 
تقاطع اميريه وصادقيه 108 متر 

سه خواب 09158612141 

خريدار منزل وياليى تا 300 م. 
معلم ، مدرس، پاسداران و غفارى

 09153623568
خريدارمسكن مهر

آماده تحويل به طوراقساطى
09153633881

فروش منزل توحيد33سيصد 
مترزمين 190متربنا460ميليون 

09123770245

فروش آپارتمان در غفارى حاشيه 
ميدان 3نبش، فى 110

 09151605482
فروش مسكن مهر (75,متر مفيد)

مهر شهر خيابان 9دى. 
فى توافقى 09153633517 

فروش آپارتمان 105 مترى سايت 
كويرتاير طبقه سوم امكانات كامل 

فى توافقى 09159632435

رهن و اجاره

اجاره طبقه اميرآباد تازه ساز 
1م+100

 09378595339

اجاره منزل طالقانى8 متراژ
500مترجهت شركت.اموزشگاه
مهد كودك09153612849

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

رهن و اجاره كارواش قائم 
آماده كار در بلوار مسافر 

 09155624152

رهن و اجاره طبقه دوم روى 
پيلوت120مترزيربناباتمام امكانات

09153618690 

اجاره زمينى به متراژ
حدودهزارمترواقع درفتح1 انتهاى 

توحيد2 09152695710 

اجاره:طبقه دوخوابه 100متر
زيربناباتمام امكانات نرجس 3م+260   

 09359728422

رهن واجاره يك واحد آپارتمان 
85 مترى بنياد مسكن شوكت آباد 

1م+150  09156030300

اجاره منزل خيابان عدل فول 
امكانات طبقه همكف 2 م + 350  

09155621738

رهن و اجاره آپارتمان 
20مترى دوم غربى يك واحد. 

09151614906

نيازمندآپارتمان دوخواب شيك 
با7مليون رهن و50اجاره يا 

09388704655

رهن و اجاره يك واحدآپارتمان 
دوخواب تازه سازداراى 

آسانسور09151602870 

رهن و اجاره واحد 3 
خواب شيك وتازه ساز 

 09158653855
رهن واجاره مغازه24متر همكف 

+زيرزمين كوچه مسجد آيتى
 09155612382

رهن و اجاره يك واحد100مترى 
دو خواب با پرده طبقه سوم 
2م+350   09151640135

منزل يا آپارتمان رهنى محدوده 
ابوذر طالقانى مفتح ميدان شهدا 

نيازمنديم  09155626432 
ا

خودرو پرايد
فروش پرايدهاچ بك مدل 76

باسه تكه رنگ فى توافقى
 09155610601.

فروش111نوك مدادى چها رحلقه 
الستيك نومدل89بيمه تابرج 9
 فى  14800  09305788696 

فروش پرايد 141 نقره اى دوگانه 
كارخانه  مدل 86 با بيمه كامل . 

فى 11/5 .09151649019

معاوضه 132 مدل 88 با 132 
مدل باالتر (تا90)
 09353318808

فروش پرايد مدل 88و89
رنگ سفيد رنگ دار
 09155626513

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

09300239823

فروش پرايد 111 مدل91 سفيد 
بيرنگ abs ايربك هيدروليك 

 09159617724
فروش132SXمدل90سفيد

بى رنگ بيمه تا94/5 فى15400م 
09157202463

فروش پرايد رنگ بژ مدل 86 
12/500 م

09151605056 

فروش پرايدمشكى دوگانه 
مدل84،نقد وشرايطى 

 09304892496

فروش پرايد 88بيرنگ دوگانه 
دستى بيمه برج 5 فى 13200

 09152340692

فروش پرايد دوگانه   مدل 87
بيمه تابرج 10رنگ نوك مدادى 

فى توافقى  09155639755
فروش پرايد 141 نقره اى دوگانه 
كارخانه  مدل 86 با بيمه كامل . 

فى 11/5م .09151649019

فروش111تصادفى مدل89
رنگ نوك مدادى فى توافقى

 09159623596

فروش پرايد مدل 85بى رنگ 
بيمه تا برج 10 ،الستيك عالى 
فى 10،800  09157267466 

فروش پرايد89دوگانه دستى 
يامعاوضه باپژومدل باال

 09366929831

فروش پرايد87نقره آبى
بدون رنگ_فى11م يامعاوضه 
باپرايددوگانه 09151602658 

فروش 111 مدل 90 نوك مدادى 
sx بيمه بى رنگ الستيك نو 
فى 15 م 09155620921 

فروش پرايد مدل87  رنگ نقره اى 
تمام رنگ دوگانه سوز كارخانه 
فى 9800 09159373100 

فروش پرايدكره اى مدل76
تميزوسالم قابل معاوضه

 09159611978
فروش پرايد111 سفيد فول 92 

بيمه الستيك كامل بيرنگ
 فى 18,200  09151639348 

فروش پرايد سفيد 83انژكتور 
سفيد بدون رنگ وتميز 

فى10800  09155619072 

خودرو پژو

فروش پژو73نوك مدادى،فنى 
سالم،بيمه6ماه كمى رنگ دوگانه 

ال پى جى  09157410810

خريدار sd v8مدل90،91،
سفيد،بيرنگ،پول نقد 

 09153617836

فروش آردى مدل 84تميز
 بيمه تا اول برج ده 
 09153610632 

فروش پژو405بژ متاليك  دور رنگ 
مدل85فنى عالى بيمه تا آخربرج 
10فى 14م  09011637166

فروش پژو 206 وى 8 سفيد مدل 
93 فوق العاده تميز ، يك سال 
بيمه ، 34 م نقد 09151633633

فروش پژو405نقره اى مدل 88 
بيمه تا آخر سال دوگانه دستى

 فى 19800  09155612259 

فروش 405 مدل 92 تميز خانگى 
جهت مصرف كننده كم كار

 09155617442

خريدارماشين پژو405 و تيبا
 تا مبلغ20م

 09153624007

فروش پژو405مدل85بدون رنگ 
نقره اى تميزدوگانه بيمه والستيك 
كامل.فى19   09159639440 

فروش 206 مدل 82 
تمام رنگ ، موتور تعمير اساسى 

 09155619546

فروش روآسال مدل 89  دوگانه 
كارخانه رنگ نقره اى بيمه تابرج 9  

09153612938

فروش پژو پارس سال .بدون رنگ 
.مدل 88 بسيار تميز.رنگ دلفينى . 

فى28/500  09352938345 

خودرو متفرقه

فروش تيبا 94 ،كاركرد 7000 بيمه و 
الستيك كامل معاوضعه با پژو تميز 

09159632435

فروش تيبا دو (هاچ بك) 93
فى 25م (معاوضه با پرايد)

 09153632761

فروش تيبا مدل 90 بسيار 
تميز،سفيدالستيك 80 درصد
 فى 19  م 09363329007 

خريدار وانت پيكان86يا87يا88
تك تا 9م

 09398771500

فروش نيسان يخچالدار
 دوگانه مدل 88
09159629327

فروش يامعاوضه اتوبوس شهرى 
0457 مدل 88موقعيت عالى 

فى60 م 09156653708

فروش پى كى مدل 82 رنگ كرم 
تخفيف بيمه كامل،  معاوضه با 
پرايد دوگانه. 09105092029 

فروش فورى وانت پيكان مدل 
78رنگ سفيد بيمه يك سال 
الستيك كامل09151636005

خريدارپيكان وانت مدل91،92،93
تميزوكم كار

 09128995241

فروش موتورايژ مدل 80
تميز سالم

 09156648613

فروش تيبا مدل90مشكى 
بدون رنگ بيمه والستيك كامل

 09151632577
فروش پى كى مدل 83

بدون رنگ 10سال تخفيف بيمه   
فى 6,200 09154957271

فروش وانت پيكان 84 بيمه
 يكسال الستيك نو 8سال تخفيف
 فى 7500  09336348732

فروش موسو اتومات 6سيلندر
 نوك مدادى فنى عالى

09151607030
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به يك گوشى هواوى جى 
610نيازمنديم لطفا پيام بدهيد 

 09356423753

 lenovoفروش فورى لپ تاپ
G580 هارد500گرافيك2

 09158651652 -cpu corei5

فروش گوشى هوآوى جى 
630بادوربين 8باگارد نو 

500هزارتومان 09365611588 

فروش مودم كامپيوتر
 فى 45 تومان

 09159373100
فروش مودم 3G كامپيوتر 

و لپ تاپ، دى لينك رم خور 
فى 95 تومان 09158630070 

جوياى كار
 

جوياى كار؛فروشندگى ؛ساندويچ 
زنى باچندسال سابقه كار

09194087258

جوياى كار در نانوايى. چونه گير 
لواش و تافتون و نان درآور

 09368417802
تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
دوگانه به صورت تمام و نيمه وقت 

نيازمنديم 09365613536 

تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
سوز جهت كار در آژانس نيازمنديم

 09155619072

به تعدادى راننده با خودرو
ترجيحا دوگانه بصورت تمام وقت 

نيازمنديم 09155630233

جوانى متاهل با سوارى چرى آماده 
همكارى با ارگانهاى دولتى 
و خصوصى 09159639352

به تعدادى كارگر دايمى باقدرت 
بدنى باالوحقوق عالى براى حمل 
اثاثيه نيازمنديم 09354804898 

به دو راننده تمام وقت باماشين 
دوگانه سوزترجيهابازنشسته 
نيازمنديم 09151603686 

جوانى 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى 

 09158671899

جوياى كار جوانى 25 ساله 
ليسانس. داراى خودرو سوارى

 09359949048

جوان جوياى كار 22ساله مجرد 
داراى كارت پايان خدمت و غيره 

 09157230642

لوازم منزل

خريدارتلويزيون 21 
در حد نو 

 09354778751

فروش يك دستگاه ماشين ظرفشويى 
ميشل ، 6نفره ، ديجيتال

 فى توافقى 09157200206 

فروش آينه شمدان سلطنتى بسيار 
شيك تميز در حد نو با ساعت 

 09140160933

فروش يخچال الكترواستيل نو 
داخل كارتن بيست فوت نقره اى 

ضد برفك 09307271667 

 فروش مبل چرمى 7نفره در حد نو 
كامال تميز فى 1/500م

 09159627857

فروش يك دست مبل 7نفر كم كار 
قهوه اى مشكى فى 800هزارتومان 

 09159623628

متفرقه

فروش ماشين شارژى دست 
دو،بسيارتميز دو موتوره وكنترلدار 

وباطرى نو  09158629388 

فروش مقدارى كفش زنانه مردانه 
بچه گانه به صورت كلى

 09151639008
فروش مزون عروس باموقعيت 

عالى،نقد،اقساط
09159644097

فروش ماشين اصالح برقى صندلى 
ادارى صندلى پالستيكى مبل 
يكدست 09151600455 

به 2عدد يخچال قنادى
شيرينى .نيازمنديم
 09151633815

فروش كفش اسكيت چهار چرخ 
ايتاليايى شماره 41-40 

فى توافقى  09351102373 

فروش آجر دسته دوم
 وسفال 10و15

 09387888515 

خريدار پرده دست دوم
 به باالترين

 09157403832 


