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 راه اندازى مى شود
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معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه  تا پايان سال جاري هيچ معلولي را نخواهيم داشت 
که وسايل و تجهيزات توانبخشي نداشته باشد، گفت: تا پايان سال تمامي اين تجهيزات ابتدايي براي معلوالن 
کل کشور تامين خواهد شد. به گزارش ايسنا، نحوي نژاد افزود: چنانچه بخواهيم تمامي معلوالن را به وسايل 

کمک توانبخشي روز با فناوري هاي نوين و جديد تجهيز کنيم نيازمند ١٤٠ ميليارد تومان اعتبار هستيم.

تمام معلوالن تا پايان سال 
تجهيزات توانبخشى دريافت مى كنند

خـروس جنگى

ميدان «جنگ خروس» در يكى از روستاهاى نزديك شهرمان 
 در بعضى از ايام خاص هفته، افراد زيادي را جذب خود 
مي كند! در اين ميدان انواع خروس هاي الري كه همانند 
ورزشكاران حرفه اي براي روز مبارزه تربيت مي شوند ...

غربى ها در اواخر دولت گذشته
 بارها تقاضاى مذاكره دادند

رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: تصميم مذاكرات هسته اى 
يك تصميم استراتژيك از سوى نظام بود كه مربوط به اين 
دولت نبوده بلكه مربوط به انتهاى دولت قبل است...

چهارشنبه، فرصت مجدد
  اعتراض  به حذف يارانه 

ميدري، معاون رفاهي وزارت کار و رفاه اجتماعي در گفتگو 
با ايسنا، در پاسخ به معترضاني که يارانه شان قطع شده، 
گفت: کساني که تا االن يارانه شان حذف شده است، 
مي توانند براي ثبت اعتراض خود، روز چهارشنبه به سامانه 

استعالم يارانه نقدي به نشاني     
مراجعه و پاسخ خود را دريافت کنند. 

طرح همترازى حقوق ها كليد خورد

معاون وزير کار با اشاره به اينکه دولت در تالش است 
در  را  مردان  و  زنان  بين  حقوقي  پرداختي  فاصله  تا 
مشاغل هم ارزش حذف کند، گفت: نرخ بيکاري زنان 
 ۳ برابر مردان است. به گزارش مهر، سيدحسن هفده تن 
گفت: بايد الگويي را طراحي کنيم که حضور زنان در 

حوزه اشتغال ُپر رنگ تر شود.

كنكور براى 13 رشته پرطرفدار  باقى مى ماند

با  گفتگو  در  سنجش  سازمان  عالي  مشاور  توکلي 
تسنيم، با اشاره به اينکه طبق قانون بايد تا سال ۹۷ 
صرفًا  آنها  در  دانشجو  پذيرش  که  رشته هايي  تعداد 
گفت:   يابد،  افزايش  است،   تحصيلي  سوابق  براساس 
سوابق  کنار  در  پرطرفدار  رشته   ۱۳ براي  است  قرار 

تحصيلي کنکور نيز داشته باشيم. 

مسكن مهر تكميل مى شود 

بولتن نيوز:  مهرآبادي قائم  مقام وزير راه و شهرسازي با 
اشاره به افزايش قيمت مسکن مهر، تکليف قانوني اين 
وزارتخانه در قبال مسکن مهر و پيشنهاد براي دريافت 
اعتبارات بيشتر گفت : مسکن مهر تکميل مي شود حتي 

اگر مجبور شويم قرض بگيريم.
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جناب آقاى ذوالفقارى
مدير محترم هتل كوهستان بيرجند

از زحمات جناب عالى و پرسنل محترم آن مجموعه 

در ميزبانى از هيئت تجارى واليت پكتيا افغانستان

تشكر و قدردانى نموده ، از درگاه خداوند متعال توفيق و سربلندى شما را خواهانيم.

اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

قابل توجه بانك ها و موسسات مالى 
 سازمان ها ، وكال و پزشكان محترم 

فروش ملك تجارى به متراژ 425 مترمربع با پروانه كامل 
واقع در بهترين موقعيت خيابان طالقانى

همراه : 09151611842

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت 

شادروان حاج داوود قادرى 
را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن مرحوم امروز سه شنبه 

94/5/27 ساعت 3 الى 4 بعدازظهر از محل غسالخانه بيرجند 

برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى قادرى و ساير بستگان

بصيرت آزادگان، نشأت گرفته از روحيه واليت پذيرى است/ صفحه7
در گردهمايى آزادگان استان عنوان شد:
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رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي کشور گفت: سهميه سازمان آموزش و پرورش استثنايي از آزمون استخدامي 
آموزش و پرورش، ۱۲۵ نفر است. مجيد قدمي، در گفتگو با فارس، اظهار کرد: در آزموني که قرار است در شهريور ماه 
برگزار شود، ١٢٥ نفر در آموزش و پرورش استثنايي جذب شده و در اين سازمان مشغول به کار خواهند شد. 

سهميه آموزش و پرورش استثنايى از آزمون استخدامى 125 نفر است

امروز 27 مرداد 1394 مصادف با

 3 ذى القعده 1436 و 18 آگوست 2015

ايراني  درگذشت «كمال  الملك» نقاش معروف 
در نيشابور (١٣١٩ش).

ارتحال فقيه و اصولي كبير «آخوند مالعبدالكريم 
گزي» (١٣٠٠ش).

مسلمان  مفسر  و  فقيه  ُمَنيِّر»  «ابن  تولد 
مصري(٦٢٠ ق).

ا... سيدمحمد فشاركي»  رحلت استاد كبير «آيت  
فقيه، محقق و عالم امامي(١٣١٦ ق).

ساخت اولين تلسكوپ جهان توسط «گاليله» در 
ونيز (١٦٠٩م).

بزرگ  شناس  گياه  ليْنيوس»  «كارلوس  مرگ 
سوئدي (١٧٧٨م).

تقويم مناسبت هاى  روز

قطع ارتباطات كل كشور در صورت
 عدم پرداخت بدهى مخابرات

وزير ارتباطات گفت: در صورتي که مخابرات بدهي 
خود را به شرکت زيرساخت پرداخت نکند، نمي توانيم 
بدهي بين المللي در زمينه خريد پهناي باند را پرداخت 
کنيم و اين به معناي قطع ارتباطات کل کشور خواهد 
بود. به گزارش سيتنا به نقل از مهر، محمود واعظي در مورد اختالفات اخير 
دولت با شرکت مخابرات ايران، گفت: سال گذشته به دليل اجراي طرح 
يکسان سازي کدهاي مخابراتي، نرخ آبونمان تلفن ثابت را از ۳۳ تومان به 
۹۰۰ تومان افزايش داديم تا مخابرات ضرر نکند. وي در مورد بدهي شرکت 
مخابرات به شرکت ارتباطات زيرساخت، گفت: مخابرات بابت خريد پهناي 

باند اينترنت، ۴۰۰ ميليارد تومان به شرکت زيرساخت بدهکار است.

ماليات بر ارزش افزوده اذعان نعمت زاده به فشار افزايش 

وزير صنعت، معدن و تجارت از اجراي قانون رفع موانع 
توليد طي سه ماه آينده خبر داد و اذعان کرد که افزايش 
ماليات بر ارزش افزوده فشاري ايجاد کرده و اصناف، 
توليدکنندگان و صادرکنندگان مشکالتي در اين زمينه 
دارند اما به هرحال قانون است و بايد اجرا شود. به گزارش ايسنا، نعمت زاده اظهار 
کرد: قانون رفع موانع توليد در ٦٠ ماده و بيش از ٣٠ آئين نامه پيش بيني شده 
است و به تدريج در حال تهيه آئين نامه هاي آن هستيم. وي با اشاره به اينکه 
ماليات ارزش افزوده قانون است و از سه درصد شروع شده و سال به سال 
افزايش يافته است، گفت: اين ميزان هم اکنون به ٩ درصد رسيده اما اصناف و 

واحدهاي توليدي و صادرکنندگان مشکالتي در اين زمينه دارند. 

يارانه حذف شدگان در ماه گذشته
 به حساب آنها واريز  شد

اجتماعي،  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  رفاهي  معاون 
گفت: کساني که يارانه آنها در ماه گذشته حذف شده 
است اين ماه يارانه خود را مجددًا دريافت خواهند 
کرد و کساني که از مردادماه يارانه آنها حذف شود، 

www.yaraneh١٠.ir  مي توانند براي ثبت اعتراضات خود به سامانه
مراجعه کنند. به گزارش فارس، ميدري گفت: تا به امروز پيگيري اعتراضات 
و عودت يارانه به خانواده ها با تأخير انجام مي شده اما پس از اين قطعًا با 
سرعت بيشتري به کار خود ادامه خواهيم داد. وي در خصوص يارانه افراد 
شاغل در خارج از کشور، گفت: در قانون مصوب شده ايرانيان مقيم خارج از 

کشور که در ساير کشورها کارگري مي کنند مي توانند يارانه دريافت کنند.

رئيس اداره مطالعات و تنظيم مقررات بانک مرکزي گفت: 
هر يک از زوجين در صورت تمايل مي توانند به جاي دريافت 
تسهيالت ٣ ميليون تومان وام به صورت نقدي، تسهيالت 

١٠ ميليون توماني کااليي دريافت کنند. 
خصوص  در  غني آبادي  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
اظهار  کاال  خريد  ميليوني   ١٠ ازدواج  تسهيالت  جزئيات 
کرد: اين تسهيالت از طريق بانک عرضه نمي شود بلکه 
به  بادوام داخلي  از طريق فروشندگان کاالهاي  اين مبلغ 
متقاضيان ارائه مي شود لذا بحث قيمت و نرخ بازپرداخت 
بايد در پايگاه اطالع رساني وزارت صنعت، معدن و   ... و 
تجارت اعالم شود. وي افزود: برهمين اساس مقرر شد که 
مشخصات تفصيلي اين موضوع در اين پايگاه ذکر شود اما 

طراحي نوع و شيوه کار بر عهده بانک مرکزي است. رئيس 
اداره مطالعات و تنظيم مقررات بانک مرکزي با بيان اينکه 
بانک در اين خصوص نقش عامليت دارد و تضمين کننده 
نرخ  در خصوص  گيرنده، گفت:  تسهيالت  اقساط  وصول 
معدن  وزارت صنعت،  توسط  بررسي  بايد  دريافتي  کارمزد 
نظر گرفتن، بحث  در  با  اتحاديه ها  با همکاري  تجارت  و 
کاالهاي بادوام هماهنگي صورت گيرد. وي در خصوص 
اين تسهيالت گفت: محاسبه سود  جزئيات سود دريافتي 
اين تسهيالت شايد روي قيمت کاال متبلور شود و با عدم 
دريافت سود از تسهيالت گيرنده، تفاوت آنچناني با قيمت 
کاال وجود نداشته باشد. غني آبادي در خصوص نقش بانک 
در اين روند توضيح داد: نقش بانک، تضمين کننده وصول 

اقساط تسهيالت است به نوعي بانک ضامن خريدار براي 
فروشندگان مي شود و در ازاي آن نيز کارمزد دريافت مي کند 
 و نرخ اين کارمزد که از سوي فروشنده به بانک پرداخت 
مي شود، توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. وي 
گفت: اگر قصوري از سوي تسهيالت گيرنده در خصوص 
بازپرداخت اقساط تسهيالت وجود داشته باشد مطمئنا بانک 
بايد پاسخگو باشد و اقساط را به فروشندگان پرداخت کند. 
وي افزود: از نظر من به دليل عدم وجود جذابيت امکان 
سوري سازي بسيار کم است. وي درباره زمان اجراي اين 
طرح گفت: اين به بانک ابالغ شده و از نظر ما اجرايي است 
اما شروع آن بايد از طريق فروشندگان صورت گيرد و آنها 

قراردادهاي عامليت با بانک هاي طرف خود منعقد کنند.

جزئيات تسهيالت 10 ميليون تومانى ازدواج 

وزير امور اقتصاد، روز واريز يارانه هاي نقدي 
براي دولت را «مصيبت عظما» توصيف کرد. به 
گزارش مهر، علي طيب نيا گفت: شب گذشته 
يارانه هاي نقدي واريز شد و چنين روزي براي 
ما «مصيب عظما» است، زيرا با اين شرايط 
را  ها  يارانه  نقدي  پرداخت هاي  بايد  درآمدي 

انجام دهيم و اين از مشکالت جدي ما در اين 
دولت بوده و هست. وي با اشاره به توفيقات 
تيم مذاکره کننده و حمايت آنها از حقوق حقه 
در  بار  اولين  براي  کرد:  تصريح  ايران،  ملت 
تاريخ، حقوق يک ملت را در غني سازي به 
رسميت شناختند و اميد است نتايج عملي آن 

نمايان شود و تحريم ها برداشته شود تا زمينه 
براي اصالح ساختار اقتصاد کشور و دستيابي 
به رشد اقتصادي پايدار فراهم گردد.طيب نيا 
خاطرنشان کرد: براي رسيدن به اين هدف و 
اينکه اشتباهات گذشته را دوباره مرتکب نشويم 
و استفاده درست از منابع کشور داشته باشيم 

بايد به يک فهم و درک مشترک از مشکالت و 
مسائل اقتصاد ايران برسيم.وي با تاکيد بر تبيين 
مشکالت اقتصاد ايران و ارائه راهکار درست 
مشترک  فهم  از  پس  کرد:  عنوان  آن،  براي 
نيازمند عزم مشترک هستيم و بايد به سمت 

رفع بيماري مزمن اقتصاد حرکت کنيم.

  روز واريز يارانه نقدى براى دولت «مصيبت عظما» است

نقش روابط عمومى در توسعه 
شركت هاى سرمايه گذارى

محسن دانشمند

از  متاثر  سازماني  هر  در  عمومي  روابط  کارکرد    
ماموريت هاي اصلي آن سازمان است و از اين رو بقاي 
شرکت هاي سرمايه گذاري به عنوان واسطه گر مالي 
سرمايه هاي مردم و سهامداران، بي شک وابسته به ميزان 
 اعتماد آنها و برنامه هاي آتي آن دارد. اين شرکت ها 
با جذب سرمايه حداکثري مردم مي توانند منابع مالي 
موردنياز براي شرکت هاي توليدي و صنعتي را فراهم 

نموده و به اصطالح در آنها سرمايه گذاري کنند. 
در اين چنين سازمانهايي که ايجاد اعتماد و رضايتمندي 
سهامداران آن که به عنوان مخاطبان اصلي سازمان ياد مي 
 شود، اهميت فراوان پيدا مي کند نقش روابط عمومي ها 
براي ايجاد و برقراري ارتباط، انجام مسئوليت اجتماعي 
کننده  تعيين  مشارکت  براي  محيطي  کردن  فراهم  و 
سهامداران، غيرقابل انکار است.  از اين رو با توجه به 
اينکه مقوله ارتباطات و روابط عمومي در اوضاع و احوال 
کنوني کشور (دوران پساتحريم) از اهميت ويژه برخوردار 
بتوانند  اينکه  براي  گذار  سرمايه  هاي  شرکت  است، 
نقش ارزنده در اقتصاد و توسعه پايدار کشور ايفا کنند 
مي بايست با بهره گيري از کارشناسان و متخصصان 
ارتباطات در پست هاي کليدي روابط عمومي، ميزان 
رسانه  از  مناسب  استفاده  و  عمومي  افکار  بر  نفوذ 
هاي ارتباط جمعي را باال برده و به پشتوانه فکري و 
تجربي اين مديران، نسبت به تجزيه و تحليل مسائل 
ارتباطي جهت  ارائه راه حل هاي  به  اقتصادي کشور 
جذب حداکثري از سوي سهامداران خود بهره بگيرند. 
 روابط عمومي با ارائه تاکتيک هاي ارتباطي و رسانه اي 
با انجام عمليات تحقيقاتي و برنامه ريزي شده مي تواند 
اهداف شرکت هاي سرمايه  به تسريع تحقق  نسبت 
گذاري در به ثمر رسيدن انتظارات سهامداران درخصوص 
بازده مورد انتظار و پرداخت سود در زمان مناسب، کسب 
باالترين بازده ممکن و بکارگيري تمام توان و استعداد به 
 منظور بهبود ارزش دارايي هاي در اختيار اين شرکت ها ، 
انتخاب بهينه قلمرو فعاليت هاي اقتصادي از ميان فرصت 
هاي جذاب در کشور ، خلق ارزش و ثروت در چارچوب 
 بازدهي نقدي و ارزش افزوده حاصل از سرمايه گذاري 
، فراهم آوردن زمينه سودآوري بلندمدت و پايدار براي 
سهامداران ، بکارگيري رويکردهاي دانش بنيان مبتني 
بر بين المللي شدن و توانمندسازي و توسعه سرمايه 
هاي انساني قدم هاي موثري بردارد . قابل ذکر است 
وظيفه مهم و غيرقابل انکار متخصصان روابط عمومي 
بيني مسائل و  شرکت هاي سرمايه گذاري در پيش 
شکل بخشيدن به رويدادهاي آينده است نه فقط روايت 
گري و گزارش آنچه اتفاق مي افتد يا مقابله با آنچه که 
پيش مي آيد. در حال حاضر شرکت هاي سرمايه گذاري 
براي دستيابي به سازماني پويا، چابک و پيشتاز در بازار 
سرمايه، به منظور ارتقاي اعتبار و حفظ اعتماد و وفاداري 
سهامداران و مخاطبان خود با درنظر گرفتن امکانات 
موجود در جهت جذب و بکارگيري سرمايه و نقدينگي 
بازار و معرفي شرکت متبوع خود ناگزير به بهره گيري 
از روشهاي نوين ارتباطي در قالب فعاليت هاي روابط 

عمومي پرداخته اند.(ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

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 مزروعى 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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mامــالك آسمــان

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

فروش ويژه فرهنگيان09159658659
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

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

 

 : پذيردشجو ميدانبدون كنكور دانشگاهي از بين دارندگان مدارك ديپلم و پيشدر رشته هاي ذيل  94مهر براي ترم تحصيلي 

 

 2559 كامپيوتر 1957 مكانيك خودرو
 1255  تأسيسات الكتريكي ساختمان –برق  3052 عمران

 2079 نقشه كشي صنعتي 1116 برق صنعتي –برق 

 1433 جوشكاري 1658 تأسيسات مكانيكي ساختمان –مكانيك 

 1520 آسانسور و پله برقي 1392 بازرسي جوش
 

 
تماس و يا به  09153621404و يا  056-32328711_12سب اطالعات بيشتر با شماره تلفن:جهت ك

 مراجعه نماييد.  www.sanjesh.org به نشانيسايت سازمان سنجش آموزش كشور 

 محترم شاغل انيدانشجو و كارمندان رفاه جهت) 20 تيلغا 14ساعت ( عصر نوبت در كالس ليتشكمزايا :   
   پرداخت وام تحصيلي -معافيت تحصيلي  -بدون محدوديت نوع ديپلم 

 دانشجويان برتر هر ترم تخفيف شهريه براي  -  تقسيط شهريه 
 برخورداري از وام ازدواج دانشجويي و عمره دانشجويي در طول زمان تحصيل

  ها و مراكز آموزش عاليادامه تحصيل در سطوح باالتر در ساير دانشگاه امكان
 ايوحرفههمزمان امكان اخذ مدارك مهارتي فني _ با همكاري اساتيد و مربيان مجرب فني و تخصصي كامالً محيطي در تحصيل

 هاي صنعتي دانشجويان در طول تحصيلحمايت از پروژه -اي حرفهوهاي مجهز مراكز فنياستفاده از كارگاه

 .شودانجام مي نيز نام اينترنتي در محل دانشگاهضمناً ثبت
 056-32328711_12تلفن: -روبروي مسجد حضرت ابوالفضل(ع) –بلوار مهر  -نشاني: بلوار صنعت و معدن

 كد رشته كد رشته

مزايده فروش محصول خرماى ايستگاه بررسى سازگارى نخيالت طبس

به استناد نامه شماره 16234/د مورخ 94/5/25 سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى، معاونت سازمان و مديريت جهاد كشاورزى شهرستان طبس در نظر دارد: محصول 
خرماى ايستگاه بررسى سازگارى نخيالت طبس واقع در بلوار امام رضا (ع) جنب دانشكده پرستارى را از طريق مزايده به فروش برساند. لذا متقاضيان خريد مى توانند جهت 
بازديد از باغ مذكور از تاريخ 94/5/25 لغايت 94/6/4 به مدت 10 روز در ساعات ادارى به آدرس ذيل مراجعه و براى حضور در جلسه مزايده ثبت نام نمايند در ضمن يادآور 

مى شود:
1- متقاضيان براى شركت در جلسه بايد حداكثر تا آخر وقت ادارى چهارشنبه 94/6/4 به امور مالى معاونت سازمان و مديريت جهاد كشاورزى طبس مراجعه و ثبت نام نمايند. 
2- جلسه مزايده پنجشنبه 94/6/5 راس ساعت 9 صبح به صورت حضورى و تنها با حضور ثبت نام شدگان در محل معاونت سازمان و مديريت جهاد كشاورزى طبس برگزار 

مى شود. قيمت پايه كارشناسى پس از شروع رسمى جلسه مزايده اعالم خواهد شد. 3- هزينه برداشت محصول به عهده برنده مزايده مى باشد.
 4- فروش كاالى كشاورزى به صورت نقدى بوده و برنده مزايده بايد كل مبلغ را به شماره حساب 2174202195007 بانك ملى مركزى پرداخت نمايد و فيش واريزى را به 
امور مالى اين معاونت تحويل نمايد. 5- برنده مزايده موظف خواهد بود محصول خرما را از تاريخ برنده شدن حداكثر به مدت 2 ماه (تا تاريخ 94/8/5) جمع آورى و از محل 
ايستگاه خارج نمايد. خريدار قبل و حين برداشت محصول هماهنگى الزم را با مسئول حراست معاونت به عمل آورد. 6- كليه شركت كنندگان در مزايده مى بايست نسبت به 
واريز مبلغ 40/000/000 ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده به حساب 2174202100005 سپرده هاى هزينه اى نزد بانك ملى مركزى واريز نمايند، سپرده برنده مزايده 
تا پايان دوره برداشت محصول نزد سازمان به منظور جلوگيرى از وارد آوردن هرگونه خسارت به درختان و تاسيسات ايستگاه باقى مانده ولى سپرده افرادى كه در مزايده برنده 

نشده اند به محض برگزارى مزايده مبلغ سپرده عودت داده خواهد شد. 
7- كليه خرماهاى باقى مانده روى درختان و زير آنها بايد توسط خريدار جمع آورى و از ايستگاه خارج گردد. 8- معاونت سازمان و مديريت جهاد كشاورزى شهرستان طبس 

مسئوليت هرگونه خسارت وارده به محصول خرما ناشى از شرايط جوى و حوادث غيرمترقبه را از خود سلب و حفظ و حراست از محصول خرما به عهده خريدار مى باشد.

معاونت سازمان و مديريت جهاد كشاورزى شهرستان طبس

نقش    بررسي  زمينه  همين  در  مقابل)  ستون  از  (ادامه 
 روابط عمومي ها در شرکت هاي سرمايه گذاري به عنوان 
اصلي ترين پل ارتباطي با سهامداران، مخاطبان و بازار 
هدف حائز اهميت بوده که از اين ميان مي توان به اين 
موارد اشاره کرد: - درگير بودن روابط عمومي در مديريت   
راهبردي شرکت هاي سرمايه گذاري- ماهيت مديريتي 
شدن  متمرکز  عمومي-  روابط  کارکرد  اي  مشاوره  و 
تمام فعاليت هاي مربوط به روابط عمومي در يک واحد 
مشخص - استفاده از مدل ارتباطي دو سويه متقارن 
فرهنگ  و  زمينه  بودن  مهيا  روابط عمومي-  در يک 
سازماني براي فعاليت روابط عمومي- تنوع و گوناگوني 
در بر عهده گرفتن نقش هاي روابط عمومي -استفاده از 
قابليتهاي متعدد فني و علمي- ارتباط مستقيم مديريت 
روابط  حرکت  سازمان-  ارشد  مدير  با  عمومي  روابط 

عمومي توجيه گرا به سمت روابط عمومي تحليل گرا.
بي شک روابط عمومي بيشترين امکان اثربخشي در 
سازمان  هاي  برنامه  و  تصميمات  اجراي  روند  بهبود 
در نقطه اي که تصميمات در آن اجرا مي شود را مي 
نقش  ايفاي  در  امر  واقعيت  گرچه  باشد.  داشته  تواند 
روابط عمومي نسبت به جايگاهي که عموما در چارت 
سازماني به باالترين مقام دستگاه ترسيم مي شود، به 
دور مانده است. البته گفتني است اين موضوع گاه به 
عدم آشنايي و صالحيت مديران روابط عمومي در آن 
جايگاه نيز بازمي گردد که خود نياز به تعمق و تامل 
بيشتر را بدنبال خواهد داشت؛ از همين رو ضرورت دارد 
با يک برنامه ريزي منسجم، نگارش شرح وظايف جديد 
سازماني براي روابط عمومي ها در اولويت قرار گرفته و 
ضمن آشنا نمودن مديران ارشد سازمان ها با وظايف و 
توانمندي هاي روابط عمومي، اين خالء براي هميشه از 

پيکر روابط عمومي رخت بربندد.



پيام شما  عمليات مرمت 300 كيلومتر از ايل راه هاى عشاير درميان آغاز شد 
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 27 مرداد 1394 * شماره 3295
از مأموران سخت كوش راهنمايى 3 با سالم و تشكر 

اينهمه  نيست  حيف  بگويم  خواستم  رانندگى.  و 
زحمات خود را با برخى تصميمات نادرست زير 
سؤال ببريد. ديروز دو بار به دليل نبستن كمربند در 
معابرى كه به جرأت مى توان گفت سرعت در آن را 
نمى توان به 30 كيلومتر هم رساند در كمين مأموران 
در  دوم  بار  و  رانندگى  در حين  اول  بار  گرفتار شدم. 
لحظه حركت خودرو. فقط يك سؤال دارم وقتى كه در 
همان روز به دليل سرعت باالى يك خودرو كه از كنار 
من در بلوار پيامبر اعظم مى گذشت جانم به خطر افتاد 
و حضور پليس را در اين مناطق پرخطر درك نكردم آيا 
مى توانم هضم كنم كه كمين مأموران براى كمربند 
در معابر شلوغ آن هم با چند اكيپ با خودرو و سرباز و 
... براى امنيت جانى من و شما است؟ يا آن روز، روز 

ويژه كمربند گيرى بود؟ پاسخ و قضاوت با شما...
915 ... 990
سالم. از شهردار و مديرعامل شركت گاز خواهشمنديم 
جليليان  محله  گاز  و  روشنايى  حال  به  فكرى 

واقع در بلوار صياد بردارند...
915…533
سالم آوا. اين قدر تو ستون پيام شما از دودزا بودن 
ماشين ها، آسفالت نداشتن جاده ها، مى گين ولى از 
بى غيرتى مردها هيچى نمى گين كه به راحتى 
بياد  وضع  اين  با  ناموسشان  دن  مى  اجازه 
بيرون آخه اسالم اينه؟ به خدا خجالت مى كشم برم 

بيرون ... خدا عاقبت همه رو بخير كنه...
915…313
مسئوالن  شما  لطفًا  را  اسالمى  بانكدارى  سالم. 
محترم تعريف كنيد. واقعاً مردم از اين بانكدارى 
وجود  آخرتى  آيا  آمدن.  تنگ  به  اسالمى  مثًال 
آيا  درنمياد  مردم  صداى  اينكه  خاطر  به  ندارد. 
انصاف است كه مسئوالن بانك ها سوء استفاده كنند 
گيرن.  بيچاره  مى  مردم  از  كه  از سودهاى كالنى 

مردم از سرناچارى مجبورن وام بگيرن...
917…417

ورودى  درباره  بگو  مسئوالن  به  لطفًا  آوا  سالم 
رجايى  انتهاى  آپارتمان  واحد  دويست 
بكنند.  فكرى  آبادگران  و  دارايى  واحدهاى 

شهردار عزيز هم به فكر باشد.
915…730
با عرض سالم خدمت مسئوالن مربوط به باالرفتن 
هزينه مجوز امالك تجارى آيا براى مالك توجيه 
گرفتن  براى  هزينه  همه  اين  دارد  اقتصادى 

يك مجوز به غير از هزينه ساخت؟
915…400

رئيس اداره امور عشايرى درميان گفت: عمليات مرمت 300 كيلومتر از ايل راه هاى عشاير درميان با اعتبار 300 ميليون ريال آغاز شد. 
نورى آهنگر  اظهاركرد: به مناسبت كوچ پاييزه عشاير كه 15 شهريورماه در شهرستان آغاز مى شود، عمليات مرمت ايل راه هاى عشاير 
آغاز شد. وى وسعت ايل راه هاى عشاير درميان را 500 كيلومتر عنوان كرد و گفت: از اين مقدار 300 كيلومتر براى كوچ قشالق عشاير 

مرمت مى شود. وى افزود: در زمينه مرمت ايل راه هاى عشاير با كمبود اعتبار مواجه هستيم.

خـروس جنگى
* رحيم زاده

ميدان «جنگ خروس» در يكى از روستاهاى نزديك شهرمان در بعضى 
از ايام خاص هفته، افراد زيادي را جذب خود مي كند! 

در اين ميدان انواع خروس هاي الري كه  همانند ورزشكاران حرفه اي 
فرش  يك  روى  و  شده  رينگ!  وارد  مي شوند  تربيت  مبارزه  روز  براي 
و  كنند  مى  مبارزه   هم  با  قدرت  سر  بر  جدال  براى  شده  پهن  كهنه 
شرط  بازار  يكديگر  با  خروس  دو  مبارزه  و  جنگ  هنگام  اينكه  جالب 
منقار روي  در  منقار  ابتدا  تر مي شود دو خروس  داغ  و  داغ  نيز  بندي 
مي شود.  آغاز  مرگ  تا  پيروزى  براي  مبارزه  سپس  و  گذاشته  رينگ 
و  هايشان  بال  با  گاه  كنند  مى  سپر  سينه  هم  مقابل  در  خروس  دو 
لحظاتى  كنند  مى  حمله  هم  به  پاها  پشت  خارهاى  و  منقار  با   گاه 
نمى گذرد كه سر و كله هر دو مملو از خون مى شود. هر دو گالدياتور 
در زورآزمايى قدرت نهايت تالش خود را به كار مى گيرند. دعوا باال مى 
گيرد آنقدر كه بارانى از پَر فضا را پر مى كند. در كشاكش قدرت يكى 
از دو حريف شديداً از ناحيه سر و چشم ها مجروح مى شود و در نهايت 

يكى از خروس ها پيروز مى شود.
مبارزه خروس ها تنها 10 تا 20 دقيقه طول مي كشد. اگرچه تمام خروس 
بازي ها به مرگ منجر نمي شود اما اين مبارزه مي تواند صدمات جسماني 
سختى را بر خروس وارد كند. معموًال افراد كه دور نشسته اند هيجان شان 
را روي مبلغي كه شرط بسته اند، تخليه مي كنند. دو صاحب خروس ها هم 

بيش از هر شخص ديگري به ميدان مبارزه نزديك هستند.

شرايط پرورش خروس الرى، آداب ويژه اى دارد

ابراهيم يكى از پرورش دهندگان خروس هاى جنگى است. وقتى از كارش 
مى گويد هيجان خاصى در كالمش موج مى زند. آنچنان از توانمندى هاى 

خروس هايش مى گويد كه انگار از قهرمانى صحبت مى كند.
دهد: مى  ادامه  و  داند  مى  زمستان  را  خروس ها  مبارزه  واقعي  فصل   او 
در اين روزهاي داغ تابستان خروس ها، به «لَك» مي روند و پَر ندارند و 
شرايط مبارزه خروس ها نيز  به اين سادگي ها مهيا نمي شود و آداب ويژه اي 
دارد. يكي اينكه روي زمين سفت و سخت سيمان و آسفالت نمي جنگند، 
دليلش اين است كه زود خسته مي شوند و از نفس مي افتند. يك يا دو تخته 

فرش روي چارچوبي پهن مي شود تا خروس ها در آنجا به مبارزه بپردازند.
شرف تاج نام خروسى است كه شديداً تحت تعليمات فشرده آماده سازى 
براى شركت در اولين مبارزه اش است. يك سر ترك و يك سر افغان 5 
دانگ  و پر بدن است  18 ماه سن دارد و تقريبًا براى جنگ آماده است 
فقط چند روز ديگر كار دارد تا به آمادگى كامل برسد. اين خروس از همه 

نظر تضمينى است و تا 600 هزار تومان مشترى دارد. 
سرى تكان داده و ادامه مى دهد: نمى فروشمش، ان شاء ا... امسال مى 
جنگد تا همه بشناسنش... همچنانكه با ابراهيم در حياط پشتى خانه كه 
مخصوص پرورش مرغ و خروس هاى الرى است گشتى مى زنيم به 
قفس بزرگى مى رسم كه «اعجوبه» در آن نگهدارى مى شود. به گفته 
ابراهيم اعجوبه يكى از بهترين و مرغوبترين مرغ هاى الرى است از 

نسل هاى اصلى و قديمى طوسى هاست..
در گوشه اى بيرون از قفس براى اعجوبه دان مى پاشد تا او را به بهانه 
دانه ها از قفس بيرون كشيده و بتوانيم تخم هاى الرى را از نزديك 
مشاهده كنيم. با دقت خاصى تخم مرغ هاى الرى را از آشيانه گرمى 

كه به همت معمارى مرغ مادر ساخته شده بيرون مى آورد و مى گويد: 
مرغ و خروس الرى عالى از نسل خوب به دست مى آيند و به طور كلى 
تاج الرى ها را به چند نوع معرفى مى كنند كه عبارتند از: تاج ميل، تاج 
مهر، تاج بادام، تاج تبر، تاج خسك، تاج سلطنتى و ... كه معروفترين آن 

تاج مهر و تاج ميل و تاج بادام به شمار مى آيد.

عشق خروس، تعظيم مى كند 

از  يكى  حضور  با  اى  لحظه  است  توضيح  حال  در  ابراهيم  همچنانكه 
بلند شده و دست به سينه به نشان تعظيم  از جا  خروس ها ناخودآگاه 
براى «سلطان» خم مى شود! اينجاست كه عمق عشقش به اين حيوانات 
را درك مى كنيم. وقتى از سلطان حرف مى زند برق عجيبى در نگاهش 
موج مى زند . جستى زده و سلطان را در دستانش مى گيرد و لحظاتى 
بعد اين «سلطان» است كه مانند يك حيوان رام خانگى بر روى زانوهاى 
ابراهيم آرام گرفته است. ابراهيم با عالقه خاصى دانه هاى مخصوص را 

در كف دست خود ريخته و سلطان نيز بى درنگ نوك مى زند.
ابراهيم از سلطان زندگى اش مى گويد: 6 سال سن دارد از 7 ماهگى 
از اصيل ترين و بهترين  كار بدنسازى اش را خودم شروع كردم يكى 

خروس هايم است. 

خروس جنگى مانند بوكسر است!

به گفته ابراهيم سلطان مانند يك بوكسر است و براى حضور در رينگ 
نبرد به تمرينات مستمر و مداوم روزانه نياز دارد و در ميوه و سبزيجات 
گندم شسته شده، تخم مرغ آب پز بعد از آخرين وعده غذا و در شب هم 

تعدادى مغز بادام و كشمش، مغز پسته و گردو جزو وعده هاى اصلى 
آمادگى حيوان است و ماساژ دادن گردن، بال ها، سينه، پهلوها(زير بال) 
و پاها از تمرينات اصلى و روزمره است كه باعث آرامش و جريان بهتر 
خون در بدن حيوان مى شود.  ابراهيم تند تند از خصوصيات سلطان مى 
گويد: 6 دانگ است. رو زن قدرى است و بد چوب و باال جنگ است. 

خار زنى باال دارد  و از شگرد عالى برخوردار است ...
كمى كه هيجاناتش فروكش مى كند ادامه مى دهد: اكثر اوقات براى 
كارم سلطان  و عشق  اميد  تمام  روم.  و گرگان مى  زاهدان  به  مسابقه 
است. يادم نمى آيد تا به حال در برابر حريفى كم آورده باشد و اگر در 
مبارزه اى احساس كنم با حريف قدرتر از خودش شاخ شده به هر قيمتى 

باشد او را از مسابقه بيرون مى كشم ...

عشق يا شرط بندى؟

اكثر  است.  هاينامطلوب  سرگرمى  و  تفريحات  از  يكى  بازى  خروس 
از اين راه كسب درآمد مى كنند. يعنى خروس كه  بازها حتى  خروس 
بيشتر با نام الرى مى شناسيم با خروس الرى ديگرى به ميدان جنگ 
مى فرستند. در اين ميدان صاحبان دو خروس شرط بندى مى كنند و 

خروسى كه در نبرد از پا درآيد بازنده محسوب مى شود.
اينكه  از  قبل  و  كند  قبول  را  خود  خروس  باخت  شود  تسليم  يكي  تا 
مى  تماشا  را  كه جنگ  اى هستند  عده  ها شروع شود،  جنگ خروس 
كنند و بر روى يكى از دو خروس شرط بندى مى كنند. از اين طريق 
يا  و  تفريح  براى  انسان  كه  زشت  بازى  اين  كنند.  مي  درآمد  كسب  
براي به دست آوردن پول به راه مى اندازد، اين نبرد حتمًا يك قربانى 
 خواهد داشت زيرا خروس ها تا آخرين نفس به جنگيدن ادامه مى دهند. 

«به قصد كشت يكديگر را مى زنند» و كمتر ديده شده كه يكى از آنها، 
پا به فرار بگذارند. اگر خروس ها جنگ را تمام نكنند صاحبان اين دو 
 خروس سر لج و لج بازي جنگ را تا آخر مي گذارند تا يكى از خروس ها
از پا بيفتد. خروس بازنده گاهى به دست صاحب خود كشته مى شود. 

هر چند عده اى از افراد پرورش مرغ و خروس الرى را نوعى بازى از 
روى عالقه تلقى مى كنند اما دعوا و جدال دو حيوانى به قيمت آسيب 
ديدن و حتى جان يكى از آنها همراه است از منظر اخالق و جامعه كارى 

ناپسند و بيهوده است. 
شرط بندى هاى ميليونى با خروس هاى جنگى، جنگ خروس ها و مبارزه 
تا پاى جان از جمله منزجر كننده ترين اتفاق هاى است كه عليرغم غير 

قانونى بودن گاهاً در گوشه كنار شهرها و روستاها اتفاق مى افتد.

نهى جدال حيوانات در دين اسالم 

تا آنجاكه حتى در دين اسالم درگير كردن حيوانات با هم مانند خروس، 
قوچ، سگ و غيره به شدت نهى شده است  و پيامبر اسالم  درگير كردن 

حيوانات با هم را مكروه دانسته مگر در سگ هاى شكارى... 
حيوانات  كردن  درگير  درباره  (ع)  صادق  امام  از  گويد:  مى   ابوعباس 
موارد  همه  در  عمل  اين  فرمود:  پاسخ  در  امام  پرسيدم.  يكديگر   با 
به  ظلم  مايه  كار  اين  اگر  البته  ها.  سگ  ميان  در  مگر  است   مكروه 

حيوان شود، حرام است.
معنا!  آنها  صاحبان  زندگى  به  كه  خروس ها  خونين  جنگ  داستان 
مى بخشد، داستان عجيب و غمبارى است اما پاسخ به اينكه آيا معنايى 
كه قيمتش فدا كردن جان حيوانات بى گناه باشد، معنايى ارزشمند است، 

خود داستان ديگرى است.

جوابيه هاى شهردارى بيرجند  
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -1
پيام شما مورخ 94/04/22 درباره «ساخت مسجد در 
پارك خانواده» به استحضار مى رساند: اين موضوع 
در حيطه اختيارات سازمان پارك ها نمى باشد و نياز 

به مصوبه شوراى اسالمى شهر دارد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -2
تابلوى  «عوارض  درباره  مورخ 94/04/30  شما  پيام 
تبليغاتى سر در مغازه ها» به استحضار مى رساند : 
با توجه به تخفيف 4/5 متر براى تابلوهاى شناسايى 
صنوف كسبه در سردر مغازه ها؛ تابلوهاى زير 4/5 
متر معاف از عوارض مى باشند و عوارض تابلوها در 

بيرجند كمتر از شهرهاى هم طراز مى باشد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -3
پيام شما مورخ 94/05/08 درباره «آسفالت خيابان امام 
خمينى (ره) 13» به استحضار مى رساند: محل مذكور 
تحويل شهردارى نشده است لذا شهروندان گرامى به 

مجرى مربوطه (بنياد مسكن) مراجعه نمايند.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

مبارزه خونين در گوشه و كنار شهر براى تفريح و شرط بندى

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

دعوت مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده
 شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان طبس (سهامى خاص)

 ثبت شده به شماره 1114 و شناسه ملى 14003999025

به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان طبس (سهامى خاص) مى رساند: 
جلسه مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت مذكور ، دوشنبه 94/6/9 به ترتيب در ساعات 9 و 10 صبح در 

محل سالن اجتماعات معاونت سازمان و مديريت جهاد كشاورزى شهرستان طبس برگزار مى گردد.
الف: دستور جلسه مجمع عادى: استماع گزارش هيئت مديره شركت در خصوص عملكرد شركت - بررسى و تصويب اصالحيه 
بودجه سال مالى منتهى به 31 شهريور سال 94- بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى هيئت مديره شركت براى سال مالى منتهى 

به 31 شهريور 1395
ضمنا گزارش اصالحيه بودجه و بودجه پيشنهادى سال آينده جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده مى باشد.

ب: دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده: قرائت گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى شركت در خصوص افزايش سرمايه  
بررسى و تصويب افزايش سرمايه - بررسى و تصويب نقل و انتقال سهام

هيئت مديره

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

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

بلوار صنعـت و معـدن (5)

دعـوت به همكـارى 
نمايندگى رسمى 3043 بيمه كارآفرين با كادرى مجرب براى تكميل كادر 

فروش خود از طريق مصاحبه حضورى دعوت به همكارى مى نمايد. 
شرايط الزم : 1- روابط عمومى باال و فن بيان قوى 

 2- حداقل مدرك تحصيلى فوق ديپلم 
  3- حداكثر سن 45 سال 

به متقاضيان پس از طى دوره آموزشى و جذب در شركت حقوق ثابت و 
پاداش فروش تعلق خواهد گرفت. 

متقاضيان مى توانند از 9 صبح الى 12 ظهر با در دست داشتن مدارك و 
رزومه كارى به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. 
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آگهى دعوت به افراز
نظر به اين كه آقاى نادر مالكى به وكالت از طرف خانم ها زهرا، بى بى عاليه، طوبى شهرت همگى زجاجى فرزندان مرحوم سيد عليرضا زجاجى تعدادى از مالكين مشاعى پالك 2 فرعى از 1404- اصلى واقع در بخش 2 بيرجند مى باشد و تقاضاى 
افراز حصه مشاعى خود را در پالك مذكور نموده اند لذا به كليه مالكين مشاعى پالك مرقوم اخطار مى گردد كه عمليات افرازى ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 94/5/29 با حضور نماينده و نقشه بردار اين اداره به عمل خواهد آمد و عدم حضور 

مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد. ضمنا متعاقبا نقشه و صورت مجلس افرازى به اطالع مالكين مشاعى خواهد رسيد.
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اين كه آقاى محمدحسين وسيله كار به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى 
خواستار صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعى است كه سند مالكيت دو سهم 

مشاع از 250 سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 452 فرعى از شماره 345- اصلى واقع در بخش 2 شهرستان بيرجند 
كه متعلق به وى مى باشد به علت نامعلومى مفقود شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت اوليه ذيل ثبت 
35513 صفحه 557 دفتر امالك جلد 222 به نام غالمرضا خراشادى زاده ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده، سپس 
مع الواسطه برابر سند رسمى 65482-1383/11/25 دفترخانه 4 بيرجند به متقاضى (محمدحسين وسيله كار) انتقال گرديده 
كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. عليهذا چنانچه كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام 
داده مراتب را به اين اداره اعالم فرمايند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهى مذكور سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر 

مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار: 94/5/27
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

 رفع نم زدگى و عايق بندى
  سرويس بهداشتى ، حمام

  تراس و پشت بام ، عايق بندى
  تخصيص استخر و منابع آب
  و جلوگيرى از هدر رفت آب

اجراى جايگزين ايزوگام
32238568 - 09155628497

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك



كه  و الين  آپ  واتس  وايبر،  مانند  اجتماعى   شبكه هاى 
و  مى شود  پيدا  افراد  بيشتر  همراه  گوشى هاى  در  امروزه 
هركدام در گروه هاى متعدد عضويت دارند. اين شبكه ها 
هروز در حال گسترش هستند، اما كاربران اين شبكه ها 

هر روز بيشتر از ديروز احساس تنهايى مى كند.
گويى فضاى مجازى ما را از دنياى واقعى دور كرده و به 
سمت خود مى برد، فضايى كه بى حس بوده و هيچ حسى و 
حالى نسبت به ما و اطرافيان مان ندارد. در بيشتر مهمانى ها 
ديگر كمتر كسى پيدا مى شود كه گوشى به دست نباشد، 
حتى در يك خانواده و جمع دو نفر از طريق شبكه هاى 
اجتماعى براى يكديگر پيام مى فرستند.اين روز ها وجود 
اينترنت در منزل جز ملزومات محسوب مى شود و در هر 
خانه اى اينترنت بر پا است. شبكه هاى اجتماعى تشكيل 
شده مكانى است كه ابراز احساساتمان را با شكلك ها بيان 
مى كنيم، حرف هايمان را با گذاشتن كامنت در زير پستها 
به طرف  با اليك كردن  به گوش يكديگر مى رسانيم و 
مقابل مان مى فهمانيم كه پست شما را دوست داريم.ديگر 
كسى براى تبريك تولد به منزل دوست و يا آشناى خود 
نمى رود، براى احوالپرسى و بسيارى از كارهاى ديگر تنها 
واتس   وايبر،  گروه هاى  مى كنيم.در  برقرار  ارتباط  پيام  با 
جمع  هم  دور  افراد  كلى  ديگر  شبكه هاى  و  الين  آپ، 
شده اند و هر وقت كه يك تجربه جديد كسب مى كنيم 
مى  اشتراك  به  دوستانمان  با  و  مى گيريم  عكس  آن  از 
هم  به  بامزه  مطالب  كردنشان  خوشحال  براى  گذاريم، 
ارسال مى كنيم، دوستانى كه امكان دارد به جز چند نفر 

بقيه آنها را يكبار هم نديده باشيم.
شهر كدام  در  نيست  معلوم  كه  مجازى مان  دوستان   با 

حرف  آنها  با  مى كنيم  برقرار  ارتباط  هستند  مكان  و 
مى زنيم، از شخصيت و كار هايمان مى گويم و در مقابل 
هم دوستمان از خود، خانواده، تحصيالت، شغل  مى گويد 
و ما را جذب خود مى كند، حرف هاى كه مشخص نيست 

كدام يك از آنها صحت داشته باشد.

شبكه هاى اجتماعى و تهديد سالمت روانى

فتاى  پليس  رييس  حسينى  غالمرضا  سيد  سرهنگ 
راه اندازى  گفت:  ايسنا  با  گفت و گو  در  جنوبى  خراسان 
شبكه هاى اجتماعى منجر به اين شده كه خانواده ها از هم 
دور شوند، حتى ممكن است خانواده ها به صورت صورى 
و ظاهرى دور هم جمع شوند، اما در   همان جمع نيز افراد 
خانواده هركدام توجه شان به گوشى يا تبلت هايشان است.

وى افزود: استفاده بى مورد و شديد از شبكه هاى اجتماعى 
تأثيرات بدى بر سالمت عمومى روان و جسم دارد. رئيس 
پليس فتاى خراسان جنوبى گفت: هر چقدر فرد بيشتر از 
فعاليت هاى  در  بيشتر  كند،  استفاده  اجتماعى  شبكه هاى 
روزمره دچار حس منفى بافى و افسردگى شده، همچنين 
اين افراد به مرور زمان، دچار نوعى از نارضايتى كلى از 
زندگى خود مى شوند. حسينى اظهار كرد: مضرات استفاده 
افسردگى،  شامل؛  اجتماعى   شبكه هاى  از  اندازه  از  بيش 
انزوا، نا  امنى است. وى تصريح كرد: در حالى كه نمى توان 
جديد اجتماعى  شبكه هاى  از  درست  استفاده  فوايد   از 

 بر روى تلفن همراه چشم پوشى كرد، اين نكته را همواره 
موقع  به  بايد  اجتماعى  شبكه هاى  از  كه  داشت  ياد  به 
گفت:  جنوبى  خراسان  فتاى  پليس  رئيس  شود.  استفاده 
ارتباط  شما  نوجوان  و  كودك  با  كه  افرادى  به  نسبت 
تلفنى دارند، حساس باشيد و اجازه ندهيد هر فردى با او 
تماس تلفنى برقرار كند، يا با استفاده از فناورى هاى نوين 

گوشى هاى هوشمند با او در ارتباط باشد.
حسينى افزود: از محتويات گوشى فرزند كم سن و سال 
اجازه ندهيد كه هر محتواى  باشيد و  خود آگاهى داشته 
صوتى و تصويرى كه دوست داشت در اختيار داشته باشد.

وى ادامه داد: به كودك و نوجوان بايد آموخت كه ارتباط 
با گفت و گوى  فرقى  اجتماعى، هيچ  از طريق شبكه هاى 
ندارد. خيابان  در  نا شناس  و  غريبه  فرد  يك  با  حضورى 
به  بايد  كرد:  اظهار  جنوبى  خراسان  فتاى  پليس  رييس 
فرزندان آموخت كه اطالعات شخصى و خانوادگى را از 

طريق گوشى هاى هوشمند در اختيار عموم قرار ندهند.
حسينى گفت: مراقب باشيد كه كودك و نوجوان شما با 

افراد غريبه اى كه در شبكه هاى اجتماعى با او آشنا شده 
است، مالقات حضورى ترتيب ندهد.

سرگرمى هاى سالم و معقول
 در فضاى حقيقى براى خانواده ايجاد كنيم

دانشگاه  دانشجويى  ـ  فرهنگى  معاون  دستجردى،  رضا 
سالم  بايد سرگرمى هاى  نيز گفت:  بيرجند  پزشكى  علوم 
ايجاد  خانواده  و  خود  براى  حقيقى  فضاى  در  معقول  و 
كنيم، چرا كه وقتى هيچ سرگرمى نداشته باشيم حضور در 

فضاى مجازى برايمان شكل سرگرمى پيدا خواهد كرد و 
زمان زيادى را درگير آن خواهيم بود.

موجب  مجازى  فضاى  از  افراطى  استفاده  افزود:  وى 
افراد  از  است  جمع  در  كه  زمانى  در  حتى  فرد  مى شود 
تلفن  اجتماعى  شبكه هاى  در  غرق  و  گرفته  فاصله 
 همراه شود كه اين نوع رفتار كم كم تنهايى اجتماعى را 

به وجود مى آورد.
دستجردى افزود: بخشى از افرادى كه به صورت افراطى 
از شبكه هاى اجتماعى تلفن همراه استفاده مى كنند، ميل 
به ارتباطاتى دارند كه در فضاى حقيقى نمى توانند آن را 
تجربه كنند. معاون فرهنگى ـ دانشجويى دانشگاه علوم 
پزشكى بيرجند  اظهار كرد: در دوران نوجوانى و جوانى 
ميل به ارتباط با جنس مخالف در افراد وجود دارد و وقتى 
در فضاى واقعى نمى توانند آن را به داليل مختلف مثًال 
طريق  از  مى كند  تالش  كنند،  تجربه  خانوادگى  شرايط 

فضاى مجازى اين ارتباطات را داشته باشد.
به صورت  كه  افرادى  از  ديگرى  عده  گفت:  دستجردى 

افرادى از شبكه هاى اجتماعى استفاده مى كنند، اشخاصى 
منزوى و كم رو هستند كه قادر نيستند در فضاى واقعى 
با  افراد تعامل برقرار كنند و از اين رو براى ارتباط برقرار 
مى روند. مجازى  فضاى  سمت  به  ديگران  با  كردن 

مجازى  فضاى  از  افراطى  استفاده  افزود:  دستجردى 
از  زمانى كه در جمع است  موجب مى شود فرد حتى در 
تلفن  اجتماعى  در شبكه هاى  و غرق  گرفته  فاصله  افراد 
همراه شود كه اين نوع رفتار، تنهايى اجتماعى را به وجود 
با  ارتباط  گفته ها  اين  تمام  البته  كرد:  اظهار  مى آورد.وى 
تلفن  از شبكه هاى مجازى  به صورت منطقى  كسانى كه 
از  برخى  داليل  كه  چرا  نيست  مى كنند،  استفاده  همراه 

افراد براى وارد شدن به فضاى مجازى منطقى است.

از هم گسستگى خانواده ؛ 
پيامد منفى فضاى مجازى

مريم مهرور معاون امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان 
خراسان جنوبى نيز گفت: كاهش احساسات و عواطف، از 
هم گسستگى خانواده ها  از جمله تبعات منفى فضاهاى 

مجازى است.
با  آن  و گره خوردن  فناورى  و  افزود: گسترش علوم  وى 
انكار و  قابل  امرى است غير  نيازهاى آن  زندگى بشر و 
آسايش  و  آرامش  راستاى  در  علوم  گسترش  اين  اينكه 
انسان ايجاد شده است. مهرور ادامه داد: فضاى مجازى 
به دليل ويژگى هايى از جمله سرعت، جذابيت، تنوع، دامنه 
با  كه  است  پرطرفدار  بودن  پنهان  و  باال  حجم  انتشار، 
شناسايى درست فرصت ها و استفاده درست و برنامه ريزى 

صحيح مى توان ميزان تهديدهاى آن را كاهش داد.
خراسان  جوانان  و  ورزش  كل  اداره  جوانان  امور  معاون 
اجتماعى،  و  فردى  جنبه هاى  در  آموزش  گفت:  جنوبى 
جمله  از  مناسب  خدمات  ارائه  زندگى،  كيفيت  ارتقاى 
درست  استفاده  در صورت  مى توان  كه  است  مثبتى  آثار 
آسيب هاى  افزايش  مانع  و  برد  بهره  مجازى  فضاى  از 
اجتماعى شد.مهرور خاطرنشان كرد: كاهش احساسات و 
عواطف، از هم گسستگى خانواده ها، دور شدن جوانان از 
منفى  تبعات  از جمله  آشنايان  و  با دوستان  هم صحبتى 

فضاهاى مجازى است كه جوانان درگير آن شده اند.
اين روزها تعداد زيادى از فضاى مجازى استفاده مى كنند 
بسيارى  زندگى  هستند،  عضو  اجتماعى  شبكه هاى  در  و 
را  زمان  كه  شبكه هايى  مى شود،  سپرى  شبكه ها  اين  با 

به يغما مى برد.

تنهايى اجتماعى، محصول استفاده افراطى از شبكه هاى مجازى

كشف و جمع آورى تعداد 9 عدد تله مخصوص كبك گيرى در منطقه حفاظت شده 
تعداد 9 عدد تله كبك گيرى در منطقه حفاظت شده شاسكوه شهرستان زيركوه كشف و جمع آورى شد. مرتضى خيرى رئيس نمايندگى 
حفاظت محيط زيست شهرستان زيركوه با اعالم اين خبر گفت: ماموران يگان حفاظت محيط زيست شهرستان حين گشت و كنترل اجراى 
مقررات شكار و صيد در منطقه حفاظت شده شاسكوه موفق به كشف و جمع آورى تعداد 9 عدد تله مخصوص كبك گيرى شدند. 4 كتابخانه و كتابخوانى
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از بى رونقى كتابخانه ها 
تا كتاب هايى كه خاك مى خورند

اين روزها ديگر كتابخانه ها داراى نشاط و شور و حال 
مطالعه نيست  و ممكن است هفته و ماهى بگذرد و 

فردى روى صندلى كتابخانه ننشيند.
شاهد  امتحانات  ايام  در  تنها  كتابخانه ها  متأسفانه 
حضور افراد كتابخوان است و با تمام شدن امتحانات 
و تعطيلى دانشگاه و مدارس، گويى ديگر بايد كتابخانه 

هم تعطيل شود.
صادقى يكى از مراجعه كنندگان به كتابخانه در گفتگو 
با خاورستان، اظهار كرد: اين روزها ديگر كمتر كسى 
به سراغ كتاب خواندن مى رود و متأسفانه سرانه مطالعه 

پايين است.
وى افزود: زمان شلوغى كتابخانه در ايام خاصى است 
و كمتر شخصى است كه وقت بگذارد تا به كتابخانه 

براى مطالعه بيايد.اين مراجعه كننده با بيان اينكه افراد 
اگر ارزش كتاب را بدانند، مطمئنا از آن جدا نخواهند 
شد، گفت: متأسفانه اين روزها افراد مشغول بازى با 
گوشى هاى موبايل شده اند و وقت خود را به بطالت 
مى گذارند. صادقى تصريح كرد: به نظر من در زمان 
كتاب خواندن، مطلب به صورت جالبى در ذهن و جان 
ميزان  بر  شگرفى  تأثير  و  مى كند  پيدا  رسوخ  انسان 
خانه هاى همه  در  داد:  ادامه  دارد. وى  انسان  آگاهى 
كتاب هايى وجود دارد كه حتى يك بار خوانده نشده 
است و خاك مى خورند. محمدرضا رضايى، مدير كل 
كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبى، اظهار كرد: در 
عضو  استان،  جمعيت  از  درصد   7 حدود  حاضر  حال 
هستند  كتابخانه ها  كل  اداره  عمومى  كتابخانه هاى 
استان  از  بعد  جنوبى  خراسان  استان  اين حيث،  از  و 
يزد در جايگاه دوم كشور قرار دارد؛ اما بر طبق سند 
چشم انداز نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور، در افق 
استان  جمعيت  درصد   35 حدود  مى بايست   1404
داد:  ادامه  شوند.وى  عضو  عمومى  كتابخانه هاى  در 
جمعيت  درصد   7,11 عبارتى  به  نفر   54 و  هزار   52
استان عضو كتابخانه ها هستند كه از اين نظر خراسان 
جنوبى، رتبه دوم كشورى را در خصوص اعضا و به 
كتابخانه هاى  كل  دارد.مدير  استان  جمعيت  نسبت 
عمومى خراسان جنوبى به مشكالت حوزه كتابخانه ها 
اشاره كرد و گفت: كمبود فضاهاى كتابخانه اى، غير 
كمبود  و  ها  كتابخانه  ساختمان هاى  بودن  استاندارد 

تجهيزات كتابخانه اى از جمله اين مشكالت است.

محيط زيست 

در سال هاى اخير غلظت گردوغبار
 در استان به حد هشدار رسيده است

خراسان جنوبى  زيست  محيط  كل  اداره  فنى  معاون 
گفت: مؤلفه هاى بسيار زيادى در تشديد و گسترش 
گردوغبار نقش آفرينى مى كندد كه مستلزم رديف هاى 

اعتبارى مستمر بصورت ساالنه و هدفمند است.

مهندس اله پور، معاون فنى اداره كل محيط زيست در 
با خاورستان، اظهار كرد: گردوغبارهاى اخير  گفتگو 
در شهرستان هاى جنوبى استان، تأثيرپذير از بادهاى 
120 روزه سيستان و بلوچستان است كه از سمت هند 
و افغانستان وارد كشورمان شده و مناطق جنوب شرق 

و شرق را متأثر از حضور خود مى گرداند.
كوير  دشت  بين  خراسان جنوبى  كرد:  تصريح  وى 
براى  طرفى  از  كه  است  گرديده  واقع  لوت  كوير  و 
جذب گردشگران جاذبه محسوب مى شود و از طرف 
دافعه موجب  شديد  گردوغبارهاى  سبب  به   ديگر 

گرديده است.
خراسان جنوبى  زيست  محيط  كل  اداره  فنى  معاون 
افزود: بارش هاى كم،خشكسالى هاى متوالى، فقرمرتع 
و پوشش گياهى و نيز برخى ساخت وسازهاى عمرانى 
و حفر شيار جهت كاربرى زراعى به تسريع فرسايش 
خاك در سطح استان دامن زده وموجب تشديد گرد و 

غبارهاى معمول گرديده است.
ميليون   15 وسعت  مجموع  از  كرد:  اضافه  اله پور 
پوشش  فقر  دچار  آن  درصد   92 استان،  هكتارى 
گياهى است و 3 ميليون هكتار تحت فرسايش خاكى 
است كه طبق آمار اداره كل منابع طبيعى استان در 

30 كانون بحران، ايجاد منشأ گردوغبار كرده است.
خراسان جنوبى،7  از 11شهرستان  اينكه  بيان  با  وى 
شهرستان با اين مشكل مواجه بوده اند و با اشاره به 
اينكه مهار اين پديده نيازمند برنامه هاى درازمدت و 
ادارات و نهادهاى مرتبط مى باشد،  مشاركت تمامى 
اظهار كرد: از كاشت بذر و گونه هاى گياهى گرفته تا 
عمليات حفاظتى و آبخيزدارى مراتع به طور مستمر 

در روند بهبود اين مهم مى تواند مؤثر واقع شود. 

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

به شيرينى سراى بيرجند 
بياييد و پذيرايى شويد

ابتداى خيابان معلم 
 جنب بانك سپه

بيمه  سينا  نمايندگى  قرشى  فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

از كماالت اختصاصى انسان، احسان است. اين موهبت عظمى كه آيت كبراى الهى است، مختص خداوند سبحان و انسان است و بهاى هر انسان 
به اندازه احسان اوست.

 موسسه خيريه آبشار عاطفه ها با بدرقه دعاى خير شما مردم شريف در راستاى گسترش احسان و نيكوكارى و مساعدت از مستمندان، ايتام
 دانش آموزان مستعد، بيماران و ... دست در دست شما و با چشمانى منتظر، قدرت و نعمت الهى را به تماشاى تامل و تفكر در بخشش اليزال خداوندى 

به دست نيكوكارانى چون شما گذاشته است.
انديشه اى در كمك به  با مشاركت و معاضدت مالى، معنوى و  با همت و حميت وسيع و وثيق  الهى  از فيض اليتناهى  با بهره گيرى   از اين كه 
موسسه خيريه آبشار عاطفه ها با تعميق شناخت آثار خيرات و بركات احسان و نيكوكارى، با حس همسويى و همگرايى، سخاوتمندانه و كريمانه اهتمام 

ورزيديد؛ سپاسگزارى نموده و به شكرانه اين توفيق الهى و به پاس اين عمل صالح و پسنديده، با تكيه بر اشاعه و توسعه اين كار خداپسندانه
 آرزو داريم توفيق رفيق طريق تكامل معنوى و معرفتى شما گردد و اين الگوى بايسته در سطح جامعه تعميم و تكثير يابد. ان شاا...

به دعا آمده ام هم به دعا دست برآر               كه وفا با تو قرين باد و خدا ياور ما
لطفا كمك هاى نقدى خود را از طريق شماره حساب ذيل مبذول نماييد.

شماره حساب: 0106760157007  (بانك ملى)
شماره كارت: 6063731011719102 (بانك مهر ايران)

آدرس: انتهاى خيابان حكيم نزارى - روبروى بانك مهر ايران-  طبقه فوقانى صندوق انصار المهدى (عج)

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
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ايزوگام   شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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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

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت



سه شنبه *27 مرداد 1394 * شماره 3295 

از قديم گفته اند «وقت طالست»

 پس طال را تنها با طال معاوضه كنيد! استفاده فزاينده از 
انواع رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى براى ارتباط، كسب 
اطالع و تفريح از سبك و سياق روزمره افراد موفق به 
مدرن  دنياى  ابزارهاى  اين  ندهيد  اجازه  است.  دور 
شما را از مسير موفقيت به جاده هاى خاكى منحرف 
 كنند. ويدئوهاى جذاب، تازه ترين پست هاى دوستان، 
كه  ديگر  برخط  جاذبه  هزاران  و  آنالين  هاى   بازى 
مى تواند به خوبى شما را سرگرم كند! بهتر است از يك 
زمان سنج استفاده كنيد و ببينيد چقدر از وقت تان را 
براى اين امور صرف مى كنيد. مى توانيد با اختصاص 
زمان مشخص از دنياى آنالين بهينه استفاده كنيد تا 
زمان بيشترى براى تمركز بر امور مهم داشته باشيد. 
مغز خود را مشابه يك مزرعه فرض كنيد. اگر تا كنون 
خالقيت و موفقيت را از آن برداشت مى كرديد، به زودى 
مزرعه تان تهى مى شود و دور نيست كه به خشكسالى 

گرفتار شويد. 

الزمه قضاوت، شكيبايى به هنگام شنيدن، 
انديشيدن به هنگام گفتن، بينش به هنگام 
رسيدگى و بيطرفى به هنگام قضاوت است.

شمارم توگوشيت 
تارعنكبوت گرفته

(طرح خجالت دادن بى وفاها)

شوق غالب شد و وجدم به خرابات افتاد
 الجرم ولوله در خلق به يكبار افتاد

حكيم نزارى

تنها يك خير وجود دارد كه نام آن، 
دانش است و تنها يك شر وجود دارد 

كه نام آن، نادانى است.

هيچ كس نمى داند، شايد مرگى كه از 
او چون دشمنى سخت و زيانكار مى گريزند، 

براستى، ره آوردى بزرگ است. 

اين  به  پيش  از  بيش  افراد  امروز،  ديجيتال  دنياى  در 
از استفاده  با  چطور  كه  اند  شده  مند  عالقه   موضوع 

شيوه هاى نوآورانه از نظر مالى به موفقيت دست يابند 
اين  در  دهند.  تغيير  نحو  بهترين  به  را  شان  زندگى  و 
 مقاله كوشيده ايم 7 نكته طاليى كه افراد موفق به كار 
بسته اند را با هم مرور كنيم، به اين اميد كه بتوانيم در 

آينده نزديك به اهداف مالى مورد نظر دست يابيم.

1. از قيد و بند زمان خارج شويد
اگر تمام آنچه كه انجام مى دهيد آن است كه بر عدد 
ريالى كه در قبال هر ساعت دريافت مى كنيد متمركز 
شويد، براى تمام عمر بايد حسرت بخوريد. بياييد درسى 
كه تيم فريس (Tim Ferriss) گرفته را با هم مرور 
كنيم؛ «4 ساعت در هفته» را به خود اختصاص دهيد و 
با خود فكر كنيد با انجام چه كارى مى توانيد بهترين 
دريافتى را در اين مدت داشته باشيد. يعنى ترغيب شويد 
كار كردن طوالنى فكر كنيد، كارى  به  اينكه  به جاى 

انجام دهيد كه هوشمندانه باشد.

2. از ترغيب خود غافل نشويد
راستش را بخواهيد، تا وقتى كه از خود و كارى كه از 
نزنيد،  يا خدمات خود) حرفى  آيد (كاال  بر مى  دستتان 
نمى توانيد به جامعه اى از مشتريان دست پيدا كنيد. شايد 

گاهى صحبت كردن در اين باره سختتان باشد، اما چه 
بخواهيد و چه نخواهيد اين مورد بخش مهمى از كسب 
و كارتان است. از شبكه هاى اجتماعى، تبليغات محلى و 
ديگر روش هاى بازاريابى براى ترويج خود كمك بگيريد. 
بياييد خجالت را كنار بگذاريد و از جان و دل براى رونق 

بيشتر كسب و كارتان تالش كنيد.

3. ثروت و ظاهر ثروتمند را با هم قاطى نكنيد
واقعيت آن است كه براى رسيدن به اهداف مالى بايد 
كمى از هزينه هاى اضافى كم كنيد. نگران نباشيد، قرار 
نيست سبك زندگى مرتاض هاى هندى را پيشه كنيد، 
اما بايد فكرى به حال سياه چاله هايى كنيد كه در جيب 
روزمره تان  امور  ليست  از  فعال  بايد  كه  مواردى  داريد! 
بهداشتى  و  زيبايى  خدمات  از  عبارتند  كنيد  حذف 
ها  كافه  در  خوردن  غذا  درمانى،  گرم  آب  مثل   خاص 
هاى هايپرماركت  از  دورى  آنچنانى،  هاى  رستوران   و 

 پر زرق و برق و دورى از ورزش هاى پرخرجى كه يك 
خطر بالقوه براى سالمت مالى شما هستند!

4. فهرست كارهاى روزمره خود را دست كارى 
كنيد

انجام  كارى  كه  وقتى  بياموزيد!  يا  كنيد  كار   يا 
تا  و  كنيد  آموختن صرف  به  را  خود  زمان  دهيد،  نمى 

اين آموزش ها االن  بياموزيد و مهم نيست  مى توانيد 
خير.  يا  خورند  مى  كارتان  و  كسب  يا  شما  درد  به 
و  صوتى  هاى  كتاب  از  توانيد  مى  كار  سهولت   براى 
پادكست هاى تخصصى در حين رانندگى، دوش گرفتن 
و تميز كردن خانه و زندگى استفاده كنيد. شايد روزهاى 
اول كمى سخت تان بيايد، اما بعد از گذشت چند وقت به 
آن عادت كرده و لذت خواهيد برد. كارى كه به مراتب 
بهتر از تماشاى تلويزيون يا وقت گذاشتن براى سريال 

هايى ملودرام بى سر و ته است!

5. از هوش و قريحه تان پول در بياوريد
مغزتان را به كار بيندازيد. اگر توانايى منحصر به فردى 
در خود سراغ داريد، مطمئنا مى توانيد با همان كسب و 
كارى براى خود راه بيندازيد و توانايى هايتان را به مردم 
كه  كند  نمى  فرقى  برسيد.  نوايى  و  نان  به  و  بفروشيد 
يا يك نقاش زبر دست  باشيد  برنامه نويس خبره  يك 
يا حتى عكاسى كه به خوبى با كادر بندى و چهارچوب 
هاى ثبت يك اثر هنرى آشنا است، شما «مى توانيد» و 
«بايد» دست به كار شويد و يك كار و كاسبى هر چند 
با درآمدى كم راه بيندازيد. بكوشيد از عشق و عالقه و 

اشتياق و توانايى هاى تان پول دربياوريد.

6. از يك مربى كمك بگيريد

براى  روزانه  برنامه  در  بايد  كه  كارهاى مهمى  از  يكى 
افراد موفق  باشيد، شناسايى  داشته  به موفقيت  رسيدن 
در حوزه كارى خودتان است. از آنها بياموزيد. خجالت را 
كنار بگذاريد و با اين افراد آشنا شويد، از آنها بپرسيد. مهم 
نيست به چه روشى؛ ايميل، نامه، پيامك يا حتى تماس 
تلفنى. از آنها بخواهيد در رفع مشكالتى كه داريد كمك 
تان كنند و از راهنمايى هاى كلى و توصيه ها و نصايح 
شان به عنوان يك مربى با تجربه و موفق استفاده كنيد. 

از آزموده هاى آنها بياموزيد.

7. آب بنوشيد
رفع نيازهاى اساسى زندگى به ساده ترين شيوه ها مى 
تواند شما را ثروتمند كند. اگر مصرف نوشابه هاى گازدار، 
قهوه و ديگر نوشيدنى هاى پرخرج و ناسالم را محدود 
كرده و به آب بسنده كنيد، نه تنها سالمت عمومى تان 
را تضمين مى كنيد و از هزينه هاى دارو درمان در امان 
خواهيد بود؛ بلكه اضطراب و نگرانى كمترى را تجربه 
اين  در  مواد موجود  ماهيت  به خاطر  (هم  خواهيد كرد 
نوشيدنى ها و هم اضطراب ناشى از نيازهاى بهداشتى و 
درمانى) و مهم تر از همه مغرتان مثل ساعت كار خواهد 
كرد. و هر چه فكر بازتر و بهترى داشته باشيد، احتمال 
موفقيت مالى تان به همان ميزان افزايش خواهد يافت. 

مطمئن نيستيد؟ امتحانش مجانى است!

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

گفتارى پسنديده (در برابر نيازمندان ) و گذشت (از اصرار و تندِى آنان ) بهتر از صدقه اى 
است كه آزارى به دنبال آن باشد، و خداوند بى نياز بردبار است . سوره البقره، آيه 263

حديث روز  

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

سبك زندگى

7 نكته طاليى براى ثروتمند شدن

حكايت برگه و لكه

از كوفي عنان (دبير كل سابق سازمان ملل و برنده 
صلح نوبل) پرسيدند: بهترين خاطره ي شما از دوران 

تحصيل چه بود؟
او جواب داد: «روزي معلم علوم ما وارد كالس شد 
و برگه ي سفيد رنگي را به تخته سياه چسباند. در 

وسط آن لكه اي با جوهر سياه نمايان بود.»
برگه  اين  در  ها  «بچه  پرسيد:  شاگردان  از   معلم 

چه مي بينيد؟»
همه جواب دادند: «يك لكه سياه آقا.»

معلم با چهره اي انديشمندانه لحظاتي در مقابل تخته 
كالس راه رفت و سپس با دست خود به اطراف لكه 
اين  چرا  عزيز  و گفت: «بچه هاي  اشاره كرد  سياه 

همه سفيدي اطراف لكه سياه را نديديد؟»
كوفي عنان مي گويد: «از آن روز تالش كردم اول 
و…)  ها  روشنايي  مثبت،  نكات  (خوبي ها،  سفيدي 

را بنگرم.»

شرح حكايت
حضرت امير: انديشه نيك و مستقيم بهترين انديشه 

بشر است.
ما چطور مي نگريم؟ 

افقي:1- تابان و درخشان - نان 
پاره گدايي-  تپانچه 2- آسايش 
قائم  از  كتابي   - پرسش   –
سابق  دارايي   -3 فراهاني  مقام 
-   كالهبردار  رواديد 4- خطاب 
محترمانه -مردانه - پايه، شالوده   
گهواره  - مسابقه اسب دواني – 
رفتار  نرمي  به   - يادداشت   -5
كردن-  راهنمايي و هدايت 6- 
نمايان-  زوج يا زوجه - دندانه 
سوهان 7- كاروانسرا - شايسته 
و اليق-  از كلمات شرط 8- پاي 
كوه-  هوشيارى، زيركى  -به دار 
باستاني -  آويختن 9- كمانگير 
سرباز حرفه اي – بازدارنده 10-  
باستاني  آتش   - عالم  پروردگار 
كردن   درك    -11 خياالت   –
- چربي روي شير - درخت زبان 
گنجشك 12-  لجوج و نافرمان  
-زعفران - طرف - پايان زندگي 
13-  مخترع تلگراف اوليه - از 
شهرهاي خراسان- حواري خائن 
14-  طاحونه - قدرت و توان - 
واحد پول مقدونيه 15-  تصديق 
 - زنجان  استان  -مركز  روسي  

نسخه دوم ازهر نوشته اي

عمودي: 1- مطيع - نشانه 2- 
شوروي  اشغال   - رمز  دوستي- 
سابق توسط آلمان ها در جريان 
جنگ جهاني دوم 3- بلند مرتبه 
-  حاشيه كتاب  - زن بهشتي - 
هر يك از آالت موسيقي - دريغ 
از  ديار 5- راهنما - واحد زمين-  
گرداگرد   -6 اي  ريشه  پايتخت 
سازمان   - عرب  شش   - دهان 
غوزه   -7 اسرائيل  جاسوسي 
پرنده    - اسرار  محرم   - پنبه 
سگ   -8 بلند  پاهاي  با  اي 
 -9 وقار  با   - حديد  فضانورد-  
شعله آتش – حامي-  طال 10-  

ورزش   - راديويي  نمايشنامه 
تعجب  كالم  چيني-   رزمي 
خانم ها 11 -  رطوبت - فضاي 
بو  شب  گل  خانه-   سرپوشيده 
شده  حفاظت  مناطق  ز  ا   -12
نرگس   – شمشاد  بندرعباس-  
  -13 كردن  خراب   - صحرايي 
فروش-  چرم   - دخترانه  نامي 
مقابل مذكر14 -  نوشاد-  زگيل 
15-  مركز فرماندهي-  علمي كه 
به بررسي و توصيف پديدارهاي 
آنها  تبيين  بدون   اجتماعي 

مي پردازد.

پيامك 

* به دست آوردن آنچه كه ما آرزويش را داريم 
موفقيت است، اما چيزى را كه براى به دست آوردن

 آن تالش نمى كنيم خوشبختى است.
* اگر در اولين قدم، موفقيت نصيب ما مى شد،

 سعى و عمل ديگر مفهومى نداشت.
 *هر موفقيت بزرگى نتيجه هزاران تالش كوچك 

و عادى است كه مورد توجه و ستايش
 ديگران قرار نمى گيرد.

* مرد عاقل همواره 9 نكته را درنظر دارد: روشن 
ديدن، خوب گوش دادن، مهربان سخن گفتن، آداب 
داشتن، راستگو بودن، انجام وظيفه كردن، پرسيدن 

 هنگام ترديد، خود را از خشم دور نگاه داشتن
 و در عين موفقيت، عادل و منصف بودن.
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تعميـر لـوازم گازسـوز خانـگى
و صنعتى در اسرع وقت  

32252174-09150570409 رجبى

تعميـر لـوازم گازسـوز خانـگى
و صنعتى در اسرع وقت  

32252174-09150570409 رجبى

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

تجربه كنيد.    09158668002

واگذارى رستوران و سفره خانه سنتى 
دهكده با تمام وسايل و پرسنل واقع 
در بند اميرشاه     09153491377

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

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

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

داربست موذن
اجراى پيچ و روپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجرا با طناب
09156694379 - موذن

الليك (انتقال يافت)
عطر ، اُدكلن 

 آرايشى 
معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

فروش
رانا مدل 92، سفيد ، بسيار تميز
 فى: توافقى     09153630413

فروش تجهيزات كافى نت
09151636610

فروش منزل نيمه ساز در حد سفت 
كارى ، حاجى آباد انتهاى خليج فارس 
23 ، 100 متر زمين 84 متر زيربنا 
فى: توافقى يا معاوضه با خودرو  

09330177075

 يك باب مغازه ساندويچى
 با موقعيت عالى به فروش مى رسد.

09365562727

مغازه لباس زير زنانه و مردانه
واقع در خيابان مدرس با  كليه 

اجناس (10%  زير قيمت فاكتور) 
همراه با كليه دكوراسيون و لوازم 

و تجهيزات واگذار مى شود. 
قيمت حدود 5 ميليون تومان

09309066051

فروش فورى ابزار آالت 
ساخت  كابينت فلز و صنايع فلزى
خم - نقطه - هواگاز - پمپ باد و...

09157202235 - شباب

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

خدمات الكترونيك محمودآبادى
تعميرآيفون ، تبديل ضبط و پخش

 به فلش پلير
سيم كشى ساختمان 

32202173 - 09158623356

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر 
نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب  ، ظرفيت 

تانكر: 2200 ليتر         09379316676

قيمـت را شكستـيم 
 مبل نو فقط 820 هزار تومان
 نصف نقد ، الباقى طى 2 چك

چهار راه استاديوم ، نبش مفتح 26 ، مبل نيكا

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

يك نفر خانم و آقا براى همكارى 
در پوشاك نيازمنديم.

بازار نو - پوشاك دادرس  32220655

استاد كار بنا (سفت كارى - سيمان 
كارى - كاشى كارى و لكه گيرى)

09157400577

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

09151636052 

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

تعمير و سرويس آبگرمكن و كولر آبى 
فقط با يك تماس  آدرس: 17 شهريور 29 - پالك 11    همراه:09156653138  
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اخبار ورزشى

ايسنا: از غذاي خونساز، مي توان، «عسل» را نام برد، عسل به محض ورود به کبد، تبديل به خون مي شود، اين غذا، عالوه برمغذي بودن، خاصيت دارويي 
نيز دارد. از جمله غذاهاي ديگري که از خاصيت خونسازي برخوردار است، مي توان به «کنجد» اشاره کرد. توصيه مي شود هر شب همراه شام يک تا دو 
قاشق غذاخوري از آن را کامال جويده و ميل کنيد. خوردن ارده و شيره انگور در يکي از وعده هاي غذايي خاصيت خون سازي بااليي دارد.

آشنايى با غذاهاى خون ساز

مصرف اين خوراكى ها 
باعث سردردتان مى شود

 
سالمت نيوز: محققان دريافتند که مواد غذايي 
دودي شده و يا فرآوري شده همچون گوشت، 

ماهي و سبزيجات که در آن از ترکيباتي چون 
نمک، نيترات سديم و يا شکر استفاده شده در ايجاد 
سردرد بسيار موثر هستند. از ديگر مواد موثر در 
ايجاد سردرد مي توان به پنيرهاي کهنه و چندين 

ساله، مرکبات، ترشي کلم و سس سويا نيز اشاره 
اين مواد غذايي  بر اساس گفته محققان،  کرد. 
 حاوي «تيرامين» هستند که از تجزيه پروتئين ها 
تواند  و مي  مانده تشکيل شده  مواد غذايي  در 
باعث افزايش فشار خون و در نتيجه به عنوان 

عاملي موثر براي بروز سردرد ظاهر شود.

دليل و درمان ترش كردن معده 

يا  کردن  ترش  معده،  سوزش  نيوز:  نامه 
ريفالکس معده به مري، جزو بيماري هاي نسبتا 

وزن  کاهش  به  توصيه  است.  گوارشي  شايع 
اضافه وزن،  به  افراد مبتال  درست و اصولي در 
راه هاي  اصلي ترين  و  ابتدايي ترين  از  يکي 
است.  افراد  از  گروه  اين  در  ريفالکس  درمان 
افرادي که مبتال به سوزش يا ريفالکس معده 
تشديدکننده  غذاهاي  مصرف  از  بايد  هستند 
اين بيماري، پرهيز کنند. اين افراد بايد مصرف 
دودي،  تند،  غذاهاي  شکالت ها،  قهوه،  چاي، 
سنگين،   چرب،  سرخ کردني،  فرآوري شده، 
غذايي شان  برنامه  در  را  حبوبات  و  نمک سود 
بسيار محدود کنند و تا ٤٥ دقيقه پس از صرف 
دراز  نيمه نشسته  حالت  در  يا  نکشند  دراز  غذا 
ديگري  مشکالت  با  ريفالکس  اگر  بکشند. 
گير  معده،  بيماري هاي  خانوادگي  سابقه  مانند 
کردن غذا در گلو يا مشکل در بلع هم همراه 
باشد، بايد آندوسکوپي در مراحل اوليه ابتال به 
ريفالکس صورت بگيرد تا علت دقيق بيماري 

تشخيص داده و درمان مناسب انجام شود.

با خواص شگفت انگيز 
پوست ميوه ها آشنا شويد 

 
سالمانه: محققان به اين نتيجه رسيده اند که 
محافظ  هاي  اکسيدان  آنتي  انواع  از  بعضي 

است.  موجود  ها  ميوه  پوست  در  سالمتي 
بهترين راه براي رهايي از چروک هاي پوستي 
با  ها  ميوه  ،خوردن  ها  سرطان  با  مبارزه  و 
پوست است. در ادامه به چند نوع از ميوه هايي 
است  مفيدي  خواص  داراي  آنها  پوست  که 
ضد  فيتوشيميايي  مواد  شود.سيب:  مي  اشاره 

 ، درختي  سيب  پوست  در  موجود  سرطاني 
است.  آن  ميوه  خود  مغز  از  بيشتر  درصد   ٨٧
را  سيب  بعد  به  اين  از  است  بهتر  بنابراين 
اين  پوست  خيار:  کنيد.  مصرف  آن  پوست 

تشکيل  «سيليکا»  ماده  از  کالري  کم  ميوه 
و  تازگي  باعث  ماده  اين  خود  که  است  شده 
طراوت پوست و مانع ايجاد چروک مي شود. 
يعني خاصيت کالژني دارد. متخصصين اظهار 
در  سيليکا  گرم  ميلي   ٥ حداقل  که  اند  کرده 
يک روز مقداري است که بعد از خوردن يک 

مواد  کيوي:  کنيد.  مي  کسب  پوست  با  خيار 
شيميايي موجود در اين پوست کرکدار عاملي 
باکتري هاي «استافيلوکوک»   با  مبارزه  براي 

و «ايکوالي» است.

سبوس برنج؛ دوست 
پوست و موى شما 

 
حالل ها  کمک  به  برنج  سبوس  از  شهرخبر: 
سبوس  روغن  به  که  مي آيد  دست  روغني 
در  موجود  فعال  «ليپاز»  است.  موسوم  برنج 
اسيدهاي  درصد  افزايش  باعث  برنج  سبوس 
روغن  مي شود.  ترکيب  اين  در  آزاد  چرب 
موي  و  پوست  رطوبت  نه تنها  برنج  سبوس 
محتواي  وسيله  به  بلکه  مي کند.  را حفظ  سر 
باالي ويتامين هاي B و E باعث تقويت موي 
از غيرفعال  اين روغن پس  نيز مي گردد.  سر 
صابون،  تهيه  در  آن  در  موجود  ليپاز  کردن 
بهداشتي  و  آرايشي  فرآورده هاي  و  شامپو 
سبوس  عصاره  مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
برنج با تشکيل يک اليه بر روي پوست بعد 
از خشک شدن پوست جلوگيري  از شستشو، 
محافظت  پوست  از  وسيله  اين  به  و  کرده 
پوست  کردن  صاف  و  کردن  روشن  مي کند. 
از ديگر خواص اين روغن است. براي ساخت 
و  پوست  رفع خشکي  براي  پوستي  کرم هاي 
پا،  پاشنه  زانوها،  آرنج،  سر  ترک خوردگي 
از عصاره طبيعي  نقاط ديگر بدن،  دست ها و 

مي کنند. استفاده  برنج  سبوس 

با خواص شگفت انگيز پوست ميوه ها آشنا شويد 
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ايستگاه سالمت

حوادث

خراسان جنوبى ميزبان مسابقات واليبال 
بانوان روستايى منطقه 5 كشور شد

روستايي  ورزش هاي  هيئت  رئيس  نايب  فارس: 
گفت:  جنوبي  خراسان  محلي  و  بومي  بازي هاي  و 
کشور  پنج  منطقه  روستايي  بانوان  واليبال  مسابقات 
اظهار  احراري  مي شود.  برگزار  بيرجند  ميزباني  به 
کرد: در اين مسابقات تيم هايي از استان هاي خراسان 
شمالي، گلستان، خراسان رضوي، سمنان و خراسان 
جنوبي حضور دارند و از ٢٧ تا ٣٠ مرداد ماه جاري در 
سالن مجموعه ورزشي شهيد شهپر بيرجند به مصاف 
پتانسيل هاي  و  به ظرفيت  اشاره  با  هم مي روند.وي 
واليبال  تيم  کرد:  تصريح  استان  روستائيان  ورزشي 
تيم  عنوان  به  مرتبه  دو  اين  از  پيش  استان  بانوان 
برتر منطقه شرق به رقابت هاي کشوري راه پيدا کرده 
قهرماني  نايب  بر سکوي  نيز  ملي  ماراتن  اين  در  و 
ايستاده است.وي با اشاره به امتياز ميزباني مسابقات 
کشور  شمال شرق  منطقه  روستايي  بانوان  واليبال 
گفت: از آنجايي که تجربه دو دوره ميزباني اينگونه از 
مسابقات را پيش از اين داشته ايم و ورزشکاران استان 
اميدواريم  هستند  برخوردار  مناسبي  روحيه  از  نيز 
نماينده استان بتواند با کسب رتبه برتر به رقابت هاي 

کشوري صعود کند. 

كسب مقام سوم «واله» در مسابقات 
جودوى منطقه اى شرق كشور

با  جنوبي  خراسان  استان  نونهاالن  جودوي  تيم 
علي  اسدي،  بني  مهدي  ورزشکار،  شش  حضور 
زارگز،  سلطاني  حسين  دالکه،  حجت  نوزادي، 
مربيگري  با  واله  اميرحسين  و  سپاهي  حسام  امير 
در  ذوقي  ظهير  سرپرستي  و  نژاد  قرباني  مجتبي 
استان  ميزباني  به  اي شرق کشور  منطقه  مسابقات 
اين مسابقات که ٢٣ مردادماه  کرمان شرکت کرد. 
يزد،  کرمان،  هاي  استان  از  تيم  دوازده  شد  برگزار 
جنوبي  خراسان  و  بلوچستان  و  سيستان  هرمزگان، 
حضور داشتند که تيم خراسان جنوبي تنها توانست 
سرايان  از  واله  حسين  امير  توسط  سومي  مقام  به 
دست يابد و جام اخالق اين دوره از مسابقات نيز به 

تيم خراسان جنوبي رسيد.

ورزش بولينگ و بيليارد
 در مدارس نهادينه شود

مهر: نايب رئيس فدراسيون بولينگ و بيليارد جمهوري 
اسالمي ايران گفت: ورزش بيليارد و بولينگ در مدارس 
و دانشگاه هايي که فضاي محيطي دارند اجرا و نهادينه 
شود. فواديان در مجمع انتخابات رئيس هيئت بولينگ 
و بيليارد خراسان جنوبي، با اشاره به وضعيت ورزش در 
استان، گفت: خراسان جنوبي در زمينه ورزش پتانسيل 
و ظرفيت هاي بااليي دارد و بنابراين در جذب افراد در 

اين رشته نيز بايد تالش بيشتري شود.

رهايى پدرزن از قصاص 
در قتل تازه داماد 

تابناک: پدرزن که به خاطر بي اعتنايي دختر و دامادش 
از  رهايي  با  بود  زده  جنايت  به  ازدواج دست  رسم  به 
حکم قصاص بزودي آزاد خواهد شد. خردادماه سال ٨٨ 
جنايتي هولناک در يکي از خيابان هاي مالرد رخ داد و 
تازه دامادي از سوي پدرزنش کشته شد. اين جنايت در 
برابر ديدگان تازه عروس رخ داد. تيم جنايي در تحقيقات 
ابتدايي پي بردند مردي به نام «پرويز» دامادش را که 
به تازگي با دخترش ازدواج کرده است مورد حمله قرار 
داده و از پاي درآورده است.متهم توانست با پرداخت ديه 
رضايت خانواده  مقتول را بگيرد و از قصاص رهايي يابد.

يك شرور در رزن به هالكت رسيد

ايرنا: جانشين انتظامي همدان گفت: يک فرد شرور 
در رزن در حين فرار از دست ماموران انتظامي پس از 
تيراندازي پليس به هالکت رسيد. سرهنگ خرم روي 
افزود: فرد شروري که اقدام به ايجاد مزاحمت براي 
 نواميس مردم کرده و چندين پرونده در استان هاي 
همدان، زنجان، تهران و البرز داشته به دست پليس 
مراجعه  از  پس  داد:  توضيح  وي  رسيد.  هالکت  به 
پليس و چند تن از شاکيان به در منزل متهم، فرد 
شرور با استفاده از چاقو و زخمي کردن چند تن از 
شاکيان از محل متواري مي شود که ماموران پليس 

اقدام به تير اندازي به سمت وي مي کنند.

زرنگى طالفروش و دستگيرى 
جاعل حرفه اى

از طريق مرکز فوريت هاي پليسي يک فقره  فارس: 
دستگيري در يک طالفروشي در منطقه ستارخان به 
انجام  و  ماموران  حضور  شد.با  اعالم   ١١٨ کالنتري 
قصد  جواني  که  شد  مشخص  اوليه  هاي  بررسي 
داشته تا با عابربانک متعلق به شخص ديگر و استفاده 
طالفروشي  مغازه  صاحب  که  ملي  کارت  يک  از 
شود  مي  آن  بودن  مجعول  متوجه  آن  بررسي   با 
اقدام به خريد بيش از ٣٥ ميليون تومان طال و جواهرات 
کند که صاحب طالفروشي بالفاصله اقدام به قفل کردن 

درب مغازه و نهايتا دستگيري اين جوان مي کند.

مرگ تلخ كودك 7 ساله حين بازى

باشگاه خبرنگاران: بي توجهي راننده خودروي رانا به 
جلو، تصادف خودرو با پسربچه هفت ساله و مرگ وي 
را به همراه داشت. رئيس پليس راهنمايي و رانندگي 
شاهرود گفت: اين تصادف روز گذشته در پارک آبشار 
شاهرود رخ داد. سرهنگ معرب افزود: خانواده اي از 
حال  در  شاهرود  آبشار  پارک  اطراف  در  قم  اهالي 
استراحت بودند که فرزند هفت ساله آنها در حال بازي 
اطراف محل استراحت آنان وارد خيابان شد.وي با اشاره 
برخورد خودروي رانا با کودک گفت: تالش چند ساعته 
تيم پزشکي نيز در بيمارستان نتيجه نداد و پرونده زندگي 

اميرعباس هفت ساله بسته شد.

كشف الشه هواپيماى 
ناپديد شده اندونزى 

کردند:  اعالم  يکشنبه  اندونزي  رسمي  منابع  ايسنا: 
شماري از ساکنان استان پاپواي شرقي اعالم کردند: 
الشه هواپيماي ناپديد شده اندونزيايي را پيدا کرده اند. 
سرنشين   ٥٤ با  اندونزي  مسافربري  هواپيماي  يک 
ارتباط خود را با برج مراقبت از دست داد و در منطقه 
از  هواپيما  اين  است.  شده  ناپديد  کشور  اين  پاپواي 
فرودگاه جاياپور، مرکز استان پاپوا به مقصد فرودگاه 
هواپيما  اين  کرد.  پرواز  اندونزي  در غرب  اوکسيبيل 
٤٩ مسافر و پنج خدمه داشت که پنج نفر از مسافران 

کودک بودند. 

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا   
    09158076574 - نظرى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

 اي
مه

بي
و 

ت 
مان

 ض
ل

سا
 10

ول
حص

ع  م
نو

ت

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

  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

فروش
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
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در برنامه هاي هفته دولت، موضوع سرمايه 
اجتماعي به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري خراسان 
جنوبي كه در بيست و سومين جلسه شوراي اطالع 
رساني استان سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: 
برنامه ها و مراسمي كه در هفته دولت در سال  در 
جاري پيش بيني مي شود موضوع سرمايه اجتماعي 
و نيز حضور مردم در اين برنامه ها بايد به طور ويژه 
مورد توجه قرار گيرد. حسيني، با بيان اينكه تاكنون 
افزاري  نگاه به برنامه هاي هفته دولت نگاه سخت 
بوده است، گفت: بايد اين نگاه تغيير كرده و نگاه ما 
به اين برنامه ها با رويكردهاي فرهنگي و اجتماعي 
باشد. مديركل روابط عمومي استانداري، نيز در اين 
جلسه با بيان اينكه اطالع رساني به عنوان يكي از 
مورد  همواره  ها  برنامه  تمامي  در  مهم  بسيار  اركان 
توجه بوده است، گفت: شوراي اطالع رساني استان 
نيز به عنوان يك ظرفيت بسيار خوب در اين زمينه 
مي تواند مورد توجه قرار گيرد. ايماني، به طرح تبليغي 
و اطالع رساني مصوب در شوراي اطالع رساني دولت 
اشاره كرد و افزود: اين طرح مي تواند به عنوان يك 
مبنا و دستور كار بسيار مناسب در اين ايام مورد توجه 

برنامه ريزان و متوليان امر قرار گيرد.

اعالم ويژه برنامه هاى دهه كرامت 
در مركز استان 

از  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  خبر-  گروه 
سازمان  توسط  استان  مركز  در  برنامه   15 برگزارى 
هاى مختلف در دهه كرامت خبر داد. محبى، برگزارى 
ملى  جشنواره  چهارمين  برگزيده  آثار  نمايشگاه 
نقاشيخط و حروف نگارى رضوى در محل نگارخانه 
شهر در بيرجند، جشن هشت و شب شعر اختصاص 
مسابقات  نمايشى،  هنرهاى  جشنواره  ايام،  اين 
 كتاب خوانى، نمايشگاه هاى حجاب و عفاف، چاپ 
مسابقه  (س)،  معصومه  حضرت  والدت  نامه  ويژه 
پيامكى، قرائت زيارت امام رضا (ع) در طول دهه در 
كانون ها، استقبال از كاوران خدام رضوى در مساجد، 
هاى كارگاه  و  كرامت  دهه  هاى  جشن   برگزارى 
جمله  از  را  و...  رضوى  زندگى  سبك   آموزشى 

برنامه هاى دهه كرامت در مركز استان دانست.

100 ميليارد ريال به طرح 
توسعه نهبندان اختصاص يافت 

مهر- سرپرست فرماندارى نهبندان از اختصاص 100 
ميليارد ريال به طرح توسعه اين شهرستان در سال جارى 
خبر داد. ابراهيمى اظهار كرد: طرح توسعه نهبندان در 
طى سفر مقام معظم رهبرى به اين شهرستان مطرح 
شد. وى با اشاره به اينكه درنهايت در سال 81 هيئت 
اين  وزيران وقت مصوب هاى شامل 17 ماده براى 
طرح ارائه كردند كه اجرايى نشد، بيان كرد: در سال 
85 در قالب اين طرح اعتباراتى در بخش عمرانى براى 
نهبندان تصويب شد. وى بابيان اينكه اين اعتبار بايد 
براى موارد خاص ازجمله احداث پادگان و مجتمع هاى 
اين  در  داد:  ادامه  شد،  مى  هزينه  رفاهى  و  خدماتى 
مصوبه بالغ بر 600 ميليارد ريال براى شهرستان در نظر 
گرفته شد كه بايد طى سه سال تخصيص مى يافت. 
اين  از  از گذشت 9 سال  امروز بعد  اينكه  بابيان  وى 
مصوبه هنوز حدود 55 درصد اين اعتبارات تخصيص 
يافته است، عنوان كرد: از سال 85 تاكنون مبلغ 340 
ميليارد ريال در قالب طرح توسعه نهبندان اختصاص 
در  ريال  ميليارد   100 اختصاص  از  وى  است.  يافته 
سال جارى به طرح توسعه نهبندان خبر داد و گفت: 
تخصيص  درصد  به صورت 100  نيز  اعتبار  اين  اگر 
باقى  ديگر  ريال  ميليارد   150 حدود  بازهم  كند   پيدا 
اينكه  به  توجه  با  كرد:  اضافه  ابراهيمى  ماند.   مى 
طرح هاى توسعه 10 ساله هستند، سال 95 آخرين 
بايد مقدار  بود كه  نهبندان خواهد  توسعه  سال طرح 
يابد.  تخصيص  آينده  سال  در  باقيمانده   اعتبار 
اين  تمام  نيمه  هاى  پروژه  تكميل  افزود:  وى 
است كه  اعتبار  تومان  ميليارد  نيازمند 56  شهرستان 
 اولويت نخست تخصيص اعتبارات در سال جارى به 

پروژه هاى راه و آبرسانى خواهد بود.

692 مسكن روستايي آماده واگذاري شد

آماده  جنوبى  خراسان  روستايى  مسكن  واحد   692
مسكن  بنياد  روستايى  عمران  معاون  شد.  واگذارى 
 انقالب اسالمى با بيان اين مطلب گفت: اين واحد ها
متقاضيان  به  و  افتتاح  ديگر  هفته  يك  از  كمتر  در 
 86 واحدها  اين  براى  افزود:  تنها،  شود.  مى  واگذار 

ميليارد 500 ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.

جشنواره هنرهاى نمايشى در بوذجمهر قاين برگزار شد
 جشن ميالد حضرت معصومه(س) با همكارى امور بانوان فرماندارى قاين، كانون فرهنگى پرورشى 
و مركز ايتام غدير قاين با حضور ميهمانان شركت كننده در جشنواره هنرهاى نمايشى در منطقه 
بوذجمهر قاين برگزار شد. دراين مراسم دختران بى سرپرست مركز ايتام غدير قاين هنرشيرينى پزى 

خود را به نمايش گذاشته و از ميهمانان با دست پخت خود در روز دختر پذيرايى نمودند.

گروه خبر- معاون اجتماعى فرماندهى نيروى انتظامى 
استان گفت: شعر و هنر بر اقشار مختلف جامعه مى توانند 
در  اجتماعى  آسيب هاى  كاهش  و  فرهنگ سازى  در 

حوزه هاى مختلف نقش بسزايى داشته باشند. 
كانون  هفتگى  شعر  شب  در  سرفرازى  سرهنگ 
حوزه  در  هنرمندان  تأثيرگذارى  به  استان  هنرمندان 

پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى اشاره كرد.
سرافرازى با اشاره به وجود 2700 شهيد و بيش از 12 
هزار جانباز در مسير مبارزه با مواد مخدر اظهار كرد: 

از اولويت هاى اصلى ناجا و موضوعات بسيار مهم در 
خراسان جنوبى بحث مبارزه با مواد مخدر است.

معاون اجتماعى فرماندهى نيروى انتظامى استان ادامه 
داد: با توجه به اثرگذارى شعر و هنر بر اقشار مختلف 
جامعه از جمله كودكان، نوجوانان و جوانان، شاعران 
آسيب هاى  كاهش  و  فرهنگ سازى  در  مى توانند 
اجتماعى در حوزه هاى مختلف نقش بسزايى داشته 
در  نامناسب  اشعار  سرودن  به  اشاره  با  وى  باشند. 
فضاهاى مجازى و همچنين تأثيرات مخرب ماهواره 

بر ذهن و افكار جوانان، متقاضى برگزارى جشنواره 
نظارت و داورى كانون هنرمندان  با همكارى،  شعر 
در موضوعات مواد مخدر، اعتياد صنعتى، تصادفات، 

سرقت هاى خرد و طالق شد.
كانون  هفتگى  شعر  شب  است؛  ذكر  به  الزم 
هنرمندان  كانون  محل  در  شب  يكشنبه   هنرمندان 
خيابان  انقالب،  خيابان  در  واقع  جنوبى  خراسان 
تمامى  براى  حضور  و  مى شود  برگزار  كالهدوز 

عالقمندان آزاد است.

تأثيرگذارى شعر و هنر بر كاهش آسيب هاى اجتماعى

گفت:  جنوبى  خراسان  خاص  بيماران  مركز  مسئول 
در  قلب)  و  (كليه  اعضا  پيوند  بخش  آينده  ماه  چند  طى 

بيمارستان ولى عصر(عج) بيرجند راه اندازى مى شود.
هادى دهقان در گفتگو با ايرنا در ارتباط با بخش پيوند 
اعضاى بدن در خراسان جنوبى، اظهار كرد: ميزان رضايت 
اهداى عضو در  براى  بيماران مرگ مغزى  خانواده هاى 
اين استان رو به افزايش است. وى تصريح كرد: با اشاره 
به اينكه طى سه سال گذشته 14 مورد مرگ مغزى در اين 

استان رخ داده، افزود: از اين تعداد، 9 نفر در سال 92، دو 
نفر سال گذشته و سه مورد نيز امسال براى اهداى عضو 

بيمار خود رضايت داده اند.
دهقان از راه اندازى بخش پيوند اعضا در بيمارستان ولى 
عصر (عج) بيرجند در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: در 
حال حاضر فردى كه دچار مرگ مغزى شده براى اهداى 
و  اصفهان  شيراز،  مشهد،  هاى  استان  به  بدنش  اعضاى 
تهران اعزام مى شود كه رضايت گرفتن از خانواده هاى 

اين افراد كار دشوارى است. وى ادامه داد: ظرف چند ماه 
آينده بخش پيوند اعضاى كليه و قلب در اين بيمارستان راه 
اندازى مى شود و اكنون تجهيزات آن فراهم شده و دكتران 
متخصص نيز اعالم آمادگى كرده اند. وى با بيان اينكه تا 
استان كارت  از مردم  نفر  از 8 هزار  بيش  پايان سال 92 
اهداى عضو دريافت كرده اند، افزود: روز به روز آمار ثبت 
نام كنندگان اهداى اعضاى بدن در سطح استان بيشتر شده 
و شهروندان متقاضى تمايل زيادى به اين امر خيرخواهانه 

دارند. وى در ارتباط با نحوه دريافت كارت اهداى عضو در 
استان عنوان كرد: هر فرد كه مى خواهد اعضاى بدنش 
شود،  اهدا  پيوند،  نيازمند  بيماران  به  مغزى  مرگ  از  پس 
اهدا  جمع  به  كارت  دريافت  و  شبكه  اين  در  عضويت  با 
كنندگان راه مى يابد. دهقان ادامه داد: متقاضيان مى توانند 
از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكى و همچنين مراجعه 
حضورى به واحد امور بيمارى هاى خاص، نسبت به ثبت 

نام در سامانه اهداى اعضاى بدن اقدام كنند.

بخش پيوند اعضا، در خراسان جنوبى راه اندازى مى شود

استاندار خراسان جنوبى با اشاره به برجستگى هاى اخالقى 
روحيه  از  گرفته  نشأت  آزادگان،  بصيرت  گفت:  آزادگان 
واليت پذيرى است. به گزارش ايسنا، خدمتگزار در مراسم 
زيبايى هايى  گفت:  جنوبى  خراسان  آزادگان  گردهمايى 
و  ايمان  روح  از  گرفته  نشأت  كردند،  خلق  آزادگان  كه 
دفاع  سال هاى  در  افزود:  وى  بود.  آنان  واليت پذيرى 
مقدس گروهك ها از يك طرف و حمايت استكبار از سوى 
ديگر شرايط سختى را به وجود آورده بودند، اما مقاومت 
آزادگان و رزمندگان مسير پيروزى را تسهيل كرد. استاندار 
اظهاركرد:  آزادگان،  اخالقى  برجستگى هاى  به  اشاره  با 
بزرگ مردان آزاده ما ويژگى هاى منحصر به فردى دارند 
كه از آن جمله مى توان به صبر و بصيرت آگاهانه اشاره 
كرد. وى ادامه داد: از ديگر خصوصيات ايثاگران مى توان 
به ارتباط عميق و عاشقانه با خدا و اطاعت پذيرى از ولى 
امر اشاره كرد كه اين خصلت هاى بزرگ اوج زيبايى هاى 

معنوى را پديد آورد. خدمتگزار با اشاره به اختصاص يك 

ميليارد ريال به هيئت آزادگان؛ خاطرنشان كرد: خراسان 
و  آزاده   233 و  كرده  انقالب  تقديم  1810شهيد  جنوبى 

4هزار جانباز از اين منطقه در راه دين فداكارى كرده اند.

آزادگان با درس گرفتن از الگوهاى قرآنى
 ارزش هاى زيباى انسانى خلق كردند

اينكه  به  اشاره  با  مراسم  اين  در  نيز  بيرجند  امام جمعه   
ارزش هاى  قرآنى  الگوهاى  از  گرفتن  درس  با  آزادگان 
زيباى انسانى خلق كردند، گفت: آزادگان سرفراز ما بايد 
تالش كنند تا زيبايى هايى كه در دوران اسارت به دست 

آورده اند را حفظ كنند.
حجت االسالم رضايى افزود: روح واالى آزادگان ما چون 
را  همه سختى ها  آن  توانست  بود  خدا  به  وصل  و  الهى 
و  قدر  هيچ  نمى توان  را  ايثارگرى  اين  كه  كند  تحمل 
قيمتى گذاشت و پروردگار متعال خود ارج اين سختى هاى 

در راه ايمان را مى دهد.
تا  كنند  تالش  بايد  ما  سرفراز  آزادگان  داد:  ادامه  وى 
زيبايى هايى كه در دوران اسارت به دست آورده اند را حفظ 
پيدا  لعزش  انسان  است  ممكن  لحظه  هر  در  چرا  كنند 
 كند و شيطان نيز قسم خورده انسان هاى آزاد و حر را از 

مسير حق خارج كند.

بصيرت آزادگان، نشأت گرفته از روحيه واليت پذيرى است

فردا، پيكر مطهر دو شهيد گمنام دفاع 
مقدس در ارسك تشييع مى شود

طبق برنامه ريزى هاى صورت گرفته پيكر مطهر دو 
شهيد گمنام هشت سال دفاع مقدس فردا سه شنبه 
در بخش ارسك تشييع مى شود. فرمانده سپاه ناحيه 
مردم  هم  ديشب  گفت:  مطلب  اين  بيان  با  بشرويه 
واليتمدار شهرستان با دو شهيد گمنام دفاع مقدس 
در مسجد جامع بشرويه وداع كردند. فرحبخش اظهار 
از  و  پيكر شهدا ساعت 9 صبح  كرد: مراسم تشييع 

محل گلزار شهداى شهر ارسك آغاز مى شود.

اشتغال 400 نفر به واسطه 
پروژه ترسيب كربن  در سربيشه

 37 در  كربن  ترسيب  المللى  بين  پروژه  خبر-  گروه 
 روستاى شهرستان سربيشه اجرا شده است كه طرح هاى

مردم  مهاجرت  از  درصد  تا 90  پروژه  اين  اشتغالزايى 
از اين روستاها به شهرها جلوگيرى نموده است. اين 
 پروژه كه از 10 سال قبل با مشاركت سازمان جنگل ها،

ملل  برنامه عمران  دفتر  و  آبخيزدارى كشور  و  مراتع 
متحد در ايران در شهرستان سربيشه اجرا شده است 
تاكنون توانسته است زمينه اشتغال بيش از 400 نفر 
اين  اصلى  اهداف  از  آورد. يكى  فراهم  را در سربيشه 
پروژه توانمند سازى روستائيان و جوامع محلى به وسيله 
تشكيل صندوق هاى خرد اعتبارى در سطح روستاها 
بوده است كه با تشكيل صندوق هاى خرد در روستاها و 
اعطاى وام خود اشتغالى به روستانشينان كمك شايانى 
به حفظ جمعيت در روستاها  نموده است و در برخى 

روستاها نيز  با مهاجرت معكوس روبرو بوده است.

اصالح ساختار شبكه ارتباطات راه آهن 
شرق با 800 ميليون ريال صرفه جويى

در ساختار شبكه  معايبى كه  به  توجه  با  گروه خبر- 
وجود  شرق  آهن  راه  در  كارير  مخابراتى  تجهيزات 
داشت اصالح اين شبكه در پنج مرحله انجام شد كه 
تعداد قطعات مورد نياز در شبكه اصالحى به مبلغ 800 
ميليون ريال كاهش يافت. مدير كل راه آهن شرق با 
ارتباطات اين  بيان اين مطلب گفت: در شبكه قبلى 
اداره كل با توجه به اينكه تمامى كانال هاي ارتباطي از 
ايستگاه طبس تعريف و پس از عبور از ايستگاه نمكزار 
در كال زرد توزيع مي شد، لذا با خاموش شدن كارير 
يا خرابي كارت هاي STM16 در ايستگاه نمكزار و 
يا كال زرد، تمامى سرويس هاي ارتباطي و عالئمى 
نيا ادامه داد: پس  اقبالى  از سرويس خارج  مي شد. 
از بروز اين مشكل طرحى در پنج مرحله توسط سه 
نفر از پرسنل اداره كل ارتباط و عالئم راه آهن شرق 
پيشنهاد و پس از بررسى و تأييد ارتباط و عالئم راه 
از  پس  كه  شد  اجرا  ايران  اسالمى  جمهورى  آهن 
اجراى اين پروژه تمامى معايب سيستم برطرف شده و 
و تعداد قطعات يدكي مورد استفاده در شبكه جديد به 
 ارزش 800 ميليون ريال كاهش يافت كه با توجه به 

تحريم ها از ارزش بسيار بااليى برخوردار است.

دهياران، براى ايجاد اشتغال تالش كنند

دهياران  گفت:  فردوس  مركزى  بخشدار  فارس- 
رفع  براى  بايد  روستا  اسالمى  شوراهاى  اعضاى  و 
كنند.  تالش  روستاها  در  اشتغال  ايجاد  و  بيكارى 
ناصريان در نشست مشورتى دهياران شهرستان كه 
در محل هيئت ابوالفضلى باغستان سفلى برگزار شد، 
اظهار كرد: دهياران بايد خود را خادمان مردم بدانند 

و هدف اصلى آنان خدمت به مردم باشد. 

سهم آزاد راه ها و بزرگراه هاى استان 
نسبت به متوسط كشورى اندك است

جنوبى  خراسان  شهرسازى  و  راه  مديركل  ايرنا- 
گفت: سهم آزاد راه ها و بزرگ راه ها در استان نسبت 
اظهار  جعفرى  است.  كم  بسيار  كشورى  متوسط  به 
افزايش  ارتقاى شاخص تراكم بزرگراه ها و  با  كرد: 
اعتبارات ساليانه استان مى توان به رفع محروميت و 
توسعه منطقه كمك شايانى كرد. وى طول بزرگراه 
هاى استان (باند دوم) را 338 كيلومتر عنوان كرد و 
افزود: طول مورد نياز براى رسيدن استان به متوسط 
كشورى در آزاد راه ها 300 كيلومتر، بزرگراه 1200 

كيلومتر و راه اصلى دو هزار كيلومتر است.

مدير خانه مطبوعات خراسان جنوبى از راه اندازى دانشكده 
علمى كاربردى خبر در استان خبر داد و گفت: با معرفى 
نياز  اين  براى  ساله  چندين  وعده  علمى  هئيت  اعضاى 

جامعه خبرى استان محقق مى شود.
على جعفرپور مقدم در گفتگو با مهر، اظهار كرد: با تشكيل 
راستاى  در  را  كميته  دور جديد چهار  در  مطبوعات  خانه 
ارائه خدمات مطلوب تر به جامعه رسانه اى استان تشكيل 
مطبوعات  خانه  گذشته  ساختار  اينكه  بابيان  وى  داديم. 
نشان مى داد كه هيئت مديره به تنهايى نمى توانست مسايل 
خبرنگاران را پيگير باشد، افزود: ساختار نيروى انسانى هم 
وى  كنيم.  پيگيرى  را  امورات  بتوانيم  كه  نداشت  وجود 
عنوان كرد: به منظور بهره مندى از ظرفيت صاحب نظران 
آموزش،  اساتيد حوزه هاى مختلف كميته هاى حقوقى،  و 

شهرستان ها و صنفى و رفاهى تشكيل شد.
جعفرپور مقدم بيان كرد: در كميته حقوقى از وكالى زبده 
و كارشناسان معاونت سياسى استاندارى دعوت خواهد شد. 
وى كميته شهرستانى را از فعال ترين كميته ها ذكر كرد 
كميته  اين  در  رسانه هاى شهرستان ها  مطالبات  افزود:  و 
برگزارى  از  همچنين  وى  مى شود.  پيگيرى  و  شناسايى 
همايش حقوق رسانه در استان خبر داد و بيان كرد: اين 
همايش با حضور اساتيد حقوق رسانه در مهرماه يا آبان 

ماه امسال برگزار مى شود. وى تصريح كرد: در اين جلسه 
تمامى مديران مرتبط با حوزه رسانه دعوت خواهند شد تا 

حقوق متقابل بين دستگاه ها تبيين شود.

راه اندازى دفاتر خانه مطبوعات در شهرستان ها

شهرستانى  دفاتر  راه اندازى  و  تجهيز  از  مقدم  جعفرپور 
دفتر خانه  به زودى  بيان كرد:  و  داد  خانه مطبوعات خبر 
مى شود. افتتاح  نيز  بشرويه  شهرستان  در  مطبوعات 

و  كرد  اشاره  استان  در  خبر  دانشكده  راه اندازى  به  وى 
انجام شده  زمينه  اين  در  اميدواركننده اى  اقدامات  افزود: 
و  علمى  دانشكده  راه اندازى  براى  اوليه  موافقت هاى  و 

كاربردى خبر گرفته شده است. 
معرفى  مرحله  در  گفت:  استان  مطبوعات  خانه  مدير 
اعضاى هيئت علمى و ارائه سرفصل هاى آموزشى به مركز 
هستيم. وى افزود: برخالف دوره هاى گذشته كه قول هاى 
زيادى براى راه اندازى اين دانشكده داده شد در اين دوره 

به تحقق وعده ها نزديك شده ايم.

برگزارى جشنواره مطبوعاتى پرفسور معتمد نژاد

جعفرپور به پيگيرى هاى انجام شده در كميته آموزش براى 
برگزارى آموزش هاى مقدماتى روزنامه نگارى و خبرنگارى 

در شهرستان ها اشاره كرد و افزود: دوره هاى تكميلى در 
مركز استان برگزار مى شود. وى برگزارى دوره آموزشى 
دستور  در  برنامه هاى  از  را  نوين  رسانه  و  روزنامه نگارى 
افزود:  و  كرد  ذكر  مطبوعات  خانه  آموزش  كميته  كار 
جنوبى  خراسان  محوريت  با  نژاد  معتمد  دكتر  جشنواره 
كرد:  بيان  وى  است.  پيش بينى شده  برنامه هاى  ديگر  از 
وزارت ارشاد قول مساعد براى همكارى در برگزارى در 
ارائه طرحى  از  اين جشنواره را داده است. وى همچنين 
بيان  و  داد  برگزارى جشنواره مطبوعات شرق خبر  براى 
كرد: طرحى براى شوراى امنيت توسعه شرق در اين راستا 
اميدواريم  اما  است  اعالم نشده  آن  نتيجه  هنوز  ارائه شده 
آوريم. وى  نيز به دست  را  اين جشنواره  بتوانيم ميزبانى 
سازى  كيفى  در  جشنواره  اين  برگزارى  كرد:  تصريح 
رسانه هاى استان و شناساندن استان در منطقه تأثيرگذار 

است.

اختصاص يك ميليارد ريال به خانه مطبوعات

مدير خانه مطبوعات استان همچنين از اختصاص اعتبار 
يك ميليارد ريال از سوى استاندار به خانه مطبوعات خبر 
داد و افزود: 400 ميليون ريال از اين رقم از محل اعتبارات 
تملك و دارايى ها است. وى بيان كرد: اميدواريم اين اعتبار 

در ماه هاى آينده به خانه مطبوعات استان تخصيص يابد 
براى  محلى  در  اعتبار  اين  هيئت مديره  برنامه ريزى  با  تا 
باشد.  داشته  درآمدزايى  و  خبرنگاران سرمايه گذارى شود 
استان  رفاهى خانه مطبوعات  اقدامات كميته  درباره  وى 
نيز عنوان كرد: با همكارى يكى از بانك هاى استان وام 

كارگشايى قرض الحسنه به خبرنگاران اعطا مى شود. 
جعفرپور مقدم در بخش ديگرى از سخنانش گفت: بازديد 
خبرنگاران از مجلس و بازديد از رسانه هاى مركز كشور و 
اردوى تفريحى به يكى از استان هاى شيراز و اصفهان از 
برنامه هاى پيش بينى شده است. وى از اعزام اولين كاروان 
زيارتى جامعه رسانه اى استان به كربال خبر داد و افزود: 
هزينه سفر اعزام به خبرنگاران در قالب تسهيالت بوده و 

اعزام كاروان در شهريورماه سال جارى خواهد بود. 
كشور  مطبوعات  خانه  رفاه  صندوق  راه اندازى  به  وى 
اشاره كرد و بيان كرد: در اين صندوق هر يك استان ها 
و  داشت  خواهد  آورده  تومان  ميليون   10 حدود  مبلغى 
اين  در  مى توانند  نيز  مطبوعات  خانه  اعضاى  از  هركدام 
صندوق سرمايه گذارى كرده و معادل سرمايه گذارى خود 

تسهيالت قرض الحسنه دريافت كنند. 
هاى  رسانه  همكارى  خواستار  همچنين  جعفرپورمقدم 

استان براى تهيه بانك اطاعاتى خانه مطبوعات شد.

تحقق وعده راه اندازى مركز علمى كاربردى خبر، نزديك است 

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

دوران عاشقــــىاكران فيلم
ساعات  شروع

 سانس ها:
18:00  16:15   14:3020:00

32222636056تلفن:

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

واگذار نمايد.

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در مهدكودك ها  گروه موسيقى دلنوازان برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

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

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

    09153637507 - 09156217507 حسينى
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امام محمدباقر (ع) :سه چيز از خصلت هاي نيک دنيا و آخرت است : از کسي 
که به تو ستم کرده است گذشت کني، به کسي که از تو بريده است بپيوندي، 

و هنگامي که با تو به نداني رفتار شود، بردباري کني.

12 : 37
19 : 36
23 : 53
4 : 30
5 : 59

شب شعر كانون هنرمندان با حضور معاون اجتماعى فرماندهى نيروى انتظامى استان    عكس: ايسناعكس روز 

مشاور فرمانده سپاه: چرا شريعتمدارى 
اصرار دارد به مخاطبان خود تفهيم كند 

رهبر انقالب مثل من فكر مى كند؟! 

سپاه  كل  فرمانده  اى  رسانه  و  فرهنگى  مشاور 
يادداشت  به  انقالب اسالمى- در واكنش  پاسداران 
شريعتمدارى  حسين  قلم  به   كيهان  گذشته  روز 
جنابعالى  مقاله   : نوشت  و  كرد  منتشر  يادداشتى  
را در كيهان در خصوص موضوع هسته اى و برجام 
است  چگونه  رفتم،  فرو  فكر  به  بسيار  خواندم، 
به  دارد  اصرار  جنابعالى،  چون  انقالبى  برادر  كه 
مخاطبان خود تفهيم كند كه رهبر انقالب مثل من 
فكر مى كند؟! مثل من تحليل مى كند؟! و مثل من 
مى فهمد؟! و اين در حالى است كه حضرت آقا، هم، 
را در  در سخنرانى عيد سعيد فطر مواضع صريحى 
را  و هم مطالب شفافى  اعالم كردند  اين خصوص 

به شخصيت هاى نظام فرمودند و هم... .  
آيا اگر امر داير باشد كه جهت گيرى پايگاه اطالع رسانى 
مقام معظم رهبرى را در اين مورد بپذيريم يا نوشته 
جنابعالى را، به نظر كدام را بايد انتخاب كنيم؟ آيا بيان 
صريح مقام معظم رهبرى مبنى بر طى مسير قانونى 
را  ملى  مصالح  براساس  تصويب  عدم  يا  تصويب  و 
استنتاج  در  شتابزدگى  از  و  بسپاريم  جان  گوش  به 
بپرهيزيم؟ آيا تصور نمى كنيد در شرايطى كه نيروهاى 
انقالب به يك پارچگى و وحدت كلمه بيش از گذشته 
نياز دارند، اين گونه موضع گيرى كردن يك دوگانگى و 

شكاف بين نيروهاى انقالب ايجاد مى كند؟. 

سخنان ظريف در حد حرف است؛ تهران 
برنامه اى براى آشتى با اعراب ندارد! 

اظهارات ظريف،   : االوسط مدعى شد  الشرق  روزنامه 
درباره تمايل تهران براى همكارى و آشتى با كشورهاى 
خليج فارس، اظهاراتى است كه هيچ گونه برنامه اى 
پشت آنها قرار ندارد و شايد فقط پاسخى به درخواست 
آمريكا باشد مبنى بر اينكه ايران در برابر كشورهاى خليج 
فارس روحيه اى مثبت از خود نشان دهد تا اين كشورها 
كنند.  متوقف  را  اى  هسته  توافق  از  كردن  انتقاد  نيز 
 آنچه مشاهده كرديم فقط يك اقدام ديپلماتيك بود. نه 
ايرانى ها از سوريه و عراق دست برخواهند داشت و نه 
اختالف ها درباره خالء سياسى در لبنان حل خواهد شد.

آزمايش يك موشك براى مقابله با ايران

بودن  باال  به  اذعان  با  آمريكايى  پايگاه خبرى  يك 
توان دريايى ايران اعالم كرد: نيروى دريايى آمريكا 
ايران  تندروى  قايق هاى  تهديد  با  مقابله  براى 

موشك «هل فاير» را آزمايش كرد.

نورى مالكى، مقصر سقوط موصل   
در  را  مالكى  نورى  عراق،  پارلمان  تحقيق  كميته 
سقوط شهر موصل به دست داعش مقصر دانست و 
خواستار محاكمه او شد. نورى مالكى به هنگام سقوط 
موصل نخست وزير عراق بود. حيدر العبادى نخست 
وزير عراق هم با تاييد گزارش كميته تحقيق، دستور 

داد مقصران در دادگاه نظامى محاكمه شوند.

غربى ها در اواخر دولت گذشته بارها تقاضاى مذاكره دادند

مذاكرات  تصميم  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس 
كه  بود  نظام  سوى  از  استراتژيك  تصميم  يك  هسته اى 
دولت  انتهاى  به  مربوط  بلكه  نبوده  دولت  اين  به  مربوط 
قبل است زيرا غربى ها در اواخر دولت گذشته بارها تقاضاى 
در  ما  اينكه  بيان  با  الريجانى  داده اند.  را  ايران  با  مذاكره 
برجام توافقاتى را در نظر گرفته ايم، تأكيد كرد:  اين توافقات به اين معنا نيست 

كه ايران و كشورهاى ديگر يك راه را دنبال كنند.

چه كسانى از تفرقه شما با رهبرى و انقالب سود مى برند؟

عباس سليمى نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران 
در نامه سرگشاده اى به آيت ا... هاشمى رفسنجانى، اظهارات 
از  به نقل  را كه معموًال  روزنامه گاردين  با  نامبرده در گفتگو 
وى، مطالب حاشيه سازى را منعكس مى كند، به نقد كشيد. در 
بخشى از اين نامه آمده است : پرسش اصلى از آقاى هاشمى 
رفسنجانى اين است: چرا در سال هاى اخير مى خواهيد خود را با تفاوت هايى با امام و 

رهبرى به ثبت رسانيد؟ و چه كسانى از اين اختالف سود مى برند؟. 

يزدى، موحدى كرمانى و مصباح  
نظر قطعى در مورد انتخابات مى دهند

دبيركل جبهه پايدارى گفت: براساس توافقات موجود، 
سه فرد به عنوان فصل الخطاب سه طيف اصولگرايان 
انتخاب شدند كه اين افراد را آيت ا... يزدى رئيس جامعه 
مدرسين، آيت ا... موحدى كرمانى و آيت ا... مصباح يزدى 
موارد  اگر  كرد:  تصريح  آقاتهرانى  مى دهند.  تشكيل 
اختالفى داشتيم هرچه آنها اعالم كنند از سوى اين 

سه گروه مورد قبول خواهد بود.

آيا براى انتخابات ايران هم توافق شده؟

با  اينستاگرامش  پست  آخرين  در  بذرپاش  مهرداد 
بازخوانى صحبت هاى جان كرى، البرادعى و ظريف، 
جمهورى  رياست  انتخابات  براى  توافقاتى  احتمال  از 
پرده برداشت. وى به صحبت هاى ظريف با البرداعى 
اشاره كرده است كه وى گفته : بسيارى از كانديداهاى 
انتخابات رياست جمهورى در ايران از شكست مذاكرات 
 ما سود مى برند، آنها موقعيتى در اين گفتگوها نمى بينند 

و از طرفى آنها آدمهاى پرنفوذى هم هستند.

روايتى از شب نشينى هاشمى با رحيمى

نقل قول ها،  برخالف  هاشمى  مهدى   : نوشت  شرق 
را در سوئيت محمدرضا رحيمى در  زندان  اول  شب 
مناسبى  فرصت  البته  كه  شبى  است.  گذرانده  اوين 
تا  فراهم كرده  احمدى نژاد  براى معاون اول دولت  را 
ها  شنيده  باشد.  داشته  مهدى  از  را  درخواست هايى 
حاكى از آن است كه يكى از دو درخواست رحيمى، 

پيگيرى بحث بازنشستگى وى بوده است.

مجلس دهم در اختيار اصولگرايان است   
محمد سليمانى عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس 
مى گويد: شرايط كشور، افتادن برخى مديريت ها به 
شايسته  افراد  شدن  گذاشته  كنار  و  فتنه گران  دست 
معتقد  او  است.  اصولگرا شده  نگرانى جريان  موجب 
مى شود  موجب  اصولگرا  جريان  احساس خطر  است 
تشكل هاى اصولگرا از خواسته هاى آرمانى شان تنزل 
كنند. پيش بينى سليمانى با توجه به عملكرد دولت در 
دو سالى كه از عمر آن مى گذرد آن است كه مجلس 

دهم در اختيار اصولگرايان خواهد بود.

جوانفكر و تخلف ميلياردى پور محمدى

يازدهم  دولت  دادگسترى  وزير  بين  كالمى  چالش 
احمدى نژادى ها  با  نهم  دولت  كشور  وزير  همان  يا 
روز  كه  است  حالى  در  اين  و  شد  جديدى  فاز  وارد 
گذشته على اكبر جوانفكر در مطلبى در سايت دولت 
بهار، پورمحمدى را متهم به تخلف ميلياردها تومان 
و  به  صورت غيرقانونى  از چين  اتوبوس  براى خريد 
بدون اخذ هرگونه ضمانت و با اصرار او به فردى فاقد 

صالحيت هاى الزم نمود.

آمريكايى ها مى خواهند از توافقى كه هنوز نه در ايران و نه در آمريكا تكليفش معلوم نيست، وسيله اى براى نفوذ در ايران بسازند

راه نفوذ آمريكايى ها را قاطعانه بسته ايم
معظم  رهبر  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
انقالب اسالمى در ديدار علما، صاحبنظران 
اهل  جهانى  مجمع  اجالس  ميهمانان  و 
اتحاديه  اجالس  و  السالم  عليهم  بيت 
با  مبارزه  اسالمى،  هاى  تلويزيون  راديو 
نقشه هاى استكبار در منطقه را مصداق 
بارز جهاد فى سبيل ا... خواندند و با اشاره 
براى  آمريكا  «تالش  با  قاطع  مقابله  به 
اى  مذاكرات هسته  نتايج  از   سوءاستفاده 
در  فرهنگى  و  اقتصادى، سياسى  نفوذ  و 
در  سلطه  نظام  نقشه  افزودند:  ايران»، 
نفوذ  و  اختالف  ايجاد  پايه  دو  بر  منطقه 
استوار است كه بايد با نقشه هاى صحيح 
هجومى و دفاعى به مبارزه هوشيارانه و 

بى وقفه با آن پرداخت.

آمريكا ، مصداق عينى و مظهر 
كامل «مفهوم دشمن»

سلطه  نظام  اى،  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
را  آمريكا  متحده  اياالت  آن  رأس  در  و 
«مفهوم  كامل  مظهر  و  عينى  مصداق 
آمريكا  كردند:  تأكيد  و  خواندند  دشمن» 
هيچ بهره اى از اخالقيات انسانى ندارد و 
بدون هيچ ابايى و در پوشش الفاظ زيبا و 
لبخند، دست به خباثت و جنايت مى زند. 
درخصوص  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 

انگيزى  اختالف  براى  دشمن  طراحى 
ميان  اختالف  ايجاد  كردند:  خاطرنشان 
 دولت ها و خطرناك تر از آن ميان ملت ها 

در دستور كار استكبار قرار دارد. 

در  امروز  كه  آنچه  كردند:  تأكيد  ايشان 
در  ديگر  مناطق  و  يمن  سوريه،  عراق، 
حال روى دادن است و تالش مى شود 
از آن به عنوان «جنگ مذهبى» ياد شود، 
بلكه  نيست  مذهبى  جنگ  وجه  هيچ  به 

جنگ سياسى است.
اسالمى خاطرنشان كردند:  انقالب  رهبر 
از  براى  تالش  وظيفه،  مهمترين  امروز 

بين بردن اين اختالف هاست.
ما  گفتند:  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
جمهورى  كه  ايم  گفته  علنًا  و  صريحًا 

اسالمى ايران دست دوستى را به سوى 
دراز  منطقه  اسالمى  هاى  دولت   همه 
هيچ  مسلمان  هاى  دولت  با  و  كند  مى 
افزودند: جمهورى  مشكلى ندارد. ايشان 

خود  همسايگان  اغلب  با  ايران  اسالمى 
البته برخى كشورها  روابط دوستانه دارد 
و  لجاجت  و  دارند  اختالف  ما  با  هم 
ايران  ولى  دهند  مى  انجام  خباثت 
و  همسايگان  با  خوب  روابط  بر  را   بنا 
هاى  ملت  بويژه  و  اسالمى  هاى  دولت 
انقالب  رهبر  است.  گذارده  منطقه 
منطقه  كشورهاى  در  «نفوذ»  اسالمى، 
را دومين نقشه شوم آمريكا برشمردند و 
تأكيد كردند: اياالت متحده درصدد نفوذ 
دهها ساله در منطقه و بازسازى آبروى از 

دست رفته خويش است.
اشاره  با  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
سوءاستفاده  براى  واشنگتن  تالش  به 
افزودند:  اى  هسته  مذاكرات  نتايج  از 
توافقى  از  خواهند  مى  ها  آمريكايى 
آمريكا  در  نه  و  ايران  در  نه  هنوز  كه 
معلوم  شدنش  قبول  يا  رد  و  تكليفش 
ايران  در  نفوذ  براى  اى  وسيله  نيست، 
قاطعانه  را  راه  اين  ما  اما   بسازند 
خود،  باالى  توان  همه  با  و  ايم  بسته 
فرهنگى  سياسى،  اقتصادى،  نفوذ  اجازه 
به  را  ايران  در  سياسى  حضور  يا  و 

نمى دهيم.  آمريكايى ها 

امروز آمريكايى ها به صراحت از 
تجزيه عراق دم مى زنند

را  خود  قبلى  هشدارهاى  انقالب  رهبر 
عراق  تجزيه  براى  آمريكا  تالش  درباره 
از  برخى،  افزودند:  و  كردند  يادآورى 
امروز  اما  كردند  مى  تعجب  سخنان  آن 
آمريكايى ها به صراحت از تجزيه عراق 
ا... خامنه اى  آيت  زنند. حضرت  دم مى 
افزودند: تجزيه عراق و اگر بتوانند سوريه، 
اما  هاست  آمريكايى  مشخص  هدف 
تماميت ارضى كشورهاى منطقه و عراق 

و سوريه براى ما بسيار مهم است.

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

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

ساخـت سوله
 و تيـر ورق  

در اسرع وقت با بهترين كيفيت 
و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       
09157234706
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امالك و مستغالت

زمين موقعيت عالى آينده دار 
160متردرحاجى آباد  فى:25م 

 09151642528

منزل وياليى - دستگرد - 250 متر 
زيربنا - 2 طبقه - با امكانات لوكس 

فى: توافقى 09152040225

منزل فروشى يا تعويض، حاجى آباد 
مقداد 21، خيلى تميز فى: 48 م 

09157219311

منزل فروشى 300 متر زمين
 توحيد، فى كارشناسى  

09153623112

آپارتمان بلوك 1 فاز3شهردارى حاشيه 
بلوار ميالد85متر با  امكانات كامل تخليه 

فى كارشناسى 09151632577

معاوضه منزل 162مترى تازه ساز تمام 
اسكلت درحسين آبادسادات باواحد 

مسكن 09158650989

آپارتمان فروشى ، مسكن مهر مولوى 
طبقه وسط از سه طبقه فى: 32 م 

09397461946

فروش مسكن مهر
گلبهار،  غدير2

فى: 30 م  09156033400

 فروش آپارتمان      طبقه سوم 85مترى 
در سايت ادارى داراى انبارى پاركينگ 

09151600185

امتياز 115 مترى بلوارشعبانيه 
واريزى 15ميليون فى توافقى 

يامعاوضه باماشين 09159626184

آپارتمان خيابان نرجس ، 75 متر با 
امكانات كامل، داراى وام مسكن مهر

09158643221

فروش يا معاوضه مغازه حاشيه
 امامت فى كارشناسى

09155613291

250متر زمين آبشار گيوك 60متر بنا 
نيمه ساز داراى پروانه با2ساعت آب 

وزمين مشجر 09151614006

يك باب منزل مسكن مهرباقيمت 
مناسب به فروش ميرسد.معاوضه 
باماشين سوارى 09014273137

  امتيازمسكن مهر17م واريزى 
زيرفى 25/500م
09368696271 

فروش ساختمان با3مغازه 
و2واحدمسكونى درنهبندان معاوضه 
باملك دربيرجند09393631326

منزل وياليى114مترى - بنا90   
مهرشهرفى100م .خ وليعصر

09156687659

آپارتمان ،كنارجاده شكراب واريزى 
كامل طبقه دوم 42نقديامعاوضه 
باپارس صفر 09151636389 

باغ مشجر ماشين رو ، 600متر
 آب قنات داخل طرح هادى

 فروش يا معاوضه 09151606610

امتياز مسكن مهر، حاشيه بلوار اصلى 
واريزى12م ، فى 22م- تحويل سال 

جارى 09153634259 

منزلى وياليى160متر،حدود100متر 
زيربنا،نوساز،واقع در حسين آباد سادات 

09395995650

منزل400 متر دو طبقه با درب 
جداگانه ،امكانات كامل ،جمهورى 14 

فى : 15 م 09158643744 

فروش منزل وياليى شمس آباد 
130متر85مترزيربنا،نوساز،فى توافقى

09014075953

منزل وياليى فروشى دستگردزمين 
162 مترشمالى فى كارشناسى 
حدود170  09152040225

فروش فورى آپارتمان باكليه 
امكانات خيابان الهيه فى توافقى 

09155034684

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

زيرقيمت فورى 09353488494

منزل فروشى بلوار شعبانيه
200متر 270بنا

09155614099 

105متر آپارتمان در بلوار شهيد 
آوينى 85 ميليون نقد 45ميليون وام 

09157235956

منزل فروشى امير آباد 
 فاقد آب وبرق،  معاوضه با ماشين

09151600979

فروش يا معاوضه آپارتمان75مترى
فول امكانات ، نرجس1

09157418930

منزلى درچهكنددر2طبقه طبقه اول 
مغازه طبقه دوم مسكونى فول امكانات 
فروشى يامعاوضه 09151606035

منزل وياليى مطهرى15 
متراژ200فروشى يامعاوضه 

فى: كارشناسى 09156042702

آپارتمان 75 مترى دوخوابه طبقه سوم 
مهرشهر25م وام فى 33م معاوضه با 

ماشين سبك09159658433

يك دربند مغازه تجارى 60متر
 واقع در قاين ، سند ششدانگ

 زيرفى كارشناس  09155178893 

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل 

09151607030

فروش آپارتمان 68مترى نيلوفر 
آفتابگيرفول امكانات سند آزاد

 فى110م     09155614808 

آپارتمان فروشى 75مترى 
دوخواب حاشيه خ.باموقعيت عالى 

09159617062

منزل وياليى دستگردزمين 162 متر 
شمالى دوطبقه مجموعا 250 مترزيربنا 

فى كارشناسى 09152040225

 فروش واحدمسكونى 115مترمفيد 
حال42متردوخواب ، بلوارشهيدناصرى 

فى : 85 م   09338107289

منزل وياليى،موسى بن جعفر متراژ12 
متربه ابعاد 4,5در20باكليه امتيازات 

فى 70م  09158625935

منزل وياليى مهرشهر متراژ زمين 
107زيربنا بايه دربند مغازه  

فى: كارشناسى  09158625935

منزل وياليى مدرس 240 متر
 فى: توافقى

09105091176 

آپارتمان 85مترى، سايت ادارى با
تمام امكانات قابل معاوضه باآپارتمان
 فى: كارشناسى 09151613869

زمين فروشى ، امير آباد
250متر شمالى

09155614099

فروش آپارتمان75مترى مسكن 
مهرطبقه همكف  فى: توافقى

09128995241

امتيازمسكن مهر، شركت مولوى 
 8ميليون واريزى 14ميليون

معاوضه باخودرو 09128639016

فروش يا معاوضه آپارتمان بهترين 
موقعيت سايت ادارى با زمين در 

نرجس 09153635526

دو هزار متر كارگاهى- تجارى مجاور 
بزرگترين هايپر ماركت شرق كشور 

09154030029

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

فروش فورى واحد 100 مترى صدف 
5 با پاركينگ و آسانسور يا معاوضه با 
منزل در مشهد    09153331173

آپارتمان مسكن مهر مولوى 75 مترى 
پيلوت دار، واريزى 30م

فى:  توافقى 09155631015

آپارتمان 105 متر،2 خواب،شيك و 
مهندسى ساز، طالقانى10

فى: 135 م 09011899623

باغ فروشى، ديوار بلوك،واستخر
ذخيره آب با مجوزساخت خانه، 
جاده خوسف. 09151604808

زمين مسكونى،300 متر در 500 
منظريه با تمام امتيازات برق وآب با 

قيمت مناسب 09158627681

باغ در15كيلومترى بيرجند
 بامتراژ 6000و5 سهم آب 
فى:200م 09365463871

فروش يك باب منزل مسكن مهر 
باقيمت مناسب معاوضه باماشين 

سوارى 09014273137

فروش يك ساعت اب با سه هزار 
متر باغ پسته و عناب 20 ساله بجد 

09155614253

آپارتمان فروشى بلوار مجيديه
معاوضه باملك ماشين

09151637016

منزل كلنگى 270متر واقع درخيابان 
پاسداران حاشيه 20مترى رسالت به 

نرخ روز 09365308527

زمين فروشى ، 90متر حاجى آباد 
سنگ كارى شده صفحه شنارژ ريخته 
شده فى : 23 م 09159625495

فروش مجموعه 4واحدى
 درمحدوده ميدان امام 

 09159625442

فروش زمين ، حاجى آباد
 126 متر فى : 18 م
09159615979

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

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

آپارتمان 100 متر،2 خواب،4 سال 
ساخت،طالقانى10، رهن كامل 24 

ميليون 09189383799

مغازه 25مترى، مهرشهر
يك تومان رهن 180اجاره 

09157410982

رهن واجاره دوواحدآپارتمان 
درنهبندان

 09153631326 

واحدى80مترى،بلوار بقيه ا... 
دوخوابه داراى پاركينگ و ... رهن و 
اجاره داده مى شود. 09362139250

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

كوچه مسجد آيتى 09155612382 

نيازمندمنزل اجاره اى هم كف
 سجاد شهر (سه نفر)

09153632761

نيازمند يك باب مغازه اجاره اى در 
باالى شهر (رجايى.كارگران.نرجس.
نيروى هوايى) 09157285174

زيرزمين ، سجادشهر سرويس كامل 
داراى آب برق گاز تلفن يك ميليون 
پيش 155اجاره  09157914459

واحدوياليى سه خواب 
رهن و اجاره

 09384574733 

اجاره ورهن زير زمين مسكونى
 خيابان 17شهريور
09155618157  

رهن و اجاره واحد160 مترى 
نوساز محالتى

09156522402 

 1واحد با اجاره مناسب براى زوج 
جوان يا زن ومرد يامجرد اميرآباد

09378595339

منزلى واقع در جمهورى 26
به اجاره داده ميشود 
 09358938462

يك انبارى بامتراژ700مترباتمام 
امكانات نزديك شهراجاره داده 

ميشود09157569245

 مغازه با زيرزمين بصورت يكجا 
جمهورى 31 به رهن واجاره داده 

مى شود. 09155610089

رايانه و همراه 

لپ تاپ اچ پى سى پى يو 5 رم 4 
هارد 500 رنگ نقره اى مانيتور 15
فى 950 تومان 09159371200

گوشى ويكا (VIKA) اندرويد 4.4.2 
دوسيمكارت داراى دو باترى و كارتن 

فى 320تومان 09375079319

جوياى كار

به يك كارگر جهت كار
درگاودارى نيازمنديم 
 09151608192

به تعدادى راننده با خودرو
 جهت كار در آژانس نيازمنديم

09365613536

استخدام يك نفر جهت
 نگهدارى از كودك در منزل

 با حقوق مناسب 09156038073 

مهندس عمران با 3 سال
 سابقه كار آماده همكارى 

09152696191

 جوياى كار در شيفت بعدازظهر 
داراى كارت پايان خدمت

09157914459

تعدادى راننده جهت واگذارى
 نصف امتيازآژانس بانوان نيازمنديم 

09151604815

 راننده پايه يك آماده همكارى 
بااشخاص وشركتها(بيرجند)

09156669748

به يك تعويض كار الستيك 
سبك و سنگين نيازمنديم

 09156041651 

تعدادى راننده با خودروى دوگانه 
جهت كار در آژانس شبانه روزى 

نيازمنديم09155630233

جوانى 18ساله، جوياى كار 
درهر زمينه ى كارى ، شيفت صبح 

 09156679869

تعدادى كارگر دايمى باقدرت بدنى 
باالوحقوق عالى براى حمل اثاثيه 

نيازمنديم 09153633647

به جوياى كار در شيفت 
بعداز ظهر داراى كارت پايان خدمت 

 09157914459

يك همكار فعال ترجيحا آشنا 
به امالك يايك شريك خوب در 
مهرشهرنيازمنديم 09151638220

جوياى كار 2نفر جوشكار ،قالب بند 
 آماده همكارى دركارهاى 

ساختمانى09159626771 

راننده پايه يك، فنى
 جوياى كار

09155611860  

2نفر فروشنده جهت كار در 
قنادى ساعت كار 14 تا22 حقوق 
300.000تومان 09365473747

 استخدام بازارياب ، جوان 
باسابقه،باروابط عمومى باال 

 09378141602

جوياى كار.جوانى30ساله وديپلم 
داراى گواهينامه پ2ده ساله و... 

09162516569

جوان 29ساله، داراى گواهينامه ماشين 
وموتور وتخصص تعمير كارى اماده 
همكار تمام وقت 09158635467

جوياى كار.چونه گير لواش و تفتان
 و نان درآور

09368417802 

لوازم منزل

فروش بوفه وكمدلباس
 رنگ چوب

 09128995241 

يخچال 10فوت آزمايش سفيد،
 نسبتا نو،550هزارتومان

09151613869

تلويزيون سامسونگ 40اينچ 
پلمپ،زيرقيمت بازار،نصف نقدمابقى 
چك يك ماهه.  09155401173

راديوضبط3ديسك تصويرى،امپلى 
فايرسامسونگ- جاروشارژى 
مولينكس09153638963

يك دست مبلمان باميز عسلى
300 /1وتختخواب دونفره نو باتشك 
طبى يك ميليون 09379408909

كولرگازى خارجى انگليسى قديمى 
باكاركرد كم به فروش مى رسد

09151613869

خريدار پايه ديوارى تلويزيون
 باقيمت مناسب

 09159624728 

يك عددتلويزيون چهارده رنگى 
فروشى يامعاوضه باديجيتال

09159651120

فروش فورى ماشين لباسشويى
 دوقلو هاير، نوكارنكرده

09151600341 

 يك عدد ميزتلويزيون
 در حد نو به فروش مى رسد. 

09156654216

يخچال فريزر امرسان
 فروشى

09150904649 

متفرقه

تانكر5000آب ورقه سفيد نو 
فى1200000تومان
09151648471

كارواش بخار با تمامى امكانات
 به فروش ميرسد
09358994585 

 فروش دو دستگاه چمن زن 
وابزار كشاورزى بيل گارى و... 

 09153623112

وسايل ماشين دووبا ماشين
 پيكان وتويوتا اوراق دارم 

 09153625787

فروش اتاق پيكان وانت وتعدادى 
دروپنجره يا با گوشى يادستگاه باد 
معاوضه ميگردد. 09158621728

خريدارپروانه كسب پوشاك
 باباالترين قيمت هستيم 

09372177914

فروش فورى يك اتاق كمپرسى 
براى نيسان باتمام لوازم زيرفى بازار 

 09158629388

 CNG سيستم گاز
براى پرايد خريدارم
09155624881

به يك نانوايى باجواز به صورت
 اجاره اى يافروشى نيازمنديم

09151630283

حدود500ليتر نفت
 بفروش ميرسد.
09151613869

 4عددرينگ اسپورت فابريك 
سمندو5عدد رينگ اسپورت فابريك 
پرايد فى توافقى 09383431051 

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايد 88 بدون رنگ بيمه تا برج11 
فنى بسيارسالم

فى: توافقى  09151079942

خريدار پرايد دوگانه
 مدل 80و81

09157213586

 پرايد دوگانه كارخانه مدل 88رنگ 
كاپوت گلگير در شاسى سالم.بيمه برج 
10 فى:12/500  09157289271 

پرايد141 مدل 1388بژ فاقدرنگ 
دوگانه بيمه تكميل ازاول تخفيف 
فى 13/800  09156635072 

هاچ بك 93سفيد بيرنگ  باپژو
تك گانه هم معامله مى شود

09153632761

فروش پرايدسفيد87الستيك 50 
بيمه 9ماه رنگ دارد فى توافقى

09365010342

هاچ بك سفيد مدل82 بدون رنگ 
بيمه6سال تخفيف فى: توافقى   

09158627797

پرايدمدل79سفيد،دوررنگ تخفيف 
بيمه8سال تازه تعميربيمه20روز 

فى:7م 09158610107

پرايدسفيدمدل82، تميز.بدون رنگ 
بدون تعمير 12سال بيمه كامل 

فى9م نقد 09159148497

فروش پرايدوانت مدل 93سفيد 
فى:200 م/14

09128995241

خودرو پژو 

فروش آردى سبز مدل 81
هيدروليك، دوگانه سوز تازه تعمير 
موتور و گيربكس 09157231825

پژو405 مدل84 نوك مدادى 
درگلگيررنگ،  بيمه آخربهمن 
فى:توافقى 09157403642

فروش پژو405رنگ نقره اى 
مدل 89بيرنگ فى: توافقى

09128995241

معاوضه پارس دوگانه تحويل 
10مرداد 94 با پارس ال ايكس 

خشك 09153635766

پژو پارس خشك tu5سفيد
تحويل مرداد فى توافقى

09151608039

405مدل83دوگانه بيمه تاآخرسال 
الستيك جلونوعقب70درصد 

فى:11:200 م  09151642528 

فروش405 دوگانه مدل 
91خاكسترى توكرم 

09151600269

پژو 405 مدل84 بيمه تا آخر بهمن 
نوك مدادى دوگانه فنى سالم 
فى:توافقى  09158627797

پژو SLX 405 مدل 1390 سفيد 
فاقدرنگ ،تميز بيمه1395,2 ازاول 
تخفيف  فى 25 م 09156635072

خودرو متفرقه

فروشى هوندا 125 پيشتاز5دنده 
بيمه 10ماه سالم فى 850هزارتومان 

09305826672

پى كى مدل 85، نوك مدادى بيمه تا 
آخر سال يك گلگير جلو عقب رنگ 
دارد فى 6300م 09158604353 

سورن سفيدمدل 87تميزبيمه 6سال 
تخفيف رنگ دارد0كاركرد140هزار 

فى: 19م 09355449549

پى كى مدل 84، زرشكى يك سال 
بيمه 9 سال تخفيف فوق العاده تميز 

فى: 6،700 م 09331736362

دوچرخه ويوادست دوم
 ارزان قيمت خريداريم
 09394963907

موتور تريل (پيشرو 200) در حد 
صفر، با يكسال بيمه، 5/4

09159626183

پيكان مدل 75 بيمه تا برج 8
LPJ دور رنگ تميز گاز 

فى :3900 م  09158658624

فروش يا معاوضه سمند ال ايكس 
سفيد مدل 94 باپرايد111 سفيد، 

تميز  09152611573

پى كى نقره اى مدل85اتاق جديد
 سه درب رنگ الستيك 4حلقه نو 
خانگى فى8م  09368895982

سمند سفيدمدل 90بدون رنگ
 فنى سالم الستيك 50 بيمه1سال

پيامك بزنيد 09158621728

فروش فورى يكدستگاه كمپرسى 
براى وانت نيسان باتمام لوازم 
 زيرفى بازار 09158629388

فروش دوو ريسر مدل 93
نقره اى بدون رنگ سالم

 فى: توافقى 09153613480 

فروش وانت پيكان 
مدل 85  ، فى: توافقى 

09336348732

 موتورسيكلت كاواساكى ژاپنى اصل 
قديمى، قرمزرنگ باكاركرد

11000كيلومتر09151613869

زانتيا مدل87كاركرد130هزار 
معاوضه  با ملك وآپارتمان

09378595339

فروش موتور الگى 110مدل 90
بيمه تا برج نه فى: 1/200 م

09375764733

فروش هندا مدل88بيمه برج8 
مدارك كامل 4دنده الستيك نو 

فى:880    09395618105

فروش يك دستگاه موتور ليفان 200
 مدل 94 خشك 200تومان

 زير قيمت بازار 09369915690

فروش  تراكتور بيل لودرى رومانى 
دف دارتازه تعمير فى: توافقى

09156681308

خريدارموتوربدون كالج شرايطى
تا 1600

09155628381 

پيكان مدل 80بيمه برج 9تخفيف 
كامل دوگانه مايع موتورى سالم
فى: 5/400م  09365301059

پيكان مدل 79 دور رنگ دوگانه
 سى ان جى تميز بيمه تا آبان

 فى: 4/800 م09335114125

فروشpkمدل82، تميز 
خانگى،تخفيف بيمه از اول ، فى5م

09158604640

فروش موتور125بى كالج ويت 
مشكى فاقدبيمه مدل89

تخفيف ازاول 09128995241

فروش فورى هندا 125مدل 88بيمه 
برج8مدارك كامل4دنده الستيك نو 

فى870 09395618105

فروش يامعاوضه سمند86 دوگانه 
كارخانه رنگ نقره اى 3تيكه رنگ 

160هزاركار 09128995241

فروش فورى موتور سيكلت هندا 
مدل84 مدارك تكميل

 فى 500تومان  09365463871 

نيسان وانت مدل 86 دوگانه
فى: 16م

09159645880

وانت87دوگانه كارخانه بيمه الستيك 
تمام رنگ فى توافقى يامعاوضه 

باپرايد 09303935644

پيكان فروشى مدل 80
 بيمه تابرج 7  فى: 5/200 م 

09158624244 

موتورسيكلت ويو 125 لتوس 
(پالستيكى) مدل 89 بسيار تميز
فى 1/700 م 09159658433

خريد انواع
 اتومبيل هاى تصادفى 

09159625495

موتوردايچى مدل 90 بيمه تا برج 
1 الستيك نو چراغ زنون و دزدگير 
تميز.فى 1,700  09159626771

خريدارخودرو تا8 تومان 
شرايطى،چك،پرايد،آردى

09155628381

پاترول 4در فروشى 
مدل1376

09155630204

موتور پيشتاز مدل 87 
بيمه تا 12/29

09305617304


