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رئيس مركز برنامه ريزى نيروى انسانى و فناورى اطالعات وزارت آموزش و پرورش، شرايط سنى و چگونگى 
محاسبه سنوات متقاضيان شركت در آزمون استخدامى آموزش و پرورش را اعالم كرد.  محمدحسين سليمى 
جهرمى در گفتگو با فارس با بيان اينكه مربيان پيش دبستانى مى توانند در آزمون استخدامى آموزش و 
پرورش شركت كنند، اظهار كرد: سنوات مربيان پيش دبستانى در آزمون محاسبه مى شود و افرادى كه قبًال 

قراردادى در آموزش و پرورش داشتند جزو سنوات آنها محسوب مى شود. (ادامه در صفحه2)

شرايط سنى متقاضيان آزمون استخدامى آموزش و پرورش

اصناف استان مى توانند از ظرفيت هاى

 منطقه ويژه اقتصادى بهترين استفاده را ببرند

توسعه اقتصادى و فعاليت هاى منطقه ويژه اقتصادى نقش 
اثرگذارى در افزايش صادرات كشور و استان دارد و باعث 
رونق گمركات خراسان جنوبى مى شود. رئيس سازمان...

پاكسازى محيط زيست بند امير شاه 

توسط گروه رفتگران طبيعت

در يك حركت خودجوش گروه رفتگران طبيعت در بند امير شاه 
به پاكسازى طبيعت پرداختند. اين گروه در راستاى اشاعه فرهنگ 
زباله نريختن در طبيعت فعاليت خودشان را  شروع...

يارانه همه خارج نشين ها حذف نمى شود

قائم مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از عدم حذف 
يارانه تمام خارج نشين ها خبر داد و درباره علت آن گفت: 
برخى از اين افراد، كارگرانى هستند كه در كشورهاى حاشيه 
خليج فارس كار مى كنند. فيروزآبادى در گفتگو با فارس، 
 اظهار كرد: اين افراد جزو اقشار ضعيف جامعه به حساب 

مى آيند كه يارانه آنها در شرايط فعلى حذف نخواهد شد.

ماليات خانه هاى خالى اجرا نشد

عسكرى رئيس كل سازمان مالياتى در گفتگو با مهر، با 
اعالم اينكه براى اخذ ماليات خانه هاى خالى از سكنه در 
انتظار ابالغ قانون هستيم، گفت: اخذ ماليات از خانه هاى 
خالى از سكنه به سازمان امور مالياتى كشور ابالغ نشده 

است و به محض ابالغ آن را اجرايى خواهيم كرد.  

  بيمه خبرنگارى را قطع نكرده ايم

ايسنا: نوربخش مديرعامل سازمان تامين اجتماعى با بيان 
اينكه عليرغم عدم تخصيص بودجه اى از محل هدفمندى 
يارانه ها بيمه خبرنگارى را قطع نكرده و از منابع داخلى 
خود آنرا پوشش مى دهيم، گفت: تفاهم نامه اى با وزارت 
ارشاد درباره خبرنگاران به امضا رسيده كه اميدواريم به 

حل مشكالت كمك كند.

صادرات زعفران به 50 ميليون دالر رسيد

نائب رئيس شوراى ملى زعفران با بيان اينكه بازار زعفران 
همچنان راكد است، اعالم كرد: در 3 ماه نخست امسال 
بيش از 34 تن زعفران به ارزش 50 ميليون دالر صادر شده 
است. ميرى در گفتگو با مهر، افزود: قيمت هر كيلوگرم از 
اين محصول بين150 تا200 هزار تومان كاهش پيدا كرده 

است اما خريد و فروش آن بسيار كم انجام مى شود.

صفحه ٧

استاندار در جلسه با خبرنگاران؛
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جناب حاج آقاى يزدانى
 مديريت محترم امور شعب بانك ملى استان خراسان جنوبى

از حسن نيت و نظر مساعد جناب عالى نسبت به 
اعطاى تسهيالت و سرمايه گذارى در بخش كشاورزى 

كه منجر به ايجاد اشتغالى پايدار و دلگرمى كاركنان مجموعه 
در اين خطه محروم شده است، نهايت تشكر را دارم.

شركت كشاورزى و دامپرورى اعظم بيرجند
مجتمع كشاورزى و دامپرورى رضا

بيكى

جناب آقاى مهندس محمد اكبرى
(GIS گرايش) اخذ مدرك دكتراى عمران

 از دانشكده فنى دانشگاه تهران را خدمت شما 
تبريك مى گوييم.

دكتر قائمى و بانو

جناب آقاى احمد زنگويى
 با كمال مسرت كسب رتبه اول كشورى جشنواره الگوهاى برتر تدريس 

رشته زبان انگليسى را خدمت شما، خانواده محترم و همشهريان 

خطه فرهنگ و ادب خراسان جنوبى تبريك عرض مى نماييم

اميد است در تمام مراحل زندگى موفق و مويد باشيد.

خانواده براتى

اجراى نمــاى 
آلومينيــــوم

          * نقد          * چك
09157201009 - 09151655537

با نهايت تاثر و تالم درگذشت خادم حضرت ابوالفضل (ع)

شادروان حاج كرباليى احمد ماليى 
را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع و تدفين آن مرحوم امروز يكشنبه 

94/5/18 ساعت 17 الى 18 از محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) 

برگزار مى شود ، تشريف فرمايى سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده مرحوم

ضمن سپاس از همدردى شما بزرگواران در مراسم تشييع 

مرحوم ابراهيم خراشاديزاده
جلسه ختم آن شادروان امروز يكشنبه 94/5/18 از ساعت 5 الى 6 

بعدازظهر در محل حسينيه قمر بنى هاشم (ع) واقع در منتظرى 6 

برگزار مى شود.        خانواده هاى: خراشاديزاده ، نداف
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مركز آمار ايران، نرخ تورم روستايى در دوازده ماه منتهى به تيرماه سال 94 را معادل 13.1 درصد اعالم كرد كه اين رقم نسبت به ماه گذشته 
تغييرى نكرده است. به گزارش مهر، گزارش مركز آمار از شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفى خانوارهاى روستايى در تيرماه سال 94 
حاكى از آن است شاخص كل در تيرماه سال 94 عدد 225.1 را نشان مى دهد كه نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزايش داشته است.

تورم روستايى همچنان 13.1 درصد است

امروز 18 مرداد 1394 مصادف با
 23 شوال 1436 و 9 آگوست 2015

همسر  پدر  ثقفي»  محمد  «ميرزا  ا...  آيت   رحلت 
حضرت امام خميني(ره) (1364 ش).

«ابوالقاسم  توانا  نويسنده  و  مترجم  درگذشت 
پاينده» (1363 ش).

عمليات ايذايي فتح 9 در منطقه خورمال در استان 
سليمانيه عراق (1366 ش).

اولين سفر احمدشاه قاجار به اروپا (1298 ش).
نوادگان  از  كبير»  «داعي  توسط  آمل  تصرف 

حضرت علي(ع)(250ق).
تولد «ابن ساعد انصارى» دانشمند مصرى (749 ق).

شهادت «رئيس على دلوارى» سردسته ى دالوران 
تنگستان(1333 ق).

فرانسوي  معروف  شاعر  ِوْرلَْن»  «ُپل  مرگ 
(1896م).

اختراع سه چرخه تراكتور در انگلستان (1897م).
بمباران هسته اي شهر «ناكازاكي» در ژاپن توسط 

اياالت متحده آمريكا (1945م).
فدراسيون  از  «سنگاپور»  استقالل  و  ملي  روز 

مالزيا (1965م).
روز بين المللي مردمان بومي.

نوبل  جايزه  ،برنده  هسه  هرمان  درگذشت 
ادبيات(1962م).

الئوس  فاسد  دولت  عليه  سروان  يك  كودتاى 
(1960م).

درگذشت ژاكلين كاكرن؛ از پيشگامان هوانوردى 
آمريكا (1980م).

تولد رابرت آلدريچ ، كارگردان آمريكايى (1983- 
.(1918

فلسطين  مبارز  شاعر  درويش؛  محمود  مرگ 
(2008م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

مهمترين داليل نارضايتى مردم از خدمات خودرويى  
 

ارزيابى ها نشان مى دهد هزينه هاى دريافتى از مشتريان 
و  خودروسازان  فروش  از  پس  خدمات  سيستم  در 
واردكنندگان خودرو نتوانسته رضايت مشتريان را جلب 
كند. به گزارش ايسنا، در ارزيابى صورت گرفته از سوى 
شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران مشخص شده 
كه شاخص «هزينه هاى دريافتى از مشتريان» به عنوان يكى از شاخص هاى 
مهم در اين حوزه از سطح رضايت پايينى در بين مشتريان برخوردار بوده است. 
اين وضعيت در حالى است كه مصرف كنندگان از ساير خدمات اصلى ارائه شده از 
سوى عرضه كنندگان خودرو در ايران نيز راضى نيستند؛  «كمبود يا نبود قطعات 
يدكى»، «كيفيت پايين خدمات و تعميرات» و «دريافت هزينه باال براى خدمات 

و قطعات» از مهمترين داليل نارضايتى مصرف كنندگان ايرانى بوده است. 

شرايط پرداخت مقررى بيكارى در تامين اجتماعى 

گفت:  اجتماعى  تامين  سازمان  درآمد  و  فنى  معاون 
از تعهدات قانونى اين  پرداخت مقررى بيمه بيكارى 
 سازمان است و به موجب قانون، آن دسته از بيمه شدگانى 
كه بدون ميل و اراده بيكار شده و همچنين آماده به 
كار باشند، از مقررى بيمه بيكارى برخوردار مى شوند. به 
گزارش ايرنا، محمد حسن زدا، اخراج از محل كار، پرداخت حداقل 6 ماه حق بيمه و 
داشتن يك سال قرارداد با پرداخت حق بيمه را از شرايط احراز بيمه بيكارى عنوان 
 كرد و افزود: بيمه شدگانى كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه بيكار مى شوند، 
براى دريافت مقررى بيمه بيكارى نياز به داشتن حداقل سابقه ندارند. وى گفت: 
افرادى كه كار خود را به صورت غير ارادى از دست بدهند حداكثر ظرف مدت30 

روز از تاريخ بيكارى مى توانند موضوع را به واحدهاى اداره تعاون اطالع دهند.

دو فوريت طرح كاهش ساعت كارى بانوان
 امروز در مجلس اعالم وصول مى شود

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: دو فوريت طرح 
علنى  در صحن  امروز  بانوان  كارى  ساعت  كاهش 
مجلس اعالم وصول مى شود. فاطمه رهبر، در گفتگو 
با مهر، با اشاره به اينكه اليحه اين طرح در سال 92 
به مجلس ارائه شده است، خاطرنشان كرد: فراكسيون زنان دو پيشنهاد در 
مورد اين طرح مطرح كرد كه يكى از پيشنهادات مربوط به مشمول شدن 
آقايان در اين طرح بود و پيشنهاد ديگر درباه سن كودكان بود كه مادران داراى 
فرزند 12 تا 13 ساله نيز مشمول طرح شوند كه البته اين پيشنهادات هنوز در 
كميسيون راى نياورده است. وى تأكيد كرد : پس از اعالم وصول دو فوريت 

ظرف يك يا دو هفته تكليف طرح مشخص خواهد شد.

توقف  و  قيمت ها  آزادسازى  از  پس  بنزين  كارتى  عرضه 
كارت  از  مردم  گسترده  استفاده  به  منجر  سهميه بندى 
صف  ايجاد  و  شخصى  كارت هاى  جاى  به  جايگاه داران 

كيلومترى پيش روى پمپ بنزين ها شده است. 
به گزارش مهر، با گذشت حدود دو ماه از آغاز اجراى طرح 
آزادسازى قيمت بنزين و عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتى با 
قيمت يكهزار تومان، عرضه كارتى بنزين منجر به دردسرهاى 
جديدى در پمپ بنزين ها شده است. ماجرا از اين قرار است 
كه به دنبال ضرب االجل دولت مبنى بر ابطال سهميه هاى 
بنزين 700 تومانى باقيمانده در كارت هاى سوخت و توقف 
خودروسواران  اكثر  ماهانه،  بنزين  سهميه هاى  تخصيص 
سهميه بنزين 700 تومانى موجود در كارت هاى سوخت خود 

را مصرف كرده اند. براساس آخرين گزارش رسمى شركت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران، تا اواسط مرداد ماه سال 
جارى ذخيره بنزين 700 تومانى موجود در كارت ها كمتر از 
يك ميليارد و 300 ميليون ليتر بود كه اين ميزان 350 ميليون 
ليتر كمتر از زمان اجراى طرح آزاد سازى قيمت بنزين است.
آغاز  و  رمضان  ماه  رسيدن  پايان  به  از  پس  ديگر  از سوى 
سفرهاى تابستانى، در حالى متوسط مصرف روزانه بنزين ايران 
افزايش يافته كه يكى از داليل افزايش مصرف اين محصول 
استراتژيك نفتى، استفاده گسترده خودروسواران از باقيمانده 
ذخيره بنزين 700 تومانى كارت هاست.در شرايط فعلى ذخيره 
بنزين 700 تومانى كارت ها به مرز يك ميليارد ليتر كاهش 
يافته است و بخش عمده اى از خودروسواران كشور سهميه 

بنزين 700 تومانى ذخيره خود را مورد استفاده قرار داده اند.با 
به پايان رسيدن سهميه هاى 700 تومانى، اكثر كارت هاى 
شوند  مى  نگهدارى  منازل  در  مردم  توسط  بنزين  هوشمند 
و عمال بخش عمده اى از خودروسواران براى خريد بنزين 
به جاى استفاده از كارت هوشمند بنزين شخصى از كارت 
كنند. مشاهدات خبرنگار  استفاده مى  داران  جايگاه  سوخت 
مهر از وضعيت عرضه كارتى در برخى از جايگاه هاى سوخت 
بنزين  كارت  تعداد  محدوديت  دليل  به  كه  دهد  مى  نشان 
جايگاهداران و عدم خريد بنزين توسط مردم با كارت بنزين 
شخصى، مدت زمان سوخت گيرى خودروها افزايش يافته و 
 اين موضوع منجر به بازگشت صف  در مقابل جايگاه هاى 
سوخت شده است. رئيس انجمن جايگاهداران سوخت سراسرى 

كشور با تاكيد بر اينكه قطعا با به پايان رسيدن موجودى بنزين 
700 تومانى كارت هاى سوخت تا شهريور ماه، استفاده از كارت 
سوخت شخصى در جايگاه ها به حداقل كاهش مى يابد، تاكيد 
كرده است: در حال حاضر هيچ محدوديتى در استفاده از كارت 

سوخت جايگاهداران وجود ندارد.

دردسرهاى جديد عرضه كارتى بنزين

برنامه ريزى  مركز  رئيس  صفحه1)  از  (ادامه 
وزارت  اطالعات  فناورى  و  انسانى  نيروى 
بايد  افرادى  داد:  ادامه  پرورش،  و  آموزش 
استخدام شوند كه حتماً بومى محل پذيرش 
باشند و شرط سنى آنها به اين شكل است كه 
براى فوق ديپلم 25 سال، ليسانس 30 سال و 
فوق ليسانس 35 سال در نظر گرفته مى شود 
و مدت خدمت سربازى به اين سال ها اضافه 

كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  شد.وى  خواهد 
به  توجه  با  نگرانى مى كنند كه  ابراز  «برخى 
هزينه ثبت نام ممكن است در نهايت شرايط 
چه  آنها  تكليف  نشود،  لحاظ  آزمون  در  آنها 
مى شود؟»، گفت: به شرطى كه شرايط سنى 
داشته باشند و در آزمون قبول شوند، مشكلى 
افزود: سن فعلى كارمندان دولت  ندارند. وى 
داراى ليسانس منهاى سنوات نبايد بيشتر از 

30 سال شود و اگر داراى مدرك فوق ليسانس 
هستند، سن آنها نبايد از 35 سال بيشتر شود.
سليمى جهرمى با اشاره به برخى افرادى كه 
و  آموزش  استخدامى  آزمون  در  مى توانند 
پرورش شركت كنند، تصريح كرد: كارمندان 
كه  آقايانى  و  دبستانى  پيش  مربيان  دولت، 
در  آنچه  از  آنها  سن  دارند،  سربازى  خدمت 
اطالعيه آمده كسر مى شود. وى در پاسخ به 

اين پرسش مبنى بر اينكه «اگر سن مربيان 
اعالم  اطالعيه  در  آنچه  از  دبستانى  پيش 
شده بيشتر باشد، مى توانند در آزمون شركت 
كنند؟»، اظهار كرد: در اين شرايط اگر مربيان 
پيش دبستانى، سابقه كارى  خود را در اين شغل 
جمع كرده و از ميزان سن شان كم كنند و عدد 
به دست آمده باالتر از ميزان اعالم شده باشد، 

امكان شركت در آزمون را ندارند.

شرايط سنى متقاضيان آزمون استخدامى آموزش و پرورش

هياهويى براى نااميدى!

*هرم پور

اين همه هياهو براى هيچ. براى آزمون استخدام در 
آموزش و پرورش. آن هم با تبليغاتى كه از چند ماه 
قبل همه جا گفته شد و خيلى از جوانان را اميدوار 
كرد. پنجشنبه همه اين اميدها يا حداقل بخشى از 
و  مندى  گاليه  بعد،  و  شد  تبديل  اميدى  نا  به  آن 
نارضايتى. چهل و هشت هزار تومان ناقابل براى ثبت 
نام در آزمونى كه تقريبًا 95 درصد ثبت نام كنندگان 

 

مى دانستند اميدى به قبولى در آن ندارند. 
تعريف  نيازمندى  مادر  هاى  رشته  از  بسيارى  براى 
در  تهران  به جز  ها  استان  بود، ظرفيت همه  نشده 
آن هم  و  نبود  نفر  از يك  بيشتر  ها  از رشته  برخى 

سهميه هايى كه بين زن و مرد تقسيم شده بود. 
جالب اينكه وقتى از ساعت 17 روز پنجشنبه سامانه 
ثبت نام باز شد، براى مدت زيادى از اطالعيه اصلى 
كه  افراد  از  زيادى  تعداد  آن  از  بعد  و  نبود   خبرى 
كرده  شارژ  را  تومانشان  هزار   48 مبلغ  هاى  كارت 
جزو  اصال  كه  شدند  متوجه  تازه  بودند  خريده  يا 

نيازمندى ها نيستند.
كه  شكافى  هم  باز  تدبير!.  خالى  جاى  هم   باز 
هم  باز  و  كند  مى  پر  را  آن  عمده  هاى  نارضايتى 
اميد  نا  و  بودند  آمده  اميد  به  كه  جوانى  هزاران 

بازگشتند. 
هاى  حوزه  در  مسئول  محترم  آقايان  وزير!  جناب 
و  گسترده  حجم  با  تبليغات  به  نيازى  نه  مربوطه! 
به  نيازى  نه  و  بود  غريب  و  عجيب  هاى  مصاحبه 

ايجاد فضاى توقع در جامعه. 
همان روزهاى اول به صورت شفاف اصل ماجرا را 
براى مردم مى گفتيد و شرايط را براى يك استخدام 
علمى و منطقى و به دور از حاشيه فراهم مى كرديد. 
منطقى كه براى بسيارى از مردم غير قابل باور است 
ها  بازنشستگى  باالى  بسيار  حجم  عليرغم   اينكه 
مختلف  مناطق  در  ها  نيازمندى  باالتر  حجم  و 
همچون  محرومى  هاى  استان  ويژه  به  ها   استان 
به  نيازمندى  درصد  واقعًا  آيا  جنوبى،  خراسان 
اخذ  باالى  مبلغ  آيا  بود؟.  حد  همين  در  استخدام 
شده براى آزمون استخدام، جفا در حق جوانى كه 
هنوز هيچ منبع درآمدى ندارد و چشمش به دست 
با اين استخدام همه  آيا  پدر و مادر است، نيست؟. 
حوزه  در  آن  از  بخشى  حداقل  يا  كشور  مشكالت 

تعليم و تربيت حل خواهد شد؟. 
در شرايطى كه هزاران جوان هموطن به اميد استفاده 
 از بار علمى و تالش هاى چندين ساله در دانشگاه ها 
مدركى را به دست گرفته اند و آماده براى خدمت 
هاى  تصميم  و  بيشتر  تدبير  با  چرا  كشورند؛   به 
در  (ادامه  شود؟.  نمى  برداشته  گام  ترى  مناسب 

مقابل) ستون 

يادداشت

براى  امروز  ايرانى  جوان  مقابل)  ستون  از  (ادامه 
در  است.  اميد  و  انگيزه  نيازمند  به كشورش  خدمت 
آسان،  ازدواج  به  اميد  نحوى  هر  به  كه  اى  جامعه 
اميد به مسكن، اميد به داشتن خودرو، اميد به زندگى 
خالى از دغدغه هاى مادى براى جوانان وجود ندارد، 
نااميدى  به  تبديل  را  استخدامى  اميدهاى  حداقل 
عاملى  خودش  اينكه  كما  نيست.  پسنديده  كردن 
خواهد  هم  نارضايتى  و  سرخوردگى  ايجاد  براى 
بيشتر  كمى  كنند  مى  وقت  محترم  مسئولين  بود. 

بينديشند؟. 

1- منزل وياليى در انقالب 1 ، 180 زمين 85 بنا ، جديدساز ،  100 ميليون
2- امتياز آپارتمان نگين ارتش معصوميه 11/200 واريزى ، 15 ميليون/ معاوضه با ماشين 
3- آپارتمان 90 مترى در خوسف ، طبقه دوم ، سفت كارى ، 20 ميليون / معاوضه با ماشين و ...
 4- 302 متر زمين در آخر پونه ، موقعيت عالى و آينده درخشان ، 45 ميليون نقد 

و قسط يا معاوضه با ماشين  
5-  امتياز آپارتمان در سپيده كاشانى ، 100 مترى 36 ميليون  

6- زمين 300 مترى با 6 واحد پروانه در سپيده كاشانى ، 300 ميليون
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فروش فـورى

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

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

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

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

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

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

كالسه 93/2875 اجرايى شورا

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم"
چون مقرر گرديده اموال شامل: پوشاك زنانه و مردانه و ... به مبلغ 34/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى خانم فاطمه فرخ نژاد به مبلغ 34/964/635 ريال 

در حق آقاى محمدرضا دهقانى و مبلغ 1/560/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 94/6/12 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع 
شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى 
فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و 
مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف 

بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

كالسه 93/2455 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "

مبلغ  به   ... و  باسكول  ديجيتال  ترازوى  و  ويترينى  فريزر  يخچال  شامل  اموال  گرديده:  مقرر   چون 
62/500/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى حسن دهنوئى به مبلغ 58/557/694 ريال در حق خانم مريم زهرايى 
و مبلغ 2/350/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 94/5/29 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر 
اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است 
حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده 
تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين 
طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده 

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجندخريدار خواهد بود.

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

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

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

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



پيام شمااجراى طرح ملى قرآنى با محوريت حفظ سوره ياسين در بيرجند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

* حسين زاده

 توسعه اقتصادى و فعاليت هاى منطقه ويژه اقتصادى نقش 
اثرگذارى در افزايش صادرات كشور و استان دارد و باعث 

رونق گمركات خراسان جنوبى مى شود.
رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان در بازديدى 
كه به همراه هيئت رئيسه اتاق هاى اصناف شهرستان هاى 
خراسان جنوبى از منطقه ويژه اقتصادى داشت، با بيان اين 
مطلب گفت: با توجه به مشكالت چند دهه گذشته در كشور 
افغانستان و وجود منابع طبيعى كشاورزى و معدنى غنى 
در آن كشور، منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى شرايط 
با  اقتصادى  و  تجارى  مبادالت  توسعه  با هدف  را  خوبى 
افغانستان در مرز و مركز استان ايجاد نموده كه بارقه اميدى 
براى توسعه خراسان جنوبى است و اين فرصت درحالى 
فراهم شده كه حجم فعاليت ها در منطقه ويژه اقتصادى 
استان در كمتر از 18 ماه به انجام رسيده و من كمتر منطقه 
ويژه اقتصادى را در سطح كشور ديده ام كه در اين زمان 

كوتاه اين حجم فعاليت در آن انجام شده باشد.

آنچه در خراسان جنوبى باعث توسعه مى شود 
منابع انسانى است

اقتصادى  اينكه معتقديم منطقه ويژه  به  با اشاره  حقيقى 
فرصتى طاليى و بهترين روش براى جذب سرمايه گذاران 
اقتصادى  اظهار كرد: سازمان مسئول منطقه ويژه  است، 
خراسان جنوبى، سازمان صنعت، معدن و تجارت را در كنار 
خود ببينيد و مطمئن باشيد در حد بضاعت شما را همراهى 

خواهيم كرد و اين را وظيفه خود مى دانيم.
وى بر ضرروت تربيت مديران و كارشناسان تأكيد كرد و 
گفت: توسعه يافتگى با داشتن معادن غنى محقق نمى شود 
و آنچه كه در اين استان باعث توسعه مى شود منابع انسانى 
است و براى استفاده از ساير ظرفيت هاى استان بايد سطح 

منابع انسانى را ارتقا بخشيم. 

ضمن اينكه آغوش مردم نيز بايد به روى تجار و كارشناسان 
غيربومى در استان باز شود. به گفته حقيقى 26 هزار واحد 
صنفى با ايجاد 40 هزار شغل در استان فعال هستند كه با 
احتساب خانواده هاى آنان به حدود 200 هزار نفر مى رسند 
و اين به معنى ارتزاق مستقيم و غير مستقيم حدود يك 

چهارم جمعيت استان در بخش اصناف است.

قطعاً در آينده سرمايه گذاران براى فعاليت 
در منطقه ويژه اقتصادى بايد خواهش كنند

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن 
عمرانى  هاى  فعاليت  باالى  حجم  هم  استان  تجارت  و 
را  كوتاه  زمانى  در مدت  استان  اقتصادى  ويژه  منطقه  در 
 نشان از مديريت خوب اين منطقه دانست و با بيان اينكه 
 سرمايه گذران استان و به ويژه اصناف مى توانند از ظرفيت هاى

منطقه ويژه اقتصادى نهايت استفاده را ببرند، گفت: در حال 
منطقه  در  گذارى  سرمايه  براى  گذاران  سرمايه  از  حاضر 
آينده  در  قطعاً  اما  شود  مى  دعوت  استان  اقتصادى  ويژه 

 

سرمايه گذارن بايد براى حضور و فعاليت در منطقه ويژه 
اقتصادى خراسان جنوبى خواهش كنند و لذا بايد از فرصت 

طاليى منطقه ويژه اقتصادى در اسرع وقت استفاده كرد.

اصناف در منطقه ويژه اقتصادى 
دغدغه پرداخت ماليات نخواهند داشت

ماهگلى، آينده اى روشن را براى منطقه ويژه اقتصادى خراسان 
 جنوبى پيش بينى كرد و خطاب به هيئت رئيسه اتاق هاى
اصناف شهرستان هاى خراسان جنوبى گفت: شما مى توانيد 
در شهرستان هاى خود مزاياى منطقه ويژه اقتصادى استان 
را تشريح كنيد و از سرمايه گذاران به ويژه اصناف براى 
سرمايه گذارى در منطقه ويژه اقتصادى دعوت نمايند زيرا 

اصناف در اينجا دغدغه پرداخت ماليات نخواهد داشت.
رئيس اتاق بازرگانى اصناف مركز استان نيز ضمن قدردانى 
از مديريت و پرسنل منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى 
كه تالش آنان شكوفايى و رونق اقتصاد و صنعت استان 
از ظرفيت ها، تسهيالت  استفاده  با  باعث شده، گفت:  را 
اقتصادى  ويژه  منطقه  مالياتى  و  معافيت هاى گمركى  و 
 استان، اصناف خراسان جنوبى مى توانند با ايجاد مراكز و 
فروشگاه هاى بزرگ در اين منطقه و ارائه خدمات توزيعى 
و... به رونق منطقه و توسعه استان كمك كنند و در اين راستا 

از دولتمردان هم انتظار نگاه حمايتى و ويژه داريم.
يزدان شناس با بيان اينكه با استقرار اصناف در منطقه ويژه 
از تجارت  باالترى  به سطح  آنان  كار  ارتقاى  و   اقتصادى 

مى توانيم در رونق و توسعه استان مؤثر باشيم اظهار كرد: 
منطقه ويژه اقتصادى فرصتى استثنايى است كه با پيگيرى 
و تالش مسئولين گذشته و فعلى ايجاد شده و بايد با استفاده 
از اين فرصت مغتنم در راستاى رونق استان و ارتقاى سطح 

رفاه مردم خراسان جنوبى استفاده نماييم.

شيرينى توسعه اقتصادى استان و كشور 
تلخى برخى دردسر ها را جبران مى كند

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادى استان هم فلسفه وجودى 
مناطق ويژه اقتصادى را سرعت بخشيدن به حركت يك 
محدوده جغرافيايى شهرستانى يا استانى به سوى رونق و 
توسعه ذكر كرد و گفت: قانون گذار با اين هدف، مسايل 
و مشكالت و موانع سر راه توسعه اقتصادى مناطق ويژه 
اقتصادى را حذف كرده و تسهيالت و تخفيفات و قوانينى را 
براى تسريع در توسعه براى اين مناطق تعريف كرده است.

استان،  بومى  گذاران  سرمايه  از  ترتيب  به  زاده  صفدرى 

عنوان  به  خارجى  گذران  و سرمايه  ملى  گذاران  سرمايه 
اولويت هاى يك، دو و سه سرمايه گذارى در منطقه ويژه 
اقتصادى خراسان جنوبى نام برد و افزود: در اين راستا و 
براى جذب سرمايه گذاران تا كنون جلسات متعددى را با 
دست اندركاران امور صنعتى و اقتصادى استان و كشور 
و نيز تجار كشور افغانستان داشته ايم كه اميدواريم اين 
ها،  فرصت  معرفى  در  داشت  خواهد  تداوم  كه  جلسات 
توانمندى ها و ظرفيت هاى استان و منطقه ويژه اقتصادى 

پيشنهادات  و  نظرات  از  استفاده  نيز  و  جنوبى  خراسان 
سازمان  وى  گفته  به  باشد.  مؤثر  ها  بخش  اين  فعاالن 
اصلى،  سايت  بر  عالوه  اقتصادى  ويژه  منطقه  مسئول 
قطعه اى منفصله به مساحت 100 هكتار در نقطه صفر 
مرزى ايجاد كرده كه ايجاد اين دو سايت با دو عمليات 
اجرايى جداگانه هم مزايايى دارد و هم دردسر هايى براى 
اداره كردن. البته توسعه اقتصادى استان و كشور به قدرى 
شيرين است كه تلخى برخى دردسرها و گرفتارى ها را 

جبران و قابل تحمل مى كند.

براى استفاده صنايع و صنوف فعال در استان 
از مزاياى منطقه ويژه اقتصادى برنامه هايى داريم

منطقه  مزاياى  برخى  تشريح  به  ادامه  در  زاده  صفدرى 
ويژه اقتصادى استان پرداخت و اظهار كرد: منطقه ويژه 
اقتصادى استان ارزانترين نرخ زمين و تعرفه ها را در بين 
مناطق ويژه اقتصادى و شهرك هاى صنعتى كل كشور 
دارد كه ناشى از نگاه توسعه اى و سرعت بخشى به رونق 
واحدهاى توليدى و صنعتى است. وى با اشاره به اينكه 
براى استفاده صنايع و صنوف فعال استان از ظرفيت هاى 
منطقه ويژه اقتصادى نيز برنامه هايى داريم، گفت: وارد 
اندك گمركى  تعرفه هاى  با  نياز  اوليه مورد  مواد  كردن 
براى  از سال 95  مالياتى  معافيت  از 10 سال  استفاده  و 
واحدهاى فعال در منطقه ويژه اقتصادى از جمله تسهيالت 

پيش بينى شده است.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى استان با بيان اينكه دست 
تمام كسانى را كه دغدغه توسعه اين استان را دارند مى 
بوسيم، درباره قيمت واگذارى زمين در منطقه ويژه اقتصادى 
خراسان جنوبى گفت: سرمايه گذاران در بخش توليد به ازاى 
هر مترمربع زمين در منطقه ويژه اقتصادى استان 28 هزار 
تومان و آن هم در اقساط 16 ماهه مى پردازند و سند رسمى 

مالكيتى نيز به نام خود دريافت مى كنند.

همه صنوف، فرصت حضور و سرمايه گذارى
 در منطقه ويژه اقتصادى استان را دارند

    
صفدرى زاده با اشاره به اينكه همه صنوف، فرصت حضور 
و فعاليت در منطقه ويژه اقتصادى استان را دارند، افزود: 

آمادگى داريم هر آنچه كه ظرفيت واگذارى بخش خصوصى 
داشته باشد را به بخش خصوصى واگذار نماييم. 

انبارهاى  خوابگاه،  فروشگاه،  رفاهى،  و  اقامتى   مراكز 
اجاره اى و... در سايت مرزى منطقه ويژه اقتصادى مى 
تواند به بخش خصوصى واگذار شود. البته سازمان منطقه 
خصوصى  بخش  كار،  ابتداى  در  چنانچه  اقتصادى  ويژه 
متقاضى نباشد اين پروژه ها را اجرا مى كند اما هرگاه و 
در هر مقطع از كار اگر بخش خصوصى تمايل به اجراى 
پروژه داشت امكان واگذارى وجود خواهد داشت و اصناف 

مى توانند به اين بخش ها ورود پيدا كنند.

منطقه ويژه اقتصادى سكوى پرشى
براى رونق و توسعه استان و كشور است

ويژه  منطقه  گذارى  سرمايه  و  اقتصادى  امور  سرپرست 
اقتصادى نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه هدف ما در 
منطقه ويژه اقتصادى اين است كه با همدلى و همزبانى 
بخش دولتى و بخش خصوصى، سكوى پرشى براى رونق 
و توسعه استان خراسان جنوبى و كشور باشيم، اظهار كرد: 
براى معرفى پتانسيل هاى منطقه ويژه اقتصادى، جلسات 
زيادى را با بخش هاى مختلف برگزار كرده و از اين پس 

نيز برگزار خواهيم كرد.
ملكى پيگيرى و دلسوزهاى رئيس و معاونين سازمان صنعت، 
ها زيرساخت  تأمين  راستاى  در  استان  تجارت  و   معدن 

در منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى را قابل قدردانى 
دانست و گفت: اينكه مرز ماهيرود در مقاطعى با ازدحام 
از ظرفيت هاى  ترانزيت كاال مواجه است نشان  ناوگان 

باالى اين مرز و استان خراسان جنوبى دارد.
وى به معافيت مالياتى 10 ساله سرمايه گذاران فعال در 
منطقه ويژه اقتصادى استان به عنوان امتيازى قابل توجه 
خراسان  اصناف  ويژه  به  و  گذارى  سرمايه  متقاضيان  با 
جنوبى اشاره كردو با بيان اينكه از ارديبهشت ماه سال 93 
و پس از اخذ مجوزها، عمليات اجرايى را در منطقه ويژه 
اقتصادى استان آغاز كرديم، افزود: در توسعه زيرساخت ها 
ركوردهايى در منطقه ويژه اقتصادى استان به ثبت رسيده 
كه در كشور بى نظير است و نشان از عزم راسخ مسئولين 
منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى براى تسريع در رونق 

اقتصادى و توسعه استان و كشور دارد.
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واريز 3 خزانه  به  قبًال  شده  بلوكه  مبلغ  ريالى  معادل 

از كجا  مگه داريم؟ مگه ميشه؟  و مصرف شده! 
مطمئن بوديد كه آزاد مى شود؟ اگه توافق نمى شد 

چقدر كسرى بودجه مى داشتيم؟
915…693

ما ساكنين مدرس 63 تا 69 گناهى نكرديم كه 
پياده رو جلو كوچه مان خاكى باشد. از شهردارى 

تقاضاى پيگيرى وآسفالت پياده روها را داريم.
915…096
سالم، كاش اينقدر كه شهردارى به فكر پول گرفتن 
خيابان  باشه!  مردم  رفاه  فكر  به  كمى  مردمه،  از 
پارك  جاى  مدرس،  هاى  كوچه  مخصوصاً  و 
وجود نداره!20مترى اول اداره كل...! نبش خيابان 
هم بانك ها و مؤسسات! نبش مدرس يك پايان كار 
به ساختمانى دادند كه اصًال پاركينگ نداره! تا كى 

با پول و پارتى، كارها بايد پيش بره؟
915…014

خواهد  نمى  اتوبوسرانى  سازمان  آيا  سالم.  با 
دودزاى شهرى  هاى  اتوبوس  به حال  فكرى 
بايد سالمت مردم فداى خصوصى سازى  آيا  كند؟ 

در اين سازمان شود...
921…062
 با صاحب خانه صحبت كردم و قرار شد اسباب و اثاث مان
را بذاريم تو حياطش و خودمون اين مدت هر شب 
يكجا بخوابيم و خونه رو اين هفته تحويلشون بدم 
اين  اگه صالح مى دونين  صاحب خانه عزيز 
هفته رو هم طاقت بيارين تا بيش از اين شرمنده 

زن و بچه ام نشم...
915…428
آور  شرم  مهرشهر  اينترنت  وضعيت  باسالم 

است! كيست پاسخگو؟
939…370

روستاى  هادى  چرا طرح  محترم  استاندار  سالم 
افضل اباد چند سال است نيمه كاره رها شده و 
هيچ اقدامى نمى كنند؟ خواهشمنديم پيگيرى كنيد.
915…134

پنج  بلنجير شهرستان خوسف،  مزار  سالم.  با 
ساختن  با  را  خود  ميزبانى  كه  است  سال 
آرامگاهى براى دو تن از شهداى گمنام اعالم 
نموده است و از مسئوالن محترم مى خواهيم به 

شايستگى ما را حامى باشند. هيئت امناى مزار.
915…008
و  بزرگ  پرچم  مربوطه  مسئوالن  چرا 
ايران را در پارك شهداى گمنام  غرورآفرين 
نيست؟  استان  مركز  اينجا  نصب نمى كنند؟ مگر 

پس به هزينه اش مى ارزد!
915…213
دو  سرعتگير  حذف  در  اخير  اقدام  از  تشكر  با 
است  ذكر  قابل  پاسداران  و  مدرس  بين  چهارراه 
افزايش  با  بيرجند  ترافيكى  مشكالت  حل 
هاىديگرى  راه  بلكه  شود  نمى  حل  سرعتگير 
ها،  چهارراه  در  راستگرد  ايجاد  قبيل  از  دارد  وجود 
با  تعامل  البته  و...  ها  خيابان  برخى  كردن  يكطرفه 

كارشناسان ساير استان ها نيز مهم است.
915…213

سالم درختان كاج ابتداى خيابان پاسداران در 
حال خشك شدن هستند و گاهى قطع مى شوند! 

لطفًا پيگيرى شود با سپاس.
935…691
 سالم آوا. چرا مقامات فكرى به حال برخى افغانى هايى
كه آزادانه از خدمات شهروندى استفاده مى كنند ولى 
از قوانين اين مملكت پيروى نمى كنند و انواع و اقسام 
تخلفات و جرم ها را مرتكب مى شوند، نمى كنند؟! 
اتوبوس شركت واحد  بليط سوار  بدون كارت 

مى شوند و راننده را هم فحش مى دهند...
915…689
باسالم و خسته نباشيد به آوا. خواستم از فرماندهى 
راهور بيرجند به خاطر اعمال قانون با موتور سواران 
از كاله  استفاده  براى  تبليغاتى  بنر  نصب  و  متخلف 
دارم  تقاضا  ايشان  از  و  بكنم  را  تشكر  كمال  ايمنى 
متخلف  سواران  موتور  با  سال  ايام  تمام  در 
براى  عمر  طول  آرزوى  با  شود...  جدى  برخورد 

ايشان و همكاران زحمتكش راهور.
915…854

چرا بايد در شمال كشور اعتبارات سرگردان 
خراسان  ولى  باشند  صورى  كردن  هزينه 
اى  جرعه  مترصد  و  گردان  سر  بايد  جنوبى 
هاى  جاده  شدن  دوبانده  آهن،  راه  براى  اعتبار 
مجاور، ايجاد بزرگراه و زيرگذر، الين ويژه (كه البته 
زودبه زود اتفاقى مثل حريق اتكا نميفته) انتقال آب، 

بارور كردن ابرها، باشد...
915…940

لطفاً يك مسئول به داد اهالى بلوار شهيد همت مهر 
شهر برسد سگ هاى ولگرد امان همه را گرفته اند.

915…151

اصناف استان مى توانند از ظرفيت هاى 

منطقه ويژه اقتصادى بهترين استفاده را ببرند

گروه خبر- طرح ملى قرآنى با محوريت حفظ سوره مباركه ياسين به ميزبانى بيرجند در محل حرم 
امامزادگان باقريه اجرا مى شود. اين برنامه امروز يكشنبه از ساعت 17 الى 19 با حضور سيد اقبال 

واحدى مجرى توانمند كشورى اجرا و به صورت مستقيم از شبكه قرآن پخش خواهد شد.

منطقه ويژه اقتصادى فرصتى طاليى و بهترين روش براى جذب سرمايه گذاران است



شناسايي درختان کهنسال نوغاب پسکوه قاين انجام شد

در روستاى نوغاب پسكوه از توابع شهرستان قاين 3 درخت سرو كهنسال شناسايى شد.ين درختان با ظاهرى شاداب داراى قطر
 تنه اى 1/91 - 2/29 - 2/48 متر و ارتفاعى بين 10 تا 12 متر هستند و قدمتى حدود 1100 تا 1500 سال دارند. اين درختان در ميان 
زمين هاى كشاورزى و واقع شده اند و از نظر مردم منطقه بسيار ارزشمند هستند. 4

مشاهير خراسان جنوبى
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توصيه بهداشتى 

تغذيه مناسب در سفر 

يكى  سفر  مناسب  غذايى  مواد  سازى  آماده  و  تهيه 
از مهمترين نكاتى است خانواده ها بايد به آن توجه 
قواعد  و  اصول  راستا  اين  در  و  باشند  داشته  ويژه 

خاصى را رعايت كنند.
نامناسب مواد غذايى در طول   نگهدارى و مصرف 
مصرف  از  ناشى  بيماريهاى  سبب  تواند  مى  سفر 
غذاهاى آلوده شده و تعطيالت ناگوارى را به دنبال 

داشته باشد 

را كه به هر دليل (رنگ،بو،  يا ماده غذايى  1- غذا 
مشكوك  اش  سالمتى  به   ( وغيره  فيزيكى  ظاهر 

هستيد حتمًا دور بريزيد.
2- در طى سفر از حمل مواد غذايى فاسدشدنى(گوشت 
خام،تخم مرغ خام وفراورده هاى لبنى) با ماندگارى 
كوتاه خوددارى نماييد،چراكه سريعًا فاسد مى شوند .

3- سبزيجاتى را كه بصورت خام مصرف مى شوند 
ابتدا با آب سالم خوب بشوييدوبا استفاده از مواد پاك 
و شستشوى مجدد سالم  كننده  كننده و ضدعفونى 

سازى و سپس مصرف نماييد .
4- اگر غذاى پخته شده براى طول سفر به همراه 
آنها  نگهدارى  شرايط  كه  باشيد  داشته  توجه  داريد 
تا زمان مصرف بايد دماى يخچال (4 درجه سانتى 
كه  اى  پخته شده  از مصرف غذاهاى   . باشد  گراد) 
بيش از 2 ساعت در دماى 5 تا 60 درجه سانتى گراد 

نگهدارى شده اند جداً خوددارى كنيد .
از  كه  هايى  ونوشيدنى  غذايى  مواد  مصرف  از   -5
سالمت آنها اطمينان نداريد خوددارى نماييد وتاحد 
شده  بندى  بسته  آشاميدنى  و  معدنى  آب  از  امكان 
استفاده نماييد  چنانچه از ماهيت آب مصرفى اطالع 

كامل نداريد حتمًا قبل از مصرف آن را بجوشانيد.

مركز اطالع رسانى غذا معاونت 
غذا ودارو دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

*  نسرين كارى

در هفدهم مرداد ماه سال 1377، محمود صارمى خبرنگار خبرگزارِى 
جمهورى اسالمى، به همراه هشت نفر از اعضاى كنسولگرى ايران 
در مزار شريف افغانستان به دست گروهك تروريستى طالبان به 
شهادت رسيد. به همين مناسبت، شوراى فرهنگ عمومى، هفدهم 

مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذارى كرد.
 اما به راستى در جامعه ما تا چه حد به خبرنگاران 

ارزش و بها داده مى  شود؟
مى  گويند گودال را هرچه بكنى چاه و چاه  تر مى  شود و به همان 
نسبت كندن و پيمودنش و بيرون آمدن از آن نيز دشوارتر و اين 
حكايت تو است. تويى كه گاه چنان درد مردم را لمس مى  كنى 
كه مى  شود درد خودت. كه وقتى مى  شنوى نوشته  ات دردى را 
دوا كرده، دلى را شاد كرده حس شوق  انگيز غريبى در تو ايجاد 
مى  شود و آن روز مى  خندى. انگار كه دردى از خودت دوا شده 
باشد! بگذريم خبرنگار واژه مقدسى است كه قداست آن به حرمت 
صداقت و ايمان است و كار خبرنگارى جز با صداقت و بذل افكار و 

انديشه ها براى جامعه ماندگار نخواهد ماند.
خبرنگاران تنها گروهى هستند كه در 365 روز سال از مشكالت 
همه افراد در جامعه مى گويند و درصدد حل مشكالت مردم و 
قشرهاى مختلف با طرح در رسانه ها هستند، اما سالها است چنين 
احساس مى شود كه كسى نيست تا مشكالت خودشان را منعكس 

و حل كند و باز بايد خود دست به قلم شوند.
مسكن، معيشت، امنيت شغلى، و تبيين جايگاه خبرنگار از مشكالتى 
است كه اگر دغدغه وظيفه نبود خبرنگار را از حضور در اين عرصه 
پر مخاطره بازمى داشت.  گاهى نگاه مسئولين به خبرنگار نگاه 
منصفانه اى نيست و اين   نگاه غيرمنصفانه مخصوصاً در هنگام 
انتقاد از عملكرد مسئولين در حوزه هاى   مختلف مخصوصاً حوزه 
فرهنگى موجب به حاشيه راندن و انزواى خبرنگاران توسط   اين 

مسئولين مى شود .
در آستانه روز خبرنگار با تنى چند از مردم و خبرنگاران در اين باره 

گفتگويى داشتيم كه در ادامه مى خوانيد:
فرزانه سياح در گفتگو با خبرنگار ما  خبرنگارى در رسانه را به يك  
 چاقوى دوطرفه تشبيه مى كند كه مى تواند تأثيرگذارى رسانه را در 
زمينه خير و شر   به اوج برساند. اين دانشجوى بيرجندى ادامه داد: 
خبرنگار در درجه اول بايد صادق باشد و حب و بغض شخصى در 
نوشتن مطالبش نداشته باشد. وى از خبرنگاران خواست تا عملكرد 
مديران را رصد كنند و اگر اشتباهى مشاهده كردند نسبت به آن 

انتقاد كند.
رضا زارع يكى ديگر از همشهريان با بيان اينكه گاهى اوقات 
از  اضافه كرد:  بسته مى شود،  انتقاد  راه  انتقاد سازنده  به عنوان 
خبرنگاران استان در خواست دارم با انتقادهاى درست، اشتباهاتى 

كه در عملكرد وجود دارد را گوشزد كنند.وى يادآور شد: هر يك از 
نشريات و خبرگزارى ها به عنوان نماينده هاى افكار عمومى و رابط 
بين مسئوالن و افكار عمومى به حساب مى آيند و گاهى اوقات 
مطالب، يادداشت ها و گزارش هاى خبرى را كه در مورد مسئله و 
يا مشكل خاصى بر روى خبرگزارى ها نشر مى شود مانند نامه هاى 

ادارى براى آن پيگيرى و دستور رسيدگى مى دهند.

 خبرنگار در عين بى طرفى آيينه
 تمام نماى مشكالت جامعه باشد

سيد ابوالفضل حقانى خبرنگار طبسى نيز گفت: خبرنگار سنگردار 
لحظه هاى سخت و سنگرساز خط مقدم جبهه مبارزه با تهاجم 
فرهنگى است كه بى توقع و مظلومانه صداى ملتى را به گوش 
جهانيان مى رساند و  ايستادگى آنها را به تصوير و قلم مى كشد.

وى با اشاره به اينكه خبرنگار در عين رعايت بى طرفى در اصل 
حرفه سنگين و رسالت خطير خود مى بايست آييه تمام نماى مردم، 
باشد، افزود: بايد مشكالت و كمبودهاى جامعه را بازگو كند و  نيز 
منعكس كننده خدمات نظام به ملت باشد و  البته در فضاى مسموم 
رسانه اى اصل بى طرفى در درج اخبار معموال شبيه يك طنز 
است. اين خبرنگار با بيان اينكه مردم همواره در شعار مسئوالن ولى 
نعمت محسوب مى شوند، گفت: آرزو دارم اگر روزى خبرى از سهل 
انگارى، كوتاهى و يا كم توجهى دولتمردى درج كردم از مردم نه در 
حد شعار بلكه در عمل عذرخواهى كنند اما معموال چنين اتفاقى در 
كشور، به يك روياى ايده آل تبديل شده است.حقانى خاطرات تلخ 
خبرنگاريش را نگاه ملتمس مردم نيازمند و درمانده خدمات مطلوب 
و بى توجهى برخى مديران غافل بيان كرد و افزود: البته براى 
من تلخترين خاطره، حادثه غمناك و اسف بار سقوط هواپيماى 
تهران_طبس در 19 مرداد 93 بود كه انصافا طبس را در برابر زلزله 
اى ديگر همچون شهريور 57 قرار داد. وى مهمترين مشكالت 
خبرنگاران را عدم امنيت اجتماعى و شخصيتى بدليل نگاه بدبينانه 
برخى مديران، نبود  بيمه درست و قابل قبول درمانى،مسكن، عدم 

امنيت قضايى پس از درج اخبار انتقادى مستند و از همه مهمتر بى 
مهرى برخى مسووالن به همكاران خبرنگار عنوان كرد.

بزرگترين رسالت خبرنگار صداقتشان مى باشد

جعفرى كه عكاس و خبرنگار مى باشد در تعريف خبرنگار گفت: 
خبرنگار شخصيتى دلسوز كه مشكالت مردم را به گوش مسولين 

ميرساند و تمام هم وغمش جهت رفع مشكالت و موانع است.وى 
افزود: خبرنگار به نوعى اداره كشور را برعهده دارد پس مى توان 

بزرگترين قسمت رسالت خبرنگاران را صداقتشان دانست
 جعفرى عنوان كرد: روزهاى ابتدايى كه وارد رشته خبرنگارى شده 
بودم استاد كه سرددبير يكى از نشريات بود به دانشجويان گفت 
قبل از هر تعريف و توضيحى از خبر ميخواهم يك خبر براى من 
بنويسيد،  من شروع كردم دقيقا مثل شبكه خبر از سالم اول گوينده 
خبر تاپايان ان كه اوقات شرعى را شرح ميدهد به نوشتن و روز 
پايانى كه دوره اموزشى ما تموم شده بود استاد گفت دلم ميخواهد 
همه شما خبرهاى روز اولتان را برايم بخوانيد و جالب بود كه همه 
به همين صورت نوشته بودن و حتى برخى افراد هواشناسى اخبار 

را هم نوشته بودند.

 كم توجهى به خبرنگاران در استانى 
كه زادگاه پدرعلم ارتباطات است

عصمت برزچى كارشناس علوم اجتماعى است مدت 5 سال است 
كه مشغول  كار خبرنگارى  مى باشد. وى وظيفه خبرنگار  را  انتقال 
واقعيتها دانست و گفت: خبرنگار واسطه اى بين مردم و جامعه است 
و از آنجايى كه يك خبر مى تواند كل جامعه را به هم بريزد و يا 

جامعه را بسازد خبرنگار بايد به بيان واقعيتها بپردازد.
بزرچى با اشاره به اينكه  مديران دائم در حال تغييرند و كار خبرنگار 
بيشتر با روابط عمومى هاست گفت: برخى مديران از جمله  مدير 
كميته امداد را تعامل خوبى بامن داشته اند  و بيشتر مديران براى 

پاسخگويى به خبرنگار به روابط عمومى ها ارجاع مى دهند 

وى يكى از مشكالت حوزه خبرى در استان را كمبود كارشناسان در 
مسائل مختلف دانست و گفت: باوجودى كه يك استان دانشگاهى 
و فرهنگى هستيم ولى در بسيارى از زمينه ها حتى كارشناسان 
مذهبى تعداد كارشناسان كم است و معموال براى گرفتن يك 
مصاحبه مجبورى از افراد تكرارى استفاده كنيم كه يك مشكل 
است..بزرچى افزود: تحصيالت تكميلى در رشته خبرنگارى يكى 
از دغدغه هاى خبرنگاران است. با وجودى كه دوره هاى موقت 
آموزشى گذاشته شده اما كافى نيست و در استانى كه زادگاه پدر علم 

ارتباطات است خبرنگاران غريبند و به آنها كمتر توجه مى شود.

 هيچ كس سختى كار خبرنگاران را درك نمى كند

سپيده قلندرى خبرنگار ايسنا با بيان اينكه متاسفانه در بين مردم 
استان جز صدا و سيما و روزنامه هاى محلى رسانه اى ديگر را 
نمى شناسند، افزود: كه اين مساله در بين برخى از مديران نيز ديده 
مى شود، از كارم كه با مردم صحبت مى كنم در وهله اول مى 
پرسند خبرنگار صدا و سيما هستى؟ افزود: به مسئولى كه تلفنى 
زنگ ميزنم سوال از چاپ خبرش در نشريه مكتوب يا صدا و سيما 
مى كند كه برايم خيلى درد آور است، اما جا دارد از برخى مديران كه 

هميشه لطف داشتند نيز تشكر كنم.
وى ادامه داد: هيچ وقت از همه خبرنگاران مشكالتشان پرسيده 
نشده به نظرم مشكل تنها نداشتن مسكن يا بيمه نيست هرچند 
جزو اولويت ها است اما گاهى يه خسته نباشيد ساده، آرامشى براى 

خبرنگار دارد كه شايد صدها اتفاق ديگر نداشته باشد.
 قلندرى تصريح كرد: بيشتر خبرنگاران از بى انصافى برخى مديران 
بويژه  مديران فرهنگى گله دارند از كوتاهى در ناديده گرفتن 
كار خبرنگار درمقابل حقوق اندك گرفته تا سختى كار و زمانى 
كه  است  خبرنگار  اين  شود  مطرح  اى  مساله  يا  مشكل  كه 
درحاشيه قرار مى گيرد يا اگه به موفقيتى برسيم، تنها  كاركسى 

كه ديده نمى شود كار خبرنگار است.
قلندرى با بيان اينكه به مسئوالن ميگويم ديدن كار خبرنگار و 
عرض خداقوت تنها به روز خبرنگار ختم نمى شود، هرچند كه 
چنين روزى در استان ما به معناى واقعى وجود ندارد  افزود: 
من از سال 87 شروع به كار خبر كردم و رسالت خبرنگار رو 
تنها در نوشتن نمى بيينم چه خوب است اخبارى كار شودكه 
نتيجه بخش و مثمر ثمر باشه.قلندرى همچنين با عنوان اينكه 
نشر مطالب نادرست و شايعه به اصل مطلب ضربه وارد كرده 
و گاهى موج بزرگى از ترس و وحشت را بين عموم دامن مى 
زند افزود: بهترين لحظاتى كه ثبت كردم گفت و گو و رفتن به 
خانواده جانبازانى بوده كه بى نام و نشان زندگى مى كردند، يا 
نشستن پاى درد دل مادر دو دختر نابينا، گفت و گو با بانويى 
كه باوجود فرزند معلول همپاى همسرش در جاده ها براى رزق 

حالل رانندگى مى كند.

 ماندگارى خبر در گرو بذل افكار و انديشه هاست

دكتر احمد كاميابى مسك

در   1322 سال  در  من 
كيلومترى  بيست  خوسف، 
شده  ام.  متولد  بيرجند 
كودكى خود را در ده درخش 
تحصيالت  كردم.  سپرى 
دبستان  در  را  ابتدايى 
داريوش درخش و دبستان 

حكيم نزاري بيرجند به اتمام رساندم. سپس در دبيرستان 
هاى پرويز و شوكتى بيرجند به تحصيل پرداختم و وارد دانش 
سراى مقدماتى بيرجند شدم. سال دوم را در دانش سراى 
مشهد گذراندم. در 17 سالگى به عنوان آموزگار در ايستگاه 
راه  آهن بكران بين شاهرود و سبزوار به خدمت آموزش و 
پرورش در آمدم. به علت كمبود سن، با خدمت 7 سال در 
شهرستان از خدمت سربازى، برخالف ميل خودم، محروم 
شدم. در سال 1346 وارد دانشگاه ادبيات مشهد شدم و اين 
هم برخالف ميل من بود چون مى خواستم رياضى دان و 
فيزيك دان بشوم اما چون از دوران كودكى در ده به بازى و 
كارگردانى شبيه و تعزيه مى پرداختم به تئاتر هم عالقه مند 
بودم و در مشهد در كنار دانشكده در كالسى كه از طرف 
وزارت فرهنگ و هنر تشكيل شده بود شركت كردم. در آن 
جا استادى داشتيم به نام آقاى محمدعلى لطفي كه هنوز 
هم در مشهد هستند و با بسياري از بازيگران آن دوره در 
مشهد آشنا شدم و در دانشكده من روي تئاتر كار مي كردم 
و اولين رساله ليسانس خود را روي تئاتر سارتر گذراندم. بعد 
در رشتة فوق ليسانس ادبيات فرانسه دانشگاه تهران پذيرفته 
شدم و در اينجا هم روي نمايشنامه هاي سارتر و كامو و 
داستانهاي آنتوان دو سنت اگزوپري كار كردم. نمايشنامة 
در جست وجوي دوست را بر اساس شازده كوچولو در سال 
دوم دانشگاه براي اجرا تنظيم و ترجمه كردم كه بعدها در 
پاريس در دانشگاه سوربون و در سالن شماره يك سازمان 
فرهنگي يونسكو روي صحنه آوردم. علت عالقه من به 
سنت اگزوپري اين بود كه من نقاشي، جغرافيا و خلباني 
را دوست مي داشتم. و اين هر سه آرزو را برآورده كرديم. 
در 18 سالگي دو نمايشگاه از نقاشيهايم ترتيب دادم و در 
شدم  گاليدر  خلباني  گواهينامه  گرفتن  به  موفق   1348
براي  كالسهايي  هواپيما.  مدل سازي  استاد  همچنين  و 
پيش آهنگها تشكيل مي داديم كه مدل هواپيما مي ساختند 
و  ياد گرفتم  ايران  در  را  ياد مي گرفتند.خلباني  و خلباني 
رئيس پيش آهنگي هوايي استان خراسان بودم. از كودكي 
به راه پيمايي و كوهنوردي عالقه مند بودم و دو گواهينامه 
كوهنوردي گرفتم. قل ّه توچال را در آن زماني كه اين راهها 
به اين صورت نبود فتح كرديم. يك بار هم از مشهد تا 
توچال پياده رفتم در حالي كه سرپرستي 25 نفر پيش آهنگ 
ادامه تحصيل  را داشتم و سرانجام در سال 1351 براي 
به فرانسه عزيمت كردم. در سالهاي تحصيل در دانشگاه 
مون پليه با دپارتمانهاي زبان و ادبيات اسپانيايي و فرانسه 
 همكاري مي كردم و چند نمايشنامة اسپانيايي در دانشگاه 

به صحنه بردم. 

حس شوق انگيز و غريب 
لحظه هاى خبرنگارى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

مراسم عزادارى ششمين ستاره فروزان آسمان امامت و واليت 
امـام جعفـر صـادق (ع)

شب شهادت: بعد از نماز مغرب و عشا (دوشنبه94/5/19) 
سخنران: حجت االسالم و المسلمين سيد محمود موسوى رستگار

مداح اهل بيت (ع): كرباليى مهدى سبزه كار
روز شهادت: تجمع هيئت هاى مذهبى ساعت 10/30 صبح (سه شنبه94/5/20)

سخنران: حجت االسالم و المسلمين حسين ابراهيمى
عضو جامعه روحانيت مبارز تهران

مداح اهل بيت (ع): جناب آقاى جهانزاده
ضمنا حركت هيئت راس ساعت 8 صبح روز شهادت
مجتمع فرهنگى - مذهبى امام جعفر صادق (ع)

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

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

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
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راهبرد مسير
راه هاى بسيارى وجود دارند كه شما مى توانيد براى ساخت 
استفاده  مى كند  ايجاد  نوآورى  كه  توانمند  برنامه  يك 
و در كاركنانتان ايده هاى بالقوه ايجاد كنيد. با تجهيز به 
ديدگاه هايى كه پژوهش در اختيار شما مى گذارد مى توانيد 
اقدامات خود را به سوى نقاطى كه بزرگ ترين تاثير را دارند 
هدف گذارى كنيد. هدف نهايى اين است كه از نتايج پژوهش 
استفاده كنيد تا مطمئن شويد كه نيروى كار شما براى آينده 
از نظر انعطاف، انطباق، اشتياق و پاسخگويى متناسب است. 
رهبران موفقى را يافتيم كه پتانسيل نوآورى بنگاه خود را با 
الهام بخشيدن به سايرين در مورد آنچه امكان پذير است، 
اطمينان يافتن از درك اهميت نوآورى توسط همه افراد و با 
ايجاد آنچه ممكن است در ابتداى امر شبيه يك پارادوكس 
ناممكن به نظر بيايد يعنى ايجاد يك نظم و ترتيب در 
نوآورى را افزايش مى دهند. اين رهبران از نظر استراتژيك 
و سيستماتيك اين ترتيب را از طريق يك تركيب واحد از 
منابع، فرآيندها، ابزارها و ارزش هايى كه به هر فردى اجازه 
همكارى مى دهد مى سازند گرچه تطبيق دادن را براى رقبا 
دشوار مى سازد. از افراد در كليه سطوح انتظار مى رود از رهبر 
سازمان پيروى كنند، از طرز فكرهاى نوآورانه استقبال كنند 
و به مهارت هاى موردنياز براى دستيابى به باالترين سطح 

توانمندى نوآورانه دست يابند.

محبت تنها هديه اى است 
كه احتياج به 

بسته بندى ندارد…

بزرگ ترين دلهره زندگيم اينه
 كه توى مهمونيا وقتى دارن ته ديگو

 دست به دست ميچرخونن به من نرسه …

به گرماى تو دل خوش كردم اى محبوب خورشيدى
كه نزديك تو آوردم دِل سرمايى خود را

سعيد عندليب

درست است كه همه ما نميتوانيم كارهاى فوق 
العاده انجام دهيم ولى ميتوانيم كارهاى

 كوچك را فوق العاده انجام دهيم...

مرد آن است كه نيمى از تالش خود را 
به اميد صرف اين دنيا كند، و نيم ديگر 

را با ايمان صرف آن دنيا.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

او نيست جز مردى كه در وى [حال] جنون است پس تا چندى درباره اش دست 
نگاه داريد. سوره المؤمنون، آيه 25

حديث روز  

اهل زمين مورد رحمت هستند، مادامى كه خوف و ترس - از گناه و معصيت داشته باشند -  اداى امانت نمايند و حّق را دريابند 

 

و مورد عمل قرار دهند. امام جعفر صادق (ع)

سبك زندگى

ما با دو نوع رهبرى روبه رو هستيم. نوع نخست كه موثرتر و 
كار آيى بيشترى دارد رهبرى توام با رضايت همكاران است. 
نوع دوم رهبرى بر اساس جبر و زور است. در اين مورد اخير 
معموال رضايت خاطر پيروان و همدردى آن ها وجود ندارد. 
رهبرى بر اساس رضايت كارمندان، تنها نوع رهبرى است 
كه مى تواند دوام داشته باشد.اكنون به تقصيرات مهم رهبران 
شكست خورده مى رسيم. بايد به همان اندازه كه از پرداختن 
به كارهاى سودمند استقبال مى كنيم از پرداختن به بعضى 

كارها خوددارى كنيم.
1. ناتوانى در سازماندهى

رهبر كارآمد مستلزم سازمان دادن به امور و احاطه داشتن 
بر آن هاست. رهبر موفق بايد بر جزييات مرتبط با وظيفه اش 
احاطه داشته باشد و البته معناى اين حرف اين است كه او 

بايد جزييات كار خود را به همكاران اليق و كاردان بسپارد.
2. فقدان فروتنى

به ديگران  براى خدمت  راغبند كه  و  مايل  بزرگ  رهبران 
بدهند.  دارند  را  انجامش  توان  كه  كارى  هر  انجام  به  تن 
بيشتر  كه  است  كسى  شما  «بزرگترين  به عبارت ديگر 
رهبران  تمام  كه  است  واقعيتى  كند»  خدمت  ديگران  به 
احترام  آن  به  و  كرده  رعايت  را  آن  موفق  شركت هاى 

مى گذارند.
3. ترس از رقابت كارمندان

رهبرى كه از كارمندان خود مى رسد كه جاى او را بگيرند، 
دير يا زود به اين مصيبت گرفتار مى شود. رهبر توانا اشخاص 

را پرورش مى دهد كه بتواند به اراده خود هر بخش از كارش 
رهبر  يك  كه  است  اين گونه  تنها  كند.  واگذار  آن ها  به  را 
مى تواند كار خود را تكثير كند و به جنبه هاى مختلف امور 
توجه كند. يك رهبر موثر و كارآمد مى تواند به كمك دانش 
شغلى، شخصيت خود، كارايى ديگران را افزايش داده، آن ها 

را به ارائه خدمات بهتر تشويق كند.
4. خودخواهى

خود  پاى  به  را  كارمندان  موفقيت هاى  همه  كه  رهبرى 
واقعى  رهبر  مى كند.  دلخور  را  ديگران  مطمئنا  مى نويسد 
هرگز چنين ادعايى ندارد. رهبر بزرگ كسى است كه همه 
موفقيت ها را به همكاران خود نسبت مى دهد زيرا به خوبى 
مى داند كه اغلب اشخاص صرفه نظر از دريافت دستمزد به 

شناخت و اعتبار خود عالقه مند هستند.
5. فقدان صميميت

رهبرى كه نسبت به سازمان، همكاران زيردست و باالدست 
خود صميمى نيست نمى تواند مدتى طوالنى به كارش ادامه 
دهد. فقدان وفادارى يكى از علل مهم شكست و ناكامى در 

بسيارى از اشخاص است.
6. تاكيد بر اختيار و اقتدار

رهبر كارآمد همكارانش را تشويق مى كند. رهبر هرگز در 
دل همكاران خود ترس و هراس نمى كارد رهبرى كه سعى 
دارد همكارانش را با مقام و اقتدارش تحت نفوذ قرار دهد، 
در شمار كسانى است كه به رهبرى توام با زور عالقه مند 
هستند. رهبر واقعى جز با عمل و رفتار خود نمى تواند رهبرى 

خود را به ديگران ثابت كند. رهبر خوب كسى است كه نسبت 
به همكاران خود همدردى مى كند، آن ها را درك و شرايط 

انصاف را رعايت مى كند.
7. تاكيد بر سمت و عنوان

رهبر شايسته به سمت و عنوان خود براى ايجاد احترام در 
همكارانش نياز ندارد. درهاى اتاق رهبر واقعى به روى همه 
كسانى كه مايل به مالقات او هستند باز است. محل كار 
رهبر واقعى مبرى از تشريفات رسمى و دست و پاگير است.
عوامل مهم در رهبرى را مى توان به شرح زير خالصه كرد:

از  شناخت  اساس  بر  ادامه دار  شجاعت   .1
خويشتن و از افراد مقابل

اعتمادبه نفس  فاقد  رهبر  يك  از  ندارند  دوست  كارمندان 
پيروى كند. هيچ پيرو باهوش و با فراستى مدتى طوالنى 

تحت تاثير اين رهبر قرار نمى گيرد.
2. توان كنترل خويش

كسى كه نتواند خود را كنترل كند هرگز نمى تواند ديگران را 
كنترل كند. كسى كه مى تواند بر خود مسلط باشد سرمشق 

پيروان خود مى شود.
3. داشتن احساس انصاف و عدالت

بدون داشتن احساس انصاف و عدالت هيچ رهبرى نمى تواند 
احترام پيروان خود را جلب كند.

4. قاطعيت در تصميم گيرى
كسى كه در تصميم گيرى فاقد قاطعيت است، نشان مى دهد 
كه به خود اطمينان ندارد و نمى تواند ديگران را با موفقيت 

هدايت كند.
5. داشتن برنامه هاى مشخص

رهبر موفق بايد كارش را برنامه ريزى كند و آن را به اجرا 
بگذارد. رهبرى كه به حدس و گمان كار مى كند، رهبرى كه 
برنامه هاى قبلى و عملى نداشته باشد، به كشتى بى سكانى 

مى ماند كه دير يا زود به صخره ها برخورد خواهد كرد.
6. رهبر بايد از كارمندان خود فعال تر باشد.

7. شخصيت خوشايند
هيچ انسان بى توجهى نمى تواند يك رهبر موفق شود. رهبرى 
مستلزم احترام است. اشخاص از كسى كه داراى شخصيت 

خوشايند نيستند پيروى نمى كنند و به او احترام نمى گذارند.
8. احاطه بر امور

رهبر موفق بايد بر جزييات كار خود احاطه داشته باشد.
9. تمايل به قبول مسئوليت

رهبر موفق بايد مسئوليت اشتباهات و نواقص همكارانش 
را بپذيرد. اگر بخواهد مسئوليت هايش را به گردن ديگران 
رهبر  پيروان  از  اگر يكى  ماند.  نخواهد  باقى  رهبر  بيندازد، 
مرتكب اشتباه شود و در هيبت شخصى بى صالحيت ظاهر 

شود رهبر بايد خود را مسئول ناكامى او بداند.
10. همكارى

را  شركت  فعاليت هاى  اصل  كه  است  كسى  موفق  رهبر 
مى داند و آن را به كار مى گيرد. رهبر بايد بتواند همكارانش 
را به انجام كار تشويق كند. رهبرى مستلزم قدرت و قدرت 

مستلزم همكارى است.

7 عامل شكست رهبران كسب و كار

كاله فروش و ميمون ها 
روزي كاله فروشي از جنگلي مي گذشت. تصميم گرفت 
زير درخت مدتي استراحت كند. كاله ها را كنار گذاشت 
و خوابيد. وقتي بيدار شد متوجه شد كه كاله ها نيست. 
كه  ديد  را  ميمون  تعدادي  كرد.  نگاه  را  سرش   باالي 

كاله ها را برداشته اند.
فكر كرد كه چگونه كاله ها را پس بگيرد. در حال فكر 
كردن سرش را خاراند و ديد كه ميمون ها همين كار را 
كردند. او كاله را از سرش برداشت و ديد كه ميمون ها 
هم از او تقليد كردند. به فكرش رسيد كه كاله خود را روي 
زمين پرت كند. اين كار را كرد و ديد ميمون ها هم كاله 
ها را بطرف زمين پرت كردند. او همه كاله ها را جمع كرد 
و روانه شهر شد.سال هاي بعد نوه او هم كاله فروش شد. 
پدربزرگ اين داستان را براي نوه اش را تعريف كرد و تاكيد 
كرد كه اگر چنين وضعي برايش پيش آمد چگونه برخورد 
كند. يك روز كه او از همان جنگل گذشت در زير درختي 
استراحت كرد و همان قضيه برايش اتفاق افتاد. او شروع به 
خاراندن سرش كرد. ميمون ها هم همان كار را كردند. او 
كالهش را برداشت، ميمون ها هم اين كار را كردند. نهايتا 
كالهش را بر روي زمين انداخت ولي ميمون ها اين كار را 
نكردند. يكي از ميمون ها از درخت پايين امد و كاله را از 
سرش برداشت و در گوشي محكمي به او زد و گفت: «فكر 

مي كني فقط تو پدر بزرگ داري.»
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طراح: نسرين كارى

پيامك 

شادى يعنى قلب مادرت بتپد سايه ى 
پدرت باالى سرت باشد ....

شادى يعنى خوب دادن يك امتحان سخت
شادى يعنى برف بـازى توى يك روز سرد برفى

شادى يعنى كشيدن يك نقاشى خوشگل 
براى يك بچه كوچولو

شادى يعنى درمان بچه هاى سرطانى
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سواكرفمخزدوبهب1
اوهالبازوراور2
نسرلشىمرودىرو3
ساملاوارتااج4
كنهموكماگنهر5
ربىساناماامد6
ىدرهلفانباتك7
تاومىوزنمودرا8
ركاوالدىبامل9
باسقارىندرگك10
الهالهمارارت11
ىىمرفمتوىدار12
رلاوامنرودكدى13
وخلاسناوجوتىك14
نىترامالهمتروى15

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

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

يك راننده بيل زنجيرى براى كار 
در طبس گلشن نيازمنديم.
09155623441 - زرگرى

چند خياط راسته دوز ماهر يا نيمه ماهر 
براى پرده دوزى نيازمنديم.

32422970 - 09155616606

تعدادى بازارياب غذايى با تجربه باال 
براى تكميل كادر شركت نيازمنديم.

09371089336

 كارشناس فروش خانم 
با روابط عمومى باال و عالقه مند
 به بازاريابى تلفنى  نيازمنديم.

32341226 -09387460747

دو نفرخانم مسلط به كامپيوتر با فن بيان 

و روابط عمومى باال براى همكارى در يك 

شركت كامپيوترى نيازمنديم.   

32230917

آگهى همكارى
يك نفر نيرو براى امور نظافتى 

و خدماتى نيازمنديم.
ضمنا محل خواب در صورت نياز 

مهيا مى باشد
09153518455 - 32213726

دعوت به همكارى
انجمن خيريه حمايت و پيشگيرى از بيماران ژنتيكى خراسان جنوبى از 

افراد داراى مدرك تحصيلى كارشناسى يا كاردانى در رشته هاى ژنتيك 
 ، مامايى ، پرستارى ، زيست شناسى ، بهداشت در شهرستان بيرجند
 ( 4 نفر) ، قاين (يك نفر) ، سربيشه (يك نفر) ، درميان (يك نفر) 

دعوت به همكارى مى نمايد.    تلفن: 09155638571

فروش MVM110 مدل 89  
رنگ سفيد ، بيمه 6 ماه ، دو تا 

ستون رنگ  فى: 10 ميليون    
09153622693

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

يك منشى مسلط به امور تايپ و تكثير 
دعوت به همكارى مى شود.

32225151 -09011619631

فروش يا معاوضه يك دستگاه خودروى 
سمند دوگانه سى ان جى ، تازه تعمير 

بيمه 4 ماه ، زير فى    09216298542

فروش باغ با موقعيت عالى
جنب هتل كوهستان

براى ويال سازى و سرمايه گذارى
09155618449

الليك 
(انتقال يافت)

عطر، اُدكلن ، آرايشى
معلم 27- جنب آرايشگاه ارمغان

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

پيچ و روپالك نما
كار در ارتفاع بدون نياز به داربست

نصب ورق هاى آلومينيوم و ...
سجاد 36 - پالك 22

09156694379- موذن

آبكـش شهـرى
حمل آب با تانكر نيسان به تمام نقاط با 

قيمت مناسب
ظرفيت تانكر: 2200 ليتر

09379316676   

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد

  نبش 17شهريور 28   09156633937

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

امالك كوروش  كبير32211684 كوتاه ترين راه رسيدن 
به باغ و ويال دلخواه تان 

32293143- 09153624820  چاجى       بجد - امالك كوروش 
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز:مطالعات پژوهشگران نشان مي دهد که استفاده از ميوه ها به دليل دارا بودن نوعي ترکيب پلي فنول با نام «رسوراترول» از چاقي و اختالالت متابوليکي 
پيشگيري مي کند. مطالعات نشان مي دهد که برخي ميوه ها مانند انواع توت ها، انگور و ميوه هاي ديگر قادر به تبديل چربي هاي سفيد به چربي قهوه اي در بدن هستند 
که اين موضوع مي تواند روند سوزاندن چربي ها و مصرف کالري را بيشتر کرده و به عنوان يک استراتژي جديد براي پيشگيري و درمان چاقي مورد استفاده قرار گيرد.

حفظ تعادل وزن با مصرف ميوه

عسل، تقويت كننده سيستم گوارش 
و اشتهاآور است 

 
شهرخبر: «عسل» تقويت کننده سيستم گوارش 
ضدهليکوباکتر  به عنوان  و  است  اشتهاآور  و 

پيلوري شناخته مي شود و نقش آن در درمان 
زخم معده بسيار موثر است، همچنين در درمان 
قلبي  عروق  انسداد  و  گرفتگي ها  پيشگيري  و 
کننده  تقويت  عسل  شود.  واقع  مفيد  مي تواند 

اشتهاآور است  و  بوده  معده و دستگاه گوارش 
روده اي  زخم هاي  درمان  در  مهمي  نقش  و 
بيماري هاي  درمان  در  دارد، همچنين  به عهده 
شست وشوي  است.  موثر  بسيار  طحال  و  کبد 
دهان با آب و عسل را راهي براي رفع زخم هاي 

دهاني عنوان کرده اند.

چند پيشنهاد براى افراد مبتال به ديابت
 

سالمت نيوز: اگر الزم است وزن کم کنيد: اگر 
اضافه وزن داريد، کاهش تنها چند کيلوگرم وزن 

مي تواند به توانايي بدن در استفاده از انسولين 
کمک نمايد. کاهش قند خون و بهبود فشار و 
چربي خون نيز موثر است. براي شروع مصرف 
چربي ها و کالري هاي موجود در برنامه غذايي 
مانند چيپس و سرخ کردني ها را کاهش دهيد.   
يا  زياد  بخوابيد: « خواب خيلي  به مقدار کافي 
خيلي کم اشتها را افزايش داده و ميل شديد به 
اين  ايجاد مي کند که  پرکربوهيدرات  غذاهاي 
منجر به اضافه وزن مي گردد و خطر عوارضي 
مانند بيماري قلبي را افزايش مي دهد. بنابراين 
هفت يا هشت ساعت در شب بخوابيد. فعاليت 
داشته باشيد: ورزش يا فعاليتي که دوست داريد 
يا  سواري  دوچرخه  روي،  پياده  کنيد،  انتخاب 
صحبت  تلفن  با  که  حالي  در  زدن  درجا  حتي 
هستند  مناسبي  هاي  فعاليت  همه  کنيد،  مي 
روز  در  ساعت  نيم  مدت  به  آنها  انجام  با  که 
کلسترول،  عروقي،  قلبي  هاي  بيماري  خطر 
دهيد.  مي  کاهش  را  وزن  اضافه  و  فشار خون 
کاهش  به  و  کرده  آرام  نيز  را  استرس  ورزش 
کند.  مي  کمک  ديابتي  افراد  در  دارو  به   نياز 
کنيد:  نظارت  خود  خون  قند  بر  روز   هر 
نظارت روزانه بر ميزان گلوکز خون به شما کمک 
مي کند از بروز عوارض بعدي و خطرناک ديابت 
جلوگيري کنيد و يا آنها را تحت کنترل در آوريد. 

همچنين با نظارت بر قند خون متوجه مي شويد 
تاثير مي  بدنتان  بر  ها  فعاليت  و  چگونه غذاها 

گذارند و برنامه درماني تان موثر است يا نه.

كلم بروكلى به بهبود اين بيمارى 
دردناك كمك مى كند

انجام شده، کلم   سالمانه: بر اساس مطالعات 
بروکلي به بهبود بيماري هاي مفصلي و آرتروز 
کمک مي کند. بر اساس اين مطالعه مشخص 
شد، مصرف روزانه ١٠٠ گرم کلم بروکلي، به 

مدت دو هفته ، عاليم اين بيماري را به ميزان 
اين  مکانيسم  دهد.  مي  کاهش  توجهي  قابل 
باشد. مي  غضروف  تخريب  مهار  احتماال  اثر 

سبزيجات  بودند  داده  نشان  پيشين  مطالعات 
برگ سبز از جمله کلم بروکلي در پيشگيري از 

سرطان ها نيز نقش موثري ايفا مي کنند.

اين 4 ماده غذايى 
دندان ها را زرد مى كنند

 
تيره رنگي  از نوشيدني هاي  سالمانه: قهوه يکي 

دندان ها  زردي  و  شدن  لک  باعث  که  است 
را  دندان ها  روي  که  بيروني  اليه  مي شود. 
مي پوشاند پوشيده از منافذ متعدد است و به همين 
مي گيرد.  به خود  را  قهوه  رنگ  به سادگي  دليل 
اکثر مردم تصور مي کنند که چاي به اندازه  قهوه 
نمي تواند باعث زردي و لک شدن دندان ها شود. 
واقعيت اين است که چاي حاوي «تانين» است. 
اين ترکيبات به راحتي به ميناي دندان مي چسبند. 
براي  مفيدي  خواص  حاوي  چاي  وجود  اين  با 
سالمتي است و حذف کردن آن توصيه نمي شود. 
سس گوجه فرنگي نيز عاملي براي زردي زودهنگام 
دندان هاست. به خاطر اينکه اين سس ها حاوي 
تخريب  باعث  که  هستند  اسيد  زيادي  ميزان 
نهايت زردي آن ها مي شود.  دندان و در  ميناي 
رنگ قرمز و زرد پودر کاري نيز يکي از عوامل 
اين  با  دندان ها محسوب مي شود.  زردي  اصلي 
حال بهتر است به مصرف اين ادويه  پرخاصيت 
که طعم فوق العاده اي به غذاها مي دهد و براي 
سالمتي مفيد است ادامه دهيد. براي کاهش تأثير 
منفي اين ادويه روي دندان ها بهتر است دهانتان 
را آب بکشيد و دندان ها را شستشو دهيد. يادتان 
باشد براي کاهش تأثير مواد غذايي در رنگ دهي 
به دندان ها الزم است که بالفاصله بعد از مصرف 

آن ها دهان و دندان هايتان را بشوييد. 

چند پيشنهاد براى افراد مبتال به ديابت

6
ايستگاه سالمت

حوادث

كسب مدال برنز شمشيرباز استان
 در مسابقات قهرمانى كشور

جنوبي  خراسان  شمشيربازي  هيئت  رئيس  فارس: 
در  استان  شايسته  نماينده  صالحي  حامد  گفت: 
را  برنز  مدال  کشور  شمشيربازي  قهرماني  مسابقات 
به گردن آويخت و به تيم ملي دعوت شد. محمدرضا 
قالسي مود اظهار کرد: در اين مسابقات شمشيربازان 
رشته  سه  در  جوانان  و  نوجوانان  سني  رده  دو  در 
اپه، اسلحه فلوره و اسلحه سابر در ورزشگاه  اسلحه 
شهيد شيرودي تهران با يکديگر به رقابت  پرداختند.  
محمد  رزاقي،  حميدرضا  صالحي،  حامد  افزود:  وي 
جوانان  رده  در  کيوان زاده  حسين  و  دانشمند  عارف 
سيد  و  کيوان زاده  حسين  دانشمند،  عارف  محمد  و 
قهرماني  مسابقات  نوجوانان  رده  در  يوسفي  مهدي 
رئيس  رفتند.  به مصاف ملي پوشان کشورمان  کشور 
هيئت شمشيربازي خراسان جنوبي تصريح کرد: حامد 
برنز  مدال  کسب  با  جوانان  سني  رده  در  صالحي 
قهرماني  نايب  سکوي  بر  کشور  قهرماني  مسابقات 
دعوت  ملي شمشيربازي کشورمان  تيم  به  و  ايستاد 
شد. قالسي مود يادآور شد: حميد رزاقي ديگر نوجوان 
شمشيرباز استان بود که با کسب رتبه پنجم اين دوره 

از مسابقات به تيم ملي کشورمان دعوت شد.

برترين هاى مسابقات شطرنج 
قهرمانى بيرجند معرفى شدند

فارس: دبير هيئت شطرنج خراسان جنوبي گفت: در 
مسابقات شطرنج بليتز قهرماني شهرستان بيرجند ٥٠ 
برادر به رقابت پرداختند و برترين هاي  نفر خواهر و 
در  کرد:  اظهار  ميزاني  جواد  شدند.  تجليل  مسابقات 
اين مسابقات حدود ٥٠ ورزشکار در دو بخش بانوان و 
آقايان در پنج دور به روش سوئيسي در خانه شطرنج 
مجموعه ورزشي واليت بيرجند با يکديگر به رقابت 
پرداختند. وي با اشاره به رقابت ١٩ بانوي شطرنج باز 
در اين دوره از مسابقات، تصريح کرد: فاطمه آموزگار 
نايب  سيروسي  ستاره  ايستاد،  نخست  سکوي  بر 
قهرمان شد و الهه برهاني در جايگاه سوم قرار گرفت. 
ميزاني يادآور شد: در بخش آقايان مسابقات شطرنج 
بليتز قهرماني شهرستان بيرجند ٣١ ورزشکار نوجوان 
قهرمان  آصف  علي  محمد  که  رفتند  هم  مصاف  به 
و  ايستاد  دوم  جايگاه  در  مجرد  حسين  محمد  شد، 

سعيد آباديان نيز مقام سوم را از آن خود کرد.

 تيم آليش بانوان ايران قهرمان آسيا شد
جهان نيوز: رقابت هاي کشتي کمربند زنان قهرماني آسيا 
با قهرماني بانوان ايراني در تهران پايان يافت.  رقابت 
با  روز جمعه  آسيا  قهرماني  زنان  هاي کشتي کمربند 
شرکت ۸ کشور خارجي و دو تيم از ايران برگزار شد 
 که در پايان تيم ايران به مقام قهرماني دست يافت و 

تيم هاي ترکمنستان و قرقيزستان دوم و سوم شدند.

كشف الشه يك راس كل وحشى
 در شهرستان زيركوه

مقاديري گوشت متعلق به يک راس کل وحشي در 
شهرستان زيرکوه کشف و ضبط شد. رئيس نمايندگي 
حفاظت محيط زيست شهرستان زيرکوه گفت: ماموران 
گشت  عمليات  يک  طي  شهرستان  حفاظت  يگان 
آزاد  مناطق  در  صيد  شکار  مقررات  اجراي  کنترل  و 
شهرستان زيرکوه موفق به دستگيري يک نفر شکارچي 
شده  دستگير  متهم  از  افزود:  خيري  شدند.  غيرمجاز 
مقاديري گوشت متعلق به يک راس کل وحشي کشف 
و ضبط شد. وي افزود: پرونده متهم براي سير مراحل 

قانوني تحويل مراجع قضايي شهرستان شد. 

جسد چوپان گمشده پيدا شد

رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان بيرجند از پيداشدن 
جسد چوپان گم شده در بيرجند خبرداد.خدمتي گفت: در 
پي تماس تلفني با مرکز کنترل عمليات استان مبني بر 
گم شدن يکي از اهالي روستاي نوک در روز سه شنبه 
٩٤/٥/١٣ ساعت ٨شب، بالفاصله يک تيم اعزام و تا 
ساعت ٣صبح جستجو ادامه داشت که عمليات صبح روز 
بعد نيز ادامه داشت. وي ادامه داد: امدادگران و نجاتگران 
بيرجند پس از اعالم تلفني اراضي و روستاهاي اطراف را 
جستجو کرده و بعد از ٧٢ ساعت جستجو در ارتفاعات 
باقران باالدست روستاي نوک جنازه چوپان را يافته و پس 

از مراحل قانوني جسد تحويل پزشکي قانوني شد.

32 فقره تصادف درون شهرى 
در هفته اى كه گذشت

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي از 
معابر  در  گذشته  هفته  تصادف طي  فقره   ٣٢ وقوع 
عليرضا  سرهنگ  داد.  خبر  استان  شهري  درون 
و  قوانين  رعايت  با  گذشته  هفته  در  گفت:  رضايي 
مقررات از سوي هم استاني هاي عزيز خوشبختانه 
شاهد تصادفات فوتي نبوده ايم ولي متاسفانه تعداد 
٣٩ نفر از شهروندان در اثر تصادفات جرحي مجروح 
شده اند. وي علت ٣٤ درصد از مجموع تصادفات را 
عدم رعايت حق تقدم، ١٣ درصد عدم توجه به جلو 

و ٥٣ درصد را نيز ساير علل دانست.

 قاتل زن عمو پس از 9 سال فرار 
به محل جنايت بازگشت 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامي چرداول از دستگيري 
قاتل فراري در اين شهرستان پس از ٩ سال خبر داد. 
سرهنگ عليمرادي گفت: سال ٨٥ شخصي در روستاي 
چم شنبه از توابع بخش هليالن با سالح گرم زن عموي 
خود را به قتل مي رساند.وي ادامه داد: قاتل پس از 
ارتکاب جرم متواري مي شود. وي تاکيد کرد: اين مجرم 
فراري پس از ٩ سال به منطقه هليالن بازگشته بود که 
با همکاري پليس آگاهي استان  دستگير شد.عليمرادي 
يادآور شد: مجرم پس از تحقيقات و اعتراف به جرم 

ارتکابي به مراجع قضايي معرفي و روانه زندان شد.

بخشش به شرط كمك به ايتام

تابناک: پدر و مادر مقتول، قاتل پسرشان را بخشيدند تا 
ديه او را صرف کمک به ايتام و نيازمندان کنند.  ٦ آذرماه 
سال٨٩ جنايتي در مهرويالي كرج رخ داد كه در جريان 
آن پسري با ضربه چاقو به قتل رسيد. پدر مقتول كه شاهد 
ماجرا بود، به مأموران گفت: در خانه بوديم كه زنگ در را 
زدند. پسرم در را باز كرد و چند لحظه بعد خودم را به مقابل 
در رساندم و مرد همسايه را ديدم كه با چاقو ضربه اي به 
سينه پسرم زد و فرار كرد. عامل جنايت چند ساعت بعد 
دستگير شد و در بازجويي ها گفت: پسرهمسايه پسرم را 
كتك زده بود. من چاقويي برداشتم و قصدم اين بود كه 

مقتول را بترسانم اما ضربه چاقو به قلب او اصابت كرد. 

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
32313600  -  09151615069 جليلى

فروشى
باغ در محدوده خدماتى شهردارى 

مود به مساحت 2000 متر و 80 اصله 

درخت زرشك  با استخر ذخيره آب 

و 6 ساعت آب قنات  فى: توافقى            

09155623695

  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

پخش تعاون استخدام مى نمايد
 پخش تعاون در جهت تكميل كادر فروش خود يك نفر بازارياب

استخدام مى نمايد
شرايط : مدرك تحصيلى حداقل ديپلم – كارت پايان خدمت – سابقه فروشندگى

حقوق و مزايا : بيمه + حقوق اداره كار + پورسانت
 تلفن: 13 - 05632255711

ساعت تماس: 8 الى 14

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

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

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست 

و ... 160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - 

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

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و 

درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت 

مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه  (ع)  

 32313472 - 09151631855 طاهرى -  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                
                                                         مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

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

 09153634099  
فرهمند

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

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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درآمد بيش از يك ميليارد تومانى 
پرورش دهندگان ماهى گرمابى و سردابى

گروه خبر- با توليد 100 تن ماهى گرمابى و سردابى، 
پرورش  نصيب  تومان  ميليون   100 و  ميليارد  يك 
جهاد  شيالت  مدير  شد.  جنوبى  خراسان  دهندگان 
از  گرمابى  ماهى  مقدار  اين  گفت:  استان  كشاورزى 
است. آال  قزل  نوع  از  سردابى  و  معمولى  كپور  نوع 

سعيدى افزود: هم اكنون 560 استخر دو منظوره در 
استان فعال است كه در آنها ماهى پرورش داده مى 
شود. به گفته وى پرورش دهندگان استان همچنين 
در اين مدت در اين استخرها 80 هزار قطعه ماهى 
تزئينى توليد كردند. وى اظهار كرد: ماهى توليد شده 
در خراسان جنوبى عالوه بر مصرف در داخل استان 
وى  شود.  مى  ارسال  نيز  بلوچستان  و  سيستان  به 
يادآور شد: پيش بينى مى شود تا پايان امسال 941 

تن ماهى سردابى و گرمابى برداشت شود.

اعزام هزار و500 زائر به راهيان نور

گروه خبر- معاون هماهنگ كننده سپاه انصار الرضا  
 (ع) استان از اعزام هزار و 500 زائر در قالب گروه هاى
به  فرهنگيان  و  ادارات  بسيج  دانشگاه،  كارمندان 
اردوهاى راهيان نور خبر داد. سرهنگ قاسمى با بيان 
اينكه اعزام ها به مناطق عملياتى غرب وشمال غرب 
وجنوب انجام مى شود،گفت: در حال حاضر اين زائران 
در قالب 16 كاروان به مناطق عملياتى دفاع مقدس 
اعزام مى شوند. وى تصريح كرد: اعزام اولين كاروان 
از 5 مرداد ماه در شهرستان در شهرستان بيرجند آغاز 

شده و تا 20 شهريور ماه نيز ادامه خواهد داشت.

فعاليت 47 مؤسسه قرآنى در استان

گروه خبر- مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 
در  قرآنى  مؤسسه   47 حاضر  حال  در  گفت:  جنوبى 
ترجمه  قرآن،  روانخوانى  قرآن،  آموزش  بخش هاى 
و تفسير مفاهيم و حفظ و تدبر در قرآن زير نظر اين 
اداره كل فعاليت مى كنند. محبى در سخنرانى پيش 
بيرجند ضمن تبريك روز  از خطبه هاى نماز جمعه 
نشريه   78 جنوبى  خراسان  در  كرد:  اظهار  خبرنگار 
فعاليت مى كنند، كه از اين تعداد سه مورد روزنامه 
پايگاه  در حال حاضر 67  هستند. وى تصريح كرد: 
خبرى و 17 نشريه تخصصى و دانشگاهى در استان 
استان  اعتبارات  كرد:  خاطرنشان  وى  است.  فعال 
 200 و  ميليارد   2 معادل  قرآنى  هاى  فعاليت  براى 
 ميليون تومان بوده كه در بين دستگاه ها و مؤسسات 

مربوطه توزيع شده است.

درخشش چهار عضو كانون پرورش فكرى 
در  جشنواره هشتمين خورشيد واليت

فرهنگى  مركز  عضو  پناه  فاطمه خسرو  خبر-  گروه 
عضو  پور  فاطمى  زهرا  بيرجند،   1 شماره  هنرى 
و  نقاشى  بخش  در  بشرويه  هنرى  فرهنگى  مركز 
فيلم  بخش  در  بشگزى  عليرضا  و  آراسته  حسين 
واليت  خورشيد  هشتمين  جشنواره  برگزيده  كوتاه 
و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  مديركل  شدند. 
گفت:  خبر  اين  اعالم  با  جنوبى  خراسان  نوجوانان 
هشتمين جشنواره بين المللى خورشيد واليت يكى از 
بزرگترين رويدادهاى فرهنگى، هنرى در حوزه سيره 
رضوى است كه با موضوع امام رضا (ع)، معرفت و 
صمدى  شد.  برگزار  مختلف  هاى  بخش  در  زيارت 
اين  نام چهار عضو  نتايج جشنواره،   با اعالم  افزود: 
در  كوتاه»  «فيلم  و  «نقاشى»  بخش  دو  در  كانون 

رديف برگزيدگان قرار گرفت.

ديدار خبرنگاران زيركوه از خانواده شهدا

فارس- همزمان با سالروز شهادت محمود صارمى و 
روز خبرنگار خبرنگاران شهرستان زيركوه به منظور 
تجديد ميثاق با آرمان هاى شهدا، با خانواده شهداى 
ولى  نمايندگى  مسئول  كردند.  ديدار  شهرستان  اين 
فقيه در سپاه ناحيه زيركوه در ديدار با خانواده شهيد 
بابك در شهر حاجى آباد اظهار كرد: عزت و سرافرازى 
ايثار خون شهداى واال  ايران اسالمى مديون  امروز 
بزرگوار  خانواده هاى  گذشتگى هاى  خود  از  و  مقام 
آنان است و خانواده هاى شهدا بايد به خود ببالند كه 
اينگونه فرزندانى را در دامن خود تربيت كرده اند كه 
با نثار خون خود براى اسالم عزت و افتخار آفريدند.

خبرنگاران شهرستان با حضور در منزل پدر شهيد امير 
سرتيپ دوم محمدرضا حسينى در روستاى محمد آباد 
اين  آرمان هاى  با  شهيد  خانواده  از  دلجويى  ضمن 

شهيد واالمقام نيز تجديد ميثاق كردند.

همكارى 4 هزار نفر از اعضاى 
شوراهاى اسالمى  در سواد آموزى استان

پرورش  و  آموزش  كل  اداره  سوادآموزى  معاون 
از  نفر  هزار  چهار  از  بيش  گفت:  جنوبى  خراسان 
كار  در  روستا  و  شهر  اسالمى  شوراهاى  اعضاى 
سوادآموزى با مجموعه معاونت سوادآموزى آموزش 
و پرورش همكارى مى كنند. محمدزاده در نشست 
كارگروه واگذارى فعاليت هاى سوادآموزى به بخش 
خدمات  خريد  هاى  شركت  حضور  با  كه  غيردولتى 
دهنده  خدمات  اجرايى  هاى  دستگاه  و  آموزشى 
از  درصد   60 امسال  كرد:  اظهار  شد،  برگزار  استان 
فعاليت هاى سواد آموزى به بخش غيردولتى واگذار 
مى شود. وى از اعالم آمادگى شوراهاى اسالمى و 
دهيارى هاى استان به منظور توسعه سواد و ارتقاى 
باسوادى خبر داد و گفت: مبلغ يك ميليون  شاخص 
و 340 هزار ريال به افراد بى سوادى كه در كالس 
مى  اهدا  پاداش  عنوان  به  شركت كنند  سوادآموزى 
شود. وى اضافه كرد: همچنين افرادى كه به علت 
معلوليت جسمى قادر به شركت در  كالس ها نباشند 
بر  ذهاب عالوه  و  اياب  ريال حق  يك ميليون  مبلغ 

مبلغ سرانه پرداخت خواهد شد.

كاهش 31 درصدى اعتبارات نهبندان

اختصاص  از  نهبندان  فرماندارى  سرپرست  مهر- 
محل  از  شهرستان  اين  به  اعتبار  ريال  ميليارد   65
اعتبارت تملك و دارايى استان خبر داد و گفت: اين 
رقم نسبت به سال قبل 31 درصد كاهش يافته است. 
ابراهيمى اظهار كرد: امسال از محل اعتبارات طرح 
توسعه نهبندان 10 ميليارد تومان به اين شهرستان 
اعتبارى  با اشاره به اختصاص  اختصاص يافت. وى 
بالغ بر 9 ميليارد و 300 ميليون تومان از محل ماده 
180 ملى به اين شهرستان، بيان كرد: در سال جارى 
ميليارد  نيز يك  استان  ماده 180  اعتبارات  از محل 
تومان براى نهبندان در نظر گرفته شده است. وى  با 
بيان اينكه اين اعتبارات در 17 فصل هزينه خواهد شد، 
 عنوان كرد: اولويت نخست امسال تكميل پروژه هاى

ها  پروژه  اين  كه  بود  خواهد  شهرستان  تمام  نيمه 
نيازمند 56 ميليارد تومان اعتبار است.

اعزام بيش از 400 نفر به اردو 
توسط كميته امداد بيرجند

و  آموزان  دانش  از  نفر   414 تعداد  خبر-  گروه 
شهرستان  امداد  كميته  حمايت  تحت  مددجويان 
اعزام  كشور  امداد  كميته  هاى  اردوگاه  به  بيرجند 
بيرجند  (ره)  خمينى  امام  امداد  كميته  مدير  شدند. 
فراغت  اوقات  از  بخشى  پركردن  براى   گفت: 
در  حمايت  تحت  مددجويان  و  آموزان  دانش 
اردو  برگزارى  به  اقدام  نهاد  اين  تابستان  فصل 
براى  افزود:  نموده است. قريب  روز  به مدت شش 
كاالى  سبد  اردو،  به  اعزامى  آموزان  دانش   تمامى 

بهداشتى و تجهيزات اردويى تهيه شد.

لزوم توجه به حضور پزشك متخصص 
در بيمارستان طبس

با  طبس  ويژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  فارس- 
توجه به فعال شدن بخش سونوگرافى در بيمارستان 
دانشگاه  از  متخصص  نبود  مشكالت  گفت:  طبس، 
به  اميدواريم  و  شده  پيگيرى  استان  پزشكى  علوم 
شويم.  مواجه  متخصص  پزشكان  حضور  با  زودى 
مهدى اخوان صفار در جلسه روز خبرنگار اظهار كرد: 
زودى  به  بيماران  به  نوبت دهى  مانند  ديگر  مواردى 
بيمارستان  جديد  رئيس  اميدواريم  و  مى شود  رفع 
طبس به زودى منصوب شود و همچنين در خصوص 
ارتباط با دستگاه سونوگرافى در خود بيمارستان طبس 
اقدامات مناسبى صورت گرفته است كه سونوگرافى 

در بيمارستان هم انجام شود.

معدوم سازي 290 كيلوگرم 
فرآورده غيربهداشتي در فردوس

و  ضبط  از  فردوس  دامپزشكى  شبكه  سرپرست 
غيربهداشتي  فرآورده  كيلوگرم   290 سازي  معدوم 
گفت:  خبر  اين  اعالم  با  ذوالفقاري  دكتر  داد.  خبر 
دامپزشكي  بهداشتى  نظارت  طرح  گذشته  ماه  طي 
توسط 4 تيم عملياتى انجام شد كه بالغ بر158مورد 
خام  هاى  فرآورده  با  مرتبط  واحدهاى  از   بازديد 
 دامى شامل مراكز عرضه و فروش اين فرآورده ها، 
 كشتارگاه هاى دام و مراكز بسته بندى و رستوران ها
به  اظهار كرد: گزارش هاى مردمى  انجام شد. وي 
موارد  با  برخورد  جهت  مهم  منابع  از  يكى  عنوان 
شهروندان  از  لذا  باشد  مى  غذايى  امنيت  در  تخلف 
 درخواست مى شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
هاى  فرآورده  عرضه  و  نگهدارى  توليد،  نحوه  در 
 32728406 هاى،  تلفن  شماره  با  را  مراتب  دامى، 

و 32723044 اطالع دهند.

كاظمى فرد- ديروز 17 مرداد ماه سالروز شهادت شهيد 
صارمى و روز خبرنگار، استاندار خراسان جنوبى به همراه 
به  سابقه  بى  اقدامى  در  استان  كل  مديران  از  جمعى 
به   و  نشستند  خبرنگاران  دل  درد  پاى  ساعت  سه  مدت 
مشكالت و خواسته خبرنگاران در چهارچوب قانون قول 

پيگيرى و مساعدت دادند. 
بايد در جايگاه خود سعى  ما  اينكه همه  بيان  با  استاندار 
كنيم با وجود مشكالت موجود در استان زمينه پيشرفت 
و توسعه جامعه خود را فراهم كنيم، گفت: در اين راستا با 
همدلى و نشاط به يكديگر كمك كنيم و براى مشكالت 
ساز و كار مناسبى را تعريف و ارائه دهيم. خدمتگزار با بيان 
مشكالت  عالقه  و  انگيزه  دلسوزى،  با  خبرنگاران  اينكه 
داشته  دقت  بايد  خبرنگاران  افزود:  كنند،  رصد  را  استان 
باشند با توجه به جايگاهى كه دارند مسائلى كه پرسيده يا 
پوشش داده مى شود به درستى انعكاس داده شود. وى از 
خبرنگاران خواست براى انتشار اخبارى وقت خود را صرف 

كنند كه براى استان ارزش افزوده به دنبال داشته باشد. 

قانون  حيطه  در  كه  مواردى  در  خبرنگاران  بيمه 
است توسط فرهنگ و ارشاد دنبال مى شود

استاندار در ادامه با اشاره به مشكالت بيمه اى خبرنگاران 
گفت: در مواردى كه در حيطه قانون است توسط فرهنگ 
و ارشاد دنبال مى شود و آنچه كه خارج از مستندات قانونى 
باشد، راه حلى براى آن وجود ندارد و مسئوالن استانى با 

دلسوزى به دنبال پيگيرى حل مشكالت هستند. 

در زمينه بيمه حوادث و معافيت هاى مالياتى
 خانه مطبوعات ورود پيدا كند 

روز  در  كه  تومانى  ميليون   100 مبلغ  داد:  ادامه  استاندار 
جشن خبرنگار اعالم شد را به اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اداره  اين  تا  اسالمى خراسان جنوبى تخصيص مى دهيم 
نسبت به تقسيم آن اقدام كند و در حوزه تعيين دستمزد 

خبرنگاران با وزير ارشاد اسالمى مكاتبه اى خواهيم كرد 
تا نرخ استانى مانند ديگر استان ها انجام شود. خدمتگزار 
تأكيد كرد: در زمينه بيمه حوادث و معافيت هاى مالياتى، 
خانه مطبوعات ورود پيدا كند تا تدابير الزم انديشيده شود. 
در بخش مسكن خبرنگاران نيز مقرر شد از طرف شهردارى 
و راه و شهرسازى خراسان جنوبى براى واگذارى زمين و 
تغيير كاربرى با يكديگر مذاكراتى انجام دهند و براى بيمه 

خبرنگاران از طريق سايت سمان اقدام شود. 

آمادگى شهردارى بيرجند 
براى ارائه خدمات رفاهى تفريحى براى خبرنگاران

شهردار بيرجند هم گفت: شهردارى آمادگى دارد تا خدمات 
رفاهى تفريحى را در اختيار خبرنگاران قرار دهد. مديح با 
بيان اينكه بخش اعظم توفيقات ما در شهردارى بيرجند در 
خبرنگاران  زحمات  مديون  بخش حوزه عمرانى- خدماتى 
استان است، اظهار كرد: خبرنگاران با پيگيرى هاى به موقع 
و انعكاس اخبار و اطالع رسانى به جامعه مردمى گامى بلند 
بر مى دارند. وى درباره واگذارى زمين براى احداث مسكن 
خبرنگاران اظهار كرد: در حال حاضر ما در محدوده بيرجند 
زمين با كاربرى مسكونى نداريم اما كاربرى هاى فضاى سبز، 
فرهنگى و دينى داريم كه اگر راه و شهرسازى استان مجوز 
براى تغيير كاربرى بدهد آمادگى داريم تا اين موضوع را در 

جلسات خود مطرح كنيم و براى تغيير كاربرى زمين براى 
 احداث مسكن خبرنگاران موضوع بررسى و پيگيرى شود. 

 معافيات مالياتى نشريات در دستور كار قرار گيرد
كرد:  اظهار  نيز  استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
نشريات در سبد مطالعاتى  قرار گرفتن  و  مالياتى  معافيت 
ادارات بايد در دستور كار باشد. محبى به عمده مشكالت 
و  مشكالت  از  يكى  افزود:  و  كرد  اشاره  خبرنگاران 

درخواست هاى خبرنگاران نبود امنيت شغلى، تأمين مسكن، 
بيمه خدمات درمانى، ارائه خدمات درمانى در كلينيك ها و 

محدوديت هاى مالى است.

 بيمه و مسكن از دغدغه هاى اصلى خبرنگاران

عضو هيئت رئيسه خانه مطبوعات  نيز با اشاره به اقدامات 
مسكن  درباره  كرد:  اظهار  شده  انجام  پيگيرى هاى  و 
پيگيرى است كه مهمترين  اقداماتى در حال  خبرنگاران 
مسكن  بنياد  كه  است  زمين  بحث  شده  مطرح  موضوع 
روستاهاى  در  را  زمين  واگذارى  بحث  جنوبى  خراسان 
حاشيه اى اعالم كرده اما خبرنگاران تمايلى ندارند. قربانى 
خبرنگاران،  به  بهره  كم  تسهيالت  پرداخت  به  اشاره  با 
عنوان كرد: اكثريت خبرنگاران در حال فعاليت در استان 
قشر جوانان هستند كه بايد تسهيالت كم بهره در اختيار 

اين قشر قرار گرفته شود. وى تصريح كرد: موضوع بيمه 
در  را  طرحى  ما  كه  است  خبرنگاران  دغدغه هاى  از  نيز 
با  پايلوت  صورت  به  كه  داديم  پيشنهاد  مطبوعات  خانه 
موافقت مركز و پيگيرى مديركل ارشاد استان قرار است 
انجام شود كه در اين طرح مقرر است هزينه اى كه قرار 
است ارشاد به رسانه ها بدهد در خانه مطبوعات پس انداز و 
خانه مطبوعات به عنوان كارفرما خبرنگاران را بيمه كنند.

وى تصريح كرد: در موضوع آموزشى نيز اقداماتى در حال 
پيگيرى است و رشته هاى خبرنگارى و روابط عمومى نيز 

در دانشگاه علمى كاربردى استان موجود است.
رئيس شوراى بسيج رسانه استان همچنين با اشاره به اينكه 
سرويس حمل و نقل خبرنگاران نيز بايد مورد توجه قرار 
گيرد، اظهار كرد: رصد خبرهاى كشور در استان نقش آن 
كم رنگ است و بايد اين خبرها در استان رصد و ديده شود. 
قربانى با اشاره به تعامل بين روابط عمومى ها با خبرنگاران، 
تصريح كرد: همه روابط عمومى ها نگاه تعاملى دارند كه 
در اين بين برخى نيز به وظايفشان شايد واقف نباشند و 

خبرنگاران بايد جايگاه خودشان را حفظ كنند.
با  شهرسازى  و  راه  شد  مقرر  جلسه  اين  در  است  گفتنى 
تغيير  براى  پيگيرى  و  زمين  اخذ  براى  بيرجند  شهردارى 
كاربرى مذاكراتى انجام دهند و مديركل فرهنگ و ارشاد 
و مديركل امورمالياتى در جلسه با حضور مديرعامل خانه 
مطبوعات براى رفع مشكل مالياتى نشريات و خبرگزارى ها، 
راه حل قانونى با استاندارى ارائه نمايند. در ابتداى اين ديدار 
نيز تعدادى از خبرنگاران و مديران رسانه هاى استان به بيان 
مشكالت خبرنگاران و رسانه هاى استان پرداختد.نبود امنيت 
شغلى پايدار، بيمه تأمين اجتماعى، مسكن، حقوق و دستمزد 
 پايين خبرنگاران، مشكالت  پرداخت مالياتى براى رسانه ها

و نشريات، عدم پاسخگويى مسئولين و مديران استان به 
روابط  و  مسئولين  از  بعضى  نامناسب  برخورد  خبرنگاران، 
عمومى هاى ادارات، نداشتن صندوق رفاهى خبرنگاران و 

... از مهمترين مشكالت و دغدغه خبرنگاران بود.

استاندار در جلسه با خبرنگاران؛

خبرنگاران با دلسوزى، مشكالت استان را رصد كنند

وزش باد شديد در روزهاى آينده در استان

گروه خبر- در شهرستان هاى سربيشه، نهبندان، درميان، زيركوه وقاين وزش باد شديد، همراه با گرد و خاك گزارش شده است. كارشناس هواشناسى استان 
با بيان اين مطلب افزود: وزش باد كه از صبح ديروز در استان آغاز شده كه كاهش ديد افقى را نيز در برخى نقاط به همراه داشته كه به تدريج كاهش ديد 

بيشتر خواهد شد. زارعى ادامه داد: اين شرايط جوى تا صبح سه شنبه در برخى از نقاط، به ويژه شهرستان هاى سربيشه و نهبندان ادامه دارد.

جنوبى  خراسان  در  سابقه  بى  اقدامى  در  زاده-  حسين 
با  روز خبرنگار  مناسبت  به  استان  اجرايى  مقام  عاليترين 
حضور در منزل دو تن از خبرنگارانى كه درگير مشكالت 

درمانى هستند پاى درد دل هاى آنان نشست. 
خدمتگزار روز جمعه در حالى كه از سوى رئيس دانشگاه 
و  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير  پزشكى،  علوم 
معاونين وى و تعدادى از اعضاى خانه مطبوعات همراهى 
مى شد در منزل دو تن از خبرنگاران فعال مركز استان 
و  زبان خودشان شنيد  از  را  و مشكالتشان  يافت  حضور 
دستورات الزم براى پيگيرى و رفع اين مشكالت را صادر 
كرد. استاندار و همراهانش در منزل مهدى كاظمى فرد 
و  يافتند  حضور  جنوبى  خراسان  آواى  روزنامه  خبرنگار 

خبرنگار ما در فضايى صميمى ضمن تشكر از اين اقدام 
بسيار ارزشمند استاندار و سايرمديران كه وى را همراهى 

مى كردند، به تشريح روند درمان فرزند بيمارش پرداخت. 
استاندار نيز با بيان اينكه همه اقشار جامعه براى ما مهم 

و  آسايش  خانه  در  فردى  و عزيز هستند، گفت: چنانچه 
از  بيرون  در  كارش  بر  موضوع  اين  باشد  نداشته  آرامش 
خانه تأثير مى گذارد. وى اظهار كرد: كسى كه فرزندش 
دارو و طى مراحل درمانى  تأمين  براى  نبايد  بيمار است 
نگرانى داشته باشد و طرح تحول سالمت نيز در راستاى 

كاهش و رفع همين نگرانى ها اجرايى شده است.
شايان ذكر است استاندار، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
و رئيس دانشگاه علوم پزشكى در اين ديدار، براى كمك به 
روند درمان فرزند بيمار همكار ما قول مساعد دادند. روزنامه 
آوا نيز به نوبه خود از اين اقدام خداپسندانه و خيرخواهانه 
و  اقدامات  اينگونه  است  اميدوار  و  كرده  قدردانى  استاندار 

سنت هاى حسنه در استان نهادينه و دايمى شود.

كارى - در يك حركت خودجوش گروه رفتگران 
طبيعت  پاكسازى  به  شاه  امير  بند  در  طبيعت 
پرداختند. اين گروه در راستاى اشاعه فرهنگ زباله 
نريختن در طبيعت فعاليت خودشان را  شروع كرده 
فرهنگسازى  و  پاكسازى  برنامه  يك  هفته  هر  و 
شهرى  و  گردشگرى  تفريحى،  هاى  مكان   در 
برنامه ريزى مى كنند. ابوالفضل عليزاده، سرپرست 
با من و  اينكه برخورد مسئولين  بيان  با  اين گروه 

گروه رفتگران طبيعت خيلى خوب بوده است، گفت:  
از همه  مردم  درخواست دارم كه براى خودشان 
و  اصالح  سازى،  فرهنگ  هاى  برنامه  آيندگان،  و 
اهميت دادن به محيط زيست داشته باشند. عليزاده 
تعداد  در  رفتگران طبيعت محدوديتى  افزود: گروه 
كه  جامعه  از  قشر  هر  و  شخص  هر  ندارد،  اعضا 
و  پاكسازى  هاى  برنامه  به  باشند  مند  عالقه 
شركت  مراسم  اين  در  توانند  مى  فرهنگسازى، 

و شهردارى  زيست  و  داد: محيط  ادامه  كنند. وى 
بيرجند كمك هاى زيادى به اين گروه كردند كه 

جا دارد از هر دو ارگان تشكر كنيم.
سرپرست گروه رفتگران طبيعت، با اشاره به تأسيس 
مدرسه طبيعت در بيرجند، گفت: بودجه و اعتبارات 
محيط زيست محدود است و تأسيس اين مدرسه 
و  خيرين  تمام  كه همت  دارد  نياز  هنگفتى  اعتبار 

مردم نيك انديش استان را مى طلبد.

پاكسازى محيط زيست بند امير شاه توسط گروه رفتگران طبيعت

استاندار پايه گذار يك بدعت حسنه شد به مناسبت روز خبرنگار: 

مديركل اوقاف و امور خيريه استان از اخذ وام براى تكميل و 
بهره بردارى از پروژه هاى نيمه تمام عمرانى بقاع امامزادگان 
گرايلى  فارس، حجت االسالم  گزارش  به  داد.  خبر  استان 
موقوفات  درآمد  از  نمى تواند  اوقاف  سازمان  كرد:  اظهار 
اين  بر  بنا  استفاده كند  امامزادگان  آبادانى  براى عمران و 
محدوديت، تصميم بر اين شد كه اخذ وام براى امامزادگان 
از سازمان اوقاف كشور پيگيرى شود. وى افزود: برخى از 

داشته  تومان  ميليون  درآمدى حدود 30  شايد  امامزادگان 
باشند اما هزينه طرح هاى عمرانى نياز به اعتبارى ميلياردى 
دارد و به همين علت سرعت پيشرفت فيزيكى پروژه هاى 
عمرانى امامزادگان كند مى شود. وى بيان كرد: اخذ وام از 
صندوق قرض الحسنه راسخون و بدون بهره و يا با بهره 
انجام مى شود. گرايلى گفت: اخذ وام براى  كم دو درصد 
امامزادگان به شرط ضمانت پرداخت اقساط از سوى هيئت 

از طريق  را  اقساط  بايد  امنا  هيئت  و  انجام مى شود  امناء 
وجوه مردمى و خيران تأمين كنند. وى با بيان اينكه سال 
گذشته 3 ميليارد تومان براى عمران امامزادگان وام گرفته 
شد، اذعان كرد: امسال نيز با اخذ مبلغ 750 ميليون تومان 

براى امامزادگان استان موافقت شده است.
تعريف 95 پروژه عمرانى 

براى امامزادگان خراسان جنوبى

 95 حاضر  حال  در  گفت:  خيريه  امور  و  اوقاف  مديركل 
تعريف  جنوبى  خراسان  امامزادگان  براى  عمرانى  پروژه 
شده كه برخى از پروژه ها سنگين و هزينه بر است. گرايلى 
در  سازها  و  ساخت  از  درصد   50 از  بيش  اينكه  بيان  با 
از  برخى  تنها  كرد:  اظهار  رسيده،  اتمام  به  امامزادگان 
برخى  عمرانى  طرح هاى  و  دارند  جامع  طرح  امامزادگان 

از اين اماكن مقدس در قالب طرح تيپ است.

اخذ وام، براى تكميل پروژه هاى عمرانى بقاع امامزادگان استان

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

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

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

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اكرم (ص) : بهترين كارها در پيش خدا آن است كه (بينوايي را) 
سير كنند يا قرض او را بپردازند يا زحمتي را از او دفع نمايند.

(نهج الفصاحه ص 168 ، ح 76)

12 : 39
19 : 46
23 : 53
4 : 21
5 : 53

تشكيل شوراى هماهنگى اصولگرايان مورد 
موافقت سه جريان اصولگرا قرار گرفت

 
سخنگوى جبهه پيروان خط امام و رهبرى از موافقت 
با  ايثارگران  جمعيت  و  مؤتلفه  پايدارى، حزب  جبهه 
اصولگرايان خبر  پيشنهاد تشكيل شوراى هماهنگى 
داد. سجادى گفت: آخرين مباحث مربوط به همگرايى 
اصولگرايان مورد بحث و بررسى قرار گرفت و مقرر 
شد آقاى باهنر به عنوان دبيركل جبهه پيروان خط 
امام و رهبرى، وحدت و همگرايى اصولگرايان را با 

محوريت علما و روحانيت دنبال كند.

ستادهاى انتخاباتى حزب اعتماد ملى 
فعاليت خود را آغاز كرده اند   

عضو شوراى مركزى حزب اعتماد ملى مى گويد ستاد 
انتخابات اين حزب كارش را با حضور منتخبين شوراى 
مركزى و دفتر سياسى اش آغاز كرده است و از دفاتر 
استان ها هم خواسته شده است كه ستادهاى خود را 
فعال كنند. حق شناس با بيان اينكه پيش بينى مى كند 
مجلس آينده با تغيير هشتاد درصدى تركيب حاضر، 
كارش را آغاز خواهد كرد، گفت: مجلس دهم مجلسى 

خردگرا، قانون مند و حامى دولت خواهد بود. 

فرانسه هشدار سفر به ايران را لغو كرد 

وزارت خارجه فرانسه در بيانيه اى، هشدار سفر به مناطق 
و شهرهاى توريستى ايران را لغو كرد. وزارت خارجه 
 فرانسه همچنين اعالم كرده كه سفر به استان هاى 
هم مرز عراق، افغانستان، تركيه و پاكستان، ارمنستان، 

آذربايجان و تركمنستان توصيه نمى شود. 

كارشناس آمريكايي: اسرائيل مسئول ترور 
دانشمندان هسته اي ايران است 

كارشناس آمريكايى تصريح كرد: رژيم صهيونيستى 
است.  ايران  اى  هسته  دانشمندان  ترور  مسئول 
روابط  و  سياسى  علوم  استاد  دعنا  سيف  پروفسور 
بين الملل دانشگاه ويسكانسين آمريكا گفت: «موشه 
يعلون وزير امور نظامى (وزير جنگ) اسرائيل مطالب 
ايرانى  اى  هسته  دانشمندان  ترور  درباره  جالبى 
مطرح كرده است. سخنان تهديد آميز يعلون در اين 
خصوص، تكان دهنده است زيرا ديگر اذعان در لفافه 
وى به مسئوليت اسرائيل در جنايت هاى مربوط به 
ترور دانشمندان ايرانى نيست بلكه او به صراحت به 
اين مسئله اذعان كرده است كه اسرائيل مسئول اين 

جنايت بين المللى بوده است. 

ظريف: ايرانى را نمى توان تهديد كرد

وزير خارجه كشورمان گفت: من هيچ وقت ادعا نكردم 
كه توافق وين يا برجام يك توافق يك طرفه است 
و همواره گفته ام كه اين توافق دو طرفه است، چرا 
كه اگر دو طرفه نباشد توافق نيست و تحميل است 
به ما  را  اجازه ندهيم چيزى  بود كه  اين  و هدف ما 
تحميل كنند. ظريف، هدف 12 سال مقاومت و هدف 
همچنين  و  مقاومت  و  ايستادگى  سال  چند  و  سى 
ددمنشى هاى  و  صدام  رژيم  برابر  در  ايستادگى 
ايران را نشان دادن اين خواند  صداميان عليه مردم 

كه « ايرانى را نمى توان تهديد كرد».

به همه مطالباتمان در برجام نرسيديم

على الريجانى رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه بايد سند 
برجام را خوب بفهميم، عنوان كرد: بايد در تبيين برجام 
با صداقت عمل كنيم. تبعا در اين سند داد و ستد رخ 
داده است و كسى نمى گويد كه به حداكثر موضوعات 

مورد نظر خود در اين سند دست يافته ايم.

 انقالبى  بودن و انقالبى  شدن خط كشى ندارد
گفت:  اسالمى  انقالب  وفاداران  جمعيت  قائم مقام 
بى خود  و  قرار دهيم  انقالب  را در خط  بايد همه  ما 
نكنيم.  پياده  انقالب  قطار  از  را  افراد  سليقه اى  و 
رئيس  اخير  اظهارات  به  اشاره  با  بوربور،   حبيب ا... 
مجمع تشخيص مصلحت نظام مبنى بر اينكه آنهايى 
كه تا ديروز در كوچه روستايشان راه مى رفتند امروز 
انقالبى شدند، اظهار كرد: چرا بايد براى انقالبى بودن 

و انقالبى شدن خط كشى صورت دهيم.

در خصوص شكايت رئيس جمهور 
دولت دهم ابالغيه اى نگرفته ام

در  اى  ابالغيه  گفت:  جمهورى  رئيس  اول  معاون 
از سوى  دهم  دولت  جمهور  رئيس  شكايت  خصوص 
دستگاه قضايى هنوز به بنده ارائه نشده است. جهانگيرى 
گفت: اين پرونده در حال حاضر در دستگاه قضايى است 

و مى توانيد از اين دستگاه پرس و جو كنيد.

توصيه وزارت خارجه براى مسافرت به تركيه 

با توجه به نا امنى هاى اخير در منطقه شرق تركيه، 
وزارت خارجه به شهروندان كشورمان كه قصد عزيمت 
به تركيه را دارند توصيه مى نمايد تا اطالع ثانوى از 
مسير زمينى اجتناب كرده و مسير هوايى را براى سفر 

به آن كشور انتخاب كنند. 

مراسم بزرگداشت روز خبرنگار 
در سالن اجالس پيام نور بيرجند

عكس ها : صالحى مقدم، گرگى، سايت خاورستان  

موسسه خيريه 

مهر مانــدگار
شماره حساب هاى موسسه براى اهداى كمك هاى مردمى 

0104994494007 سيبا (ملى)  

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

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

مناقصه عمومي (يك مرحله اي)
                               شماره (94-14)

علوم  دانشگاه  مناقصه:  كننده  برگزار  دستگاه   (1

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

2) موضوع مناقصه : واگذارى امور طبخ وتوزيع غذاى 

مجتمع سالمت

داراي  و  داراي مجوز  كليه شركت هاي   : مناقصه  در  3) شرايط شركت 

صالحيت از اداره كل تعاون،  كار و رفاه اجتماعى

4) مدت و محل انجام كار : يك سال شمسي 

5) مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه : 

الف) واريز مبلغ 000 150  ريال به شماره حساب 2178162198007 بانك 

اقدام  اسناد  به خريد  نسبت  انتشارات  به  آن  فيش  ارائه  و  (سيبا)  ملي 

نمايند.

آدرس: به  مناقصات  ملي  پايگاه  از  اسناد  رايگان  دريافت   ب) 

 http://iets.mporg.ir

6) نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانكي به 

مبلغ 11/200/000 ريال يا چك تضمين شده بانكي يا واريز نقدي وجه به 

نام سپرده  به  بيرجند  بانك رفاه شعبه معلم  حساب شماره 2643856 

جاري دانشگاه (شركت در مناقصه)

7) مهلت خريد اسناد : از تاريخ 94/5/18 لغايت 5/24/ 94

8) مهلت تحويل اسناد : 94/6/3

9) محل تحويل اسناد: خراسان جنوبي – دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي 

بيرجند تحويل و رسيد دريافت گردد.

94/6/4 ها:  پاكت  بازگشايي  فرآيند  شروع  محل  و  تاريخ   (10 

ساعت 9 صبح - سالن جلسات معاونت توسعه

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه 

معامالتي  مالي  نامه  آيين  تابع  پيشنهادات  كليه  يا  يك  قبول  يا  رد  در 

خويش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

برگزارى دوره آموزشى دارويــار (نسخه پيچى)

 توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبى
 (تنها مرجع داراى مدرك معتبر براى به كارگيرى آموزش ديده ها)

مراجعه براى ثبت نام: بيرجند- خيابان طالقانى
 روبروى طالقانى 17 - داروخانه دكتر محمدى

دوربين مداربستــه 
 + 600TVL 2 عدد دوربين ديد در شب

(HDMI + 4 كانال + تك صدا) DVR
270/000                    350/000

09197147874  - 32341226

استخدام منشى خـانم 
در يك شركت معتبر براى تكميل كادر 
دفترى  آشنا به آفيس و زبان انگليسى

شماره تماس: 32204092
در ساعت ادارى

يك نفر آشپز فست فود 

ماهر و با سابقه نيازمنديم.
شماره تماس: 
09151614153



      

يك شنبه 18 مرداد

3288



      2
30009900094582

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر

امالك و مستغالت

فروش زمين 90 متر حاجى آباد 
موقعيت عالى سنگ كارى شده 

فى 23 م 09159625495

فروش منزل حاجى آباد دوخوابه
 100 مترى فى: 54م نقد يا معاوضه 

با خودرو  09157566375

فروش فورى يك واحد آپارتمان 
طبقه همكف واقع در مهرشهر
 فى: توافقى 09159621224

آپارتمان از مجموعه بنياد مسكن
 شوكت آباد،دونبش قابل معاوضه با 
مسكن مهر يا ماشين 09019201887

آپارتمان 75 مترى دوخوابه طبقه سوم 
مهرشهر 25م وام فى 33م يا معاوضه
 با ماشين سبك09159658433

فروش ملك تجارى مسكونى 
روبروى رسالت 10يا معاوضه 

با ملك مشهد 09154509414

فروش شش دانگ كالته با موقعيت 
عالى درنزديك مزار كوه يا معاوضه 

باماشين09151611271

فروش واحد85 مترى تكميل 
موقعيت عالى ،شوكت آباد، شهرك 

جديد 09158632953

فروش منزل ،خيابان غفارى
 300 متر زمين 640 متر زيربنا 

سه طبقه  09365984036

خريدارزمين مسكونى محدوده 
پاسداران، معلم، غفارى تا150 م 

09365984036

منزل شهرك چهكند 130 متر
 زمين 90 متر زير بنا فى:70 م

09158638084

فروش زمين مهرشهر
 خ عمار، متراژ 100متر، شمالى 

09155612630

 منزل خيابان حر متراژ95متر دوكله 
تازه ساز معاوضه با آپارتمان مسكن 
مهرياماشين  09303072405 

فروش يك قطعه زمين مسكونى 
مهرشهر متراژ162مترفى كارشناسى 
يامعاوضه باماشين 09155612630

فروش زمين مسكونى 230متر
نبش خيابان ورودى مهرشهر

09157556797

منزل وياليى114متربنا90 متر 
مهرشهر  ، فى100م 

09156687659

فروش يك دستگاه ماشين 
ايويكو مدل 81 بارى فى: توافقى 

09151614886

آپارتمان مسكن مهرالهيه75مترى 
فول امكانات55ميليون يا معاوضه

 با آپارتمان 09158604640

منزل معصوميه پايين،  105متر زمين 
140 متربنا ، امكانات كامل 

فى140م يامعاوضه 09158641723

فروش منزل يامعاوضه 
بلوار شعبانيه 200 مترزمين 270 بنا 

زير فى  09155614099

زمين فروشى يامعاوضه دراميرآباد 
250متر شمالى زيرفى

09155614099

فروش باغ در عباس آباد بهدان يا 
معاوضه با ملك مسكونى و تجارى

09151328902

واحدآپارتمان سپيده16
بدون آسانسور زيربنا103متر80ت 
نقد20ت وام 09155624165 

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

فروش آپارتمان90متر،3 نبش
حاشيه ميدان110م نقد +20م وام

09151605482

معاوضه منزل 162مترى تازه ساز 
تمام اسكلت درحسين آبادسادات 
باواحد مسكن 09158650989

آپارتمان فاز3شهردارى حاشيه بلوار 
ميالد85متر با امكانات كامل تخليه 

فى: كارشناسى 09151632577

 فروشى آپارتمان، 85مترى
سايت ادارى در بهترين موقعيت 
فى:كارشناسى 09153635526

زمين120مترى بسيجيان
 دشت على آباد زيرقيمت 

09301209479
 

تقاب امين آباد2400متر
بانيم ساعت آب فنس كشى شده

09301209479

فروشى واحد آپارتما ن مسكن مهر 
شهردارى بلوار الهيه فى 45 نقدى 

22 م وام  09155610354

فروش امتيازفرهنگيان 
صيادشيرازى13م واريزى

09301209479

فروش يامعاوضه آپارتمان شوكت آباد 
85مترى  زيربنازمين161متر

تكميل شده 63م 09390143431

آپارتمان فروشى يا معاوضه با زمين 
72 متر+ انبارى پاركينگ سجادشهر 

09196228279

فروش  آپارتمان، انتهاى پاسداران
بسيار شيك، امكانات فول

 فى: 165م  09151372136

فروش يا معاوضه زمين 200مترى 
اميرآباد با واحد آپارتمان

09153638139

منزل وياليى، حسين آباد سادات
160متر،حدود100متر زيربنا، نوساز 

09395995650

فروش منزل كلنگى به مساحت 
حدود270متر پاسداران به نرخ روز 

 09157973871

فروش واحد مسكونى، غفارى
 باتمامى امكانات ، 115مترمفيد 
فى: 85 م    09338107289

 
فروش واحدمسكونى ،مهرشهر 
متراژ60مترمفيد تك خواب 

فى: توافقى 09338107289 

فروش فاز1و2باواريزى كامل 
115مترمفيد واحدمسكونى آماده 
نشستن فى :57 م  09338107289

فروش آپارتمان 100مترى 
درخوسف يامعاوضه با امتيازمسكن 

درمعصوميه09159617233

فروش دوطبقه خانه 200 متر زمين 
240مترزيربناوياليى روستاى شكراب 

يامعاوضه باخودرو09158624164

فروش منزل وياليى، كلنگى
 موسى بن جعفر ،متراژ230متر، زيربنا 
130متر فى: 90م09155624152

زمين 300 متر مشاع، آخرغفارى 
پشت دانشگاه آزاد  فى: كارشناسى 

09393196949

فروش يك سهم آب و زمين 
كشاورزى از چاه عميق با دوهكتار  

گيو مختاران 09393196949 

فروش يك واحد آپارتمان 
85مترى، مهر شهر فى: 40م

09159626255

امتياز آپارتمان شهيد ناصرى
 فاز2 ارتش واريزى 30ميليون
 فى: توافقى  09353242617

فروش منزل 60مترى،  دونبش
  بسيارشيك  شهرك شهيد مفتح
فى:85م   09151600541

فروش منزل وياليى 
مدرس 240متر  فى: توافقى 

 09155623107

فروش آپارتمان،  بلوار مجيديه
معاوضه باملك يا ماشين

09151637016

فروش منزل وياليى شمس آباد 
130متر85مترزيربنا، نوساز

فى: توافقى 09014075953

واحد مسكونى، خ بهشتى، طبقه 
همكف،90 مترزيربنا دو خواب 

فى:135م30م وام 09151603073

فروش واحدآپارتمان، 92مترى
 با امكانات ،بلوارمجيديه ويا معاوضه 

باماشين 09159615905

فروش امتياز مسكن مهر، طبقه سوم 
9500واريزى ، فى: 17م 

 09334921731

آپارتمان85مترى طبقه اول
سايت ادارى معاوضه بامحدوده 
غفارى تا امامت09153638963

 
فروش آپارتمان 68مترى، آوينى 
آفتابگير،فول امكانات، سند آزاد 
فى: 110م    09155614808

منزل مسكونى قديمى 
مدرس11متراژ104مترمربع 
فى: 115م  09153636804

فروش واحدمسكن مهردوخواب 
حاشيه خيابان همت،باموقعيت 
بسيارعالى 09159617062 

منزل وياليى سجادشهر 
160متربنا100،  فى200م 

09364566967

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

پيش فروش آپارتمان 90 مترى  
تحويلى برج 8 - دوكله  

مترى 1/600   09155629832

فروش آپارتمان، فاز3شهردارى 
حاشيه بلوار ميالد، 85متر

 فى: كارشناسى  09151632577

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !



      3
30009900094582

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر

رهن و اجاره

مغازه 20 مترى، تجارى ،خ بهشتى 
چهارراه چراغ قرمز به اجاره داده 

ميشود 09393613310

مغازه اى اول مفتح
 به اجاره داده مى شود   

 09158604910

اجاره اى: يك طبقه مسكونى 
دو خواب خيابان17 شهريور 

 09155619359

واحدى درسايت ادارى با امكانات 
كامل رهن و اجاره داده مى شود 

09158604910

 نيازمنديك واحد مسكونى رهن
2تا4م اجاره200تومان ترجيحا

وياليى ومستقل 09338107289

اجاره زيرزمين يك خواب 
خيابان توحيد150هزار تومان 

09333575787

 مغازه 38 مترى حاشيه امامت به 
رهن و اجاره داده مى شود.

09155613291

 اجاره منزل 360مترى
 توحيد

09151600484 

يك انبارى بامتراژ700مترباتمام 
امكانات نزديك شهراجاره داده 

ميشود 09157569245

اجاره مغازه 100 مترى
 جمهورى33

09358970857   

اجاره انبار 100مترى 
حاشيه جاده شمس آباد

09156041846

رايانه و همراه 

فروش لپ تاپ اچ پى سى پى يو 5 
رم 4 هارد 500 رنگ نقره اى مانيتور15 

فى:950 تومان 09159371200

فروش گوشىX3  درحدنو سالم 
باكليه امكانات فى:130 م

09361772884

گوشى نوكيا5130، فاقدكارتن
صفحه نمايش ترك خورده 

فى: 30تومان   09157412767

تبلت مناسب وسالم
 خريدارم

09158605281

فروش روتر وايرلس 4پورت+ مودم
ADSL معمولى  فى: 80تومان

09157712909

فروش فلش hpتميز 16، فانتزى 
آهنى فى : 27تومان
09372464860

 فروش فلش 4سليكن پاور فانتزى 
آهنى فى 12تومان
 09332851671 

فروش فورى گوشى سامسونگ 
galaxy s duosبا دو سال كاركرد 

فى: توافقى 09158651652

فروش گوشى سامسونگ 
گلكسى استار بسيار كم كار درحد نو 

فى:140تومان 09151631290

جوياى كار

تعدادى راننده باخودروى مدل 
باالبصورت تمام وقت نيازمنديم 

09151614993

راننده پايه يك،فنى
 جوياى كار

09155611860 

جوانى23 ساله
جوياى هستم

09359554869 

جوياى كار در شيفت بعداز ظهر 
داراى كارت پايان خدمت

09157914459

جوياى كارجوانى29ساله متاهل 
.باسابقه 13سال كار در مرغدارى 

09359554869

جوياى كار در شيفت بعداز ظهر 
داراى كارت پايان خدمت

09157914459

راننده پايه يك آماده همكارى 
باشركتهاواشخاص 
09156669748

 جوانى 27ساله متاهل ،با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى 

 09352790640

جوان متاهل جوياى كار نگهبانى 
سرايدارى ياكارگرى در رستوران 
ادارات و.... 09159637589، 

جوانى 25 ساله متاهل مسلط
 به نرم افزار حسابدارى هلو 

داراىخودرو سوارى 09369842472

آماده همكارى 2نفر جوشكار 
قالب بند آماده همكارى دركارهاى 

ساختمانى 09159626771

 به يك نفرجهت كار
 در خانه نيازمنديم
 09151609422 

جوانى 26ساله كمك آشپز
باسابقه كارى رستورانهاى طرقبه 

مشهد09154071800

جوانى متاهل با سوارى چرى 
آماده همكارى با ارگانهاى دولتى و 

خصوصى 09159639352

جوان21ديپلم كامپيوتر آشنا با 
نرم افزار فتوشاپ وتدوين آماده همكارى 

09154956946

جوياى كار.(كاردفترى)
ليسانس علوم تربيتى
09361772884

جويايى كارجوانى22ساله 
درشيفت شب

 09156049208 

نيازمند راننده كمكى ( پايه دوم) 
همراه با كارت تاكسيرانى جهت كار 
درتاكسى بى سيم 09381183315 

يك آرايشگر حرفه اى براى 
شراكت در آرايشگاه زنانه نيازمنديم

09153617584

لوازم منزل

فروش ماشين ظرفشويى 
مجيك روميزى شش نفره نو 

09153636478

ال سى دى و ال اى دى
 دست دوم سالم شما را خريدارييم

09158384238

 مبلمان ال كالسيك،قهوه اى باميز 
عسلى300 تختخواب دونفره تشك 
طبى يك ميليون09379408909

فروش يخچال و فريزر پارس فريزر 
سالم تميز فى650هزار تومان 

09392260448

فروش يك عدد فرش 12 
مترى قرمزرنگ باقيمت مناسب 

09364968320

فروش تشك فنرى 
تخت دو نفره تميز
09393196949 

خريدار تختخواب
 2نفره سا لم هستم
09159613606 

متفرقه

پيتزاتپل باده سال سابقه 
فى: توافقى روبروى پارك توحيد

09151609788

فروش تعدادى كپسول 11 كيلوئى 
بوتان60هزارتومان و 50 كيلوئى بوتان 

200هزار تومان 09155623539

رينگ اسپرت پرايد تميز يك ماه 
كارفى:600 يا معاوضه با گوشى 

سامسونگ مدل باال 09393613310 

تانكر نفتى 2350 ليترفروشى ورق 
آهن سياه ضخيم كاركرده 

به قيمت مناسب09151613869

واگذارى آژانس با زنگ خور 60تا و 
اعتبار جواز 4سال فى 8م يا معاوضه 
با ماشين پرايد09159638196

فروش كارواش باامكانات 
وموقعيت عالى به فروش ميرسد 

09354804742

فروش غذاى آماده 
بابهترين موقعيت

 09158675767 

ترانس جوش350آمپرقديمى 
سالم250تومان،دوعدد درب چوبى 

قديمى09157418930

آكواريوم 90 /30بالوازم 
60هزار تومان

09158638084

تاكسى متر
 فروشى

09365010637

فروش كانكس به متراژ 20م 
فى : 5 ميليون 

 09151614886

فروش يك عدددستگاه خميرگير
وتشت خميرى تمام استيل دوماه 

كاركرد09156682976

فروشى اتاق پيكان وانت ودزدگير
و پخش فلش خور
09305826672

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايد مدل 85 نقره اى 
فروشى يا معاوضه
09335542327 

فروشى پرايد 89 دوگانه كارخانه 
سفيد بسيار تميز و سالم

 09357954460

پرايدفروشى 83انژكتوربيمه 1سال 
الستيك نو خارجى يك گلگير رنگ 

فى: 8500م  09159647685

پرايد 88 بدون رنگ 
بيمه تا برج11 فنى بسيار سالم

فى: 13,500  09151079942 

خريدار132سفيدفول 
مدل90يا91دوگانه كارخانه

09301209479

خريدار پرايد دوگانه
 مدل 79و80

09157213586

111اس اى مدل93/11بيرنگ سفيد 
كاركرد10000معاوضه با پرايد90    

09158614588

فروش هاچ بك مشكى 87
هيدروليك تميزفنى عالى 

فى: توافقى  09150972254

فروشى هاچ بك مدل 73 رنگ 
دودى دزدگير، تخفيف بيمه 

فى: 6900    09151634373 

پرايد هاچ بك سفيد مدل82
تخفيف بيمه6سال بدون رنگ 
فى: توافقى 09157404642

خريدار132سفيدفول 
مدل90يا91دوگانه كارخانه

09301209479

خريدار هاچ بك مدل پايين
 درحد 7 ميليون

 09157213586 

فروش پرايد سبز يشمى دور رنگ مدل 
79 يكسال بيمه و11 سال تخفيف 

فى 200 /6  09155007785

خودرو پژو 

فروش پژو 405مدل88 نقره اى
بيمه تا برج 8  فى: 19م 

09155625127

پژو 206 سفيد، مدل 81
 معاوضه با پرايد 132

09151614481

حواله پارس ال ايكس سفيد تحويل 
شهريور زير فى بازار خريداريم.

09153635766

  405 خشك نقره اى داشبورد جديد
 دو ايربك28750
09331275628

پژو405نوك مدادى مدل 84
جى ال اى دروگلگيرجلو رنگ
فى: توافقى09157403642

 پژو 405خشك،داشبورد جديد 
دوايربگ، كارتكس ،فى: توافقى

09357011571
 

پارس سال سفيدداشبورد جديد 
17هزار كارتحويلى93/9

فى:32/500    09153633647

فروش پژو مدل85،تاكسى
دوگانه برون شهرى،رنگ دارد 
فى: توافقى 09384274798

 فروش پژو 206 مدل83
 فى: توافقى 

09157200177

فروشى پژو405نوك مدادى كمى 
رنگ بيمه6ماه تخفيف كامل 
فى توافقى09157410810

 206 نقره اى ، مدل 84
چهار گلگير رنگ و آبرنگ،بيمه 7 ماه

09155291510

پژو405مدل85رنگ نقره اى 
تخفيف كامل الستيك80درصد
فى17,500م   09157563659

خودرو متفرقه

پى كى مدل 83 مشكى تا 
آخرسال بيمه بدون رنگ6300 

09151639913

پيكان دوگانه مدل80 بيمه تا برج 
9الستيك 80درصددوتيكه رنگ 

فى:6/200  09354646684

خريدار انواع موتورهاى قديمى
 تريل و مينى سوزوكى وياماها

09151611612

پيكان فروشى مدل 79با14سال 
تخفيف باگاز      ,CNGبيمه تابهمن 

فى:توافقى 09156635722

فروش وانت 86 دوگانه كارخانه
 اتاق كفپوش 

09157203136

وانت مدل1388 بدون رنگ
 اتاق دارد، بيمه شش ماه

 فى: 9 م 09159625495

وانت87تمام رنگ بيمه الستيك 
بسيارتميز  فى:8/700

09303935644

روا89نقره اى تك گانه بيمه 
95/4 بسيار تميز فى 13/500م  

09153634883

فروش ويژه پيكان وانت مدل تك 
مدل 88بيمه 3ماه الستيك 50 
فى9/700 م    09158621728

فروش تويوتا كروال 2006
با وضعيت عالى 
09151611271

 فروش هندا 125مدل88بيمه 
تابرج8مدارك كامل4دنده الستيك نو 

فى 920   09395618105

فروش موتور تريل آلپانيا مدل 
87سبز بسيار كم كار فى: توافقى 

09384274798
 

فروش موتور پرواز(پالستيكى)
مدل90رنگ زردومشكى تميز
فى: توافقى  09384274798

پى كى مدل 82 بدون رنگ، مشكى 
معاوضه با پرايد 82- 83

09158638084

سمند دلفينى دوگانه85 
فنى عالى سند به نام،  فى:13600م

09154071025

فروش وانت پيكان مدل 87 دوگانه 
كارخانه پنج سال تخفيف بيمه 
فى: 7/500   09153619732

فروشpkمدل82
تميز- خانگى- تخفيف بيمه از اول

فى: 5م 09158604640

ام وى امx33مدل90بيرنگ
 كم كارتميزبيمه الستيك كامل

فى:40م  09153613150

فروش سمندال ايكس سفيد
 تك گانه مدل90 فى23/500 
قابل معاوضه 09156635072 

فروش فورى هندا4دنده مدل 86 
بيمه ندارد فى 850
09384054806

فروش سوارى چرى 
مدل 89 نقره اى 
09159639352

ام وى ام110چهار سيلندر مدل 90 
رنگ سفيد 60 بيمه تا آخر سال

 فى: 16 م  9151642553

فروشى پى كى نقره اى مدل 
84 فنى سالم فى: توافقى 

09305826672

پيكان مدل 75 بيمه تا برج هشت 
LPJ دور رنگ تميز گاز

 فى :4م 09158658624

فروش فورى وانت تك 88اتاق دارد 
كفى سالم الستيك 50فى: توافقى 

09158621728

تراكتوربيل لودرى رومانى دف دار
تازه تعمير فروشى فى: توافقى 

09159645232

فروش موتورسيكلت هندا كم كار 
مدل83ويك كولرخانگىارج 

درحدنو09364174584

پيكان سوارى مدل 78 سى ان جى 
بيمه و تخفيف كامل ، تميز 

فى: 5500    09156641502

فروش موتور125بى كالج ويت رنگ 
مشكى فاقدبيمه مدل89تخفيف 

ازاول  09128995241

پيكان وانت مدل 75تا78دوگانه 3م 
نقد الباقى يك چك معتبرسه ماهه 

خريداريم 09011859354

زانتيا مدل87
كاركرد130هزار

 09378595339 

پى كى مدل 83 مشكى تا 
آخرسال بيمه بدون رنگ6300 

09151639913

فروش پى كى خانگى
 تميزمشكى82    فى:5/600

09353778050

هندا فروشى تميز 125مدل88بيمه 
برج8الستيك نو4دنده مدارك كامل

فى: 930   09395618105

وانت مزداتك كابين سفيدمدل92
بيمه تازه،بى رنگ،الستيك خارجى 

09155084078
 

دوچرخه 26طرح ويواحرفه اى
 فى: 400تومان

09159373422


