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بازاريابي شبکه اي...آري يا نه؟

*هرم پور

 در سال هاي اخير و به ويژه بعد از ورود موفق 
تعدادي  با  قضايي  برخوردهاي  و  امنيتي  دستگاه 
سر  عمدتًا  که  کشور  در  هرمي  هاي  شبکه  از 
کشور  اقتصادي  روند  در  و  داشتند  خارجي  منشأ 
مرور  به  بودند،  کرده  ايجاد  مختلفي  معضالت 
مرکزيت  با  ابتدا  داخلي،  بازاريابي  هاي  شبکه 
تر  در شهرهاي کوچک  و سپس  بزرگ   شهرهاي 
همه  عليرغم  کردند.  آغاز  را  هايي   فعاليت 
نفر  هزاران  مدت  کوتاه  در  ولي  ها،  بيني  پيش 
درآمدند  ها  شبکه  اين  عضويت  به  شهروندان  از 
و  شده  جذب  اعضاي  قالب  در  حاضر  حال  در  و 

کنند.  مي  فعاليت  اي  حرفه  بازاريابان 
و  جنوبي  خراسان  استان  در  اخير  ساله  دو  طي   
بازاريابي  شبکه  چندين  نيز  بيرجند  شهر  ويژه  به 
انجام مي دهند  را  فعاليت هاي خود  از هم  مجزا 
ها،   شرکت  ساير  به  نسبت  آنها  از  برخي   که 
شهروندان  از  بيشتري  تعداد  جذب  به   موفق 
داخلي  فرايندهاي  گسترده،  تبليغات  اند.  شده 
مشتري  جلب  هاي  کالس  برگزاري  جذاب، 
در  فراگير  فعاليت  روزانه،  صورت  به  فروش  و 
برگزاري  اجتماعي،  هاي  شبکه  و  مجازي  فضاي 
حضور  اي،  هفته  هاي  نشيني  دورهم  و   اردوها 
تبليغ  نيز  و  ها  کالس  در  موفق  هاي  سرشبکه 
شده  باعث  همه  و  همه  باال،  درآمدهاي  کسب 
است هزاران شهروند به اميد رسيدن به درآمدي 
و  بازاريابي  فرايند  يک  انجام  راه  از  مطلوب 
دستگاههاي  نظارت  تحت  کاال  قانوني  فروش 
بازاريابي  هاي  شبکه  عضويت  به  کشور،  متولي 
هزينه  و  وقت  از  بخشي  روزانه  و  درآمده  مذکور 
در  (ادامه  کنند.  صرف  زمينه  اين  در  را  خود 

(٢ صفحه 

يادداشت

خراسان جنوبى دچار بحران كشاورزى است
معاون وزير جهاد كشاورزى در ديدار با استاندار: 

استاندار : حل مشكالت كشاورزان بايد به عنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد

آخرين جزئيات شناسايي  بيان  با  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير  رفاهي  معاون  ميدري  احمدي   
شد.  توزيع  نيازمند  ميليون   ١٠ بين  غذايي  امنيت  کااليي  سبد  گفت :  يارانه بگير،  نيازمند  اقشار 

در صفحه٢) (ادامه 

آغاز شناسايى اقشار ضعيف يارانه بگير 

در همه امور مرهون چتر امنيتى 
نيروى انتظامى هستيم
خراسان جنوبى امن ترين استان كشور است كه بخشى از اين 
امنيت حاصل زحمات شبانه روزى نيروهاى انتظامى و بخشى...

جشنواره منطقه اى تئاتر 
سوره ماه در بيرجند، پايان يافت
 جشنواره منطقه اى سوره ماه با حضور گروه هاى تئاتر 
استان هاى خراسان رضوى، خراسان شمالى، خراسان جنوبى، 
يزد، هرمزگان، گلستان و مازندران با معرفى برترين ها ...
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صفحه ٧

آالم ما را هرگز تسلى نيست جز ياد و خاطر مهربانى اش
سومين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان 

زنده ياد شجاع حيدر اميرشجاعى
 را با ذكر فاتحه اى گرامى مى داريم.

روحش شاد و قرين رحمت باد

خانواده هاى: امير شجاعى ، جعفرى

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت فرزندى عزيز و برادرى مهربان 
مرحوم مغفور 

شادروان عباس نخعى
گرد هم مى آييم تا مرثيه فراقش را زمزمه كنيم.

با حضور پر مهرتان تسلى بخش دل هايمان باشيد

زمان: امروز چهارشنبه 94/6/11 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 
مكان: مسجد مرتضوى

خانواده هاى: نخعى و صردى

عنوان رشتهكد رشته
جنسيت ظرفيت پذيرش

كد اشتغالپذيرش شاغلآزاد

5104
كارشناسى حرفه اى 
حفاظت و پيشگيرى 

از حريق و حوادث
120مرد4530

5219
 كارشناسى 

حرفه اى مديريت و 
فرماندهى عمليات 
در حريق و حوادث

120مرد4530

2283
مهندسى فناورى 

معمارى - طراحى و 
نوسازى بافت هاى 

فرسوده

120زن - مرد4530

2119
مهندسى فناورى 
محيط زيست – 
بازيافت پسماند

120زن - مرد4530

مركز آموزش علمى - كاربردى شهردارى و مديريت بحران بيرجند 

وابسته به موسسه آموزش عالى مديريت شهرى و روستايى وزارت كشور

در مقطع كارشناسى ناپيوسته بدون كنكور دانشجو مى پذيرد.

شروع ثبت نام از تاريخ 94/6/7

*تعريف شاغل: شاغل به فردى اطالق مى گردد كه در استاندارى ، فرماندارى ، بخشدارى ، شهردارى، دهيارى و 
شوراى اسالمى شهر و روستا به صورت رسمى ، پيمانى يا قراردادى در حرفه منطبق با رشته انتخابى مشغول به 

كار باشد.
پزشك  تاييد  برابر  داشتن سالمت جسمانى  نشانى  آتش  كارشناسى  پذيرفته شدگان  براى  اختصاصى:  *شرايط 

معتمد سازمان و واحد تربيت بدنى الزامى است.

www.sanjesh.org ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر از طريق سايت سازمان سنجش به نشانى
بيرجند  - خيابان مدرس - انتهاى بيست مترى اول شرقى - پالك 14 مركز آموزش علمى - كاربردى 

056شهردارى و مديريت بحران بيرجند تلفن 32231444 -32212724   

11 شهريور ماه ، روز ملى صنعت چاپ
را كه يادآور تالش مستمر و زحمت مداوم جمع بزرگى از اهل هنر، 

ادب و فن اين سرزمين پرگهر است 
 به هنرمندان و صنعتگران ، حوزه چاپخانه داران ، عكاسان 

و خبرنگاران خراسان جنوبى تبريك مى گويم.

حاج حسن زرين پناه - پيشكسوت صنعت چاپ استان

جناب آقاى حاج حسن رضا حسين آبادى
مديريت محترم چاپ زرين بيرجند

"يازدهم شهريور ماه روز صنعت چاپ" را خدمت شما به عنوان يكى از 

پيشكسوتان و تالشگران عرصه چاپ استان تبريك عرض نموده، اميدواريم 

كماكان شاهد حضور جناب عالى در عرصه فرهنگى چاپ استان باشيم.

همسر، فرزندان و نوه هايتان
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ايرنا: رئيس سازمان غذا و دارو با بيان اينکه برخي آب هاي بطري نيترات بيش از حد مجاز دارند، گفت: نتيجه بررسي وضعيت آب هاي 
 آشاميدني بسته بندي هفته آينده اعالم مي شود، ديناروند افزود: وزير بهداشت يک ماه به سازمان غذا و دارو فرصت داد که وضعيت
 آب هاي آشاميدني بطري و بسته بندي شده را بررسي کند، اين کار انجام شده و هفته آينده جمع بندي نهايي اعالم مي شود. 

نتيجه بررسى سالمت آب هاى بسته بندى هفته آينده اعالم مى شود

امروز 11 شهريور 1394 مصادف با
 18 ذى القعده 1436 و 2 سپتامبر 2015

نخست  به  كني»  «مهدوي  آيت  ا...  انتخاب 
 وزيري پس از شهادت رجايي و باهنر (١٣٦٠ 

ش).
وقوع زلزله وحشتناك در بويين زهرا و كشته شدن 

بيش از ٢٥ هزار نفر (١٣٤١ ش).
آغاز عمليات كوچك نصر در منطقه غرب تپه ا... 

 اكبر، به طور مشترك (١٣٦٠ش).
اجالس  در  «خامنه اي»  آيت  ا...  مهم  سخنراني 

سران عدم تعهد در زيمبابوه (١٣٦٥ ش).
شهادت سردار «محمود كاوه» فرمانده لشكر ويژه 

شهدا (١٣٦٥ش).
تولد «خيام نيشابوري» شاعر، فيلسوف، پزشك و 

رياضي داِن شهير ايراني(٤٣٩ ق).
بن  حسين  ابوالقاسم،  برجسته  اديب  درگذشت 

محمد، معروف به «راغب اصفهاني» (٥٠٢ ق).
درگذشت «ابن خلدون» مورخ بزرگ مسلمانان 

(٨٠٨ ق).

تقويم مناسبت هاى  روز

بازاريابي شبکه اي...آري يا نه؟

 (ادامه از صفحه ١) هر چند به شخصه معتقدم چنين 
قرار  توليد  چرخه  و  حوزه  در  اگر  هنگفتي  سرمايه 
استان،  جوانان  براي  کارآفريني  ضمن  قطعًا  گيرد، 
از  اما  داشت  خواهد  بيشتري  هاي  مزيت  و  منافع 
از  سوي ديگر گستردگي روزافزون اين نوع  نوين 
تجارت و ارائه مجوز به شرکت هاي مذکور که در 
نيازمند توجه،  قانوني خود طي شده است؛  مجراي 
از  بيشتري  عمومي  هاي  بخشي  آگاهي  و  نظارت 

سوي مسئولين است. 
مسئولين  که  رسيده  آن  وقت  رسد  مي  نظر  به   
اي  شبکه  هاي  فعاليت  گستردگي  به  توجه   با 
سؤالهايي  و  ابهام  نقاط  و  نظر  مورد  هاي  شرکت 
خانواده  و  اعضا  از  برخي  و  شهروندان  براي  که 
هاي هم استاني و حتي برخي از مسئولين شرکت 
دستگاههاي  قانوني  تعامل  نحوه  خصوص  در  ها 
خصوص  اين  در  شده،  ايجاد  آنان  با  مختلف 

نمايند.  ارائه  توضيحاتي 
  از سوي ديگر هر چند شبکه هاي داخلي بر خالف 
بسيار  کشور،  خارج  منشأ  با  هرمي  هاي   شبکه 
نيز  اقدام مي کنند و  تر  اطمينان  قابل  تر و  شفاف 
تأکيد بر خريد و فروش اجناس ايراني و نيز انجام 
طرف  از  را  مطلوب  و  مناسب  تجارت  فرايند  يک 
اعضا دنبال مي نمايند، اما در برخي موارد شبهاتي 
نيز در روند انجام اين فعاليت ها ايجاد مي شود که 
حداقل الزم است از سوي مديران اين شرکت ها يا 
به شهروندان  و صريح  فضايي شفاف  در  مسئولين 

توضيح داده شود. 
 واقعيت اين است که چه بخواهيم و چه نخواهيم، 
چنين شرکت هايي در جذب مشتري موفق عمل 
از شهروندان در سنين و  تعداد زيادي  اند و  کرده 
طبقات اجتماعي مختلف با اميد به آينده اي روشن 
به عضويت آنها در آمده اند و از قضا عمده مشتريان 
به  متوسط  طبقات  از  ها  شرکت  اين  بازاريابان  و 
که  حاال  اينجاست  نکته  هستند.  جامعه  باالي 
مجوز  با  و  هستند  ايراني  و  داخلي  ها،  شبکه   اين 
فعاليت  مشغول  داخلي  کل  ادارات  و  ها   ارگان 
و  نظارت  براي  نيز  متولي  باشند، دستگاههاي  مي 
تري  فعال  از حقوق شهروندان حضور  نيز صيانت 

باشند.  داشته 
چنين  مخالف  امر  بدو  در  ارگاني  يا  فرد  هيچ    
قانوني  هاي  مجوز  وجود  صورت  در  هايي  فعاليت 
و رعايت حريم ها و خط قرمزها و چارچوب هاي 
هوشياري  است  مهم  آنچه  نيست.  شده  تعريف 
که  است  شهروندان  اعتماد  از  صيانت  نيز  و  مردم 
مسئولين   نيز  و  ها  شرکت  اين  مديران  اميدواريم 

بيشتر از قبل به آن توجه داشته باشند.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاي روزنامه 

را به شماره ٥٠٠٠١٠٠٠٤٠٦٨٤٣٨ ارسال فرماييد)

يادداشت

پرداخت يارانه از محل بودجه وزارت نيرو

با وجود حجم  اول رياست جمهوري گفت:  معاون 
ميليارد  ماهيانه ٢٢٠  نيرو  وزارت  بدهي هاي  باالي 
تومان از محل بودجه اين وزارتخانه براي پرداخت 
يارانه هزينه شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
جهانگيري اظهار کرد: حجم باالي بدهي وزارتخانه 
نيرو يکي از مهم ترين مشکالت اين وزارتخانه است زيرا اين وزارتخانه با 
منابع محدود ماهي ٢٢٠ ميليارد تومان از محل بودجه خود را براي پرداخت 
نيز  از دست مي دهد. وي در خصوص مشکالت آب کشور  منابع  يارانه 
گفت: کشور ما با چالش جدي آب مواجه است و بنابر اعالم محيط زيست 
ما با تغيير اقليم مواجه هستيم و در اين خصوص بايد به دنبال برنامه ريزي 

و مديريت صحيح حتي براي شرايط سخت تر از اين نيز باشيم. 

 زمان دقيق تحويل خودرو به خريدار مشخص مى شود

براساس يک قانون جديد، خودروسازان و واردکنندگان 
خودرو ملزم به قيد زمان دقيق تحويل خودروي فروخته 
شده و همچنين در صورت هرگونه تاخير در تحويل 
خودرو، ملزم به جبران خسارت وارده و جلب رضايت 
خريدار خواهند بود.به گزارش ايسنا، تاخير در تحويل 
خودروي فروخته شده از مشکالت رايج خريداران اين محصوالت در ايران 
است. به همين دليل در اصالحيه آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو، تمام عرضه کنندگان خودرو ملزم به جبران خسارت در 
اين موارد شده اند. در اين قانون آمده است: در صورت بروز مشکل در فرآيند 
رعايت استانداردهاي مصوب و تاخير در تحويل خودرو، مسئوليت جبران خسارات 

وارده و کسب رضايت مصرف کنندگان بر عهده عرضه کننده خودرو است.

آخرين خبر از سهام عدالت از زبان وزير اقتصاد 

وزير اقتصاد با اشاره اقدامات انجام شده براي تدوين 
بسته سياستي سهام عدالت، گفت: بخشي از بسته 
طراحي شده، مستلزم ارائه اليحه به مجلس است 
که به زودي به مجلس ارائه خواهد شد. به گزارش 
فارس، طيب نيا، در مورد جزئيات اليحه سهام عدالت، 
اظهار کرد: در بحث کارشناسي و مفصل با حضور کارشناسان بازار سرمايه، 
نمايندگان مجلس و دستگاه هاي اجرايي مشکالتي که سهام عدالت در حوزه 
مختلف با آن مواجه است، از افراد مشمول سهام گرفته تا سبد سهام واگذار 
شده، نحوه ساماندهي و مديريت و شيوه آزادسازي سهام عدالت بررسي شد. 
اين بسته سياستي در جهت رفع چالش هاي موجود سهام عدالت طراحي شده 

و بخشي از آن مستلزم ارائه اليحه به مجلس است.

 در آستانه آغاز دور جديد سفرهاي تابستاني و جهش مصرف 
بنزين، محموله بزرگ بنزين وارداتي در حالي در بندرعباس 
تخليه شده که شرکت پااليش و پخش نفتي، داليل افزايش 
واردات و کاهش توليد بنزين را اعالم کرد. به گزارش مهر، 
با وجود تمديد مهلت مصرف سهميه بنزين ۷۰۰ توماني 
ذخيره سازي شده در کارت هاي هوشمند سوخت تا آبان ماه 
سال جاري اما با آغاز دور جديد سفرهاي تابستاني، جهش 

جديد مصرف بنزين ايران کليد خورده است.
ملي  شرکت  توسط  شده  ارائه  رسمي  آمارهاي  براساس   
ايران، در طول هفته  نفتي  فرآورده هاي  پااليش و پخش 
نخست شهريور ماه سال جاري متوسط مصرف بنزين کشور 
بيش از ۲۰ ميليون ليتر در مقايسه با هفته ما قبل آن افزايش 
يافته است.  از اين رو در هفته نخست شهريور ماه سال 

جاري بيش از ۷۷ ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف شده و 
حتي در برخي از روزها رکوردهاي مصرف روزانه ۸۵ ميليون 
ليتر از اين فرآورده پرطرفدار نفتي در کشور به ثبت رسيده 
است. با اين وجود، افزايش مصرف تنها شامل حال بنزين 
نشده و با تثبيت قيمت سي. ان. جي مصرف اين انرژي 
پاک هم با افزايشي ۳ درصدي به بيش از ۱۹ ميليون متر 
مکعب در روز جهش يافته است. در کنار افزايش مصرف 
بنزين معمولي، متوسط مصرف روزانه بنزين سوپر هم با ثبت 
رشدي قابل توجه از دو ميليون ليتر به بيش از ۲.۸ تا سه 

ميليون ليتر در روز افزايش يافته است. 
در آستانه موج جديد سفرهاي تابستاني مردم و جهش مصرف 
بنزين در کشور، مسئوالن شرکت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي خواستار انتخاب ساعت مناسب براي سوخت گيري 

در جايگاه ها توسط مردم شده اند. به عبارت ديگر، پس از 
جايگزين  و  بندي  سهميه  توقف  بنزين،  قيمت  آزادسازي 
کردن کارت سوخت جايگاه داران به جاي کارت هاي شخصي 
بنزين توسط مردم، زمان سوخت گيري در جايگاه ها به دليل 
محدود بودن تعداد کارت هاي سوخت جايگاه داران افزايش 
يافته است. محمدرضا مظلومي مدير بازرگاني شرکت ملي 
با توجه به  اينکه  با اعالم  ايران  پخش فرآورده هاي نفتي 
اينکه در روزهاي پاياني تابستان و به طور معمول تعدد سفر 
مواجه هستيم، تصريح کرد: از اين رو، اميدواريم مردم زمان 
حرکت را طوري تنظيم کنند که به پيک ترافيک برخورد 
نکنند و از سويي، زمان سوخت گيري را طوري تنظيم کنند 
 که با ساعات پيک مصرف مواجه نشوند و با مديريت زمان 

سوخت گيري از معطلي در جايگاه ها بپرهيزند.

جهش بزرگ مصرف بنزين كليد خورد/ توصيه بنزينى دولت به مردم 

 (ادامه از صفحه١) به گزارش فارس، احمدي 
ميدري با بيان اينکه رفاه اجتماعي در سند 
چشم انداز ٢٠ ساله نظام جمهوري اسالمي، 
«برخورداري از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، 
توزيع  برابر،  فرصت هاي  اجتماعي،  تامين 
مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور 
از فقر، فساد، تبعيض و...» تعريف شده است، 

ماموريت  دوره  اين  در  تعاون  وزارت  گفت: 
براي  خانوارها  اقتصادي  وضعيت  شناسايي 
حذف يارانه پردرآمدها را عهده دار بود. وي 
افزود: از همين رو يکي از مهم ترين اقدامات 
حوزه رفاه اجتماعي اين وزارتخانه شناسايي 
اقتصادي خانوارها بود؛ در حال حاضر در اين 
حوزه فرآيند شناسايي افراد نيازمند کمک هاي 

دولتي آغاز شده و درحال جمع آوري اطالعات 
است.  کشور  خانوارهاي  تمامي  اقتصادي 
يازدهم همچنين  وي تأکيد کرد: در دولت 
در جهت کمک به اقشار آسيب پذير عالوه 
از سوي دولت، در  يارانه  نقدي  بر پرداخت 
سال گذشته بيش از ١٠ ميليون سبد کاالي 
امنيت غذايي بين خانوارهاي نيازمند توزيع 

شد؛ اين اقدام رفاهي و حمايتي وزارتخانه در 
پرداخت يارانه غيرنقدي با هدف جلوگيري 
از افزايش نقدينگي به واسطه شارژ غيرنقدي 
کارت مشموالن، سرمايه گذاري غيرمستقيم 
خانوارهاي  از  حمايت  کشور،  اقتصاد  در 
در  آسيب پذير  اقشار  به  کمک  و  کم درآمد 

راستاي امنيت غذايي بود.   

آغاز شناسايى اقشار ضعيف يارانه بگير 
پيشنهاد تحقيق و تفحص از واردات 

خودروهاى بى كيفيت چينى

پيرامون  شده  مطرح  موضوعات  اخير  روزهاي  در   
کمپين نخريدن خودروهاي صفر کيلومتر داخلي نام 
واردکنندگان خودروهاي چيني را بر سر زبان انداخته 
است. به گزارش  ايسنا، در اين شرايط عضو کميسيون 
صنايع و معادن مجلس از طرح مجلس براي تحقيق 
به  بي کيفيت چيني  واردات خودروهاي  از  تفحص  و 
کشور خبر داده است. سيد شريف حسيني در اين زمينه 
اظهار کرده که مجلس درباره واردات خودروهاي چيني 
بي کيفيت و کسب سودهاي کالن و غيرمتعارف در 
اين راه توسط برخي افراد خاص، بررسي و تحقيق و 

تفحص انجام خواهد داد تا موضوع شفاف شود.

كتاب هاى درسى سال 95-96 
زير چاپ است

کتاب هاي  اينکه  بيان  با  پرورش  و  آموزش  وزير 
داد:  خبر  است،  توزيع  حال  در   ۹۴-۹۵ سال  درسي 
دستگاه  زير  نيز   ۹۵-۹۶ تحصيلي  سال  کتاب هاي 
اصغر  علي  مهر،  گزارش  به  است.  گرفته  قرار  چاپ 
فاني خاطرنشان کرد: هر ساله ۱۳۰ ميليون جلد کتاب 

براي بيش از ۱۳ ميليون دانش آموز چاپ مي شود.

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

09159658659

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

داربست مهـدى 
  نصب رولپالك و سايبان ، خريد و فروش لوازم 

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

آگهى مزايده اموال منقول " مرحله دوم "

حقوقى  عمومى  دادگاه  چهارم  شعبه  از  صادره  اجرائيه  موجب  به   9309985610400845 كالسه  پرونده  در 
شهرستان بيرجند آقاى محمود سنبلى فرزند محمد محكوم است به پرداخت مبلغ 199/244/000 ريال بابت اصل خواسته 
و ... در حق محكوم له آقاى عليرضا بذرافشان فرزند حسين و پرداخت مبلغ 9/300/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق 
دولت. لذا مقرر گرديده است مقدار 10 هكتار زمين كشاورزى با بيست و چهار ساعت آب در 12 روز متعلق به شخص ثالث 
به آدرس روستاى اكبرآباد از توابع بخش ماژان خوسف كه حسب نظريه كارشناس اراضى داراى بافت شنى رسى با آثار شورى 
و فاقد اشجار و مقدار 10 ليتر آب در ثانيه با كيفيت آب شور كه به ارزش 280/000/000 ريال كارشناسى گرديده است از 
طريق مزايده با قيمت كارشناسى در تاريخ سه شنبه 94/6/24 از ساعت 10 الى 10:30 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى 
دادگسترى شهرستان خوسف به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به فردى كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فى المجلس از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است مابقى را 
حداكثر ظرف يك ماه به صندوق دادگسترى توديع و قبض مربوطه را تسليم اجراى احكام نمايد. در غير اين صورت 10 درصد 
سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. بديهى است در صورت پرداخت كل ثمن 
 در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزايده و تاييد توسط مقام قضايى ذيصالح، اموال مذكور به برنده مزايده تحويل خواهد شد.

لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.

مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
پارچه فروشان

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و 
بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/6/14  با 
ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبان:
تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران- نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر  
عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع 
ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم اشتهار به 
فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه - حداكثر سن در زمان 

ثبت نام 75 سال-  داشتن پروانه كسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز:
فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ)- فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى)- فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام 
وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد ) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى (2 برگ) - فتوكپى 

آخرين مدرك تحصيلى- گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر
 داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است  

رئيس هيئت  اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
شيشه فروشان و آلومينيوم كاران

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و 
بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند ، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/6/14  
با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان 

صنعت ، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبان:
تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران- نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر

عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشكستگى و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى 
(موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم 
اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه - حداكثر 

سن در زمان ثبت نام 75 سال-  داشتن پروانه كسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز:
فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ)- فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى) - فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام 
وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد ) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى (2 برگ) - فتوكپى 

آخرين مدرك تحصيلى- گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر
 داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 

رئيس هيئت  اجرايى نظارت  بر انتخابات  اتحاديه هاى صنفى بيرجند

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

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر

3-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 60 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون
4- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون ، باقى طى دوران ساخت

5 - فروش ويژه 2 واحد آپارتمان 190 مترى دو كله ،  واقع در حافظ با شرايط عالى
6 - 30 متر زمين تجارى ، حاشيه بلوار شهداى عبادى  ، 100 ميليون
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 11/06/94تاريخ:                                
 "آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي"

 11272شماره
 

 شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي در نظردارد انجام فعاليتهاي خدمات تامين نيروي انساني فعاليتهاي خدماتي و پشتيباني در شهرهاي تابعه

طبس) را به پيمان واگذار نمايد. لـذا از كليـه شـركتهاي     -حاجي آباد -بشرويه -فردوس -سرايان -قاين -بيرجند -( رامو -ستاد :استان شامل

 سازمان كار و امور اجتماعي بوده دعوت مي شود جهت تهيـه اسـناد مناقصـه و اطـالع از سـاير      خدماتي كه داراي گواهي تعيين صالحيت از

و يـا جهـت كسـب    شهداي عبادي مراجعـه   بيرجند:بلوارشركت واقع در قراردادها  روز به دفتر 3شرايط مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدت 

 تماس حاصل فرماييد. 056-32223120شماره تلفن: اطالعات بيشتر با

 

 توضيحات ضروري:

 پس از درج آگهي مناقصهروز  3حداكثر  دفتر قراردادها و زمان و محل دريافت اسناد: -1

 دبيرخانه شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي 29/06/94خمور :زمان و محل تحويل اسناد -2

 صبح 10ساعت  30/06/94مورخاتاق جلسات  زمان بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت: محل و -3

 كه ميبايست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانكي تحويل شود. ريال359,220,000مناقصه: ميزان تضمين شركت در -4

 ب خراسان جنوبي تامين شده است.فاضال كه ازمحل اعتبارات جاري شركت آب و ريال 7,184,405,561اوليه مناقصه: برآورد -5

 .بود فاضالب خراسان جنوبي قابل دريافت خواهد طريق سايت آب و مناقصه از اسناد -6

                                khj.ir-WWW.abfa                                                  http://iets.mporg.ir 
 هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود. -7

 دفتر قراردادها                                                                                                                                                           

 شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي        
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خيابان 3 و  ها  كوچه  كشى  جدول  كه  اكنون  سالم. 

همگى  و  رسيده  پايان  به  چهكند  شهرك  جانباز 
براى رفتن به شهر مجبورند از خيابان خليج فارس 
عبور كنند از مسئوالن تقاضا دارم جهت هموار 

و آسفالت كردن خيابان ها اقدام نمايند. 
915...933

فكر  به  مسئوالن  دولت  درهفته  كاش  سالم 
آبرسانى به شهرك گلريز روستاى سورگ هم 

بودند. به خدا ديگه توان آب خريدن را نداريم. 
936...830
دود  درباره  عزيزمان  دوست  پاسخ  در  آوا   سالم 
اتوبوس ها بايد گفت «آيا حداقل يك دقيقه به اين 
يك  ها  اتوبوس  اين  اگر  كردين  فكر  موضوع 
بزرگتر  مقياس  در  و  ما  شهر  نباشند  ساعت 
 كشور دچار حرج ومرج مى شود. اگر ماشين هاى

سوارى تك سرنشين داخل خيابان ها كم شوند حتمًا 
دود اتوبوس ها خود به خود كم مى شود....»

938...491
خواهش مى كنيم در اسرع وقت كارشناسان پليس 
زيرگذر  ورودى  مشكل  كردن  رفع  جهت  راه 
اميراباد و چهار راه اول زيرگذر اقدامات الزم را 

انجام دهند قبل از هرگونه تصادف. با تشكر
915...132
با سالم. لطفًا مسئوالن آب و فاضالب روستايى پاسخ 
دهند پروژه آبرسانى به روستاى سيسكان چه 

زمانى به پايان مى رسد؟ باتشكر
915...307

با سالم. اداره بازرسى منتظر پاسخ و پيگيرى 
شما هستيم براى جمع آورى ماشين هاى فرسوده 

مهر شهر خيابان ولى عصر (عج) 26 ....
915...324
بى  اثر  بر  اميراباد  روستاى  در  گذشته  هفته  باسالم 
توجهى و عدم حصاركشى استخر پساب تصفيه خانه 
آب بيرجند داغ جوان 15ساله تا ابد به دل مادر و پدر 
در  واقع  دانشگاه  باغ  در  استخر  كه  حالى  در  بماند. 
حاشيه قنات روستا قابل استفاده مى باشد فقط همت 
اداره ورزش و جوانان و درصورت نياز همكارى شورا 
وجود  با  گرما  فصل  در  آيا  طلبد!  مى  را  دهيارى  و 
استخر در روستا بايد شاهد مرگ جوانى باشيم كه از 

استخر غير استاندارد استفاده كرده است...
915...428

مديركل راه آهن شرق گفت: در پنج ماهه امسال 631 هزار و 440 نفر در اين منطقه جابجا شده اند كه روزانه به صورت ميانگين بالغ بر 
چهار هزار و 73 مسافر است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد پنج درصدى برخوردار است. اقبالى اظهار كرد: در اين مدت، 
تن كيلومتر بار ناخالص حمل شده در اين منطقه دو ميليارد و 598 ميليون و 24 هزار و 180 تن كيلومتر بوده است كه نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته كه معادل دو ميليارد و 469 ميليون و 533 هزار و 210 تن كيلومتر بوده، از رشد پنج درصدى برخوردار است.

خراسان جنوبي يكي از استان هاي شرقي كشور است كه 
توليداتي  بيابانى  و  كويرى  منطقه  در  شدن  واقع  به رغم 
استان  اين  به نظر نمى رسد، در  باوركردنى  دارد كه گاه 
كم آب، كشاورزى جزو مشاغل اصلى است كه به دليل 
خشكسالى هاى پياپى 16 ساله توليدات كشاورزى استان 
را تحت الشعاع قرار داده است. نوسان غيرقابل پيش بيني 
شرايط آب و هوايى و گرم شدن ناگهانى هوا در كنار گرد و 
غبار و وجود ريزگردهاى معلق در هوا امسال موجب زيان 
مشكالت  ايجاد  همچنين  و  جنوبى  خراسان  زنبورداران 

اقتصادى براى اين بخش شده است.
محمد اكرمى دبير بازنشسته آموزش و پرورش است كه 
عسل توليد  و  زنبور  پرورش  به  تقاب  منطقه  در   اكنون 

مى پردازد وى در گفتگو با خاورستان اظهار كرد: 20 سال 
است كه به شغل زنبوردارى مشغول هستم. 

جوى  وضع  دليل  به  جارى،  سال  در  اينكه  بيان  با  وى 
كار  گفت:  نداشت؛  رونقى  چندان  زنبوردارى  نامناسب 
برداشت محصول عسل از خرداد ماه آغاز و تا شهريور و 
مهر ماه ادامه دارد و در حال حاضر، به دليل اوضاع جوى و 
بادهاى بسيار زياد، ميزان توليد محصولمان و تعداد زنبورها 
بسيار كاهش يافته است. زنبودار روستاى تقاب خاطرنشان 
كرد: كار را با 3 يا 4 كندو آغاز كرديم كه در حال حاضر 
به 300 كندو رسيده است و با توجه به فصل هاى مختف، 
اين كندوها را در زمستان به بندرعباس و در تابستان به 

بين افين و زهان و تقاب منتقل مى كنيم.

هيچ پشتيبانى و حمايتى از طرف 
امور دام و جهاد كشاورزى صورت نمى گيرد

اكرمى با اشاره به اينكه متأسفانه هيچ پشتيبانى و حمايتى 
از طرف امور دام و جهاد كشاورزى صورت نمى گيرد؛ گفت: 
با توجه به خشكسالى هاى پى در پى و وضع جوى نامناسب 
هيچ كمكى تا كنون از طرف مسئولين صورت نگرفته است.

نامناسب  جوى  وضع  دليل  به  هرسال  ما  داد:  ادامه  وى 
مجبور به خريد زنبور جديد هستيم و درحال حاضر بسيارى 
از كلونى هاى ما به دليل شرايط جوى نامناسب و آفت هايى 

چون زنبور قرمز و سار از بين رفته است.

درآمد 45 ميليونى حاصل توليد
 1,5 تن عسل در سال گذشته

خار،  يونجه،  زرشك،  عناب،  عسل  استان  زنبودار  اين 
آفتابگردان و پنبه را از جمله محصوالت خود عنوان كرد و 
افزود: در سال گذشته با حدود 1,5 تن برداشت حدود 40 تا 
45 ميليون درآمد داشتيم و در صورت مناسب بودن شرايط 

هزينه ها با درآمد برابرى مى كند اما امسال زيان ديده ايم.

عسلى كه به جاى بازار 
در خانه ها به فروش مى رسد

اكرمى مشكالت جابه جايى و استقرار كندوها در باغات را 
از جمله موانع افزايش توليد اين محصول دانست و گفت: 
با آنكه زنبورها باعث گردافشانى مى شوند و بالطبع باعث 
اطالع  دليل  به  اما  گردند  مى  باغى  محصوالت  افزايش 
نداشتن كشاورزان بعضاً با همكارى نكردن آنان مواجه مى 
شويم. وى ادامه داد: دولت در چند ساله اخير از كشاورزان 
هيچ حمايتى نكرده و به هر تعاونى امور دامى براى انعكاس 

مشكالتمان مراجعه مى كنيم؛ نتيجه اى نديده ايم.
نوفرست  روستاى  از  ساله   36 زنبودار  تبار  كاظمى  رضا 
بيرجندى حدود 10 سالى است كه كارش را در اين حرفه 

آغاز كرده و شغل اصلى وى زنبور دارى است.
آغاز  اظهار كرد:  با خاورستان  در گفتگو  نيز  زنبوردار  اين 
كارم با 3 كندو بود كه در حال حاضر به 150 كندو رسيده 
است و با فروش اين محصول به شركت عسل تاجكوه يا 

با فروش به صورت خانگى زندگى خود را مى گذارنم.
وى با بيان اينكه در سال گذشته از برداشت 6 كيلو عسل 
در سال  داشته ايم؛ گفت:  درآمد  تومان  ميليون  حدود 40 
جارى به دليل گرد و خاك بسيار، توليد عسل بسيار افت 
نامناسب  جوى  شرايط  اين  درباره  متأسفانه  و  كرده  پيدا 

هيچ اطالع رسانى هم صورت نگرفت. 
تاكنون  متأسفانه  شد:  متذكر  بيرجندى  ساله   36 زنبودار 
هيچ خسارتى بابت از بين رفتن زنبورها دريافت نكرده ايم.

را  باغداران  بايد  تأكيد كرد: جهاد كشاورزى  تبار  كاظمى 
از فوايد زنبورها مطلع سازد تا در جاى گذارى كندوها در 

باغات با مشكلى مواجه نشويم.
مدير كل جهاد كشاورزى خراسان جنوبى هم اظهار كرد: 
جمع  زنبور  كه  منبع شهدى  به  توجه  با  معموًال  عسل ها 
با  مطلق  ولى پور  هاشم  مى باشند.  متفاوت  مى كند  آورى 
بيان اينكه عسل منحصر به فرد موجود در استان، عناب 
از جمله خارشتر،  و زرشك است؛ گفت: عسل هاى ديگر 
يونجه  و آويشن در ساير مناطق استان وجود دارد و زنبور 
داران از آن بهره بردارى مى نمايند. وى خاطرنشان كرد: 
در  اقليمى  شرايط  و  هوا  درجه  به  بسته  عسل  برداشت 
سنوات مختلف متفاوت است و معموًال عسل زرشك پايان 
ارديبهشت ماه و عسل عناب پايان خرداد ماه برداشت مى 

شود و پايان برداشت عسل اواخر شهريور ماه است.  

پيش بينى توليد 120 تن عسل در سال جارى

ميزان  درباره  خراسان جنوبى  كشاورزى  جهاد  كل  مدير 
توليد اين نوع محصول در سال جارى گفت: پيش بينى 
مى شود حدود 120 تن عسل در سال جارى برداشت شود 
را  زنبورداران  براى  ريالى  ميليارد   60 درآمد  مى تواند  كه 

درپى داشته باشد.
زنبورهاى  را مجموعه يك كندو و  ولى پور مطلق كلونى 
كارگر، نر و ماده كه در داخل كندو قرار دارند؛ معرفى كرد 
و افزود: تعداد كلونى هاى موجود در استان 19 هزار و 500 
عدد است همچنين حدود 500 نفر در استان به پرورش 
زنبور عسل مشغول هستند كه خوشبختانه عمده پرورش 

دهندگان داراى تحصيالت دانشگاهى هستند.

در سال گذشته 108 تن عسل توليد شد
 كه 49 ميليارد ريال درآمد زايى داشت

ولى پور مطلق يادآور شد: برداشت عسل در استان در 3 
دوره صورت مى گيرد كه در سال گذشته 108 تن عسل 

توليد شد كه 49 ميليارد ريال درآمد زايى داشت.

خاطرنشان  خراسان جنوبى  كشاورزى  جهاد  كل  مدير 
ساير  با  الزم   هماهنگى  كشاورزى  جهاد  سازمان  كرد: 
استان ها به منظور كوچ كلونى هاى زنبور عسل، هدايت و 
 راهنمايى زنبورداران، صدور شناسنامه زنبوردارى و آموزش 

بهره برداران را به صورت مستمر انجام مى دهد.
مدير دام و طيور جهاد كشاورزى استان و كارشناس امور 
دام نيز اظهار كرد: متأسفانه به دليل خشكسالى در سال 
جارى ميزان توليد عسل آويشن بسيار كاهش يافته است 
برداشت  بوده؛  مرتعى  گياهى  آويشن  اينكه  به  توجه  با  و 

خوبى از اين گياه حاصل نشده است.
عليرضا فضايلى راد ادامه داد: عسل عناب در سال جارى 
به ازاى هر كندو حدود 1 تا 1,5 كيلو بوده كه تقريبًا در 
كل استان حدود 8 تن توليد صورت گرفته اما متأسفانه به 
دليل گرد و غبار و خشكسالى زنبور از خود گل عناب به 

خوبى نتوانست عسلى جمع كند. 
اين كارشناس امور دام ياد آور شد: عسل عناب و زرشك 
در سال گذشته محصول خوبى داشت اما متأسفانه امسال 

بسيار افت پيدا كرده است.

زنبور داران امسال خسارت بسيار زيادى 
بابت گرد و غبار متحمل شده اند

كمك  تنها  جارى  سال  در  اينكه  بيان  با   فضايلى 
است؛  بوده  نيازشان  مورد  آموزش  زنبورداران  براى  جهاد 
 گفت: زنبور داران امسال خسارت بسيار زيادى بابت گرد 

و غبار متحمل شده اند. 
مدير دام و طيور جهاد كشاورزى استان با اشاره به اينكه 
تعاونى هاى زنبورداران در شهرستان هاى بيرجند، فردوس، 
طبس، قاين، سرايان و خوسف داير است؛ خاطرنشان كرد: 

اتحاديه زنبورداران كل تعاونى ها را تحت پوشش دارد.
فضايلى درباره صادرات اين محصول گفت: زمانى صادرات 
بيشتر  استان  از مصرف  توليد  ميزان  صورت مى گيرد كه 
نياز استان تأمين مى شود و  تنها  اما در حال حاضر  باشد 

مقدار بسيار اندكى به استان هاى ديگر صادر مى شود.
مسئولين  كه  است  نياز  زنبورداران  مشكالت  به  توجه  با 

نگاه ويژه اى به اين بخش داشته باشند.

گرد و غبارى كه شيرينى عسل استان را گرفت

جوابيه شركت گاز خراسان جنوبى

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا 
به  «گازرسانى  درباره   94/5/27 مورخ  شما  پيام 
رساند:  مى  استحضار  به  جليليان:  محله  منازل 
گاز  شبكه  وجود  عدم  به  توجه  با  حاضر  حال  در 
امكان پذير  اين منازل  به  برداشت، گازرسانى   قابل 
و  توزيع  شبكه  طراحى  ا...  شاء  ان  باشد.  نمى 
ايستگاه تقليل فشار و سپس گازرسانى به اين محله 
بلوار شهيد  اراضى حدفاصل  به  گازرسانى  قالب  در 
برابر ضوابط موجود  صياد شيرازى و شهيد ناصرى 
تأمين  و  منطقه  اين  در  نسبى  تراكم  ايجاد  از  پس 
بودجه مورد نياز، در چارچوب و توافق هاى به عمل 

آمده، قابل بررسى و اقدام خواهد بود.

مديركل جهاد كشاورزى استان: پيش بينى مى شود حدود 120 تن عسل در سال جارى برداشت شود
كه مى تواند درآمد 60 ميليارد ريالى براى زنبورداران را درپى داشته باشد 

پاسخ مسئوالن به پيام شما

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

 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

شركت ويال پوشش شاكرى

* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين

* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 

 * اجراى سقف سبك 

براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 

و آالچيق ، پيمانكارى ويال
09151604496

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

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

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

 - ق
091
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611

127



روستاهايي بر روي خط آتش 

مهر - تبادل آتش ميان نيروهاي هند و پاکستان در منطقه جاموي کشمير، 
سکوت و آرامش روستائيان اين منطقه را بر هم زده است. البته اين اولين بار نيست 
که چنين درگيري هايي در اين منطقه رخ مي دهد. 4
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يازدهم شهريور براي اهالي صنعت چاپ اهميت بسياري 
دارد چرا که در اين روز، صنعت چاپ ايران با بيش از دو 
سده قدمت داراي هويت شد و «روز ملي صنعت چاپ» 
نام گرفت. اين روز يادآور تالش مستمر و زحمت مداوم 
جمع بزرگي از کارگران، صنعتگران و هنرمندان و در يک 
جمله وامدار تالش بزرگمردان فرهنگ ايران زمين است.
شايد امروز که به صندلي خود تکيه داده ايم و مشغول ديدن 
مطالب مختلف در ميان پايگاه هاي اينترنتي هستيم، به باعث 
و باني اين اتفاق تا به حال فکر نکرده ايم، نينديشيده ايم که 
اگر چاپ نبود چگونه دانش ها منتقل مي شد. چاپ يعني 
زندگي، يعني حيات، پويايي و تحرک، فکر اين که در نبود 
چاپ جامعه با چه مشکالتي روبه رو مي شود غيرقابل تصور 
است.براي چند لحظه به دنياي بدون چاپ فکر کنيد، تصور 

کنيد که محصولي عکس نداشته و بخواهد معرفي شود. 
اگر چاپ نباشد هيچ کارت شناسايي براي معرفي هويت 
ما وجود ندارد، خبري از اسکناس هاي رنگارنگ نيست و  
کتاب و مجله اي چاپ نخواهد شد و اگر صفحات وب را 

چاپ نوين بناميم ديگر سرگرمي به نام اينرنت معنا ندارد.
اختراع حروف چاپي، 

از مهم ترين رخدادهاي تاريخ بشريت
يکي از مهم ترين رخدادهاي تاريخ بشريت، اختراع حروف 
نخستين بار،  بوده  است.  چاپ  دستگاه  و  مستقل  چاپي 
يوهانس گوتنبرگ آلماني در سال ۱۴۵۶ ميالدي چاپ را 
اختراع کرد اما در حقيقت اختراع فن چاپ به قرن ها پيش 
از گوتنبرگ مربوط مي شود، شايد وقتي به کتيبه حقوق بشر 
کوروش هخامنشي نگاه مي کنيم نشانه هايي از اين صنعت 

قابل مشاهده باشد.
شد.  تاسيس  تبريز  شهر  در  ايران  در  چاپخانه  نخستين 
را  تبريزي  زين العابدين  ميرزا  نايب السلطنه،  ميرزا  عباس 
مامور فراگيري فن چاپ و راه انداختن نخستين چاپخانه 
تبريزي در سال ۱۲۳۳  تبريز کرد. ميرزا زين العابدين  در 
هجري قمري ابزارآالت چاپ حروفي را به تبريز آورده و 
تحت حمايت عباس ميرزا نايب السلطنه که در آن زمان 
حکمران آذربايجان بود مطبعه کوچکي برقرار کرد.شايد 
علت جايگزيني مطبعه سنگي به جاي مطبعه سربي اين 
باشد که افرادي، مطبعه سربي و حروف آن را با بدبيني 
نگاه مي کردند و عالمت کفر مي دانستند يا چون حروف ما 
پارسي بود با حروف سربي در آن زمان نمي توانستيم تنوع 
در خطوط داشته باشيم در صورتي که در مطبعه سنگي از 

خوشنويس ها کمک گرفته مي شد.
نامگذاري روز ملي صنعت چاپ

با گذشت زمان اهميت صنعت چاپ بر همه روشن شد، 
صنعت  ملي  روز  به عنوان  شهريورماه  روز ١١  نامگذاري 
چاپ در تقويم ايرانيان در سال ١٣٨٢ و با تالش  اسدا... 
جامي (مدير كل وقت دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي) انجام شد. که ما اين روز را به تمامي دست 

اندرکاران صنعت چاپ استان تبريک عرض مي کنيم.

شوکتيه  مدرسه  تأسيس  سالگرد  چهارمين  و  نود  يادمان 
استاديوم  در  امسال  مرداد  يکم  و  سي  شنبه  روز  سربيشه 
گرامي  اديب  خصوص  اين  در  شد.  برگزار  سربيشه   تختي 
استاد محمد نظام دوست تامند مطلبي تحت عنوان 
«سربيشه و آن اتفاق شيرين» نوشته اند که ضمن تشکر از 
 ايشان و آرزوي توفيق براي همه دست اندرکاران اين همايش

 تقديم مي گردد:
به همت شوراي شهر سربيشه، به ويژه آقاي دکتر مرتضي 
بهانه اش  بود.  برپا شده  انسي  رئيس شورا محفل  عاصفي 
«جشن ٩٤ سالگي دبستان شوکتي سربيشه» بود. 
معلمان و دانش آموزان سال هاي اوليه تاسيس، از دنيا رفته 
بودند و جسته گريخته از سال هاي مياني و پاياني عده اي 
بودند و آمده! معلماني با عصا و لنگان، تکيه داده به خويشاوندان 
و دانش آموزاني که در فصل پاييز زندگي به سر مي بردند؛ از 
اقصي نقاط استان و ايران خود را رسانده و به محفل، رنگ و 
جالي محبت داده بودند. احوال پرسي هاي گرم دانش آموزان 
٥٠-٤٠ سال پيش با معلماني که از چنگ مرگ گريخته بودند 
و گلخند شوق  آورده  پديده  با دوستان و هم ساالن   و هم 
بر لب ها نشانده بود. با اعالم مجري توانمند آقاي حاج محمد 
علي فرازمند برنامه با نواي نازنين قرآن آغاز شد و باخوشامد 
دکتر عاصفي و گپ و گفت امام جمعه و فرماندار سربيشه ادامه 
يافت. آقاي دکتر محمدرضا راشد محصل مهمان ويژه بود که 
ابتکارارزنده ي برگزار کنندگان را در خور تحسين دانست و 
شناساندن منطقه و فرهنگ کهن و پر ارج آن را که ميراث 
ارزشمند نياکان ماست؛ عامل انسانيت و کتاب روشن کماالت 

اخالقي و معرفت کردگاري معرفي نمود. 

بلند شعر  سربيشه  ديار  خوب  شاعر  خواني  يکه   آقاي 
 و پر محتوايي خواند:

ياد اّيامي که در اين «شهر» شوکت داشتيم   
سّر و سيري در الفباي ديانت داشتيم

سينه ها ُپر بود از احساس خوِب ما شدن  
در زالل سينه ها مهر و محّبت داشتيم

آب دوغي بود و گاهي اِشکنه، ناني بيات  
در کنارش قدر يک دنيا حالوت داشتيم

گرچه سهم ما فزون از خانه اي خشتي نبود  
دست و دلبازي چو حاتم در سخاوت داشتيم

***
هم کالسي ها و استادان ما يادش به خير  

خاطرات ويژه اي با آن جماعت داشتيم
چهار- پنج نفر از معلمان دوره ي مياني مدرسه ي شوکتي 
سربيشه آمده بودند. (آقايان خياط، حقداد، لطيفي، تيمورنژاد 
پيري بازنشسته شده و برف  آموزاني که خود   و...) و دانش 

بر بام کّله شان نشسته بودند؛ به نقل خاطراتي پرداختند.
برخي از ناجيان پر آرام اشک مي ريختند و بغضي سر درگريبان 

تفکر داشتند. 
پدران  از  احمدي  امير  دکتر  خانم  و  محمدزاده  دکتر  خانم 
بزرگوارشان که در مدرسه شوکتي درس خوانده بودند؛ گفتند که 
چقدر به سرزمين آبا اجدادي خود عالقه داشتند؛ به مردم خوب 
و مومن اين ديار احترام ويژه اي مي گذاشتند و با راهنمايي و 
کمک به گرفتاران در هر جاي زندگي که مانده بودند؛ همت مي 
گماشتند. چنان که با اين روش عالمانه که از فرهنگ معرفت 
محور همين آب و خاک به ويژه از مدرسه شوکتي سربيشه و 
معلمان فهيم آموخته بودند ؛ به فرزندان شان نيز خدمت بي مّنت 

به مردم و عشق به ميهن اسالمي را راه نشان داده اند.

سومين مدرسه در سال ١٣٠٠ شمسي
 در ايران در روستاي کويري سربيشه 

اي مقاله  ساز)  مدرسه  خّير  (فرزند  براتيان  خانم 

 

فرازهايي اينک  خواند.  و  بود  نوشته  ادبي   –  اجتماعي 
 از آن نوشته خوب:

سالم و درود فراوان به کاروان اهل قلم و انديشه
سالم و درود فراوان به آناني که در سال همدلي و هم زباني با 
همياري مردم بيدار اين سرزمين با عزمي جزم در جهت از بين 

بردن جهل، بنيانگذار دانايي شدند.
مديريت  و  درايت  با  که  عزيزاني  همه  به  درود  و  سالم  و 

ارزشمند جناب آقاي دکتر عاصفي اين بنا را به ياد بود براي 
مرّمت  ملي  عزت  بعنوان  سربيشه  شهر  بافرهنگ  مردم 

 

و بازسازي کردند. البته اين فقط يک مرّمت نيست بلکه به اهتزاز 
درآوردن پرچم پر افتخار خردو دانايي به عنوان سومين مدرسه 
در سال ١٣٠٠ شمسي در ايران در روستاي کويري سربيشه آن 
زمان است. يعني پذيرش و ذهن بيدار مردِم آن زمان که نشان 

دهنده مبارزه با بي سوادي مي باشد.
اين مدرسه مکتب پدران ما بوده است چه اساتيد و چه پزشکان 

و چه مديراني راهي جامعه تشنه ما کرده است.
 بزرگواراني که برخي از آنها به شکر خداوند با حيات پاکشان 
هنوز هم خدمتگزار بشريت هستند و افسوس و صد افسوس 
که برخي از اين چهره ها کوله باري را که از زحمت خود تبديل 
به رحمت شده بود به آيندگان سپردند و رفتند . آنان که در فکر 
تعالي و ترقي جامعه مان بودند و فقط به خود نمي انديشند در 
واقع توسعه و تعالي فردي را در توسعه و تعالي جامعه و کشورمان 
تفسير و تعبير کردند. آنان که آمدند تا مقصد و مقصود را براي 
ما معني کنند و بگويند هرآن چه در فکر و ذهنمان مي گذرد 
مقصودي براي رسيدن به مقصد نهايي که همان خدمت و 
تالش صادقانه و بي چشمداشت به جامعه و هم ميهنان ماست. 
به گفته اين بزرگان آدم ها پول را، رفاه را، سالمتي و خوشي و 
سرزندگي را بايد براي مقصد نهايي کاروان بشري يعني خدمت 
بي مّنت بخواهند که اين يعني زندگي انساني و غير از اين ، 
زندگي ما آدم ها با زندگي توده اِي باقي مخلوقات خداوند بزرگ 

تفاوتي نخواهد داشت.
به قول زنده ياد دکتر مجتبي کاشاني

عشق يعني خدمت بي مّنتي 
عشق يعني طاعت بي جّنتي  

آري آنان کاري دلسوخته کردند و محصول آن را دل ساخته به 
آيندگان تحويل دادند. آغاز دانايي آنها از همين جا شروع شد. از 
مدرسه شوکتي سربيشه و در عرصه روزگار به مديراني تبديل 
شدند با رسالت انساني که وجه مشترک همه آنها ايمان، عشق 

و خستگي ناپذيريشان بود.
مديراني در عرصه دانشگاه ها- سازمان ها- صنعت و بهداشت 

و درمان.
از پدرم بگويم البته از خود گفتن نوعي خود پسندي است ولي 
زماني که اثرات سازنده اي براي رشد و شکوفايي داشته باشد 
ديگر خودپسندي نيست بلکه يادآوري ارزش هايي است که 
اثرگذار است براي جوانانمان که به خودباوري برسند. زنده ياد 
پدرم (زنده ياد حاج محمود براتيان) خواندن و نوشتن را در اين 

مدرسه آموخت او يک صنعتگر عاشق شد. 

نداد که چرخه  اجازه  و  قلب  بود و خوش  فردي مهربان  او 
خشک صنعت او را از قلب رئوف و دريائي اش دور کند. در 
واقع او دلش را به صنعت گره شد و ترکيب آن نقش دل در 
مديريت شد و با اين تلفيق توانست از خودش افتخاراتي به 
يادماندني در صنعت ايران خلق کند. او هميشه در پندهايش 
انسان  درون  فرشته  و  ديو  و  عشق  نيروي  از   برايمان 

سخن مي گفت.
عشق به رنگ چون کشد کار به ننگ مي کشد

رنگ به کار عشق ما واي اگر روا کني
ديو و فرشته با همي هر دو درون آدمي

ديو درون خفته را واي اگر صدا کني
يکي ديگر از خصوصياتي که در اين بزرگواران مشترک بود  و 
مشاهده مي شد؛ ممنوعيت بعضي از واژه ها و ضرب المثل ها 
 که به مرور موجب کرخت شدن افکار انسان در کارو زندگي

 مي شود. از قبيل:
ما  وظيفه  ندارم-  وقت  است-  محال  است-  غيرممکن 
 نيست- به ما مربوط نيست و ضرب المثل هاي ممنوعه مثل:
خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو- با يک گل بهار نمي 
شود- يک دست صدا ندارد. از پدرم سوال مي کردن چگونه با 
يک گل بهار مي شود؟ او مي گفت دخترم با يک گل بهار نمي 

شود ولي با يک گل بهار آغاز مي شود.
شاعران  سنتي  مفاهيم  اين  مقابل  در  که  اين  جالب   و 
بلند آوازه ما حضرت موالنا و سعدي با اشعار زيبايشان با آن 

مقابله کرده اند.
حضرت موالنا مي سرايد

تو نگو همه به جنگند               وز صلح من چه آيد
تو يکي نه اي هزاري               تو چراغ خود برافروز

و تو برگ به آب انداز کوچک مشمار آن را 
شايد که نجات افتد ، زنبور غريقي را

و سعدي شيراز مي گويد:

طريق باديه رفتن، به از نشستن باطل! 
که گر مراد نيابم به قد ُوسع بکوشم!

و اين پيام زيبا: 
به جاي لعنت کردن بر تاريکي، شمعي روشن کن

و چه باعث خوشحالي است که پيشينيان ما هيچ گاه مشکالت 
 را به چشم موانعي الينحل و غيرقابل عبور نگاه نمي کردند
بحران  از  ها  انسان  ما  پيداست.  اشعارشان  از  گونه  اين   و 

سخت، سخت تريم. 
اني اخير  هاي  بحران  اين  در  جهانيان  به  که   همانطور 
شويم. مي  تر  قوي  مشکالت  در  .ما  ايم  کرده  ثابت  را 
موجب  زده  زنگ  باورهاي  اين  ما  فرهنگ  در  عزيزان  آري 
شود. مي  حرکت  و  نوآوري  از  مانع  و  افکار  تخريب 
پويا تا  شود  کم  و  اضافه  آن  به  شود  وجين  بايد   فرهنگ 

 و با طراوت بماند.فرهنگ بايد دائما خود را خانه تکاني کند 
هرچقدر فيلترهاي ذهني انسان نرمش پذير و بي تعصب تر 
باشد، بينش و نگرش و تصميمات ما را امروزي تر و با طراوت تر 
نگاه مي دارد قدرت پذيرش افکار نو را در ما باال مي برد و براي 
ايراني آباد و آزاد ما نياز به اين نوآوري و نوانديشي داريم . جامعه 
 صنعتي و نوين امروز که محرک آن تکنولوژي است به عصر
لحظه ها و ثانيه ها شهرت يافته و همراه خود ابزار يا بهتر 
بگويم نرم افزاهايي را طلب مي کند که از قرباني شدن لطافت 
و فرشتگي در هياهوي ماشين و در خشونت آهن و فوالد و 
در خستگي بيش از حد تالش براي معاش جلوگيري کند و با 
اهداف انساني به گندمزارها و شقايق زارهاي معرفت و عشق، و 
به آرامش معنوي دعوت کند و ضمن ميزباني از روح و روان اين 
انسان خسته مقصد اصلي و جوهر زندگي را به او يادآور شودو 
آن نرم افزار دل است که عشق از آن تراوش مي کند و زماني 
که عقل و عشق دست به کار شوند ؛ همه ناممکن ها ممکن 
مي شوند و نتيجه اين مي شود که « جهان را عاقالن محض 

نساخته اند بلکه عاشقان عاقل ساخته اند»

روز ملى صنعت چاپ

سـربيشه و آن اتـفاق شـيرين

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

09156706538

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

لوله بازكنى و لوله كشى ممتازالستيك فرازى
با فنر برقى و مواد شوينده بدون خرابى

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

شعبه اول در مشهد         شعبه دوم در بيرجند

شبـانه روزى

09158626228 - 09391139076 - 09308685770  اسحاقى

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

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

32222636تلفن:

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

واگذار نمايد.

بيرجند- شهرك صنعتى- نبش پويندگان غربى 6   همراه: 09155610755   تلفن: 05632255268   فكس: 05632255267

صنايــع سولــه ســازى علــى هـاشمــى
طراحى و ساخت انواع سازه هاى فوالدى جوشى و پيچ و مهره اى ، سوله ، جرثقيل سقفى و تير ورق

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت
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نکات ضروري براي موفقيت در طراحي لوگو

لوگوي شما بايد با استفاده از رنگ و گرافيک، منعکس 
کننده تصوير کلي شرکت تان باشد و همه چيز را درباره 
شرکت شما به بيننده القا نمايد. بهترين لوگوها داراي 
چند نکته مشترک مي باشند. در اينجا نکات کليدي 

براي موفقيت يک لوگو اشاره مي کنيم:
گويد:  مي  حوزه،  اين  متخصصان  از  يکي  برگر  جونا 
«يک روش ساده براي درک سادگي،تعداد بخش هاي 
متحرک موجود در يک لوگو مي باشد. به عنوان مثال 
لوگوي قديمي اپل يک لوگوي رنگين کماني بود در 
حالي که لوگوي کنوني فقط به صورت سياه و سفيد 
ارائه شده است.سادگي، نگاه به لوگو را آسان مي سازد. 
به گفته برگر: «هر چه پردازش چيزي آسان تر باشد، 
آن چيز بيشتر مورد استقبال قرار مي گيرد. به همين 
دليل اکثر برندها خواهان ارائه يک زيبايي ساده هستند 
که هضم آن براي مشتريان آسانتر باشد.» لوگوي شما 
 همه چيز را درباره برند شما به مصرف کننده معرفي 
مي کند، بنابراين بايد مطمئن شويد که طراحي شما بيانگر 
تمامي پيام هاي شرکت شما است. مجددا لوگوي اپل 
را در نظر بگيريد. در حالي که لوگوي قديمي اپل مبين 
روح آزادي بود که خصوصيات غول هاي تکنولوژي آرام 
را به خود گرفته است، موقعيت کنوني اپل به عنوان يکي 
از با ارزش ترين شرکت ها در دنيا صاحب يک لوگوي 
براق و آينده نگر مي باشد که شامل تمام پيام هاي مورد 
نظر اپل است: ما تکنولوژي هستيم؛ اما يک تکنولوژي 
خوش دست و کاربرپسند. به ياد سپاري کيفيتي است که 
يادآوري لوگوي شما را براي مشتري آسان مي سازد، که 
در نهايت منجر به تکرار توسط مشتري شده و ورد زبان 
او مي شود. لوگوي شما بايد وجود و خواسته هاي تان را 

به مشتري يادآوري کند.

هيچگاه نمى توانيد يك اشتباه را دوبار مرتكب 
شويد چرا كه بار دوم ديگر آن يك اشتباه

 نيست بلكه يك «انتخاب» است

مورد داشتيم آقا از خانمش پرسيده ميخواي خورشيد 
زندگيم بشي؟ خانم گفته بله كه ميخوام آقا گفته 

پس لطفا 67 ميليون مايل از من دورشو

من نظر بازگرفتن نتوانم همه عمر 
از من اى خسرو خوبان تو نظر بازمگير

سعدى

مادامى كه تلخى زندگى
 ديگران را شيرين مى كنى،
 بدان كه زندگى مى كنى ...

اميدوارم آنقدر خوب باشيم 
و زيبا زندگى كنيم كه وقتى از خط

 پايان زندگى مى گذريم كسى دست نزند

نيستند؟  چرا  اما  دارند  شدن  ميليونر  آرزوي  ها  خيلي 
ولي  آورد  نمي  خوشبختي  پول  که  است   درست 
مي تواند يک زندگي بهتر، آرام تر و رضايتبخش تر را 
فراهم کند. به هر حال پيش از ميليونر شدن بايد استراتژي 
ميليونر  حاال  تا  چرا  که  بدانيد  و  باشيد  داشته  درستي 
 نشده ايد؟همه آنهايي که دوست دارند ميليونر شوند اما 
دارند  خودشان  براي  هايي  بهانه  هميشه  اند،  نشده 
مثل: «شغل درستي انتخاب نکردم!»، «پول دانشگاه 

رفتن را ندارم»، «وقت ندارم!» 
هايي هستند  بهانه  نيستند؛  دليل  اينها  که  بدانيد  بايد 

که مانع ميليونر شدن شما مي شوند. 
در ادامه ١٠ دليل ميليونر نشدن را خواهيد شناخت:

 کسي را نداشته ايد که مسير 
درست را به شما نشان دهد

انديش.  مثبت  هاي  آدم  از  باشد  پر  شما  دوروبر  بايد 
به  توانيد  مي  که  است  کسي  بافتن  مهمتر  اين  از 
شما  به  را  درست  راه  تواند  مي  و  کنيد  اعتماد   او 
نشان بدهد. اين افراد بايد از آن دسته آدم هايي باشند 

که مدام شما را به سمت موفقيت هل مي دهند.

 مايل به فداکاري کردن نيستيد

نمي شود هم خدا را داشت هم خرما را. در زندگي بايد 
قيد برخي مسائل را بزنيد. اگر نمي توانيد مهماني ها و 
دورهمي ها را فداي هدف تان کنيد به موفقيت مورد 

نظرتان دست نخواهيد يافت.

 از شکست مي ترسيد

شکست مي خوريد، اشتباه مي کنيد و خواهيد آموخت 
هرگز  بترسيد  از شکست  اگر  شويد.  چيره  آنها  بر   که 

بر آن غلبه نخواهيد کرد.

 اگر اهداف تان شفاف نباشد،
 اعمال تان معقول نخواهد بود

معقول  هاي  گام  و  باشيد  نداشته  روشني  هدف  اگر 
برنداريد هرگز ميليونر نخواهيد شد. براي برنامه ريزي 
زمان بگذاريد و برنامه تان را به طور دقيق و درست 

انجام دهيد.

 بر اين باور هستيد که ديگران موفق 
هستند ولي شما نيستيد

به موفق شدن تان ايمان داشته باشيد. خود را آن مرد 

يا زن موفقي که دوست داريد تجسم کنيد. 
اگر به روشني مي توانيد خودتان را يک ميليونر تصور 
کنيد و به آن ايمان راسخ داشته باشيد، به هدف تان 

يک گام نزديکتر هستيد.

 تصور مي کنيد گذشته يا موقعيت کنوني
 شما جلوي موفقيت تان را گرفته است

را  شما  شدن  موفق  جلوي  تواند  نمي  چيز»  «هيچ 
جلوي  تواند  نمي  چيز  «هيچ  کنم:  مي  تکرار  بگيرد. 

موفقيت شما را بگيرد.»

 از اينترنت استفاده نمي کنيد

اينترنت  از  اگر  داده و مي دهد.  تغيير  را  دنيا  اينترنت 
استفاده نمي کنيد بدانيد هنوز از يکي از پول سازترين 

ابزارهاي ممکن بهره نبرده ايد.

 استدالل تان اين است که پول خوشبختي 
نمي آورد ولي فراموش مي کنيد که مي تواند 

حق انتخاب براي تان بخرد

آدم هاي  بااليي که  انتخاب  آزادي و حق  يعني  پول 

زيادي آرزويش را دارند. انتخاب هاي زيادي که داشته 
باشي خوشبخت تر هم خواهي بود. براي انگيزه پيدا 
با پول به دست  انتخاب هاي بيشماري که  کردن به 

خواهيد آورد، فکر کنيد.

 با آدم هاي اشتباه وقت مي گذرانيد

آدم هاي اطراف شما بايد نقش سيستم پشتيبان شما 
براي  هميشه  بايد  شما  دوروبر  افراد  کنند.  بازي  را 
شما  به  مدام  و  باشند  حاضر  و  مايل  شما  به  کمک 

انگيزه بدهند و شما را به جلو هل بدهند. 
بشوند.  شما  بيشتر  تمرکز  باعث  بتوانند  بايد  آنها 
دوستان و فاميل نبايد منفي نگر باشند و تمرکز شما 
را روي هدف تان بر هم بزنند. اگر اين خصوصيت ها 

را ندارند در ادامه رابطه با آنها تجديد نظر کنيد.

 به جاي افزايش مهارت هايتان منتظر 
نشسته ايد شانس در خانه شما را بزند

سود  به  مدت  طوالني  در  مهارت  و  دانش  افزايش 
شماست. درست است که کار و زمان زيادي مي طلبد 
ولي شما را به موفقيت بلندمدتي که مدت ها آرزويش 

را داشتيد مي رساند.
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حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

را كه  راه كسانى  و  ايستادگى كنيد  پذيرفته شد پس  فرمود دعاى هر دوى شما 
نمى دانند پيروى مكنيد سوره يونس، آيه 89

حديث روز  

هر كه براي خدا دوست دارد و براي خدا دشمن دارد و براي خدا عطاء كند، از كساني است كه ايمانش كامل است .
امام جعفر صادق (ع)

سبك زندگى

10 دليل براى اينكه هنوزميليونر نيستيد

حکايت جالب مردي با دو همسر

در روزگاران قديم، مرد ميانسالي دو زن داشت. يکي 
زنها،  از  يک  هر  بود.  جوان  ديگري  و  مسن  زنها  از 
شوهرشان را خيلي دوست داشتند و تمايل داشتند که 

او در سني متناسب با آنها به نظر آيد.
اصطالح  به  مرد  موهاي  سال،  چند  گذشت  از  پس 
جوگندمي شد. براي زن جوان اين اتفاق خوشايند نبود 
زيرا شوهرش را خيلي مسن تر از خودش نشان مي داد. 
بنابراين هر شب موهاي مرد را شانه مي کرد و موهاي 

سفيدش را مي َکند.
اما سفيد شدن موهاي مرد، زن مسن تر را خوشحال 
مادر  با  را  او  ديگران  نداشت  دوست  زيرا  بود  کرده 
شوهرش اشتباه بگيرند. او هر روز صبح موهاي مرد را 
مرتب مي کرد و تا جايي که مي توانست موهاي سياه 
مرد را مي َکند. نتيجه اين شد که شوهر آن دو زن، بعد از 

مدت کوتاهي فهميد کامًال طاس شده است.
شرح حكايت

اگر به همه خواسته هاي متفاوت و متناقض اطرافيان 
خود پاسخ دهيد بزودي خواهد فهميد که چيزي براي 
پاسخگويي نخواهيد داشت. کسي که اصول و قواعد 
را براي تأثيرگذاري، خوشايند يا همراهي ديگران زير پا 
گذارد در نهايت به شرايطي خواهد رسيد که ديگران در 

برخورد با او، اصول و قواعد الزم را رعايت نمي کنند.
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132875694
465219378
789436521
648591237
351627849
297348156
973182465
826754913
514963782

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارىجدول 3308 تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد
  نبش 17شهريور 28   09156633937

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

يك منشى مسلط به امور تايپ و تكثير «آفيس - 
فتوشاب» با حقوق ثابت و پورسانتى دعوت به همكارى 

مى شود.   32225151 -09011619631

به تعدادى جوشكار براى كار 
در شهرستان نيازمنديم.

09378991596 - اصغرى

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

خدمات بيل مكانيكى
تخريب - گودبردارى - حفارى كانال

09151613361 - رضوى

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

شستشوى مبل و صندلى ادارى 
شستشوى پتو
32445269

09151641857- حسينى گازار

فروش
باغ آماده فخرآباد تقاب  ، 10 من زمين + 

نيم ساعت آب      09153618327

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

فروش
MVM110 مدل 87 ، سفيد ، بدون 
رنگ  فى: توافقى     09153624286

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

با حداقل سرمايه        09376234005

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

09358864342

 چند نفر بازارياب تلفنى و حضورى خانم و آقا 
با روابط عمومى باال براى  كار تبليغاتى نيازمنديم. 

09152651699 - 32433548

منشى خانم آشنا به كامپيوتر 
و روابط عمومى باال نيازمنديم. 

056-31055
09124239713

شركت فناورى اطالعات آدلى

به يك همكار مسلط به امور 
 ثبت شركت ها ترجيحا 
پاره وقت نيازمنديم.
09306966521

مركز خدمات SMS بيرجند در نظر دارد: براى تكميل كادر دفترى خود 
تعدادى نيروى انسانى (با حقوق و پورسانت عالى)  جذب نمايد.

ساعات كارىتحصيالتجنسيتسمت
صبح و عصرفوق ديپلمخانممسئول فروش و بازاريابى

صبحفوق ديپلمآقا /خانمبازارياب 

تلفن تماس: 32234841   056-32237531

يك شنيون كار ماهر براى همكارى 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

09397690128 - 32450229
يك آشپز ماهر براى كار

 در باغ رستوران نيازمنديم.
09157285321

فروش
  فروشگاه خانه زيبا 
 با 5 سال سابقه كار 

و دكوراسيون شيك   
فى: توافقى

09151638004

رستوران با تمامى 

امكانات و موقعيت عالى 

واگذار مى شود.
09152044971 - قربانى

فروش پياز زعفران
09011251205

واگذارى رستوران و سفره خانه سنتى 
 دهكده با تمام وسايل و پرسنل 

واقع در بند اميرشاه   09153491377

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

سمسارى ونك  خريد و فروش كليه 
لوازم منزل و ادارى با باالترين قيمت  

نبش 17 شهريور 32    09365643596

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

فروش
يخچال ايستاده 6 درب ، يخچال فريزر 

 مخصوص سوپر، پنكه سقفى 
  3 عدد كولر آبى ، قفسه

 ترازو ديجيتال ، تلويزيون رنگى
09153623505

فروش زمين مزروعى به 
مساحت 850 متر هر متر 300 

هزار تومان واقع در چاه آب 
ورزگانى ، روبروى صدا و سيما

09159685403

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

فروش فورى زير قيمت 
300   متر  زمين  واقع  در  منظريه 

امالك باقران 
09157203004

كاشـت بـولـت  (ميلگرد) 
در بتــون 

 و سنگ 
بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك  اطلس 
كمپرسور     09151636824
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: «کاسني» با تأثيراتش روي کبد، زمينه دفع صفرا از بدن را فراهم کرده و زردي را مي زدايد و بار کبد را سبک مي کند، به همين دليل مسکني 
تأثيرگذار براي تب محسوب مي شود. از ديگر فوايد عرق کاسني اين است که ملين و ادرارآور خوبي بوده و با خروج سموم از بدن التهاب بدن، 
تب هاي صفراوي و يرقان و زردي ناشي از گرمي را رفع، کيسه صفرا، کليه و مثانه را از سنگ پاک و التهاب معده را برطرف مي کند.

فوايد اعجاب انگيز عرق كاسنى براى كبد

آشنايى با گياهان رقيق كننده خون 
 

کننده  رقيق  ادويه  اين  دارچين:  نيوز:  سالمت 
خون است و مي تواند گردش خون را افزايش 
رقيق  عنوان  به  گياه  اين  چه  اگر  شويد:  دهد. 

کننده چندان مطرح نيست اما مصرف زياد آن 
همزمان با برخي داروها مي تواند واکنش ايجاد 
کند. سير: قرن هاست که از اين گياه رقيق کننده 
خون به علت خاصيت درماني که دارد، استفاده 

مي شود. زماني که سير خام خورده مي شود خون 
را رقيق کرده و در نتيجه جريان خون را تسهيل 
به  نيتريک،  اکسيد  توليد  با  همچنين  مي کند. 
گشادي رگ هاي خوني و حل شدن لخته هاي 
خون کمک مي کند. ريشه شيرين بيان: اين گياه 

نيز رقيق کننده خون است. 

درد پايتان را با داروهاى خانگى 
درمان كنيد ! 

مختلفي  علل  تواند  مي  پا  درد  شهرخبر: 

پوشيدن  سن،  کهولت  نظير:  باشد  داشته 
کفش نامناسب، پياده روي بيش از حد، براي 
شکستگي،  ايستادن،  پا  روي  طوالني  زماني 

کمبود مواد معدني، ديابت و شرايط ديگر.  
رگ  اثر  بر  پا  درد  تواند  مي  سرکه   : سرکه 
با  را  ديگر  هاي  علت  به  يا  و  شدن  رگ  به 
کاهش التهاب تسکين دهد. وان را با آب داغ 
آن  در  سرکه  غذاخوري  قاشق  دو  کنيد.  پر 
نيز  را  دريا  نمک  توانيد  مي  همچنين  بريزيد. 
با آن مخلوط کنيد و پاي خود را به مدت ٢٠ 
دقيقه در آن خيس کنيد. روغن ميخک:  روغن 
قارچ  مفاصل،  درد  سردرد،  درمان  در  ميخک 
ناخن و همچنين درد پا توسط افزايش گردش 
خون ،بسيار موثر است. براي تسکين سريع، به 
آرامي پاي خود را با روغن ميخک ماساژ دهيد. 
اين کار جريان خون را تحريک کرده و باعث 
شل شدن عضالت مي شود.همچنين مي توانيد 
پا و پاشنه پا را با روغن ميخک چند بار در روز 
 ماساژ دهيد. روغن هاي ضروري: روغن هاي 
ضروري مانند روغن اوکاليپتوس، روغن نعناع و 
روغن رزماري به تسکين پاهاي خسته، زخم و 
درد کمک خواهد کرد. چهار قطره از هر يک از 
روغن ها را در آب داغ بريزيد و پاهاي خود را 

به مدت ١٠ دقيقه در آن خيس کنيد.

براى از بين بردن چربى هاى 
اضافى بدن سه  وعده غذا بخوريد

 
عصرايران: از بين بردن چربي هاي اضافي بدن 
يکي از بهترين کارها براي رسيدن به تناسب 
اندام است. از بين بردن چربي هاي اضافي بدن 

وزن  خواستار  هرکس  ايده آل:  غذايي  مواد  با 
کم است و مي خواهد پس از پايان دوره رژيم 
به  بايد  نيابد،  افزايش  ديگر  بار  وزنش  غذايي، 
ميوه و سبزي ها که سرشار از ويتامين و امالح 

معدني هستند و درصد آب آنها نيز زياد است، 
روي آورد. چنين افرادي بايد آب زيادي بنوشند. 
براي از بين بردن چربي هاي اضافي بدن تان 
روزي سه  وعده غذا بخوريد: هر روز سه  وعده 
پيمان  و  پر  مي تواند  صبحانه  بخوريد.  غذا 
احساس  بخوريد،  غذا  آهسته تر  چه  هر  باشد. 

سيري زودتر به سراغ شما مي آيد. بشقاب هاي 
اين  به  کنيد.  انتخاب  غذا  براي  را  کوچک تر 
کم  احساس  کنيد،  پر  را  بشقاب  اگر  ترتيب 

خوردن در شما بوجود نمي آيد.

نكاتي درباره مصرف داروها

زياده  هستند،  غذا  مانند  شده  تجويز  داروهاي 
است. مضر  بيمار  براي  آن  مصرف  در  روي 

و  موثرترين  پزشک  توسط  تجويز شده  مقادير 
بي خطرترين مقادير دارو است. فقط پزشک مي 
تواند داروهاي تجويز شده را تغيير دهد و پزشک 
داروساز در موارد خاص، مجاز به ارائه داروهاي 
مي  توصيه  جهت  همين  باشد.به  مي  مشابه 
شود در مصرف متعادل دارو به نکات زير دقت 
نماييد. داروهاي قديمي خود را بدون مشورت 
بيماري  با  مشابه  عاليم  رفع  جهت  پزشک، 
ندهيد.مصرف  قرار  استفاده  مورد  قبلي  هاي 
انواع  بخصوص  ها  ويتامين  مجاز  حد  از  بيش 
 محلول در چربي مانند A,D,E,K  مي توانند 
مصرف  نمايند.  ايجاد  خطرناکي  عوارض 
داروهاي قلبي بايد به طور منظم و تحت نظر 
پزشک صورت پذيرد. هرگز خودسرانه مصرف 
براي  نکنيد.  قطع  يا  زياد  و  کم  را  داروها  اين 
به  نيازي  طبيعي  و  مطلوب  وزن  به  رسيدن 
به  آن  جانبي  عوارض  تحميل  و  دارو  مصرف 
با رژيم غذايي مناسب و کامل و  نيست.  بدن 
فعاليت بدني مي توان به وزن مطلوب همراه با 

سالت بدن دست يافت.

درد پايتان را با داروهاى خانگى درمان كنيد ! 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

ذوالفقارنسب: ديدار با گوام براى 
فوتبال ايران دست گرمى است

ايرنا: سرمربي سالهاي گذشته تيم ملي فوتبال درباره 
ديدار ايران مقابل گوام از مقدماتي جام جهاني ٢٠١٨ 
روسيه گفت: ديدار با گوام يک مسابقه دست گرمي 
محسوب  ايران  فوتبال  ملي  تيم  براي  تدارکاتي   و 
مي شود. ذوالفقارنسب درباره ديدار ١٢ شهريورماه تيم 
ملي فوتبال مقابل گوام افزود: االن نمي توان درباره 
بازيکنان  عملکرد  بايد  کرد.  نظر  اظهار  مسابقه  اين 
دعوت شده کي روش و آنچه وي تدارک ديده را روز 
پنجشنبه مقابل گوام ببينيم تا بتوانيم درباره کيفيت آنها 
البته گوام در  و عملکرد تاکتيکي تيم صحبت کنيم. 

رنکينگ جهاني تيم محکمي نيست.

مسلمان را به برانكو پيشنهاد كردم

ايسنا: سرپرست باشگاه پرسپوليس مي گويد از فضاهاي 
تبليغاتي باشگاه براي تامين هزينه هايش استفاده خواهد 
آيا  اين سوال که  کرد. علي اکبر طاهري در پاسخ به 
محسن مسلمان با نظر برانکو جذب شده و به باشگاه 
پرسپوليس آمده است؟ گفت: پس از اينکه محمد نوري 
از جمع ما جدا شد، به دنبال گزينه هاي جايگزين اين 
بازيکن بوديم و در نهايت با پيشنهادي که به برانکو 
داديم او موافقت کرد تا محسن مسلمان به پرسپوليس 
ما  که  مي کنند  فکر  همه  که  چيزي  آن  اصال  بيايد. 

بازيکن به برانکو تحميل کرديم درست نيست. 

خط و نشان رئيس فوتبال گوام 
براى ايران!  

جهان نيوز: تيم ملي فوتبال ايران در دومين بازي خود 
در انتخابي جام جهاني به مصاف گوام مي رود. اين ديدار 
درحالي پنجشنبه برگزار مي شود که پيش از اين ايران 
موفق شده با نتيجه ۱۹ بر صفر برابر گوام به پيروزي 
برسد. البته االن پيشرفت خوبي در فوتبال اين کشور به 
وجود آمده است. ريچارد الي، رئيس فدارسيون فوتبال 
گوام در گفتگويي که با رسانه هاي ژاپني داشت از داليل 
پيشرفت فوتبال اين کشور و ديدار برابر ايران سخن به 
ميان آورد. او همکاري با ژاپن را دليل اصلي تغيير و 
پيشرفت فوتبال در گوام دانست و تاکيد کرد که تيمش 

در ديدار برابر ايران به پيروزي فکر مي کند.

ايران با شكست نماينده نيوزلند 
به چهارمين پيروزى دست يافت

مهر: تيم ملي بسکتبال چهارمين ديدار خود در رقابت هاي 
جام ويليام جونز را با برتري برابر نماينده نيوزلند به پايان 
رساند تا به عنوان تنها تيم بدون باخت در صدر جدول 
رده بندي مسابقات باقي بماند. روز گذشته دو تيم ايران 
و ويلنگتون نيوزلند به مصاف هم رفتند که ملي پوشان 

ايران با نتيجه  ۸۳ بر ۷۰ صاحب برتري شدند.

عامل وحشت آفرينى در بيمارستان 
غرب تهران دستگير شد 

از  تهران  غرب  فتا  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه 
دستگيري فردي به جرم نشر اکاذيب عليه مسئولين يک 
بيمارستان در غرب تهران خبر داد. سرهنگ باقريان گفت: 
با مراجعه مسئوالن اين بيمارستان به پليس فتا و اعالم 
ايجاد وب سايتي توسط فردي ناشناس به منظور نشر 
اکاذيب عليه مسئوالن بيمارستان، پرونده اي تشکيل و 
عامل ايجاد کننده سايت شناسايي شد. متهم که يکي 
از کارمندان خود بيمارستان بود، در بازجويي ها اعتراف و 
عنوان کرد با انگيزه هاي شخصي اقدام به ايجاد سايت و 

انتشار مطالبي عليه مسئوالن بيمارستان کرده بود.

دستگيرى دوباره موبايل قاپ 
حرفه اى 17 ساله

فارس: دو سارق تبعه غير ايراني ۱۷ و ۱۸ ساله که با يک 
دستگاه موتورسيکلت طرح هوندا ۱۲۵، دهها فقره گوشي 
تلفن همراه را در مناطق مرکزي تهران سرقت کرده بودند 
به دام پليس افتادند. مأموران در حين گشت زني به دو 
سرنشين يک دستگاه موتورسيکلت طرح هوندا ١٢٥ 
مشکوک شده و اقدام به انتقال دو سرنشين موتورسيکلت 
به کالنتري کردند.با انتقال دو متهم به پليس آگاهي، عبيد 
 ١٧ ساله (تابع افغانستان) به عنوان يکي از مجرمان سابقه دار 
مورد شناسايي قرار گرفت. وي تاکنون سه بار به اتهام 

ارتکاب جرايم مرتبط با کيف قاپي دستگير شده است.

مرگ سارق جوان، مامور نيروى 
انتظامى را روانه بازداشتگاه كرد 

باشگاه خبرنگاران: مامور پليس پايتخت در پرونده شليک 
به پسر سارق و مرگ او مجرم شناخته شد و از سوي 
بازپرس جنايي بازداشت شد. هفته گذشته تيم جنايي 
پايتخت در جريان مرگ سارقي در عمليات تعقيب و 
گريز در شرق تهران قرار گرفتند. با حضور تيم جنايي 
در محل حادثه، پزشک قانوني علت مرگ پسر ناشناس 
را اصابت تير به پهلويش اعالم کرد. مامور کالنتري 
جواديه تهرانپارس در بازجويي ها گفت: براي دستگيري 
سارق به محل اعالمي رفتم و دستور ايست دادم اما وي 

فرار کرده و مجبور به شليک شدم.

انتشار اكاذيب در تلگرام به بهانه 
حمايت از محيط زيست 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا گلستان گفت: در پي 
وصول مرجوعه قضايي مبني بر شكايت فردي دال بر 
ايجاد مزاحمت و توهين به وي، در بررسي ها مشخص 
شد فردي در يكي از گروه هاي شبکه اجتماعي تلگرام 
اقدام به انجام  اين كار مي نمايد. سرهنگ رجبلي افزود: در 
نهايت محرز شد مطالب مورد ادعاي شاكي با يك شماره 
تلفن معلوم، ارسال شده است. نامبرده احضار شد و در 
بازجويي ها گفت به علت اينكه عضو يكي از سازمان هاي 
مردم نهاد حمايت از محيط زيست مي باشد، براي حمايت 

از محيط زيست اقدام به اين كار کرده است.

پسر بى رحم چاقوى سالخى را 
در چشم عروس جوان فرو كرد 

اورژانس  کارکنان  پيش  روز  چند  خبرنگاران:  باشگاه 
جريان  در  را  پليس  ماموران  اصفهان،  در  بيمارستاني 
داند.  قرار  بيمارستان  اين  به  مجروح  زني   انتقال 
بررسي ها نشان داد که چشم راست اين زن دچار جراحت 
شده است و به سرعت به اتاق عمل انتقال يافت و با 
تالش پزشکان سرانجام تيغه چاقو از چشم اين زن خارج 
شد. شوهر اين زن گفت: بر سر اختالف خانوادگي با 
همسرم مشاجره كردم. هنگامي كه دعواي ما باال گرفت 
برادرم به هواخواهي من وارد ماجرا شد. او چاقو كشيد و به 

چشم هاي همسرم ضربه زد. 

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
ص

مح
ع  

نو
ت

   0915  561 1120
خراشادى

داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    
با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

نصب  و  تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  32315776 - 09151643778  
شهر يارى

بنگاه  قالب بتن         

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

اولين آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى
 پيرايش مردانه كوروش 

(شعبه  بيرجند) 
افتتاح شد

در رشته هاى پيرايشگر مردانه درجه 2- درجه 1
آدرس: خيابان توحيد - بين توحيد 3 و 5 - پالك 53

تلفن پاسخگوى شما    09158638589 - 09157704271
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عصمت محمودى، معاون  مدير كل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى شد
طي حكمى  از سوي استاندار خراسان جنوبي  عصمت  محمودى به عنوان معاون  مديركل دفتر امور اجتماعى  و فرهنگى  استاندارى 
منصوب شد. در اين حكم اظهار اميدواري شده است، وى بتواند با اتكال به خداوند متعال، ضمن بهره گيري از ظرفيت ها و توان موجود 
با اتخاذ تدابير مناسب در مسير تحقق اهداف نظام مقدس ايران، انديشه هاي واالي بنيانگذار انقالب اسالمي، رهنمودهاي مقام معظم 

رهبري و برنامه هاي دولت تدبير و اميد تالش نموده و در انجام وظايف محوله جهت تحقق اهداف سازماني موفق و مؤيد باشد.

قاچاق لوازم آرايشى و بهداشتى 
در استان 500 درصد افزايش يافت

مهر- دبير كميسيون برنامه ريزى، هماهنگى و نظارت 
بر قاچاق كاال و ارز خراسان جنوبى از افزايش 500 
درصدى كشفيات لوازم آرايشى و بهداشتى در استان 
طى چهار ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته 
خبر داد. قلندرى در جلسه برنامه ريزى، هماهنگى و 
نظارت بر قاچاق كاال و ارز بيرجند اظهار كرد: در چهار 
ماهه نخست سال گذشته هفت هزار و 572 قلم لوازم 
و ضبط  استان كشف  در  قاچاق  بهداشتى  و  آرايشى 
شده است. وى بيان كرد: كشف 54 هزار و 323 قلم 
لوازم آرايشى و بهداشتى قاچاق طى چهار ماهه نخست 
امسال افزايش بيش از 500 درصدى را نسبت به سال 
 80 كاهش  از  همچنين  وى  مى دهد.  نشان  گذشته 
درصدى كشفيات لوازم خانگى قاچاق در چهار ماهه 
نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: 
اين مدت 268 قلم كاالى قاچاق كه قصد ورود  در 
به بازار استان را داشتند، متوقف شد. رئيس تعزيرات 
حكومتى خراسان جنوبى نيز در اين جلسه اظهار كرد: 
در حال حاضر پنج شعبه رسيدگى به تخلفات مرتبط 
با قاچاق كاال و ارز در استان فعال است. محدثى نژاد 
از تشكيل 275 پرونده در زمينه قاچاق كاال و ارز از 
تاكنون  گفت:  و  داد  خبر  تاكنون  جارى  ابتداى سال 
237 مورد از اين پرونده ها رسيدگى شده است. وى با 
بيان اينكه متخلفان اين پرونده در مجمع 59 ميليارد 
و 923 ميليون ريال محكوم شده اند، بيان كرد: از اين 
مبلغ تاكنون پنج ميليارد و 730 ميليون ريال وصول 
شده است. وى بيشترين پرونده هاى تشكيل شده را 
در  گفت:  و  كرد  عنوان  بيرجند  به شهرستان  مربوط 
قاچاق كاال  با  ارتباط  در  پرونده  اين مدت 112  طى 
تشكيل  بيرجند  حكومتى  تعزيرات  شعبه  در  ارز  و 
نفتى  فراورده هاى  نماينده شركت پخش  است.  شده 
خراسان جنوبى نيز از توزيع 34 ميليون ليتربن بنزين 
در شهرستان بيرجند طى پنج ماه گذشته خبر داد و 
گفت: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
يافته است. عابرانى به كاهش دو  افزايش  دو درصد 
درصدى مصرف نفت سفيد در اين مدت اشاره كرد 
با  اين مدت  نيز در  افزود: ميزان مصرف نفت گاز  و 
كاهش يك درصدى روبرو بوده است. دبير مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز معاونت غذا و داروى دانشگاه علوم 
كاالى  قلم   206 امسال  گفت:  نيز  بيرجند  پزشكى 
قاچاق كه شامل لوازم آرايشى و بهداشتى بوده معدوم 
شده است. كفايى افزود: امسال در مجموع كشفيات 
قاچاق يك هزار و 521 قلم دارو و 206 قلم كاالى 

آرايشى و بهداشتى بوده است.

جاللى به عنوان دادستان عمومى  
و انقالب  زيركوه معرفى شد

فارس- طى مراسمى با حضور قائم مقام دادگسترى 
به  جاللى  حجت االسالم  خراسان جنوبى،  استان 
معرفى  زيركوه  انقالب   و  عمومى   دادستان  عنوان 
معارفه  مراسم  در  استان  دادگسترى  قائم مقام  شد. 
انقالب شهرستان زيركوه اظهار  دادستان عمومى  و 
كرد: در قانون اساسى به بحث عدالت توجه ويژه اى 
شده است. قبولى با بيان اينكه در طول تاريخ، يكى از 
اهداف بزرگ انقالبيون، برپايى عدل و داد در جوامع 
شهرستان  توسعه  از  بعد  كرد:  تصريح  است،  بوده 
قضايى،  توسعه  راستاى  در  قانون  طبق  زيركوه، 
مى كرد  كار  به  آغاز  دادستان  عنوان  به  فردى  بايد 
و  وحدت  بر  تأكيد  با  وى  شد.  انجام  اقدام  اين  كه 
تعامل در حوزه قضايى، گفت: در حوزه هاى قضايى، 
اگر همدلى، وحدت و تعامل مثبت وجود داشته باشد 
و يك هماهنگى خوب بين كسانى كه مسئول ايجاد 
امنيت و عدل هستند برقرار شود، مردم راحت تر شده 

و احساس امنيت بيشترى مى كنند.

انتخاب هنرمند قاينى به عنوان هنرمند برتر 
در نمايشگاه بين الملى صنايع دستى تهران

گروه خبر- هنرمند قاينى در رشته سفره آردى به عنوان 
هنرمند برتر در نمايشگاه بين الملى صنايع دستى تهران 
معرفي شد. رئيس اداره ميراث فرهنگى قاينات با اعالم 
نمايشگاه  در چهارمين  افشارى  زهرا  افزود:  خبر   اين 
بين الملى صنايع دستى خوش درخشيد و از نظر اجراى 
زنده توليد و كيفيت محصوالت ارائه شده به عنوان 

 هنرمند برتر انتخاب شد. 
 انتصاب دبير ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز

طي حكمي از سوي استاندار محمدرضا حسني مقدم 
قاچاق  با  مبارزه  دبير ستاد  عنوان  به  با حفظ سمت 
طي  همچنين  شد.  منصوب  استان  در  ارز  و  كاال 
فرماندار  معاون  استاندار؛  سوي  از  جداگانه  احكامي 
شهرستان سربيشه و  بخشدار مركزي اين شهرستان 
منصوب شدند. جواد فالحى به عنوان معاون فرماندار 
شهرستان سربيشه و  بهروز حسينى به عنوان بخشدار 

مركزي اين شهرستان منصوب شدند.

فعاليت 24 هزار ورزشكار سامان يافته
 در خراسان جنوبى

جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل  ايسنا- 
گفت: 24 هزار ورزشكار سامان يافته از طريق بيمه 
ورزشى در 44 هئأت ورزشى در استان در حال فعاليت 
مدال آورى  جنبه  از  اينكه  بيان  با  عزيززاده  هستند. 
بانوان استان جايگاه مطلوبى در سطح كشور دارند، 
گفت: درصورت توجه مسئولين و خانواده به ورزش 
وى  بود.  خواهيم  خوبى  پيشرفت هاى  شاهد  بانوان 
افزود: در رشته هايى مثل دو و ميدانى، تيراندازى و 
واليبال نتايج خوبى اخذ شده كه نمونه آن خدمتى به 

عنوان مدال آور آسيايى است.

با حضور 120 دانشجو؛ هفتمين دوره طرح 
واليت استانى در بيرجند برگزار مى شود

بسيج  سازمان  مسئول 
 دانشجويى خراسان جنوبى

طرح  دوره  هفتمين  گفت: 
واليت استانى با حضور 120 
استان  سراسر  از  دانشجو 
دانشگاه در  گذشته   شب 

صنعتى بيرجند آغاز شد. على قاسمى در جمع خبرنگاران 
با بيان اينكه اين دوره با حضور 120 دانشجوى خواهر 
در  روز  به مدت 10  بسيجى خراسان جنوبى  برادر  و 
كرد:  اظهار  مى شود،  برگزار  بيرجند  صنعتى  دانشگاه 
تعداد 80 دانشجوى دختر و 40 دانشجوى پسر در اين 
دوره حضور دارند. وى با بيان اينكه طرح واليت استانى 
از امروز تا 20 شهريور به صورت شبانه روزى برگزار 
مى شود، گفت: اين طرح ديشب با حضور سردار نظرى 
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان در سالن آمفى تئا تر 
شهيد چمران دانشگاه صنعتى بيرجند افتتاح شد. وى با 
بيان اينكه طرح واليت استانى از حدود 6 سال قبل در 
خراسان جنوبى آغاز شده است، اظهار كرد: طى اين 
طرح  اين  در  بسيجى  دانشجوى  از 800  بيش  مدت 
آموزش ديدند. قاسمى با بيان اينكه افرادى مى توانند 
در طرح واليت كشورى شركت كنند كه دوره استانى 
طرح را گذرانده باشند، گفت: امسال حدود 23 دانشجو 
از خراسان جنوبى در طرح واليت كشورى كه به مدت 
40 روز در تهران برگزار شد حضور داشتند. وى با بيان 
اينكه برگزارى طرح واليت يكى از برنامه هاى بسيج 
دانشجويى در راستاى كادرسازى آينده نظام است، ادامه 
بصيرتى  و  سياسى  تربيتى،  مباحث  دوره  اين  در  داد: 
مطرح خواهد شد. وى با بيان اينكه در اين دوره از اساتيد 
كشورى و استانى استفاده خواهد شد، گفت: همچنين 
مراسم اختتاميه طرح واليت استانى يكى از مسئوالن 
سابق هسته اى كشور حضور خواهد داشت. قاسمى با 
بيان اينكه در اين طرح بيش از 500 دانشجو ثبت نام 
كردند، اظهار كرد: بعد از گزينش و انجام مصاحبه از 
دانشجويان تعداد 120 نفر كه شرايط بهترى را داشتند 
انتخاب شدند. وى با بيان اينكه امسال حدود 50 گروه 
جهادى تاكنون به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 
قالب  در  دانشجويان  اين  گفت:  شدند،  اعزام  استان 
گروه هاى 10 تا 15 نفره بودند كه در مجموع از ابتداى 
امسال تاكنون 800 دانشجوى خراسان جنوبى به طرح 
هجرت اعزام شدند. به گفته وى همچنين در شهريور 
ماه تعدادى گروه جهادى به مناطق محروم استان اعزام 
خواهند شد كه اين ها از دانشگاه بيرجند و علوم پزشكى 
بيرجند و ساير دانشگاه ها هستند. قاسمى ضمن گاليه 
دانشگاههاى  مسئوالن  از  برخى  همكارى ضعيف  از 
به  توجه  با  گفت:  هجرت،  طرح  برگزارى  در  استان 
تغيير و تحوالتى كه در دانشگاه هاى كشور صورت 
گرفته است، متأسفانه برخى از مديران دانشگاه ها خيلى 

همكارى خوبى با طرح هاى بسيج دانشجويى ندارند.

با گذشت 8 ماه؛ اعتبار 68 ميلياردى دولت 
براى بزرگراه هاى خراسان جنوبى نرسيد

با  جنوبى  خراسان  شهرسازى  و  راه  مديركل  مهر- 
براى  اعتبار  تومان  ميليارد   68 اختصاص  به  اشاره 
احداث 100 كيلومتر بزرگراه  در استان در سفر رئيس 
جمهور گفت: اين اعتبار هنوز تخصيص نيافته است. 
جعفرى اظهار كرد: در حال حاضر 16 هزار و 140 
خراسان  در  شريانى  و  فرعى  اصلى،  راه  كيلومتر 
جنوبى وجود دارد كه از اين ميزان 10 هزار و 700 
كيلومتر آن آسفالته است. وى بابيان اينكه بالغ بر 75 
روكش دارند،  به  نياز  استان  شريانى  راه هاى  درصد 
بيان كرد: كيفيت سرويس دهى راه هاى بقيه استان ها 
نسبت به خراسان جنوبى بهتر بوده و به همين جهت 
پروژه هاى دوبانده در دستور كار قرارگرفته است. وى 
به پروژه هاى دوبانده استان اشاره كرد و گفت: دليل 
اصلى عمر طوالنى اين پروژه ها كمبود اعتبار است.

اجراى  براى  تومان  ميليارد   32 تصويب  از  جعفرى 
بودجه  اليحه  در  استان  سازى  دوبانده  پروژه هاى 
امسال خبر داد و افزود: عالوه بر اين در سفر هيئت 
دولت به خراسان جنوبى 68 ميليارد تومان از محل 
اعتبارات وزاتخانه به استان اختصاص يافت كه هنوز 

عملياتى نشده است.

 PCR جانمايى آزمايشگاه
در دامپزشكى خراسان جنوبى

دامپزشكى  مركزى  آزمايشگاه  تجهيز  خبر-  گروه 
مديركل  شد.  جانمايى  و  بررسى    PCR به  استان 
دامپزشكى خراسان جنوبى با اعالم اين خبر گفت: با 
حضور كارشناسان سازمان دامپزشكى كشور و بازديد 
از آزمايشگاه مركزى دامپزشكى تجهيز اين بخش به 
PCR  مورد ارزيابى و جانمايى قرار گرفت. رفيعى پور 
افزود: در صورت فراهم بودن شرايط محيطى و فنى 
تجهيزات مورد نياز خريدارى و اين آزمايشات در استان 
انجام مى شود تا آزمايشات تكميلى تشخيصى بر روى 
نتايج  انجام گيرد و در حداقل زمان ممكن  نمونه ها 
مشخص شود. وى افزود: آزمايش  PCR  يك تكنيك 
جديد آزمايشگاهى مولكولى است كه براى تشخيص 
بيمارى هايى از جمله آنفلوانزاى فوق حاد پرندگان،تب 
 برفكى و PPR و ... مورد استفاده قرار مى گيرد و نمونه ها

به ساير استان ها ارسال نخواهد شد. 

افتتاح كالس پارچه بافى در ماژان خوسف

ماژان  بخش  در  سنتى  بافى  پارچه  كالس  افتتاح 
با مشاركت كميته امداد شهرستان با حضور  خوسف 
فرماندار، مسئول نمايندگى ميراث فرهنگى و مسئولين 

كميته امداد امام استان و شهرستان، افتتاح شد. 

كشور  استان  ترين  امن  جنوبى  خراسان  زاده-  حسين 
است كه بخشى از اين امنيت حاصل زحمات شبانه روزى 
نيروهاى انتظامى و بخشى محصول مشاركت مردم خوب 

استان مى باشد و هر دو قابل تشكر و قدردانى است.

كمبود شديد فضاى آموزشى در شهرستان 

و خوسف  درميان  بيرجند،  مردم شهرستان هاى  نماينده 
در مراسم افتتاح كالنترى 14 اميرآباد بيرجند ضمن بيان 
اين مطلب گفت: توسعه در تمامى بخش ها و هر آنچه را 
كه داريم مرهون چتر امنيتى نيروهاى انتظامى است كه 
از وطن و خانواده را متحمل شده و جانشان  رنج دورى 
را در طبق اخالص گذاشته اند تا اين امنيت پايدار بماند 
و عزيزان زيادى از نيروى انتظامى در اين راه به شهادت 

رسيده و يا به درجه جانبازى نايل آمده اند. 
حجت االسالم عبادى ايجاد كالنترى در اميرآباد را بسيار 
الزم و ضرورى دانست و اظهار كرد: روستاى اميرآباد توسعه 
فراوانى يافته اما زيرساخت هاى متناسب با اين توسعه در 

اين روستا فراهم نيست. وى به مشكل كمبود شديد فضاى 
آموزشى در روستاى اميرآباد و ساير نقاط شهرستان بيرجند 

اشاره كرد و خواستار توجه مسئولين به اين مهم شد.

پروژه كالنترى 14 اميرآباد الگوى بسيار خوب 
مشاركت مردم در تأمين امنيت

سردار واعظى فرمانده انتظامى استان نيز با اشاره به مشاركت 
شوراى اسالمى و دهيارى روستاى اميرآباد در اهداى زمين و 
احداث ساختمان كالنترى، اين پروژه را الگوى بسيار خوبى از 

مشاركت مردم در تأمين امنيت ذكر كرد و گفت: در پاسخ به 
اين اعتماد پرسنل كالنترى در عمل با خدمتگزارى خالصانه 

در راستاى ايجاد امنيت و آرامش مردم تالش خواهند كرد.

انتظامى  فرماندهى  مهندسى  معاون  سيدآبادى  سرهنگ 
استان هم اظهار كرد: ساختمان اين كالنترى با زيربناى 
385 مترمربع در زمينى به مساحت 1259 مترمربع كه به 
صورت رايگان از سوى شوراى اسالمى و دهيارى اميرآباد 
اهدا شده و 470 ميليون تومان هزينه در پى داشته است.

فرماندهى  از  نيز  اميرآباد  اميرآبادى رئيس شوراى اسالمى 
انتظامى براى راه اندازى كالنترى دراين روستا قدردانى كرد.

بهره بردارى از 30 كالنترى 
با اعتبار 28 ميليارد تومان تا پايان سال در كشور

سردار يزدآبادى معاون مهندسى ناجا كه ميهمان ويژه اين 
مراسم بود نيز در حاشيه مراسم گفت: بالغ بر 30 كالنترى 
با اعتبار بيش از 28 ميليارد تومان تا پايان سال در كشور 

به بهره بردارى مى رسد. 
بازديد از پروژه هاى ياس، نور و جماران و ساختمان جديد 
راهور استان در بيرجند و كالنترى مهر نهبندان از ديگر 

برنامه هاى روز گذشته درحوزه فرماندهى استان بود.

در همه امور مرهون چتر امنيتى نيروى انتظامى هستيم

جشنواره منطقه اى تئاتر سوره ماه در بيرجند، پايان يافت
با حضور گروه هاى  ماه  جشنواره منطقه اى سوره 
تئاتر استان هاى خراسان رضوى، خراسان شمالى، 
خراسان جنوبى، يزد، هرمزگان، گلستان و مازندران با 

معرفى برترين ها در بيرجند به كار خود پايان داد. 
نمايش هاى ميدان مقاومت، هولوگرام تنهايى، نبض 
آهسته زندگى و كمد ديوارى بر اساس اعالم هيئت 
داوران به جشنواره سراسرى تئاتر سوره ماه راه يافتند 

كه بايد از 11 تا 17مهرماه به روى صحنه بروند. 

گفتنى است كه هيئت داوران در بخش موسيقى 
جشنواره اهداى لوح تجليل و ربع سكه را به مانى 
ارمغان آهنگساز نمايش ميدان مقاومت از خراسان 

جنوبى تقديم كرد. 
لوح  اهداى  با  نيز  صحنه  طراحى  بخش  در 
 تجليل و ربع سكه بهار آزادى به حسين ابراهيمى 
جنوبى  خراسان  از  «برصيصا»  نمايش  براى 

قدردانى به عمل آمد. 

على  به  لوح  اهداى  با  داوران  هيئت  همچنين 
سوزنچى بازيگر نمايش ميدان مقاومت از هرمزگان 
نمايش  كارگردان  و  نويسنده  ابراهيمى  حسين  و 
دو  اين  تالش  از  جنوبى  خراسان  از  برصيصا 

پيشكسوت تئاتر قدردانى به عمل آورد.
تئاتر  اى  منطقه  جشنواره  است  ذكر  شايان 
استان  در  ماه  شهريور  نهم  تا  هفتم  از  ماه   سوره 

خراسان جنوبى اجرا شد.

سبز  اميد  دام  خوراك  توليدى  تعاونى  شركت  كارخانه 
خود  توليد  توانسته  سختى  به  امسال  آغاز  از  سرايان، 
با  اما  ندهد.  دست  از  را  خود  مشتريان  تا  دهد  ادامه  را 
مشكالت بسيارى دست و پنجه نرم مى كند و افسوس 
و صد افسوس كه كارى از دست هيچ مدير، مسئول و 
نماينده اى بر نمى آيد. كارخانه توليد خوراك دام اميد 
سبز سرايان چهار سال پياپى به عنوان تعاونى برتر استانى 
معرفى شده و يكبار نيز به عنوان كارآفرين نمونه استانى و 

تعاونى برتر كشورى نيز مورد تجليل قرار گرفته است.

تحريمى از نوع دولتى و داخلى

مديرعامل و رئيس هيئت مديره و بازرس اين شركت 
تعاونى در گفتگو با سرايان بيدار اظهار كرد: از ابتداى 
سال جارى به دليل بدهى مالياتى تمامى حساب هاى 
اداره  توسط  بازرسين  و  شركت  و  مديران  و  اعضاء 
مالياتى مسدود شده و براى دور زدن تحريم مجبوريم 
از كارگرمان شماره حساب بگيريم و به خريدار بدهيم 
او واريز نمايد و بخشى به  تا خريدار مبلغى به حساب 

عنوان حقوق را به خود او بدهيم و از وى خواهش كنيم 
جارى  هاى  هزينه  بتوانيم  تا  داده  به شركت  را  مابقى 
نوع  از  البته  نوعى تحريم  اين  تأمين كنيم.  را  كارخانه 
دولتى و داخلى آن است. وى ادامه داد: با چنگ و دندان 
تا  داشتيم  نگه  را  هايمان  هزاران مشكل مشترى  با  و 
از  و  داشته  نگه  پا  سر  را  شركت  بتوانيم  بازار  اين  در 

ورشكستگى تعاونى جلوگيرى كنيم.

قدرى در اين بازار پر از آشوب 
دستى به دست توليد كننده بدهيم

مشكل  پيگير  بارها  شهرستانى  مسئولين  وى  گفته  به 
بوده اند اما از دست مسئولين شهرستان و نماينده محترم 
كارى بر نمى آيد و مى گويند اين مشكل بدهى مالياتى 
بايد حل شود. ما نمى گوييم نمى خواهيم ماليات بدهيم 
توان  مى  اما  شود  پرداخت  بايد  و  است  ماليات حق  و 
توليد  به دست  دستى  آشوب  از  پر  بازار  اين  در  قدرى 
كننده بدهيم تا بتواند نفسى چاق كند و بعد نفسش را 
بگيريم. وى ادامه دهد: نمى خواهيم كمك مالى به ما 

كنند، اما فريادرسى مى خواهيم كه به فريادمان برسد و 
دست ما را قدرى بگيرد تا توليد متوقف نشده و كارگران 
به كار خود ادامه بدهند تا چرخ اقتصاد بچرخد و چرخه 
دست  و  محترم  دولت  از  حتى  ما  بماند.  پاربرجا  توليد 
بازار  اين  در  اما  نخواستيم  هم  توليد  يارانه  اندركاران 
متورم حتى وام سرمايه در گردش را هم قطع كرده و دو 
سال است بدون سرمايه در گردش كه هر ساله پرداخت 

مى شد گذران امور مى كنيم.

درخواست ما تخفيف مالياتى است 
و پرداخت آن به صورت اقساط

مديرعامل اين شركت عنوان كرد: درخواست ما تخفيف 
مالياتى است و پرداخت آن به صورت اقساط و دستگيرى 
امور  بتوانيم  تا  مسدود  هاى  حساب  گشايش  براى  ما 
روزمره شركت را قدرى راحت تر به انجام برسانيم. وى 
از تالش مسئولين شهرستان براى حل مشكل و تماس 
هايى كه با ادارات مختلف برقرار كردند تشكر كرد ولى از 

مسئولين استان و استاندار نيز درخواست مساعدت كرد.

كارخانه تعاونى برتر استان و كشور در آستانه فروپاشى!

گروه خبر- ششمين همايش علوم علف هاى هرز ايران ديروز با حضور تعدادى 
از انديشمند ايرانى و خارجى در دانشگاه بيرجند آغاز به كار كرد.

دبير علمى ششمين همايش علوم علف هاى هرز ايران در مراسم افتتاحيه اين 
همايش گفت: در مجموع 306 مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال شده كه 
پس از داورى 256 مقاله پذيرش شده است. سيد وحيد اسالمى افزود: در بخش 
تلفيقى علف هاى و  مديريت غير شيميايى  مقاله،  اكولوژى 101  و   بيولوژى 
هرز 76 مقاله و مديريت شيميايى و علف كش ها 79 مقاله ارائه شده است. 
وى جلب توجه انديشمندان، محققان و مسئوالن به اهميت مبارزه با علف هاى 
هرز در بخش كشاورزى، انعكاس تحقيقات انجام شده در بخش هاى اجرايى 
و آشنايى با تجربه و آخرين دستاوردهاى مربوط به علف هاى هرز را از اهداف 
اين همايش ذكر كرد. ششمين همايش علوم علف هاى هزر ايران از 10 تا 12 

شهريور ما جارى در دانشگاه بيرجند در حال برگزارى است.

افزايش علف هاى هرز به مرحله بحران رسيده است

ترويج  و  آموزش  تحقيقات،  سازمان  رئيس  و  كشاورزى  جهاد  وزير  معاون 
آينده هيچ علف كش  تا 20 سال  اينكه در حال حاضر  بيان  با  نيز  كشاورزى 
جديدى در ايران نداريم، گفت: گياهان نسبت به علف كش ها مقاوم شده اند و 
در حال حاضر علف هاى هرز در حال افزايش است. اسكندر زند اظهار كرد: با 
توجه به وجود خشكسالى در كشور علف هاى هرز روز به روز در حال افزايش 
شدن  اجرايى  براى  عالقه اى  كشاورزان  و  مديران  اينكه  بيان  با  وى  است. 
طرح هاى جديد براى علف كش ها ندارند، افزود: براى استفاده آيندگان از منابع 

و طبيعت ما نياز به فناورى هاى جديد داريم تا از طريق آن كشاورزان با هزينه 
پايين تر بتوانند از سموم استفاده كنند. به گفته وى مهم ترين سياست و اصل 
كه بايد در كشور ايجاد شود، مديريت تلفيقى است زيرا در حال حاضر تا 20 

سال ديگر هيچ علف كش جديدى در ايران نداريم.
سموم  از  جلوگيرى  براى  راهى  دنبال  به  كشور  در  بايد  اينكه  بيان  با  زند، 
كشاورزان  متأسفانه  كرد:  اظهار  باشيم،  كشاورزى  محصوالت  در  سرطان زا 
ناخواسته ضررهاى زيادى به خاك، آب و گياهان مى زنند زيرا به بلند مدت فكر 
نمى كنند. وى با بيان اينكه بايد كشاورزان را متقاعد كنيم كه از دستاوردهاى ما 
براى مبارزه با علف هاى هرز استفاده كنند، افزود: تالش براى مديريت مقاومت 

به علف كش با استفاده از علف كش ها به تنهايى روبه شكست است.

بيش از 50 درصد مردم از كمبود ويتامين ها رنج مى برند

نباتات كشور هم گفت:  سازمان حفظ  رييس  و  وزير جهاد كشاورزى  معاون 
بيش از 50 درصد جامعه ما از كمبود ويتامين ها، 25 درصد از ناامنى غذايى 
اظهار كرد:  باغستانى  برند. محمدعلى  انرژى رنج مى  از كمبود  و 20 درصد 
برابر شده كه  تا 91 شيوع كمبود ويتامين ها در كشور ما شش  از سال 81 
اين كمبود در زنان باردار 91 درصد و در نوجوانان بيش از 76 درصد در برخى 
از استان هاست. وى يادآور شد: با وجود كمبود ويتامين ها در بين مردم اما 

مصرف ميوه و سبزيجات در ايران از وضع خوبى برخوردار نيست.
باغستانى گفت: بررسى وضع موجود نشان مى دهد كه غذاى مكفى در ايران نيست 
و عدالت توزيع مواد غذايى مورد بحث مى باشد كه راهكار آن افزايش توليد مواد 

غذايى است. وى با اشاره به اينكه افزايش تعداد نسل آفات در ايران و وابستگى به 
علف كش ها زياد شده است، افزود: بدين علت مقاومت در گياهان و بيمارى ها 
شكسته شده و حشراتى كه ناقل بيمارى ها و حامل بيمارى هاى ويروسى هستند 
در كشور افزايش يافته است. وى با اشاره به اينكه 76 درصد مرگ و مير ها در دنيا 
به علت بيمارى هاى غير ويروسى و واگيردار است، گفت: باالترين مرگ و مير در 

ايران مربوط به بيمارى هاى قلبى و عروقى و سرطان است.
معاون وزير با بيان اينكه 20 عامل سرطانى در دنيا غذاى ناسالم است، افزود: سرطان 
معده به دليل استفاده بيش از حد از سمومى موجود در مواد غذايى ايجاد مى شود. 
باغستانى افزود: سوء تغديه ها عامل بعدى مرگ و ميرهاست كه از سنين كودكى 
شروع مى شود و در ايران هم اين موضوع در حد بااليى وجود دارد. وى با بيان اينكه 
ساالنه 25 هزار تن سم در ايران مصرف مى شود، گفت: در كشور يك هزار و 906 
آفات كش به ثبت رسيده كه از تنوع زياد برخوردار است و كشاورزان هم به علت 

قيمت كم اقدام به استفاده از آفت كش ها براى محصوالت خود مى كنند.

آغاز ششمين همايش علوم علف هاى هرز ايران در بيرجند

معاون وزير جهاد كشاورزى و رئيس سازمان حفظ 
جنوبى  خراسان  استاندار  با  ديدار  در  كشور  نباتات 
گفت: با توجه به بازديدهايى كه از برخى شهرستان 
هاى استان صورت گرفت مى توان مدعى شد كه 
خراسان جنوبى از جمله استان هايى است كه به معنى 
واقعى كلمه دچار بحران كشاورزى است. باغستانى 
با بيان اينكه رسيدگى به مشكالت موجود در بخش 
كشاورزى استان در شوراى حفظ نباتات كشور مطرح 

خواهد شد، افزود: قطعاً در سال جارى به گونه اى

 

اين  از  جنوبى  خراسان  تا  شد  خواهد  ريزى  برنامه 
حيث به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد.

استاندار نيز در اين ديدار با معاون وزير جهادكشاورزى 
گفت: توجه به كشاورزى و حل مشكالت كشاورزان 
بايد به عنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد چرا كه 
كشاورزى زيربناى بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى 
گذارى  سرمايه  با  اينكه  بيان  با  خدمتگزار  است. 

اندك در روستاها مى توان به توليد و اشتغال دست 
يافت، افزود: در صورتى كه اين توجه صورت گيرد 
قطعاً از مهاجرت روستائيان به شهرها و ايجاد حاشيه 
نشينى و بروز بسيارى از بزهكارى ها و ناهنجارى 
هاى اجتماعى جلوگيرى خواهد شد. وى افزود: بيمه 
محصوالت كشاورزى، استمهال وام هاى كشاورزى با 
توجه به وضع خاص و بحرانى خراسان جنوبى بايد به 

طور جد از سوى مسئولين مورد توجه قرار گيرد.

خراسان جنوبى، دچار بحران كشاورزى است
معاون وزير جهاد كشاورزى در ديدار با استاندار:
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امام باقر (ع) : غيبت آن است که درباره برادرت چيزي را بگويي که خداوند 
بر او پوشيده و مستور داشته است و بهتان آن است که عيبي را که در برادرت 

نيست، به او ببندي. (بحاراالنوار، ج ٧٥، ص ١٧٨)
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شتر سنگى - سرايان    عكس: ابوالفضل هوشمندىعكس روز 

عفو بين الملل: آمريكا در قتل عام
 يمنى ها شريك است 

 سازمان عفو بين الملل در جديدترين گزارش خود درباره 
يمن بار ديگر درباره استفاده عربستان از سالح هاى 
ممنوعه آمريكايى عليه غيرنظاميان اين كشور هشدار 

داد و واشنگتن را در اين جنايات شريك دانست.

نظر كرى درباره روند بازرسى 
آژانس از پارچين 

 جان كرى وزير امور خارجه در گفتگو با شبكه «سى 
ان ان» در پاسخ به سوالى درباره روند دسترسى آژانس 
به سايت پارچين گفت: ما از اين فرايند كه مى توانيم 

از طريق آن به پاسخ برسيم راضى هستيم.

اسد رئيس جمهور قانونى سوريه است 

به  اشاره  با  روسيه  خارجه  وزير  الوروف،  سرگئى   
عليه  مسلح  گروه هاى  از  كشورها  برخى  استفاده 
كه  چيزى  مشابه  سوريه  رئيس جمهورى  اسد،  بشار 
در عراق و ليبى اتفاق افتاد تاكيد كرد كه بشار اسد 

رئيس جمهورى قانونى سوريه است.

 سيسى: اجازه نمى دهم مصر سقوط كند
سفرش  در  مصر  رئيس جمهورى  سيسى  عبدالفتاح 
تروريسم  با  برخورد  كه  اين  به  اشاره  با  سنگاپور  به 
تاكيد كرد:  نيازمند استراتژى جهانى و فراگير است، 

اجازه نمى دهم مصر سقوط كند.

براى منطقه با كشورهاى بيرون
 مذاكره نمى كنيم

اجازه  ما  ظريف وزير خارجه كشورمان تصريح كرد: 
نداديم غير از موضوع هسته اى، موضوعات منطقه اى 
 وارد اين مذاكرات شود و ما به خود اجازه نمى دهيم 

براى اين منطقه با ديگران مذاكره كنيم. 

نامه جمعى از ايرانيان خارج به كنگره  
 يك رسانه غربى از نامه تعدادى از ايرانيان حاضر در 
از  آنها  درخواست  و  آمريكا  كنگره  به  از كشور  خارج 
قانونگذاران اياالت متحده براى حمايت از برجام خبر 
فعاالن  پژوهشگران و  دانشگاه،  اساتيد  از  داد. جمعى 
حقوق بشر ايرانى، در نامه اى سرگشاده به نمايندگان 

كنگره خواستار راى مثبت آنها به اين توافق شده اند.

دعواى من و اسرائيل خانوادگى است  
خود  هاى  مخالفت  به  آمريكا  جمهور  رئيس  اوباما   
برنامه  مورد  در  صهيونيستى  رژيم  سران  موضع   با 
با  من  مخالفت  گفت:  و  كرد  اشاره  ايران  اى  هسته 

اسرائيل در اين مورد يك دعواى خانوادگى است.

بان كى مون: به زودى به تهران مى آيم  
 دبيركل سازمان ملل در ديدار با رئيس مجلس، توافق 
هسته اى را دستاوردى بزرگ براى ايران و سازمان ملل 
خواند و از سفرش به تهران در آينده نزديك خبر داد. 

اطالعيه مهم دفتر رهبر انقالب درباره 
مواضع هسته اى ايشان

  روابط عمومى دفتر مقام معظم رهبرى با صدور اطالعيه اى 
در خصوص  مطالبى  انعكاس  به  توجه  با  كرد:  اعالم 
ديدگاهها و نقطه نظرهاى مقام معظم رهبرى مدظله 
العالى نسبت به جمع بندى مسائل هسته اى در فضاى 
رسانه اى و مجازى كشور، به اين وسيله رسماً اعالم 
اين موضوع،  با  رابطه  در  له  معظم  مواضع  گردد:  مى 
صريح، شفاف و بدون تأويل در سخنرانى ها و فرمايشات 
ماههاى اخيرشان، خصوصاً در روز بيستم فروردين، ديدار 
دانشجويان دانشگاه امام حسين(ع)، ديدار كارگزاران نظام 
در ماه مبارك رمضان و روز عيد سعيد فطر اعالم شده 
و در اختيار همگان قرار دارد. لذا انتساب هر مطلبى كه 

خارج از اين چارچوب باشد، فاقد اعتبار است.

آمادگى ها و گزينه هاى خود را براى مقابله 
با انواع تهديدات، به طور دائم ارتقا دهيد

 حضرت آيت ا... خامنه اى رهبر معظم انقالب در ديدار 
خاتم  هوايى  پدافند  قرارگاه  مسئوالن  و  فرماندهان 
اشاره  با  ايران،  اسالمى  ارتش جمهورى  االنبياء(ص) 
به اهميت مأموريت و وظايف اين قرارگاه در دفاع از 
را  خود  گزينه هاى  و  آمادگى ها  كردند:  تأكيد  كشور، 

براى مقابله با انواع تهديدات، به طور دائم ارتقا دهيد.

برنامه هاى خرابكارى  خنثى شد 

هاى  برنامه  شدن  خنثى  از  اطالعات  وزير  علوى   
خرابكارانه و ضد امنيتى دستگاه هاى اطالعاتى دشمن 
مناطق  در  انفجارهايى  انجام  و  آرامى  نا  ايجاد  براى 
مختلف كشور خبر داد و گفت: با تدابير و زحمات شبانه 
هاى  برنامه  (عج)  زمان  امام  گمنام  سربازان  روزى 
خرابكارانه دشمن در كشور خنثى و تيم هاى عملياتى 

خرابكار، شناسايى، دستگير يا به هالكت رسيدند.

باهنر: اليحه برجام دست دولت را 
در اجرا و چانه زنى مى بندد 

 نايب رئيس مجلس گفت: به نظر من ضرورتى ندارد 
برجام به شكل اليحه به مجلس بيايد زيرا دست دولت 
در كم و زياد كردن، اجرا و چانه زنى بسته مى شود. باهنر 
گفت: برخى معتقدند بايد برجام به شكل اليحه به مجلس 

بيايد و بعضى مى گويند نياز به تصويب مجلس نيست.

سرلشكر سليمانى : فروپاشى اقتدار 
آمريكا در منطقه اتفاق افتاده است

حضور  به  اشاره  با  خبرگان،  مجلس  عضو  طاهرى   
سپاه  قدس  نيروى  فرمانده  سليمانى  قاسم  سرلشكر 
سرلشكر  كرد:  اظهار  خبرگان،  اجالسيه  در  پاسداران 
سليمانى گفت كه فروپاشى اقتدار آمريكا در منطقه اتفاق 
افتاده و مهمترين مسئله تأثيرگذار در قبال اين فروپاشى 
را منطق قوى ايران در عرصه هاى مختلف معرفى كرد.

 برخى برداشت ها مى گويند مذاكره امنيت را تأمين كرد 

برخى  متأسفانه  كرد:  اظهار  پاسداران  سپاه  كل  فرمانده 
برداشت ها مى گويند مذاكره امنيت مردم را تأمين كرد. اين 
نوع برداشت حق مردم و مؤلفه هاى اصلى قدرت نظام نيست.
سردار جعفرى با بيان اينكه دستاوردهاى موشكى و شناورى 
شايد  توافق  و  قطعنامه  كرد:  تصريح  بود،  بازدارنده  عامل 
برخى قطعنامه هاى قبلى را لغو كند اما مى دانيم قطعنامه ها هيچگاه قدرت حمله به 

ايران را ايجاد نكرده و نخواهد كرد.

اجراى برجام فرصتى براى اعتمادسازى آمريكاست 

  وزير امور خارجه كشورمان گفت: مردم ما به سياست هاى 
توافقنامه  صحيح  اجراى  و  اعتمادند  بى   آمريكا 
بتواند  كه  كند  مى  ايجاد  آمريكا  براى  فرصتى  اى،  هسته 
الاقل مقدارى از اعتماد از دست رفته مردم ايران را ترميم 
در  آمريكا  هاى  سياست  افزود:  ظريف  جواد  محمد  كند. 
مردم  حق  در  صهيونيستى  رژيم  جنايات  از  آمريكا  حمايت  بويژه  ما  منطقه 

فلسطين يكى از داليل بى اعتمادى مردم ماست. 

آيت ا... يزدى در اجالسيه خبرگان رهبرى

نظارت شوراى نگهبان استصوابى است نه تماشايى
هجدهمين  در  يزدى  محمد  آيت ا...   
اجالسيه خبرگان در بخشى از سخنانش 
با اشاره به مسئله برجام خاطرنشان كرد: 
مسئله امروز ما برجام است و ما امروز در 
حساس  مراحل  از  يكى  گذراندن  جريان 
كل  درباره  آيندگان  و  هستيم  كشور 
لذا  فعاليت هاى ما قضاوت خواهند كرد 

بايد سعى كنيم تا از ما تقدير كنند.

مجلس حق بررسى برجام را دارد

تصريح  رهبرى  خبرگان  مجلس  رئيس 
كرد: برجام بايد مسير قانونى خود را طى 
كند و از تيم مذاكره كننده بايد تقدير شود 
كه زحمات زيادى كشيدند اما اينكه گفته 
مى شود امضايى در كار نيست و مجلس 
نبايد برجام را تصويب كند درست نيست 
و از نظر ما و قانون اساسى مجلس حق 
بررسى دارد و هرچه كه مجلس گفت همه 
بايد تاييد كنيم. وى اذعان كرد: همانطور 
كه مقام معظم رهبرى فرمودند بايد متوجه 
هاى جمهورى  سياست  برجام  كه  باشيم 
اسالمى را تغيير نخواهد داد و ما همچنان 

آمريكا را دشمن اصلى خود مى دانيم. 
آيت ا... يزدى با اشاره به برخوردهاى ضد 
ايران گفت: در  و نقيض آمريكا در قبال 
در  كشور  اين  نقيض  و  برخوردهاى ضد 

داخل ايران و فتنه هايى كه توسط داعش 
در عراق و سوريه صورت مى گيرد نيز رد 

آمريكا مشاهده مى شود.
افزود:  رهبرى  خبرگان  مجلس  رئيس 
آمريكا به غير از حمايت هاى مالى و پولى، 
اين  نقشه  و  است  داده  داعش  به  سالح 

كشور ايجاد اختالف بين مسلمانان است 
اما بايد به آمريكايى ها بگوييم كه خوابى 
كه ديده ايد براى اينكه ايران را دوباره بازار 
مصرف خود كنيد، تعبير نخواهد شد. وى 
با بيان اينكه مذاكرات هسته اى با آمريكا 
جانبه  يا سه  و  دوجانبه  روابط  با  ارتباطى 
ندارد، تصريح كرد: با دشمن به راحتى نمى 

توان رابطه برقرار كرد.

ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتى

رئيس جمهور  به  يزدى خطاب  ا...  آيت   
دولتمردان  و  جمهور  رئيس  كرد:  اظهار 

با رفت و آمد هيئت هاى  بدانند كه  بايد 
هاى  هيئت  قالب  در  كشورها  مختلف 
تجارى مشكالت ما حل نخواهد شد و بايد 
به اقتصاد مقاومتى توجه داشته باشيم و از 
توليدكنندگان داخلى حمايت كنيم. رئيس 
مجلس خبرگان رهبرى با توصيه به رئيس 
جمهور ادامه داد: با مولدين كشور از نزديك 

توجه  كشور  در  توليد  به  و  كنيد  صحبت 
شود. زمانى كه قلم و كاغذ در كشور توليد 
مى شود چرا بايد از كشورهاى خارجى وارد 
شود. وى در بخش ديگرى از سخنانش با 
توجه به وضعيت كشورهاى همسايه اظهار 
كرد: همه مشكالت در كشورهاى همسايه 
را از چشم اسرائيل مى بينيم و آنچه امروز 
در يمن مى گذرد روح انسان را مى آزارد. 

چرا انسان هاى بى گناه بايد كشته شوند.

نظارت استصوابى شوراى
 نگهبان در انتخابات

دو  اينكه  بيان  با  خبرگان  مجلس  رئيس 
انتخابات مهم در پيش داريم تصريح كرد: 
در انتخابات پيش رو وزارت كشور، مجرى 
و شوراى نگهبان ناظر است. اين نظارت، 
نظارت استصوابى خواهد بود نه تماشايى و 
از لحظه نام نويسى تا اعالم نتيجه را در بر 
مى گيرد. وى خاطرنشان كرد: وزارت كشور 
اصرار دارد كه نام نويسى الكترونيكى باشد 
اين امر در صورتى امكان پذير است كه نظر 
 شوراى نگهبان جلب شود. ما به دستگاه هايى 
كه از خارج مى خواهند وارد شوند اطمينان 
نداريم و تا زمانى كه نظر شوراى نگهبان 
جلب نشود دولت نمى تواند در كالنشهرها 

انتخابات را الكترونيكى برگزار كند.

مديران و دست اندركاران صنعت چاپ استان
يازدهم شهريور ماه ، سالروز ملى صنعت چاپ

 را به همه شما زحمتكشان و فعاالن عرصه چاپ به ويژه آقاى حاج حسن زرين پناه 

پدر صنعت چاپ استان تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.

هيئت مديره اتحاديه عكاسان و چاپخانه داران مركز استان

برادران محترم گلرو

مديران شركت چاپ و نشر گلرو
روز صنعت چاپ بهانه اى شد تا تالش هاى مستمر و زحمات مداوم شما بزرگواران 

و همكاران سختكوش تان را در چاپ با كيفيت اين روزنامه قدر بدانيم.

  نزديك به دو دهه تالش و سرمايه گذارى شما در اين صنعت و ارتقاى 

آن با آخرين فن آورى روز ، نقش انكارناپذيرى در توسعه استان دارد

  لذا ضمن عرض تبريك اين روز و خداقوت براى شما و همه دست اندركاران 

اين مجموعه توانمند آرزوى سالمتى و موفقيت داريم.

روزنامه آواى خراسان جنوبى

اطالعيه
 قابل توجه اعضاى محترم شركت تعاونى چند منظوره عام شاهد بيرجند كه در اراضى 

پالك هاى هجده گانه دشت على آباد (موسوم به طرح آپارتمانى هاى شاهد) سهامدار مى باشند

بدينوسيله به اطالع تمامى اين عزيزان مى رساند: براى تكميل پرونده خود با ارائه فتوكپى 

كارت ملى الزاما به دفتر شركت تعاونى واقع در حدفاصل مدرس 17 و 19 حداكثر تا تاريخ 

94/6/25 مراجعه نمايند. در صورت عدم مراجعه تا تاريخ مقرر مسئوليت و عواقب ناشى از 

آن برعهده سهامدار مربوطه خواهد بود.
هيئت مديره شركت تعاونى شاهد

اصالحيه آگهى مزايده (مرحله اول)
پيرو درج آگهى مزايده طبقه فوقانى ساختمان ايستگاه آتش نشانى واقع در ميدان امام خمينى (ره) 

و يك باب رستوران و سفره خانه سنتى واقع در قلعه پايين شهر به اطالع مى رساند: جلسه برگزارى 

مزايده به ساعت 10 مورخ 94/6/16 موكول گرديد.                                             شهردارى بيرجند


