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كمبود 300 كالس در مسكن مهر
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى عنوان كرد : 

دستور جهانگيرى درباره مسكن مهر

 اصغري مهرآبادي قائم مقام وزير راه و شهرسازي 
در مسکن مهر در گفتگو با فارس، گفت: در جلسه 
اخيري که با معاون اول رئيس جمهور داشتيم، آقاي 
جهانگيري به نوبخت دستور داد تا مسکن مهر هر 
چه سريع تر نهايي و تکميل شود و هر چه زودتر اين 

پروژه به پايان برسد.

آخرين وضعيت حذف يارانه پردرآمدها 

 قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از آخرين 
وضعيت شناسايي و حذف يارانه پردرآمدها خبر داد.به 
گزارش ايسنا، فيروزآبادي افزود: تا اين لحظه دو ميليون 
نفر از پردرآمدها حذف شده اند و تالش مي کنيم که با 

دقت زيادي کار شناسايي پردرآمدها را دنبال کنيم. 

 احتمال افزايش 20 درصدى تعرفه آب
 معاون امور اقتصادي و برنامه ريزي وزير نيرو گفت:  
افزايش تعرفه آب منوط به تصميم شوراي اقتصاد است.

دائمي افزود: پيشنهاد وزارت نيرو براي افزايش تعرفه 
آب کمتر از ٢٠ درصد است يعني معادل دو سال نرخ 
تورم، نرخ آب افزايش يابد.وي درباره افزايش عوارض 
برق در قبوض از ٣٠ ريال به ٥٠ ريال گفت:  افزايش 
عوارض قبوض برق جزو پيشنهادهاي وزارت نيرو است 

که اجراي آن منوط به قبول اين پيشنهاد خواهد بود.

اهداى «تبلت رايگان»به دانش آموزان 
كم بينا از اول مهر

پرورش  و  آموزش  سازمان  رئيس  قدمي  مجيد 
اول  از  گفت:  فارس،  با  گفتگو  در  کشور  استثنايي 
استثنايي  نيمه بيناي  دانش آموزان  تمام  به  مهرماه 

کشور، تبلت رايگان داده مي شود. 

رژيم  نام  به  الهى، چيزى  به فضل  و  نخواهيد ديد  اصوًال  را،  آينده  آنها مى گوييم شما 25 سال  به  ما 
صهيونيستى در منطقه وجود نخواهد داشت. حضرت آيت ا... خامنه اى با هشدار درباره تالش هاى فريب 
كارانه آمريكا براى نفوذ از برخى روزنه ها، «اقتصاد قوى و مقاوم»، «توسعه روزافزون علم» و «حفظ و 
تقويت روحيه انقالبى گرى بخصوص در جوانان» را سه عامل مقابله مقتدرانه با دشمنى هاى پايان ناپذير 
شيطان بزرگ اعالم كردند و با بيان برخى نكات درباره انتخابات اسفند 94، افزودند: نتيجه هر انتخابات 
نيز مانند تك تك آراى مردم، حق الناس است و با همه وجود، از اين حق ملت، دفاع خواهد شد ...

طالق عاطفى منجر به افسردگى 
عمومى جامعه مى شود 
كارشناس مذهبى و مشاور امور خانواده با تأكيد بر اينكه طالق 
عاطفى منجر به افسردگى عمومى جامعه مى  شود، گفت: براى 
شيرين سازى زندگى بايد اصول محبت و...

رهبر معظم انقالب : 

در انتخابات سال 88 
از حق الناس دفاع كرديم
رهبر انقالب تاكيد كردند: صهيونيست ها گفته اند با توجه به نتايج 
اما  ايم  آسوده شده  ايران  از دغدغه  اى، 25 سال  مذاكرات هسته 
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صفحه ٧

به مناسبت چهلمين روز درگذشت مادر و خواهر عزيزمان 

مرحومه بى بى عذرا حسينى
 (همسر مرحوم محمد حسين جنتى بازنشسته دادگسترى)

جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/6/19 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر
 در محل مسجد آيت ا... آيتى منعقد مى باشد، تشريف فرمايى شما سروران گرامى 

موجب شادى روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان مى باشد. 
خانواده هاى: جنتى ، حسينى و ساير بستگان

دل مان در غم هجران شما خوب ترين ها
چه بگوييم ، چه كشيد ، آه ... ده سال گذشت

ياد و خاطره دهمين سال درگذشت عزيزان مان (پدر، مادر، برادر) 

دكتر محمد ناصر منصورى ، دكتر شهال حسنى ، هومن منصورى
 را گرامى مى داريم.

فرزندان: صبا و غزل

به مناسبت چهلمين روز درگذشت 

مرحوم حاج محمد علي زميني 
  مراسم يادبودى جمعه 94/6/20 از ساعت 10 الي 11 صبح  
در محل حسينيه هيئت حسيني "واقع در خيابان انقالب"

 برگزار مى شود 
حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده زميني 

جنس اصل را از ما بخريد با گارانتى
نمايندگى مجاز ايساكو با كد 4194082

به مديريت نمكين آماده ارائه قطعات داخلى و بدنه خودروهاى
 پژو ، سمند ، رانا و دنا مى باشد. ارزان و با كيفيت
آدرس: خيابان بهشتى- بين بهشتى 24 و چهار راه دوم

تلفن: 32403336 - 09151602275

جناب آقاى حاج سيد حسن يوسفى 
 مدير عامل محترم اتحاديه مصرف فرهنگيان

بدينوسيله انتخاب اتحاديه تعاونى مصرف فرهنگيان خراسان جنوبى را به عنوان 
 اتحاديه برتر استان در جشنواره تعاونى ها و كارآفرينان برتر خراسان جنوبى 

كه نشان از مديريت ارزنده و دلسوزانه جناب عالى مى باشد ، خدمت شما و همكاران تان
تبريك عرض نموده ، توفيق روزافزون تان را از درگاه ايزد منان مسئلت داريم.

مديريت و كاركنان شركت تعاونى روستايى ابن حسام خوسف

جناب آقاى سيد حسن يوسفى 
مديرعامل محترم اتحاديه مصرف فرهنگيان خراسان جنوبى

جناب آقاى حميد خورسندى 
رئيس محترم هيئت مديره اتحاديه مصرف فرهنگيان

 انتخاب اتحاديه مصرف فرهنگيان خراسان جنوبى به عنوان اتحاديه مصرف برتر استان
  در دهمين جشنواره تعاونى ها و كارآفرينان برتر استان خراسان جنوبى كه نشان از 

فعاليت گسترده و مستمر در بخش تعاون مى باشد خدمت شما و اعضاى هيئت مديره و بازرسين 
تبريك عرض نموده ، توفيق روزافزون شما بزرگواران را از درگاه ايزد منان مسئلت داريم.

اتحاديه فرهنگيان ايران (اتما)

دعوت به كار در بيرجند   شرح در صفحه 3

قابل توجه خانواده هاى محترم نيروهاى مسلح و عموم شهروندان 

فروشگاه اتكا به مكان جديد واقع در خيابان ارتش 
روبروى اداره كل منابع طبيعى انتقال يافت.

ساعت كار: 

همه روزه 8 الى 13    16 الى 20/30

جمعه: 9 الى 12/30

مديرعامل و هيئت مديره 
اتحاديه مصرف فرهنگيان خراسان جنوبى

 انتخاب اتحاديه مصرف فرهنگيان خراسان جنوبى 
به عنوان اتحاديه مصرف برتر استان در دهمين جشنواره 
تعاونى ها و كارآفرينان برتر استان تبريك عرض مى نماييم.

LENON لوازم خانگى لنون

غبارروبى حرم مطهر
 شهداى باقريه(ع) بيرجند

 با حضور خبرنگاران و فعاالن رسانه 
صفحه 7
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 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: بيمه اعتياد در شوراي عالي بيمه تصويب شده و اين مشکل را حل وفصل کرده ايم. به 
گزارش ايرنا، ربيعي افزود: سازمان فني و حرفه اي نيز مکلف شده تا در کنار مراکز ترک اعتياد قرار گيرد و به معتادان آموزش مهارت 
دهد. وي افزود: منتظريم اعتباري از محل اجراي هدفمندي يارانه ها حذف کنيم تا به مشاغل اجتماعي معتادان اختصاص يابد.

مشكل بيمه اعتياد را حل وفصل كرده ايم

انتقاد از شيوه اجراى ماليات بر ارزش افزوده 

از  که  ارزش افزوده اي  بر  ماليات  مجلس،  نماينده 
دانست  غيرقانوني  را  دريافت مي شود  توليدکنندگان 
مصرف  بر  ماليات  افزوده  ارزش  بر  ماليات  گفت:  و 
است. متاسفانه طبق قانون عمل نمي شود.به گزارش 
فردانيوز، سليمي گفت: عليرغم اينکه ما  توضيحاتي را 
براي مسئولين داديم، گاهي اوقات وزير صنعت وعده هايي هم داده اند اما حتي 
به وعده هايشان عمل نکردند. وزير قول داده بود ماليات توليدکنندگان بخش 
صنعت را ساماندهي کند. وي از کار انداختن بخش توليد را به مصلحت جامعه 
ندانست و گفت: آقايان براي اينکه براي خزانه درآمدزايي کنند، ماليات سنگيني 
را بر دوش توليد کنندگان انداخته اند. متاسفانه اين فشار هر چند شبه قانوني 

باشد اما به نظر مي رسد در شرايط رکود به مصلحت توليد کشور نيست.

 دالرهاى آزادشده صرف واردات بنزين نشود
 

عضو کميسيون انرژي با اشاره به جريان ابالغيه 
وزير نفت مبني بر ممنوعيت توليد گاز هليم گفت: 
نبايد دالرهاي آزاده شده که کشور براي آن بهاي 
بنزين  واردات  پرداخت کرده است، صرف  زيادي 
موسوي  خدا  شکر  سيد  مهر،  گزارش  به  شود. 
ادامه داد: سازمان محيط زيست به بهانه اينکه آلودگي هوا در شهرهاي 
را  عمومي  افکار  است  داخل  توليد  هاي  بنزين  آلودگي  از  ناشي  بزرگ 
براي واردات بنزين علي رغم خودکفايي توليد در آن آماده کرد. عضو 
کميسيون انرژي مجلس گفت: متاسفانه وزارت نفت در طول دو سال 
توليد  افزايش  و  بنزين  توليد  در  خودکفايي  براي  اقدامي  هيچ  گذشته 

پااليشگاه ها انجام نداده است. 

ارتقاى بهره ورى در گرو افزايش قيمت برق 
 

گفت:  ايران  انرژي  بهره وري  سازمان  عامل  مدير 
افزايش قيمت برق به طور قطع مي تواند موجب ارتقاي 
بهره وري شود چراکه بدون واقعي شدن قيمت انگيزه 
الزم براي مصرف کننده و توليد کننده براي تحقق اين 
امر به وجود نمي آيد. سجادي در گفتگو با ايسنا، با بيان 
اينکه افزايش قيمت برق به تنهايي پاسخگوي ارتقاي بهره وري نيست، اظهار 
کرد: بايد در کنار اين مسئله استاندارد سازي نيز به عنوان يکي از ابزار هاي 
مقرراتي، آموزش و آگاه سازي شکل بگيرد تا بتوانيم از اين ابزار درست استفاده 
کنيم. وي با بيان اينکه استفاده از تکنولوژي هاي نو و کارآمد مي تواند در ارتقاي 
بهره وري موثر باشد، گفت: استفاده از استانداردهاي روز دنيا بسيار مهم و کارساز 

است لذا يک هدف گذاري براي رسيدن به استاندارد مطلوب داشته باشيم. 

 طي هفته هاي گذشته در شبکه هاي اجتماعي تلفن همراه 
پيام هاي متعددي منتشر شده و در قالب آنها مشترکان 
تلفن  قبوض  در  گزينه اي جديد  افزوده شدن  به  نسبت 
همراه که از آن با عنوان «درآمد عمومي دولت» ياد شده 
اظهار تعجب کردند. در اين ميان بخشي از انتقادات هم به 
بحث اعالم پيامکي رقم قبض هاي موبايل پرداخته و عدم 
ارسال قبوض کاغذي را مانعي بر راه شفافيت قبض هاي 
موبايل دانسته بودند. در برخي از اين پيام ها با طرح اين 
آنها  براي  اکثر مردم ديگر  سوال که چرا قبض موبايل 
ارسال نمي شود؟ اينگونه عنوان شد که اگر مردم به مرور 
خود،  هزينه هاي  ريز  از  اطالع  بدون  کنند  عادت  زمان 
مبلغ کارکرد خود را از طريق پيامک دريافت و پرداخت 
که  هزينه هايي  ريز  در  که  دارد  وجود  امکان  اين  کنند 
در قبض ها اشاره مي شود؛ مبالغي اضافه شود. بر همين 

عمومي  «درآمد  نام  به  موردي  شدن  اضافه  به  اساس 
دولت» اشاره شده و اينگونه اظهار مي شد که اين رقم از 
تيرماه سال جاري به قبض هاي موبايل افزوده شده است. 
اما پيگيري هاي صورت گرفته گوياي آن است که اين 
بخش در واقع به تغيير تعرفه پيامک ها مربوط مي شود. 
اسفندماه سال گذشته نمايندگان مجلس مصوب کردند، 
اپراتورهاي موبايلي موظفند عالوه بر قيمت هر پيامک، 
دريافت  خدمت  اين  استفاده کنندگان  از  ريال   ١٠ مبلغ 
کنند.وزير ارتباطات در اين خصوص اظهار کرده بود: در 
افزايش تعرفه  نيز اعالم کرده بوديم که موافق  گذشته 
پيامک ها نيستيم اما به هر حال آنچه مجلس مصوب کند 
براي ما الزم االجرا خواهد بود. واعظي يادآور شده بود: 
البته بايد توجه داشت که درآمد اضافه اي که از اين حوزه 
حاصل مي شود ارتباطي به وزارت ارتباطات نداشته و در 

جاي ديگري هزينه مي شود. وي همچنين اظهار کرده 
بود: ما پيش از اين هم با افزايش هر نوع تعرفه مخالفت 
کرده بوديم اما در مجلس حدود ١٠ تا ١٢ پيشنهاد در 
خصوص افزايش تعرفه هاي مخابراتي مطرح شد که هم 
ما به عنوان وزارت ارتباطات در اين حوزه مخالفت کرديم 
اما در نهايت از ميان اين پيشنهادات بحث افزايش تعرفه 
پيامک  مصوب شد. بدين ترتيب از ابتداي فروردين ماه 
سال جاري هزينه ارسال هر پيامک با افزايشي ١٠ ريالي 
مواجه شده اما گويي به تازگي قرار بر آن است که اين 
اعالم  همراه  تلفن  قبض هاي  در  مجزا  صورت  به  رقم 
آنچه به عنوان درآمد عمومي دولت  شود. بدين ترتيب 
ياد شده در واقع همان رقمي است که مربوط به افزايش 
هزينه پيامک هاي کاربران بوده و اين رقم بر اساس تعداد 

پيامک هاي ارسالي متفاوت خواهد بود. 

  ماجراى «درآمد عمومى دولت» در قبض هاى موبايل 

 يک کارشناس مسکن با اشاره به افزايش 
نسبي معامالت بخش مسکن در مردادماه 
ماهه  شش  در  که  کرد  پيش بيني  امسال، 
و  ساخت  افزايش  شاهد  جاري  سال  دوم 
ساز بخش مسکن باشيم و در سال ١٣٩٥ 

رسيد.  خواهد  ايده آل  شرايط  به  روند  اين 
کرد:  اظهار  ايسنا،  با  گفتگو  در  توال  احمد 
ساخت  روند  «برجام»  امضاي  به  توجه  با 
و ساز در بخش مسکن در شش ماهه دوم 
سال جاري افزايش خواهد داشت و در سال 

و  ساخت  تقاضا،  هجوم  به  توجه  با  آينده 
ساز در شرايط ايده آل قرار مي گيرد. وي با 
مردم  تصميم  به  بخش  رونق  اين که  بيان 
براي ورود سرمايه ها به اين بخش بستگي 
دارد، گفت: مردم بايد تصميم خود را مبني 

اين  در  بگيرند.  خانه  ساخت  يا  خريد  بر 
خصوص اگر عده اي تا االن ترديد داشتند 
به سمت خريد يا ساخت مسکن بروند، بعد 
از توافق هسته اي تا حدودي بر ترديد خود 

غلبه مي کنند. 

پيش بينى رشد توليد مسكن در شش ماهه دوم امسال 

افزايش حقوق فرهنگيان 
ربطى به رتبه بندى ندارد

 رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: 
دستگاه ها مي توانند تا ۵۰ درصد از درآمدهاي اختصاصي 
و ساير منابع خود را به افزايش ضرايب حقوقي اختصاص 
معلمان  رتبه بندي  به  ربطي  موضوع  اين  که  دهند 
تعريفي  از  با گاليه  با فارس  ندارد. زاهدي در گفتگو 
که در خصوص رتبه بندي معلمان مطرح شده است، 
خاطرنشان کرد: ما مي گوييم چرا چيزي که مربوط به 
قانون مديريت خدمات کشوري است به نظام رتبه بندي 
معلمان منتسب کنيم و در مجلس هم تمام حرفمان اين 

است که افزايش حقوق ربطي به رتبه بندي ندارد.

وزير بهداشت:پرداخت معوقات پزشكان 
و پرستاران تا دو هفته آينده   

 وزير بهداشت از پرداخت معوقات گروه هاي پزشکي 
و بيمارستان ها تا پايان شهريور ماه خبر داد. به گزارش 
ايسنا، هاشمي گفت: از ابتداي دولت يازدهم هماهنگي 
خوبي بويژه در طرح تحول سالمت بين ما و بيمه ها وجود 
داشت. البته گاهي محدوديت منابع و عقب افتادگي هاي 
خريدار  عنوان  به  بيمه ها  بين  را  کدروت هايي  موجود 
خدمت و همکاران ما به عنوان ارائه دهندگان خدمت 
ايجاد مي کرد، اما طبق قولي که داده شده بناست هم 
سازمان بيمه تامين اجتماعي و هم سازمان بيمه سالمت 
ايرانيان معوقات خود را تا آخر شهريورماه تسويه کنند 
و اميدواريم همه گروه هاي پزشکي و پرستاران اين دو 
هفته را نيز صبر کنند تا به موقع نسبت به آنچه که تعهد 

شده، بيمه ها بتوانند معوقات را تسويه کنند. 
 

ارسال اليحه حمايت از حقوق معلوالن
 با امضاى رئيس جمهور به مجلس

اليحه  امضاي  از  کشور  بهزيستي  سازمان  رئيس 
حمايت از حقوق معلوالن توسط رئيس جمهور خبر 
داد و گفت: ۳ روز پيش اين اليحه براي تصويب به 
مجلس شوراي اسالمي ارسال شده است. انوشيروان 
محسني بندپي در گفتگو با فارس، اظهار کرد: با توجه 
بازنگري  از مواد و تبصره هاي اين قانون،  به برخي 

اين قانون از ٨ ماه پيش در دستورکار قرار گرفت. 

وزير كار: تصويب طرح حمايت از
 اقشار كم درآمد در دولت 

 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از تصويب طرح ملي 
حمايت از صدک هاي پايين و کم درآمد جامعه در 
کميسيون اجتماعي دولت خبر داد. به گزارش ايرنا، 
خدمتي  بسته  يک  طرح  اين  براساس  افزود:  ربيعي 
مسکن  از  حمايت  غذايي،  امنيت  از  حمايت  شامل 
تحصيل،  از  بازمانده  کودکان  از  حمايت  اجتماعي، 
ديگري  متنوع  هاي  حمايت  و  غذايي  فقر  کاهش 

براي اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده است.

امروز 19 شهريور 1394 مصادف با
 26 ذى القعده 1436 و 10 سپتامبر 2015

آيت  ا...  مبارز  مجاهد  عالم  درگذشت 
«سيد محمود طالقاني» اولين امام جمعه 

تهران (١٣٥٨ ش) 

قم  علميه  به حوزه  ورود  زمان  از  ايشان  مبارزات 
شروع شد. در سال ١٣١٨، براي اولين بار، خشم 
خويش به رژيم را با صدور يك اطالعيه در رابطه با 
كشف حجاب ابراز كرد و در پي آن دستگير و زنداني 
شد. پس از شهريور ١٣٢٠، مبارزه را به طور رسمي 
آغاز كرد و پس از وقفه اي در اين ميان، به جرم 
پنهان كردن شهيد نواب صفوي راهي زندان گرديد. 
آيت  ا... طالقاني در كنار سال هاي متمادي مبارزه، 
از فعاليت هاي علمي غافل نگرديد و آثار متعددي 
را به وجود آورد كه تفسير پرتوي از قرآن در ٦ جلد، 
از  استبداد، درسي  و  آزادي  نهج البالغه،  از  پرتوي 
قرآن و درس وحدت، از آن جمله اند. سرانجام اين 
عالم بزرگ و مبارز انقالبي در ١٩ شهريور ١٣٥٨ در 
٦٩ سالگي دار فاني را وداع گفت و پس از تشييعي 

باشكوه در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

مديريت  به  «نسيم شمال»  روزنامه  انتشار  آغاز 
«سيداشرف الدين حسيني» در رشت (١٢٨٦ش). 

جمهوري  در  مكتبي  دولت  اولين  استقرار 
رجايي»  «محمدعلي  شهيد  رياست  به  اسالمي 

(١٣٥٩ش)

رحلت فقيه جليل، آيت ا... «حاج شيخ ضياءالدين 
آملي» (١٣٦١ش).

اعالم شهادت خبرنگار و ديپلمات هاي ايراني در 
مزار شريف پس از گذشت يك ماه (١٣٧٧ ش).

حميد رهنما وزير سابق اطالعات به سمت سفير 
در يونسکو تعيين شد(١٣٥٣ش)

انتقال «محمدعلي ميرزا» پادشاه مخلوع قاجار به 
روسيه (١٢٨٨ ش)

تقويم مناسبت هاى  روز

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

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

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

   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

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  آگهى حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه 
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان سربيشه (سهامى خاص)

در اجراى ماده 169 اليحه اصالحى قانون تجارت، به اطالع كليه سهامداران شركت صندوق حمايت از توسعه 
بخش كشاورزى شهرستان سربيشه (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 4756 و شناسه ملى 10360062507 
مى رساند: با عنايت به مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1392/07/14 و تفويض اختيار عملى نمودن 
افزايش سرمايه به هيئت مديره نظر به اين كه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 10896510000 ريال به 
مبلغ 19154750000 ريال منقسم به 1915475 سهم ده هزار ريالى با نام تواما از طريق آورده نقدى افزايش 
مى يابد. از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مى شود از  تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 60  روز از 
حق تقدم نسبت به خريد و يا افزايش (ميزان و درصد حق تقدم) استفاده نمايند و مبلغ اسمى خريد سهام 
را پس از هماهنگى با صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى سربيشه به حساب شماره: 711119237 
شركت نزد بانك كشاورزى شعبه سربيشه واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در شهرستان سربيشه 
خيابان امام على (ع) چهارراه جهاد ساختمان مديريت جهاد كشاورزى دفتر صندوق حمايت از توسعه بخش 
 كشاورزى كدپستى 9741953831 تسليم نمايند. بديهى است پس از انقضاى مهلت مقرر هيئت مديره 

مى تواند سهام باقى مانده را به غير واگذار نمايد.
   هيئت مديره

پيـش دبستانى غيـردولتى رضـوان
«بـا رويكـرد قرآنـى»

اولين و تنها مركز پيشگيرى از مشكالت يادگيرى 
احتمالى كودكان در دوران تحصيل (رياضى ، 
خواندن ، نوشتن و...)
 با همكارى و نظارت تخصصى مركز مشكالت ويژه 
يادگيرى بهار
خيابان طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5
تلفن : 32229234 - 09156669643

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

 تاسيس شركت بهسازان آب و انرژى بيرجند "سهامى خاص" در تاريخ 94/6/18 
به شماره ثبت 5136 و شناسه ملى 14005211898 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده

 كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود

موضوع شركت: انجام طرح ها و پروژه هاى مربوط به حوزه صنعت (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت 
ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.

مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: بيرجند- شوكت آباد-  دانشگاه بيرجند – دانشكده مهندسى  
كدپستى 9717434765 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به صد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط 

موسسين طى گواهى بانكى شماره 79/4835/81 مورخ 94/4/6 نزد بانك تجارت شعبه بيرجند پرداخت گرديده است.
اولين مديران شركت: خانم كتايون زارعى طوسى به شماره ملى 0933655551 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى بهزاد 
اميدى كاشانى به شماره ملى 0943149827 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل و خانم طراوت زارعى طوسى به 

شماره ملى 0941496279 به سمت عضو اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى بهزاد 

اميدى كاشانى (مدير عامل) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
بازرس اصلى و على البدل : آقاى على زارعى طوسى به شماره ملى 0943351057 به عنوان بازرس اصلى و خانم نرجس رجائى 

به شماره ملى 0779554515 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب شد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

كالسه 94/748 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت اول "

چون مقرر گرديده : 500 سهم مشاع از 35886 سهم ششدانگ زمين مزروعى پالك ثبتى 117 فرعى از 1832 
اصلى بخش 2 بيرجند متعلق به خانم ليال فرجامى كه به مبلغ 50/000/000 ريال كارشناسى شده (هر سهم 100/000 ريال) 
در قبال بدهى آقاى حسين شبان به مبلغ 36/795/842 ريال در حق آقاى عبدالحسين پرى جو و مبلغ 1/649/000 ريال حق 
االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز چهارشنبه مورخ 94/7/8 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى 
حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه 
نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين 
طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به 

عهده خريدار خواهد بود.
برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

كالسه 29/94 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم "

چون مقرر گرديده: مقدار 150 كيلوگرم برنج طارم ايرانى موسوم به فجر به مبلغ 7/530/000 ريال كارشناسى 
شده در قبال باقيمانده بدهى آقاى ميرزا على محمدى به مبلغ 8/021/866 ريال در حق خانم طلعت عباسى از طريق مزايده 
روز دوشنبه تاريخ 94/7/6 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد 
كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله 
اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى 
توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف 

بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

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

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



پيام شمالزوم افزايش كيفيت فرش خراسان جنوبى
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه* 19 شهريور 1394* شماره 3315
براى 3 رسيدگى كن. من سال 1390  لطفًا  آوا  سالم 

مسكن مهر ثبت نام كردم و مدارك را تحويل دادم و 
تا االن واريزى تكميل شده و بعد از چهار سال االن 
مى گويند مدارك سكونت تو تكميل نيست و مسكن 
مهر به تو تعلق نمى گيرد! آيا بعد از چهار سال 

اين درسته؟ چرا همون موقع نگفتند؟!
915...015

سكوهاى  براى  فاضالب  و  آب  اداره  بباسالم. 
فرود  باند  ادارى  سايت  مهر  بلوار  پرش 

مناسبى نيز تدارك ببيند تا كشته نداديم...
915…159

سالم آواى عزيز. شهردار محترم چرا در مورد 
اشخاصى كه در اين سه ماه عوارض اضافه 
پرداخت كرده اند و اينكه برگشت خواهند 
داد يا نه مطلبى عنوان نكردند؟ جواب اعتماد 

مردم چيست؟ لطفاً ثواب داره پيگيرى كنيد.
915...629
باسالم و تشكر از گزارش شما در مورد دستفرشان. 
توسط  كه  كاالهايى  اكثر  اينكه  مهم  نكته 
بسيار  كيفيت  از  شود  مى  عرضه  دستفروشان 
نيست  فروشى  ارزان  و  است  برخوردار  پايينى 
كم فروشى از نوع كيفى است. اما بيشتر مردم 
چون به ظاهر قضيه نگاه مى كنند و مقايسه ظاهرى 
اگر  ولى  است  تر  ارزان  كه  كنند  فكرمى  دارند، 
نگاه بشود مشخص  اين كاالها  به  واقعًا كارشناسى 

 

مى شود كه باتوجه به كيفتى كه دارد به مبلغ بيشتر 
از ارزشى كه دارند به مشترى فروخته مى شوند.

915…693
بيرجند  فوتبال  براى مسئوالن  واقعًا  آوا جان.  سالم 
متأسفم كه تو استان يك باشگاه فوتسال داريم 
آن هم دارن از خود بازيكن ها پول مى گيرن. 
براى نرفتن مسابقات از بازيكن پول مى گيره مربى 
اون  بگيره...  رو  ها  اين  نيست جلوى  يكى  خدايش 

بدبختى كه پدرش كارگر هست بايد چيكار كنه؟
915…685
دولت؛  محترم  مسئوالن  ادعاى  به  كه  حال  سالم. 
قبض  مبالغ  چرا  آيد  مى  پائين  روز  به  روز  تورم 
هاى آب، برق، گاز و... روند صعودى گرفته و 

باعث قبض روح انسان مى شود؟!
915…893

بايد كيفيت محصوالت خود را  اينكه توليدكنندگان فرش  با تأكيد بر  ايسنا- مسئول فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى، 
افزايش دهند، گفت: توليدكنندگان فرش استان به دليل استفاده از مواد اوليه نامرغوب مانند ابريشم و رنگ، بازار فروش خود را از دست مى دهند.  
شريف زاده اظهار كرد: بحث فروش در فرش استان دغدغه تمام توليد كنندگان است كه متأسفانه باوضع كنونى، فرش استان نمى تواند در بازارهاى 

قبلى خود بماند. وى تصريح كرد: 95 درصد توليدات فرش استان صادراتى است و 5 درصد آن در بازار داخل به فروش مى رسد.

* رحيم زاده
در گوشه اى از پارك تنها بر روى نيمكتى نشسته است، 
گاهى چرتى مى زند و چشمانش ناخودآگاه بسته مى شود 
ظاهر  شود.  مى  پاره  چرتش  ها  بچه  هياهوى  با  گاه  و 
و  جسمى  بيمارى  گوياى  زارش  و  زرد  چهره  و  ژوليده 
روحى اش است. نزديكش كه مى شويم دست و پايش را 
جمع مى كند گمان مى كند مأموريم اما وقتى از طرف ما 

خيالش راحت مى شود سفره دلش را باز مى كند. 

مادرم بذر اعتياد را
از چند ماه قبل از تولد در وجودم  كاشت...!

بيرجندى نيست گويا از روستاهاى اطراف نهبندان است. 
بذر اعتياد از چند ماه قبل از تولد در وجودش كاشته شده 
و از زمانى كه به ياد دارد معتاد بوده و در خانواده اى كه 
پدر مادر و اكثر اعضاى خانواده به اين بالى خانمان سوز 
مبتال بوده اند، بزرگ شده است. در نهايت نا اميدى او نيز 
با يك معتاد ازدواج كرده و صاحب دو فرزند با نام هاى 
مهران و ميالد است كه آنها نيز تاكنون سرنوشتى شومى 

چون مادرشان را تجربه كرده اند...

از ترس ايجاد  تشنج براى نوزادانم

 از همان ابتدا به آنها مواد دادم!
اينكه  از  اند  نگاشته  سياه  مداد  با  را  بختش  است  معتقد 
ناراحت  بسيار  معتادند  والدينشان  چون  هم  فرزندانش 
است اما ترس از ايجاد تشنج براى نوزادى كه 9 ماه در 
او را مجبور كرده  دنياى جنينى مصرف كننده مواد بوده 

كودكانش را از همان بدو تولد با مواد آشنا نمايد. 
در اين مدت بارها اقدام به ترك مواد كرده ام اما همنشينى 
عامل شكست  مهمترين  مختلف  معتاد  افراد  با  زندگى  و 

اين تصميم بوده و هست!

اين زهرمارى همه دردها را دواست 
اال درد خودش ...

زرى، زن جوان ديگرى است كه 17 سال است. اعتياد دارد. 
 شروع اعتيادش را براى فرار از دردسرهاى شديد مى داند

پزشكان  مختلف  مسكن  داروهاى  از  وقتى  گويد:  مى  و 
استفاده  براى  نما  پيشنهاد دشمنى دوست  به  نااميد شدم 
از مواد ترغيب شدم. آن موقع نمى دانستم اين زهرمارى 

همه دردها را دواست اال درد خودش! خيلى دير فهميدم.
وى ادامه مى دهد: در ابتدا تنها خودم مصرف مى كردم 
اما كم كم شوهرم نيز به استفاده از موادمخدر روى آورد و 

زندگيمان روز به روز بيشتر در مرداب نابودى فرو رفت.

ترس از آبرو و انگشت نما شدن در مقابل دوست و آشنا مانع 
از مراجعه ام به مراكز ترك اعتياد بود. وى با ابراز پشيمانى 
 بسيار مى گويد: اگر آن موقع درد تحقير و بى شخصيتى

را مى دانستم حاضر بودم، بميرم اما معتاد نشوم. 
دنياى يك شخص آلوده زمين تا آسمان با دنياى افرد پاك 
فرق مى كند و به گفته خودش ترس از آبروريزى و ايجاد 
پرونده و انگشت نما شدن در مقابل دوست و آشنا مانع از 
مراجعه اش براى درمان اين بيمارى شده و بارها خود به 
اقدام به ترك كرده كه متأسفانه به  صورت خود درمانى 

نتيجه نرسيده است...
اعتياد  ترك  مراكز  از  يكى  به  گزارشمان  تكميل  جهت 
شهرمان سرى مى زنيم افراد مختلف از هر سن و جنسيتى 

به اينجا مراجعه مى كنند ...

مصرف مواد  در شب هاى امتحان 
براى بيخوابى و بهره ورى بيشتر 

رويا دختر جوانى است كه به همراه مادرش براى درمان به 
 اين مركز آمده است. از فرط خجالت و شرمسارى چهره اش
را مدام پشت مادر پنهان مى كند ازظاهر متين و محجوبش 

نمى توان به اعتيادش پى برد اما...
براى  حسابدارى  رشته  ارشد  كارشناسى  در  قبولى  از  بعد 

از سفر  بازگشت  پايتخت مى رود و در  به  ادامه تحصيل 
دو ساله اش اين تحفه ويرانگر را با خود سوغات مى آورد 

اينها درد دل مادر پير روياست.

اعتياد اول شخصيتم را گرفت 
بعد باورهايم را ربود و نهايتاً آبرويم را برد...

گوشه اى از حياط مركز مكان دنجى است كه درد دل رويا 
را بشنويم... با اينكه در استانى مرزى زندگى مى كردم اما 
كه  ام  اتاقى  هم  پيشنهاد  به  شناختم  نمى  را  مواد  اصًال 
كرمانى بود شب هاى امتحان براى بيخوابى و بهره ورى 
بيشتر به مصرف مواد روى آورديم. اوايل گاه گاهى اتفاق 
مى افتاد تا اينكه كم كم كار به استعمال تفريحى مواد و 

سرانجام اعتياد مستمر كشيد.
رويا سرى از روى تأسف تكان داده و در حالى كه گريه 
مجالش نمى دهد، مى گويد: كاش مى مردم اما به اين روز 
نمى افتادم. اعتياد اول شخصيتم را گرفت. بعد باورهايم را 

ربود و نهايتًا آبرويم را برد...

اولش با سيگار شروع شد
 اما به شيشه ختم شد 

سمانه نيز يكى ديگر از دخترانى است كه براى ترك به 
اين مركز مراجعه مى كند او نيز از نحوه اعتيادش اينگونه 
مى گويد: بعد از مرگ پدرم، مادرم با يك مرد ديگر ازدواج 
كرد و من با آنها زندگى مى كنم و سه تا خواهر و برادر 
وضع  نداشتيم،  بدى  زندگى  دهد:  مى  ادامه  وى  دارم. 
فنون  يادگيرى  براى  اينكه  تا  مى گذشت  عادى  روال  به 
آرايشگرى به مغازه دوستم رفتم، بعد از مدتى به پيشنهاد 
دوستم، شروع به كشيدن سيگار كردم، اولش براى تفريح 
مصرفش  با  مى كردم  فكر  مى كردم،  مصرف  كالسش  و 
تا  منوال گذشت  به همين  مدتى  مستقل شدم،  و  بزرگ 

اينكه كامًال به مصرف سيگار معتاد شدم.

مدتى بعد از مصرف شيشه
دچار توهم شده و احساس قدرت كذايى داشتم 

از مصرف  ناشى  تحصيلى  افت  دنبال  به  گويد:  مى  سارا 
بهتر  براى  كه  داد  پيشنهاد  من  به  دوستم  دوباره  سيگار 
اين  اينكه كسى متوجه  براى  و  شدن وضعيت تحصيليم 
قضيه نشود، «شيشه» مصرف كنم و شيشه بوى چندانى 
نداشت و اين سرآغازى براى اعتيادم و سقوط در تاريكى 
بود. لبخند تلخى بر لبانش مى نشيند و ادامه مى دهد: دو 
ماه اول كه مصرف مى كردم، «شيشه» باعث ايجاد يك 

حس قدرت در من مى شد و از طرفى ذهنم به صورت 
شگفت انگيزى باز شده بود، احساس مى كردم درس ها را 
كردن،  مصرف  مدتى  از  بعد  اما  مى فهمم.  قبل  از  بهتر 
دچار توهم شدم، احساس قدرت كذايى داشتم، چيزهايى 
را مى ديدم كه براى ديگران قابل درك نبود، ولى خودم 

متوجه نبودم كه در چه گردابى گير افتادم.

اوايل مصرف مهمان دوستم بودم
اما وقتى كامًال معتاد شدم،خود را كنار كشيد!

كه  اوايل  گويد:  مى  موادش  تأمين  هزينه  درباره  وى 
رفته  رفته  ولى  بودم،  دوستم  مهمان  مى كردم،  مصرف 
اعتياد  شيشه  به  كامل  طور  به  و  شد  بيشتر  مصرفم  كه 
پيدا كردم، دوستم گفت: «بايد هزينه مصرفت رو خودت 
تأمين كنى». از اينجا بود كه مادرم را هر روز به بهانه هاى 
مختلف سركيسه كرده و از او  پول مى گرفتم، تا اينكه اين 
اواخر به دنبال شك مادرم تمام واقعيت را برايش تعريف 

كرده و اقدام به ترك نموده ام....
ليال مصاحبه شونده بعدى است. خود را به راحتى معرفى 
بندى  هم  هاى  كالم  تكه  و  لحن  همان  با  و  كند  مى 
گفتن  بود، سخن  نشسته  روبرويم  پيش  دقايقى  كه  اش 
ادبيات  داراى  اعتياد  به  مبتاليان  گويى  كند.  مى  آغاز  را 

و گويشى خاص هستند. ليال 40 ساله است و بار پنجمى 
است كه اقدام به ترك مى كند. تا كالس ششم ابتدايى 
درس خوانده و اولين ازدواجش در سن پانزده سالگى بوده 
است. مثل اينكه اصًال نيازى به سؤال كردن من نيست. 
خودش شروع مى كند. تند تند حرف مى زند، به طورى 

كه گاهى در نوشتن از او عقب مى افتم ...
ـ بدبختى من از خانه پدرم شروع شد، از اعتياد پدرم. او 
مواد مى كشيد و مادر بيچاره ام صبح تا شب درخانه مردم 
كارگرى مى كرد. كمبودهاى خانه پدرى مرا بر آن داشت 
داشتم،  دوست  خيلى  را  اولم  كنم. شوهر  ازدواج  زود  كه 
اما بعد از مدتى فهميدم كه آدم بى بند و بارى است؟...
طاقت نياوردم و دو فرزندم را رها كرده و طالق گرفتم.

ليال در مورد عاقبت فرزندانش مى گويد: دخترم را كه بعد 
 از مدتى به من گفتند مرده، اما شنيدم او را به خانواده اى

به خاطر  دارد  االن 22 سال سن  كه  پسرم  اما  اند.   داده 
بى خيالى پدرش نسبت به آينده بچه ها، تا سوم راهنمايى 

درس خواند و شنيده ام حشيش مصرف مى كند.
ليال شوهر دومش را عامل اعتياد خود دانسته و مى گويد: 
شوهر دومم  اولش معتاد نبود. اما رفاه زياد معتادش كرد. 
بعدش هم رفت  و  ازدواج هروئينى شد  از  بعد  يك سال 
توى جلد من.. نمى خواستم براى مصرف به اين ور و آن 
ور برود و از دستش بدهم. اجازه مصرف در محيط خانه 
را به او دادم. همراهى گاه و بيگاهم در مصرف مواد مرا 
به دام اعتياد كشاند. بدبختى، خانواده اش هم همه چيز را  
از چشم من مى ديدند. باالخره هم آنقدر آتش سوزاندند 

كه طالق گرفتم. 

مسئوالن بايد  فكرى براى اشتغال معتادان
بعد از ترك و آزادى نمايند 

اينكه خرج زندگيم  وى ادامه مى دهد: چند بار به خاطر 
را درآورم اقدام به خريد و فروش مواد كردم كه متأسفانه 
نتيجه اى جز رفتن به زندان و سوء سابقه برايم نداشت. 
چه كار كنم، نه سواد دارم، نه كارى بلدم. مسئوالن بايد  
اين  غير  در  نمايند  آزادى  از  بعد  ما  اشتغال  براى  فكرى 
صورت مشكالت زندگى خود به خود فرد سابقه دار معتاد 

را به سمت مواد سوق مى دهد. 

*****

اعتياد در ميان زنان اگر چه بسيار كمتر از مردان رواج دارد، 
اما بدون ترديد از همان عواملى ريشه مى گيرد كه مردان 
را گرفتار خود مى سازد. پژوهشگران معتقدند كه معتادان 
از لحاظ عاطفى نابالغ، عصيانگر به ويژه عليه خانواده، بى 
اجتماعى،  رشد  فاقد  زا،  خصومت  احساسات  داراى  قرار، 
خودكم انگار، خواستار رفع فورى نيازها، گوشه گير و مردم 
براى  مانند غذا  مواد مخدر  افراد  اين  براى  گريز هستند. 
مردم عادى است، به طورى كه مصرف اين مواد جانشين 
يك نياز اصلى شده است. با اين حال حقيقتى انكارناپذير 
اين  در زندگى زنان معتاد وجود دارد كه در مورد مردان 
اينكه  از  به ندرت صادق است. حقيقتى تلخ حاكى  گروه 

بسيارى از اين زنان توسط همسرانشان معتاد مى شوند.

شناسايى 19 هزار معتاد در خراسان جنوبى

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبى 
از شناسايى 19 هزار شخص معتاد در استان خبر مى دهد 
و مى گويد: خراسان جنوبى داراى حدود 466 كيلومتر مرز 
مشترك با كشور افغانستان كه بزرگ ترين توليدكننده مواد 

مخدر است،  مى باشد.
 على زندى ادامه مى دهد: اين موضوع سبب شده كه اين 
استان در حوزه مواد مخدر درگير مشكالت زيادى باشد از 
جمله اينكه خراسان جنوبى تاكنون 89 شهيد در راه مبارزه 

با مواد مخدر تقديم انقالب اسالمى كرده است.
خراسان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگى  شوراى  دبير 
جنوبى به تالش شبانه روزى دستگاه هاى اجرايى در مقابله 
با قاچاقچيان مواد مخدر در كشور اشاره كرده  و برخورد 

امروزه  اين تالش ها متأسفانه  با وجود  و اضافه مى كند: 
شاهد گرايش افراد به سمت مواد مخدر صنعتى هستيم.

زندى با اشاره به شناسايى 19 هزار معتاد در استان خاطر 
نشان مى كند: اين افراد شامل 16 هزار مرد و 3 هزار زن 

هستند كه اين آمار نگران كننده است.

اعتياد، منشأ بيش از 50 درصد طالق ها در كشور

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان بيشتر 
رفتارهاى ضد فرهنگى را ناشى از اين پديده ضد اجتماعى 
درصد طالق هاى  از 50  بيش  منشأ  گويد:  و مى  دانسته 

كشور مربوط به پديده شوم اعتياد است.
مخدر،  مواد  با  مبارزه  شدن  اجتماعى  بر  تأكيد  با  زندى 
ادامه مى دهد: ستاد مبارزه با مواد مخدر با دخيل كردن 
ساير دستگاه هاى دخيل در اين موضوع به ويژه نهادهاى 
مخدر  مواد  با  مبارزه  كردن  اجتماعى  درصدد  فرهنگى 
براى  تالش  امروزه  كند:  مى  تأكيد  وى  است.  برآمده 
بر  چراكه  دارد  اولويت  آن  درمان  بر  اعتياد  از  پيشگيرى 
اساس آمار 80 درصد معتادان كه در مراكز درمانى ترك 

مى كنند دوباره به سمت مواد باز مى گردند.

كشف بيش از 8 تن مواد مخدر 
در چهار ماهه ابتداى امسال

زندى يادآور مى شود: در چهار ماهه ابتداى امسال بيش از 
هشت تن مواد مخدر توسط دستگاه هاى مقابله اى مانند سپاه 
پاسداران، بسيج، نيروى انتظامى، سازمان زندان ها و مرزبانى 
كشف شده است. وى شيشه را از مخرب ترين مواد مخدر 
صنعتى عنوان كرده و اضافه مى كند: متأسفانه امروزه شاهد 
گرايش بيشتر افراد به سمت مواد مخدر صنعتى هستيم كه 

پيامدهاى اين عمل شوم خانمان برانداز است.

اعتقاد داريم وجود يك زن معتاد در جامعه 
بسيار نگران كننده تر از مرد معتاد است

خراسان  در  بانوان  اعتياد  ترك  مركز  راه اندازى  از  زندى 
جنوبى خبر داده و مى گويد: اين مركز از سال 91 آغاز به 
كار كرده و با همكارى بهزيستى فعاليت مى كند و اعتقاد 
داريم وجود يك زن معتاد در جامعه بسيار نگران كننده تر از 

وجود يك مرد معتاد است.
وى ادامه مى دهد: با توجه به امكانات خوبى كه در اين 
مركز فراهم شده و تعداد نسبتًا زياد زنان معتاد در استان 

ولى متأسفانه كمتر از اين مركز استقبال مى شود.
وى با بيان اينكه خراسان جنوبى سومين استان در سطح 
كشور بوده كه داراى مركز نگهدارى كودكان معتاد است، 
امام  بيمارستان  در  مركز  اين  حاضر  حال  در  گويد:  مى 
رضا(ع) بيرجند داير بوده و در آينده نزديك كودكانى كه 
به اين مركز مراجعه مى كنند در دو رنج سنى نگهدارى و 

مورد درمان قرار مى گيرند.

خراسان جنوبى، پيشرو در درمان كودكان معتاد 

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبى 
درمان  امر  در  استان  بودن  پيشرو  دليل  به  اينكه  بيان  با 
برنامه ريزى  نيز  مورد  اين  مديريت  طرح  معتاد  كودكان 
در  كند:  مى  تصريح  شود،  اجرا  استان  در  كه  مى شود 
مى گيرند  قرار  درمان  مورد  معتاد  دانش آموزان  طرح  اين 
براى  متولى  دستگاه هاى  با  الزم  هماهنگى هاى  و 
زندى  است.  انجام  حال  در  استان  در  طرح  اين  اجراى 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  شوراى  اعتبارات  اينكه  بيان  با 
اختيار  در  نزديك  آينده  در  و  شده  واريز  نخست  مرحله 
يادآور  مى گيرد،  قرار  دارند  استانى  رديف  كه   اداراتى 
مى شود: اين ادارات شامل بهزيستى، آموزش و پرورش، 
دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، دانشگاه بيرجند و دانشگاه 

صنعتى بيرجند مى شود. 
به گفته وى مبارزه با خرده فروشان در شهريورماه امسال 

به طور جدى در سراسر استان اجرا مى شود.

اعتياد در زنان، دروازه ظلمات خانواده 

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه اتحاديه شركت هاى تعاونى
 مسكن مهر خراسان جنوبى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در صفحه 3 با عنوان 
«بى مهرى مسئوالن نسبت به مهرشهر» به نقل از 
خاورستان و ادعاهاى عجيب از سوى برخى مسئوالن 
كه هر از چند گاهى تكرار شده و از سه سال گذشته تا 
كنون باعث تأخير در كار و عدم همكارى تعاونى ها و 
اعضاى ساكن با متوليان آماده سازى مهرشهر بوده است، 
مطالبى به شرح ذيل به استحضار مى رساند: 1- متولى 
آماده سازى سايت 46 هكتارى مهرشهر سه اتحاديه 
مسكن مهر، كارگرى و اصناف مى باشند نه فقط اتحاديه 
مسكن مهر خراسان جنوبى. 2- متوليان آماده سازى 
درحال حاضر به لطف همكارى برخى مسئوالن تنها 
60 درصد مطالبات آماده سازى را از تعاونى ها دريافت 
نموده ولى كار آماده سازى بيش از 70 درصد پيشرفت 
فيزيكى داشته كه تكميل كار نياز به دريافت كل مبلغ 
از سوى اعضاى ساكن مى باشد و ارائه آمارى با عنوان 
(در حال حاضر پول از مردم اين منطقه گرفته اند) از چه  
منبعى بوده، جاى تعجب و تأسف را براى ما دربرداشت. 
3- متأسفانه عليرغم اينكه غالب معابر اين سايت به 
صورت كامل آسفالت شده شهردارى به وظيفه ذاتى خود 
كه صدور پايان كار جهت تعاونى هاست عمل ننموده  در 
كار تكميل و تحويل واحدهاى مسكن مهر به اعضا و 
بسته شدن پرونده مسكن مهر در سال جارى اخالل 
ايجاد نموده است. 4- هيچگونه تماس و ارتباطى جهت 
پاسخگويى به مشكل طرح شده از سوى خاورستان با 
نگرديده كه در صورت عدم  انجام  اتحاديه  مسئوالن 
پاسخگويى خاورستان درخصوص اين ادعا اتحاديه لزوم 
پيگيرى از طريق مراجع ذيربط را بر خود الزم مى داند. 
متاسفانه طى دو سال گذشته اين تنها مطلبى نيست 
كه در سايت هاى مختلف عليه متوليان مسكن مهر 
على الخصوص تعاونى ها عليرغم موفقيت قابل تحسين 
آنان به چاپ رسيده كه اين امر همچنين سياست زدگى 
برخى مسئوالن مرتبط و عدم همكارى آنان راه پر فراز 
و نشيب اتمام كار و دريافت اسناد را از سوى متوليان با 
مشكالت جدى مواجه ساخته است. در پايان خاطرنشان 
مى سازد كارشكنى در امور مسكن مهر تضييع حقوق 
شهروندانى است كه اميدشان در ادامه راه تدبير و اعتدال 

دولتمردان جمهورى اسالمى مى باشد.

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

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

بلوار صنعـت و معـدن (5)

شهربازى پارك توحيد 
همراه با قايق  بادى  

 همه  روزه  آماده  خدمات به فرزندان  دلبندتان از ساعت 17 الى  پاسى از شب

 20 شهريور ماه
مصادف با هشتمين سالگرد هجرت ابدى

شادروان رضا فرهادپور
 با ذكر فاتحه و صلواتى ياد و خاطره خوبى ها 

و مهربانى هايش را گرامى مى داريم
روحش شاد و قرين رحمت باد

سمسارى  صادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت
09380160779 - على آبادى

فرزندت اميرمحمد

نگاهي گذرا به پديده اعتياد زنان در خراسان جنوبي



فناورى

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

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

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمایتى به خانواده هاى نیازمند واقعى  در حال حاضر با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج 
 از کار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک هاى نقدى و غیرنقدى شما مردم خیرخواه اعم از کاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایى - پوشاك - کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و 

تخفیفات شما  به نیازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 
و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  

دعوت مى شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 
حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  کمک هاى  مردمى بانک  ملى:  0109831823009                
                                           مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

متن هاى خود را با يك كليك ترجمه كنيد
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 والدين همان طور كه كودكان خود را در سنين مختلف از 
نظر جسمانى با مراجع به پزشك مورد معاينه قرار مى دهند، 
بايد ياد بگيرند آنها را به خصوص در دوران كودكى اوليه از 

نظر روانشناختى و ذهنى مورد ارزيابى و معاينه قرار دهند.
 به گزارش شبستان «امروز گسترش بازى هاى رايانه اى 
خشونت آميز به تهديدى بزرگ براى كودكان و نوجوانان 
تبديل شده است و اين امر مى تواند به بروز بيمارى هاى 
روانى مانند افسردگى و انواع اختالل هاى هيجانى-رفتارى 
در آنها شود. در شرايط كنونى دسترسى كودكان و قشر جوان 
به بازى هاى الكترونيكى به سادگى امكان پذير است و بيشتر 
والدين نسبت به خطرات استفاده بيش از حد از اين بازى ها 
بى اطالع هستند. نتايج تحقيقات پزشكى با استفاده از ام ار 
آى نشان داد در طول انجام بازى هاى رايانه اى خشونت آميز 
در طول يك هفته، منطقه اى از مغز كه با عملكرد ادراكى و 
كنترل عواطف و احساسات ارتباط دارد، تغييرات چشمگيرى 

داشت. استمرار بازى هاى خشونت  آميز در كودكان، ميل 
به خشونت، برانگيختگى  هاى هيجانى، احساس خصومت 
در  را  خشونت  به  ارتكاب  همچنين  و  ديگران  به  نسبت 
 موقعيت  هاى واقعى زندگى، به طور معنادار افزايش مى دهد.» 
خانزاده،  عباسعلى حسين   از سخنان  بخشى  اين جمالت 
كه  است  ويژه  نيازهاى  با  كودكان  روانشناسى  متخصص 
با  براى كودكان  امروزى  بازى هاى  در خصوص خطرات 
ما در ميان گذاشته است؛ گفتگوى ما را با اين دانشيار گروه 

روانشناسى دانشگاه گيالن مى خوانيد:
 با توجه به اینکه شیوه بازى هاى نسل گذشته 
گذشته  نسل  و  دارد،  تفاوت  امروز  نسل  با 
به  خالقیت  که  بود  هایى  بازى  درگیر  بیشتر 
هایى بازى  همراه  امروز  نسل  و  آورد  مى   بار 
 است که خشونت و کشتار را ترویج مى دهد، این 
دو رویکرد چه تاثیر بر سبک زندگى این دو نسل 

باقى مى گذارد؟
براى پاسخ به اين سوال در ابتدا بايد به فوايد بازى هاى 
كودكان در نسل گذشته كه مستلزم تحرك هر چه بيشتر 
بود پرداخت. بر اساس ديدگاه بسيارى از روانشناسان كودك، 
حركت يك عامل زيربنايى يادگيرى است به طورى بر اساس 
ديدگاه پياژه اولين دوره تحول شناختى كودك، دوره حسى 
– حركتى است و بنابراين فرآيندهاى ذهنى باالتر پس از 
تحول مناسب سيستم حركتى به وجود مى آيد. حتى كپارت 
معتقد است كه يادگيرى حركتى، بر توانمندى هاى ذهنى و 
تحصيلى مقدم است. كودك با انجام بازى هايى كه مستلزم 
تحرك و جابه جايى هاى زياد بود از يك سو انرژى روانى- 
 جسمانى خود را تخليه مى كرد و از سويى ديگر مهارت

 هاى حركتى درست و ظريف در او شكل مى گرفت.
 در نتيجه بازى هاى نسل گذشته مستلزم تحرك، شادابى 
در محيط هاى  بيشتر كودكان  پويايى هر چه  و  نشاط   و 
باز بود اما بازى هاى رايانه اى امروز فاقد هرگونه تحرك 
است  اين  ديگر  اساسى  نكته  است.  كودك  جايى  جابه  و 
وضعيت  يك  از  گذشته  نسل  در  كودكان  هاى  بازى  كه 
خودانگيخته برخوردار بود و كمتر حالت تجويزى داشت و در 
نتيجه خالقيت را در كودكان افزايش مى داد ولى بازى هاى 
رايانه اى فاقد هر گونه وضعيت ارتجالى هستند و با هدف 
هاى از پيش تعيين شده طراحان و توليدكنندگان ساخته مى 

شوند.
 از سوى ديگر  بازى هاى رايانه اى امروز كه خشونت و 
كشتار را ترويج مى دهند باعث افزايش سطح پرخاشگرى 
است  آن  از  حاكى  تحقيقات  نتايج  گردند.  مى  كودكان 
هاى  بازى  در  آميز  خشونت  رويدادهاى  با  مواجهه  كه 
تاثير  كودكان  عاطفى  و  خلقى  وضعيت  بر  اى  رايانه 
تر پايين  همدلى  احساس  ميزان  با  حتى  و  گذارد    مى 

  در آنها رابطه دارد. در دهه اخير ميزان شيوع اختالل هاى 
در  شدت  به  يادگيرى  هاى  اختالل  و  رفتارى  هيجانى 
 كودكان افزايش يافته است. على رغم همه پيشرفت هاى 
انجام شده در علم روانشناسى كودك در سال هاى اخير 
بيش  توجه،  نارسايى  اختالل هايى همچون  ميزان شيوع 
فعالى، اختالل رفتار هنجارى، نافرمانى مقابله اى، اختالل 
خلق انفجارى متناوب، و اختالل هاى يادگيرى گوناگون 

افزايش چشمگيرى داشته است.
هاى  بازى  از  ناشى  ها  اختالل  اين  همه  افزايش  البته    
رايانه اى خشونت آميز نيست اما نقش سبك تربيتى پدر 
و مادر و بازى هاى كودكان در تشديد اين وضعيت غيرقابل 
گرى، عصيان  طلبى،  خصومت  تضادورزى،  است.   انكار 

پرخاشگرى،  سطح  افزايش  تمركز،  و  توجه  كاهش 
 مشكالت چشمى، سردردهاى مزمن، كاهش مهارت هاى 
كاهش  همدلى،  و  احساسى  هم  كاهش سطح  اجتماعى، 
ميزان خالقيت، و كاهش سطح روابط بين كودك و والدين 

از عوارض بازى هاى رايانه اى خشونت آميز است.
 سبک زندگى نسل امروز که با بازى هاى رایانه 
داشتید،  شما  که  توصیفى  و  طلب  اى خشونت 
همراه شده است، چه آسیب هایى در پى خواهد 

داشت؟
به طور ضمنى  پيشين  به سوال  پاسخ  در  همان طور كه 
به آن اشاره شد، بازى هاى رايانه اى خشونت آميز منجر 
ُخلقى و عاطفى و تشديد اختالل هاى تغيير وضعيت  به 

 

 هيجانى رفتارى در كودكان مى شود. 
استمرار اين وضعيت در كودكان و عدم درمان به موقع باعث 
ايجاد مشكالت ديگرى در دوره نوجوانى و بزرگسالى مانند 
روانى- هاى  اختالل  بزهكارى،  ضداجتماعى،  شخصيت 

جنسى، سوء مصرف مواد و افت عملكرد تحصيلى فرد مى 
شود.

امروز گسترش بازى هاى رايانه اى خشونت آميز به تهديدى 
بزرگ براى كودكان و نوجوانان تبديل شده است و اين امر 
مى تواند به بروز بيمارى هاى روانى مانند افسردگى و انواع 
اختالل هاى هيجانى-رفتارى در آنها شود. در شرايط كنونى 
دسترسى كودكان و قشر جوان به بازى هاى الكترونيكى به 
سادگى امكان پذير است و بيشتر والدين نسبت به خطرات 

استفاده بيش از حد از اين بازى ها بى اطالع هستند.  
چه راهکارهایى مى توان در جلوگیرى از آسیب 
هاى بازى هاى امروز در نوع تربیت نسل کنونى 
به کار بست و آنها را از در معرض قرار گرفتن 
نگاه  امان  در  احتمالى  تهدیدات  و  خطرات 

داشت؟
احتمالى  خطرات  از  را  كودكان  بايد  چگونه  كه  اين 
بازى هاى رايانه اى خشونت آميز به دور داشت در اين 
از سطوحى  اما يكى  امكان پذير نيست  گفتگوى كوتاه 
كه مى توان در خصوص آن اقدام كرد، در سطح والدين 
فن  هاى  پيشرفت  به  توجه  با  رسد  مى  نظر  است.به 
آورى الكترونيكى، ماهيت زندگى آپارتمانى، شبكه هاى 
ارتباطى و رسانه اى گوناگون، و گسترش فضاى مجازى 
در دسترس كودكان، والدين براى تربيت كودكان خود 

به آموزش هاى ادوارى فرزندپرورى نياز دارند.
سنين  در  را  خود  كودكان  كه  طور  همان  مادر  و  پدر 
مختلف از نظر جسمانى با مراجع به پزشك مورد معاينه 
در  به خصوص  را  آنها  بگيرند  ياد  بايد  دهند،  مى  قرار 
مورد  ذهنى  و  روانشناختى  نظر  از  اوليه  كودكى  دوران 
ارزيابى و معاينه قرار دهند. همچنين والدين بايد بدانند 
ها  ده  به  ساختمان  يك  خريد  براى  كه  طور  همان 
بنگاه معامالت ملكى سر مى زنند، براى تربيت كودك 
اقدام  از  قبل  و  بگذارند  انرژى  و  وقت  بايد  نيز  خويش 
به بچه  دار شدن مهارت هاى فرزندپرورى را به طور 

بياموزند.  كامل 

چرا نسل جــديد 
نشاط بچه هــاى 
ديــروز را ندارد؟

توصیه هاى پلیس فتا درباره نگهدارى
 از تلفن همراه

پليس فتا ناجا در خصوص كارهايى كه منجر به آسيب 
و كوتاه شدن عمر گوشى هاى تلفن همراه مى شود، به 

شهروندان توصيه هايى را به شرح زير اعالم كرد. 
 خاموش نکردن گوشى 

 به گزارش جام جم آنالين، كارشناسان بر اين عقيده اند 
كه براى جلوگيرى از استهالك شديد گوشى هوشمند 
به ويژه در خصوص باترى آن بايد حداقل هر يك هفته 
يك بار آن را خاموش كنيد. چرا كه روشن بودن مداوم 
را تحت فشار شديد قرار مى دهد. در  باترى  گوشى، 
نتيجه بهتر است كه به جاى كوك كردن ساعت گوشى 
هوشمند خود، يك ساعت زنگ دار بخريد و در طول 

شب و هنگام خواب به هوشمند خود استراحت دهيد. 
به شکل  بلوتوث  و   WiFi روشن گذاشتن  

مداوم 
يا   WiFi موردى،  استفاده  هيچ  بدون  كه  هنگامى   
بلوتوث يا هر دو آنها در گوشى هوشمند فعال و روشن 
باشند عمال انرژى گوشى هدر مى رود. متاسفانه اغلب 
كاربران حتى در زمانى كه خارج از منزل يا محل كار 
 WiFi ندارند  دسترسى  اينترنت  به  عمال  و  هستند 
گوشى خود را روشن مى گذارند كه مصرف باترى را به 
شدت افزايش مى دهد. بهترين كار عادت به خاموش 
كردن WiFi در مواقع غير ضرورى يا استفاده از نرم 

افزارهاى مخصوص به اين كار است. 
 استفاده از گوشى در آب و هواى نامناسب 

دماى خاص  با يك  كار  براى   گوشى هوشمند شما 
طراحى شده است و چنانچه در آب و هوايى بيش از 
اندازه سر يا گرم قرار بگيرد، اين امر منجر به خالى شدن 
سريع باترى يا حتى خاموش شدن ناگهانى آن خواهد 
شد. اين دما بين صفر تا 32 درجه سانتى گراد است. در 
چنين شرايطى بهترين كار خاموش كردن گوشى يا نگه 
داشتن آن در جيب لباس است تا از آسيب به باترى يا 

گوشى، اجتناب شود. 
 شارژ کردن هوشمند در تمام طول شب 

 معموال بسيارى از ما كاربران عادت به آن داريم كه 
گوشى هوشمند خود را در طول شب و هنگام خواب 
استفاده  آن  از  پر،  باترى  با  صبح  تا  بزنيم  شارژ  به 
كه  نظر هستند  اين  بر  كارشناسان  برخى  اما  كنيم. 
اين كارايده خوبى نيست. هرچند هنوز بر سر صحت 
اين موضوع توافقى صورت نگرفته اما گفته مى شود 
كه اين كار منجر به آسيب باترى در بلند مدت مى 
بهترين  كه  باورند  اين  بر  كارشناسان  برخى  شود. 
از رسيدن  قبل  از شارژ،  براى كشيدن گوشى  زمان 

به صد درصد است.

میانبرهاى پرکاربرد در ویندوز 10

 ،10 ويندوز  معرفى  با   - حيدرپور  مهدى  محمد   
مايكروسافت ميانبرهاى صفحه كليد بسيار زيادى را 
هاى  بخش  به  كاربران  دسترسى  تسهيل  براى  نيز 
مختلف مانند اكشن سنتر، كورتانا، و دسكتاپ هاى 
اضافه  خود  عامل  سيستم  جديد  نسخه  به  مجازى 
ميانبرهاى  از  داريد  قصد  تازگى  به  اگر  است.  كرده 
بلند  فهرست  كنيد،  استفاده  ويندوز  در  كليد  صفحه 
باالى آنها مى تواند بيش از اندازه زياد و خسته كننده 
به نظر برسد. همچنين ميانبرهاى بسيارى وجود دارند 
كه شامل كليد ويندوز نمى شوند. براى ساده ساختن 
شرايط در ادامه فهرستى از ميانبرهاى شناخته شده 
اين  از  بسيارى  كنيم.  مى  ارائه  را   10 ويندوز  براى 
ميانبرها با نسخه هاى قديمى تر ويندوز نيز كار مى 

كنند.

جدیدترین ویژگى هاى ویندوز 10

كليد ويندوز + A براى باز كردن اكشن سنتر
كليد ويندوز + C براى راه اندازى كورتانا در حالت گوش 

دادن (براى ارائه فرمان هاى صوتى)
تنظيمات  اپليكيشن  باز كردن  براى   I + ويندوز  كليد 

(Settings)
كليد ويندوز + S براى راه اندازى كورتانا

 Task) براى باز كردن نماى وظيفه Tab + كليد ويندوز
(View

كليد ويندوز + Ctrl + D براى ايجاد يك دسكتاپ 
مجازى جديد

كليد ويندوز + Ctrl + F4 براى بستن دسكتاپ فعلى
كليد ويندوز + Ctrl + جهت نماى چپ يا راست براى 

تعويض دسكتاپ هاى مجازى

میانبرهاى استاندارد ویندوز

كليد ويندوز (ويندوز 7 و نسخه هاى جديدتر) براى باز و 
بستن منو استارت

كليد ويندوز + X (ويندوز 8,1 و 10) براى باز و بستن منو 
زمينه راست كليك دكمه استارت

كليد ويندوز + جهت نماى چپ يا راست (ويندوز 7 و 
نسخه هاى جديدتر) براى حركت پنجره فعلى به سمت 

چپ يا راست نمايشگر
كليد ويندوز + E (ويندوز 7 و نسخه هاى جديدتر) راه 

اندازى فايل اكسپلورر
كليد ويندوز + L (ويندوز 7 و نسخه هاى جديدتر) براى 

قفل كردن دسكتاپ
كليد ويندوز + PrtScn (ويندوز 7 و نسخه هاى جديدتر) 
براى گرفتن اسكرين شات از پنجره فعلى و كپى كردن 

آن در كليپ بورد
كليد ويندوز + PrtScn (ويندوز 8,1 و 10) براى گرفتن 
نمايشگر و ذخيره آن در آدرس  از كل  اسكرين شات 

Computer > Pictures > Screenshots

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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مشاوره و صدور انواع بیمه نامه اموال ، 
اشخاص ، مسئولیت  و...

صدور بیمه نامه شخص ثالث در چندین قسط   
صدور بیمه نامه ثالث فرهنگیان 

در 8 قسط
 با خريد بيمه نامه خودرو 

در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد
آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13

تلفن: 32440966 - 09151609589

نمايندگى نوكى

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

 09153634099  
فرهمند

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنیوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مکانیکى

لوله بازكنى و لوله كشى ممتاز
با فنر برقى و مواد شوینده بدون خرابى

تشخیص نم ، رفع نم و از  بین بردن بوى نامطبوع از ساختمان بدون 
تخریب ، ترمیم کف سرویس ها و آشپزخانه و وصل فاضالب شهرى

شعبه اول در مشهد         شعبه دوم در بيرجند

شبـانه روزى

09158626228 - 09391139076 - 09308685770  اسحاقى

معـامله بـا سپـرده ميـزان
1- زمین 302 متر مشاع ، موقعیت و آینده عالى ، آخر پونه 2 – 45 میلیون
2- پیش فروش آپارتمان 100 مترى ، سپیده کاشانى - 36 میلیون
3- امتیاز آپارتمان معصومیه نگین ارتش - 20 میلیون

4- واحد آپارتمان سفت کارى شده 2 واحدى کوثر خوسف - 20 میلیون مى
اس
- ق
 09
15
56
111
27

نقدى تخفیف ویژه ویژه     اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن 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.
نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيـك  فـرازى

خريد  انواع فلزات مستعمل ادارى  ،  ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى 09011864824 -  09151602835 ترابى

شله مشهـدى يـاس (عدل)
« صبح جمعه هر هفته»

در ضمن  سفارشات شله براى تمامى مراسم (ختم ، زيارت عاشورا ، تعزيه و...) پذيرفته مى شود.
نبش عدل 18     32204431  - 09155610366 - رمضانى

عروس و داماد و مجالس ، سنتى و اسپرت و
آتليه مخصوص كودك

 فیلمبردارى مجالس با تصویربردارى 
و تدوین حرفه اى توسط آقا و خانم 
و همراه با فيلمنامه با تعیین وقت قبلى 

تهیه آلبوم هاى ویژه با هزينه هاى مناسب
 و متناسب با نیاز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

آدرس: خیابان فردوسى، بعد از فردوسى 1 
به طرف حافظ، جنب مطب دکتر هنرور
تلفن: 32448015- 09390032235

تعمير يخچال ، فريزر و ... 
در  منزل  

روبروى پایانه   مسافربرى ، جنب  نمایندگى سایپا       
09158076574 - نظرى

  HP 1102 پرينتر ليزرى
با گارانتى طاليى و كابل 240 هزار تومان 

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24       (5خط)  32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش

 ويژه

هفته

نصب و تعمير كولر آبى  و  لباسشويى  در منزل
  09151643778  - 32315776  شهريارى
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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 3315

پنج شنبه * 19 شهريور 1394 * شماره 3315 
چند تغيير ساده براى زندگى بهتر

براى  بهتر زندگى كردن راه هاى متعددى وجود دارد . 
شايد با خودمان بگوييم اين روزها خوب زندگى كردن 
كمى سخت شده است اما با چند تغيير ساده در نوع 
زندگى مى توان روزنه هايى هم براى بهتر زندگى كردن 
پيدا كرد.در اين نوشتار سعى داريم چند پيشنهاد ساده 

براى بهترشدن زندگى ارائه دهيم:
ـ به ظاهرمان اهميت بدهيم

 اگر به طرز لباس پوشيدن خود بى توجه باشيم، نه تنها 
به خودمان ظلم كرده ايم، بلكه احترام ديگران را نيز نگه 
نداشته ايم.  رنگ هاى شاد بپوشيم، لباس هايمان را اتو 
بزنيم و هميشه مرتب و منظم باشيم يا اگر خميده راه 
مى رويم، بايد توجه داشته باشيم كه از اين پس راست 
راه برويم يا اگر خيلى چاق هستيم كمى خودمان را الغر 

كنيم و...
ـ  تصوير قشنگى از خود در ذهن بسازيم

راهش اين است كه افكار خوب و مثبتى درباره خود 
و  استعدادها  توانايى ها،  به  مثال،  براى  باشيم.  داشته 
كارهاى نيكى كه انجام داده ايم فكر كنيم، چنين تصور 
كنيم كه شخصيت دوست داشتنى داريم و هميشه به 

ديگران كمك مى كنيم. 
ـ  لحن سخن مان را بهتر كنيم

با مردم صميمانه سخن بگويم. البته بايد به اين نكته 
توجه داشته باشيم كه اين صميميت را با لحن صداى 
خود نشان بدهيم و چنين لحنى وقتى به دست مى آيد 
كه واقعاً مردم را دوست داشته باشيم وگرنه با تظاهر 
هميشه  داشت.  دلنشين  و  شيرين  لحنى  نمى شود 
ما زحماتى هرچند  براى  باشيم كه  افرادى  سپاسگزار 

ناچيز كشيده اند.

در طالع من نيست كه نزديك تو باشم
مى گويمت از دور دعا،

گر برسانند…

دوستم زنگ زده ميگه سطل آشغال لب تاپم پر شده 
چيكارش كنم؟ميگم بريز تو پالستيك مشكى ساعت 9 
بزار دم درب ميگه جدى ميگى يا دارى شوخى ميكنى

راهـى به خــدا دارد  خلوتــــــگه  تنـــهايى   
آنجا كه روى از خود آنجا كه به خود آيــــــــى

شهريار

فارسى اول دبستان را  ِهى تجديد مى شوم
 اين روزها:

«آن مرد آمد  آن مرد در باران آمد“  …

امروز باز هم باران آمد

تو اما نيامدى..

اخالق خوش و انرژى، مسرى هستند          . با د          وستانتان بيرون 
برويد           و اجازه د          هيد           خلق و خوى خوب آن ها د          ر شما تاثير 

بگذارد           و به شما انرژى بد          هد          .

**سپرى كرد          ن ساعتى د          ر طبيعت

هر زمان كه امكانش براى شما مهيا شد           – حتى براى 
ساعتى – به تنهايى به طبيعت برويد          . براى آرامش گرفتن 
از طبيعت، حتى يك پارك عمومى هم جاى بد          ى نيست. 
اگر اين امكان براى شما وجود           ند          ارد          ، يك پياد          ه روى ساد          ه 
د          ر محله خود          تان هم مى تواند           مفيد           باشد          . البته سعى كنيد           به 

مكان هايى برويد           كه كمى جد          يد           تر هستند          .
آنچه شما به آن نياز د          اريد          : هواى تازه، طراوت و نگاهى 
تازه به محيط پيرامون تان است؛ د          ر مكان هايى كه عاد          ت 
ند          اريد           برويد          ، توقف كنيد           و به آنچه د          ر اطراف تان مى گذرد           
نگاه كنيد          . بى هيچ عجله اى، نفس عميق بكشيد          ، بوها را 
استشمام كنيد           و زند          گى را كه د          ر همه جا به فور جريان د          ارد           
حس كنيد          . آيا متوجه هستيد           كه تا چه حد           د          نياى پيرامون تان 

شگفت انگيز و فوق العاد          ه است؟

**عبور ابرها را د          ر آسمان نگاه كنيد          !

 يكى از كارهايى كه د          ر اين هنگام مى تواند           بسيار شما را 
آرام كند           تماشاى ابرهاى د          رحال حركت است. اين ابرها 
سال ها قبل از ما بود          ه اند           و سال ها بعد           از ما هم خواهند           

بود          ؛ اند          يشيد          ن به اين مساله باعث كاسته شد          ن از اهميت 
مسائلى مى شود           كه آرامش ما را مختل كرد          ه اند          .

**استراحت كرد          ن

بد          ن انسان ماشين است و وقتى بيش از حد           تحت فشار قرار 
مى گيرد          ، خسته مى شود          ؛ هنگامى كه بد          ن خسته مى شود          ، 
خستگى خود           را د          ر سطح انرژى جسمى و روحى ما منعكس 
مى كند          .اگر احساس خستگى مى كنيد          ، زمانى را به استراحت 
كرد          ن د          ر خانه يا هرجايى كه احساس خوبى د          ر آن د          اريد          ، 
اختصاص د          هيد          .  تلويزيون را خاموش كنيد          ، لپ تاپ يا گوشى 
تلفن خود           را كنار بگذاريد           و د          راز بكشيد          . يك فنجان چاى 
گرم يا د          منوش آرامش بخش بنوشيد           و كتاب مورد           عالقه تان 
را بخوانيد          . لحظاتى كه د          ر آن هيچ كار استرس زايى انجام 

نمى د          هيم بهترين زمان براى تجد          يد           قواست.

**خورد          ن ميوه هاى تازه

را  تازه فصل  ميوه هاى  و  برويد            بار  تره  و  ميوه  بازار  به   
بخريد          . هر طور كه د          وست د          اريد           آن ها را ميل كنيد           حتى 
اگر د          وست د          اريد          ، آب ميوه ها را بگيريد           و بنوشيد          . نهايت 
بهره را از مركبات (پرتقال، گريپ فروت، نارنگى و...) كه 
سرشار از ويتامينC هستند           و انواع مغزها ببريد           چرا كه 
اين مواد           مغذى د          شمن استرس و خستگى هستند          .  اگر نوع 
تازه مغزها د          ر د          سترس باشد          ، بهتر است (به خاطر منيزيم 

باالى آن ها). از نظر علمى ثابت شد          ه كه مصرف ميوه ها و 
سبزيجات تازه، خطر ابتال به افسرد          گى را كاهش مى د          هد          . 

خورد          ن شكالت تيره هم شاد          ى آور است.
 همچنين يك فنجان چاى سبز گرم مى تواند           براى كسب 
آرامش و از بين رفتن خستگى و استرس شما بسيار موثر 
باشد          . نوشيد          ن چاى سبز را همانند           روشى پااليند          ه، د          ر برنامه 

زند          گى خود           بگنجانيد          .

**خواب خوب شبانگاهى

امشب كمى زود          تر به رختخواب برويد           (حد          ود           د          و ساعت 
از خواب مى تواند            قبل  از هميشه). حمام آب گرم  زود          تر 
به شما براى آرام كرد          ن جسم و زد          ود          ن آن از تنش ها و 
سموم كمك كند          . امشب تلويزيون نگاه نكنيد          . تلويزيون 
شما را عصبى كرد          ه و از آرام شد          ن تان جلوگيرى مى كند          . 
اگر براى تان ممكن است، فرد          ا صبح كمى د          يرتر از خواب 
برخيزيد           (حتى اگر مجبور باشيد           براى رسيد          ن به كارهاى تان 
زمان كمترى را به حمام صبحگاهى خود           اختصاص د          هيد          ).

**رها شد          ن از انرژى هاى منفى

به كمك ورزش براى تخيله استرسى كه بر روى د          وش 
شما سنگينى مى كند          ، ورزش كنيد          ، بد          ويد           و اگر نمى توانيد           
پياد          ه روى كنيد          . د          اشتن فعاليتى جسمى كه كمى به بد          نتان 
فشار وارد           كند          ، باعث مى شود           بد          ن تركيبى از هورمون ها را 

توليد           كند           كه نقش مهمى د          ر سالمت روحى و جسمى ايفا 
مى كند          . اگر كمى احساس افسرد          گى مى كنيد           شايد           به اين 

د          ليل است كه به اند          ازه كافى تحرك ند          اريد          .

**تماشاى فيلم

گاهى تماشاى فيلم كمد          ى مى تواند           د          ر تغيير روحيه شما 
فيلم هايى وجود           د          ارد           كه مد          ت هاست  موثر باشد          . مطمئناً 
منتظر فرصتى مناسب براى تماشاى آن ها هستيد          : بهترين 

فرصت همين امشب است.
 وقتى احساس مى كنيد           كه كم حوصله شد          ه ايد          ، تماشاى 
كند           چرا كه  بسيار كمك  به شما  فيلمى خوب مى تواند           

هد          ف، تنها آرام كرد          ن ذهن شماست.

**گرد          ش و بيرون رفتن با د          وستان

اخالق خوش و انرژى، مسرى هستند          . با د          وستانتان بيرون 
برويد           و اجازه د          هيد           خلق و خوى خوب آن ها د          ر شما تاثير 

بگذارد           و به شما انرژى بد          هد          . 
به عنوان مثال رفتن به رستوران، كافى شاپ و ... همراه 
د          وستان، به شما اجازه مى د          هد           افراد          ى را كه د          وست د          اريد           
مالقات كنيد          . ارتباط با د          وستان براى د          اشتن احساسى خوب، 

ضرورى است. 
          اين 7 راهكار بسيار ساد          ه مى توانند           د          ر رهايى از حس هاى 

منفى، بسيار موثر باشند          . 

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و در زمين كوههايى استوار افكند تا شما را نجنباند و رودها و راهها [قرار داد] تا شما راه 
خود را پيدا كنيد. سوره النحل, آيه 15

حديث روز  

امام على عليه  السالم :   خودپسندى و غرور، مانع پيشرفت و كمال است.
نهج البالغه : حكمت 167

سبك زندگى

با انجام اين كارها شاد و پر انرژى باشيد

در سختى ها چه كسى زنده مى ماند؟

دو نفر از اهالى خراسان ، با هم به سفر رفتند، يكى 
از آنها ضعيف بود و هر دو شب، يكبار غذا مى خورد، 
از  خورد،  مى  غذا  بار  سه  روزى  و  بود  قوى  ديگرى 
قضاى روزگار در كنار شهرى به اتهام اينكه جاسوسى 
دشمن هستند، دستگير شدند، و هر دو را در خانه اى 
زندانى نمودند، و در آن زندان را با گل گرفتند و بستند، 
بعد از دو هفته معلوم شد كه جاسوس   نيستند و بى 
گناهند. در را گشودند، ديدند قوى مرده، ولى ضعيف 
زنده مانده است، مردم در اين مورد تعجب نمودند كه 

چرا قوى مرده است؟!
مرد  اگر ضعيف مى  آنها گفت:  به  اى  فرزانه  طبيب 
بود كه  اين رو  از  بود، زيرا مرگ قوى  باعث تعجب 
غذايى  بى  طاقت  روز،  چهارده  اين  در  و  بود،  پرخور 
مطابق  بود،  خور  كم  ضعيف  آن  ولى  مرد،  و  نياورد 

عادت خود صبر كرد و سالمت ماند.

 تعميـر لـوازم گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

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

09151636052 

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

تجربه كنيد.    09158668002

يك شركت معتبر ساختمانى و  راه سازى به  يك 
نفر منشى  خانم با روابط  عمومى  باال نيازمند است.  

32313289 - 09105706375

به چند نفر خانم 
براى كار در سالن زيبايى نيازمنديم.
32450229 - 09397690128

كارشناس  فروش   خانم  عالقه مند
 به بازاريابى  تلفنى  نيازمنديم.

حقوق ثابت - پاداش - پورسانت
32341226 -09387460747

سرمايه از ما ، كارآفرينى ، اجرا از شما 
از متقاضيان دعوت مى شود مشخصات 

 شخصى ، تحصيلى و شغلى خود 
به همراه خالصه اى كوتاه از طرح يا كار 

خود را به آدرس ذيل
 ايميل نمايند.

researchgroupbirjand@gmail.com

به چند نفر بازارياب تلفنى و حضورى 
خانم و آقا براى كار تبليغات نيازمنديم.

32433548-09152651699

به يك نيروى منشى مسلط به كامپيوتر 
براى كار در شركت ساختمانى نيازمنديم.   

05632446218

فروش فورى امتياز آپارتمان كارگشا 
(بسيجيان) ميدان سفير اميد

09155614840

فروش فورى امتياز فاز 2 ارتش 
واريزى 32/600 ميليون

فى 34/5 ميليون  09151602659

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

فروش يك واحد آپارتمان واقع در مدرس خيابان 
عدالت 2 طبقه اول ، 150 متر زيربنا ، سند آزاد با تمام 

امكانات   09105468068 - 09155132616

فروش لوازم دست دوم رستوران 
09155616181

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى معلم با 10 سال سابقه و 

فروش تضمينى   09369352508

فروش باغ و زمين مزروعى بزرگ 
در روستاى سورگ (سر ناوه) 
همراه يك ساعت آب قنات 
به باالترين قيمت پيشنهادى

  09151604940 
09122433554

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

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

نمايندگى شركت سكو و نودر
انواع درب هاى ضد حريق ، ضد 

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

الليـك
عطر ، اُدكلن ، آرايشى 

معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

 يك شركت تبليغاتى به تعدادى بازارياب خانم و آقا 
با روابط عمومى باال ، يك نفر طراح فتوشاپ و يك نفر 

نيروى همكار براى كارگاه چاپ نيازمند است. 
32226589 - 09365403880 - 09155614450

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099
قابل توجه ادارات ، مدارس ، خوابگاه ها 

شستشوى پرده ، باز و بست رايگان
شستشوى مبل و صندلى ادارى 

شستشوى پتو
32445269

نصب بازى و تعويض ويندوز 09151641857- حسينى گازار
پذيرفته مى شود. 
حتى در محل كار شما

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

گالـرى اشـراف
  با طراحى هاى بى نظير 

 متفاوت و خاص با كليه امكانات به دليل 
تعويض شغل به فروش مى رسد. 

مدرس 1- داخل ميالن      
09109313400

كليه اجناس مغازه ظروف يك بار 
مصرف نايلكس ،انواع پالستيك 

دستمال كاغذى ، شوينده و بهداشتى 
به قيمت فاكتور به فروش مى رسد.

 09197359408

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

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

2200 ليتر          09379316676

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
جوشكارى سيار، نصب سايبان

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984
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اخبار ورزشى

قدس آنالين: شربت انجير و عسل براي بهبود درد گلو و بخصوص التهاب لوزه ها عالي است. سه عدد انجير را پوست گرفته و خرد کنيد. همراه با کمي آب 
و دو قاشق عسل گرم کنيد و در حين گرم شدن مواد را هم بزنيد. زماني که مخلوط يکنواختي به دست آمد، آن را در ظرف شيشه اي بريزيد. اين شربت را 
مي توانيد تا دو هفته در يخچال نگهداري کنيد. طي يک هفته اول در حالت ناشتا، هفته دوم ميان روز و هفته آخر پيش از خواب يک قاشق ميل کنيد.

شربت انجير و عسل براى بهبود التهاب لوزه ها 

 سالمت نكاتى كه ديابتى ها بايد بدانند

6
عادتى كه باعث چرب شدن 

كبد مى شود
 

خيلي  خوردن  آب  غذا،  با  همراه  شهرخبر:   
مي شود.  سوءهاضمه  باعث  و  است  مضر 

چربي  تجمع  و  چرب  کبد  بروز  علل  از  يکي 
غذاست.  از  بعد  آب  بالفاصله  کبد مصرف  در 
شدن  چرب  باعث  غذا  همراه  به  آب  خوردن 
کبد مي شود. در اين زمان بهتر است که افراد 

از آب گرم استفاده کنند و  براي رفع تشنگي 
مقداري عسل در آن بريزند که مي تواند بهتر 
تشنگي را برطرف کند. يکي از علل بروز کبد 
چرب و تجمع چربي در کبد مصرف بالفاصله 
بسيار  آب  اگر  مخصوصا  غذاست,  از  بعد  آب 
مي شود  مختل  غذا  هضم  که  چرا  باشد  سرد 

مي کند.  پيدا  کاهش  کارش  توانايي  کبد  و 
غذاهاي  از  بعد  سرد  آب  نوشيدن  همچنين 
به  حمام  از  بعد  و  شيريني ها  ترشي ها,  گرم, 

شدت مضر است.

چه كنيم سرطان نگيريم؟ 

دستگاه  که  افرادي  کلي  به طور  نيوز:  سالمت 
ابتال  ايمني ضعيف تري دارند بيشتر در معرض 
به سرطان قرار مي گيرند. بنابراين سرطان در دو 
رده سني اطفال و سنين باالي ۵۰ سال بيشتر 
از  از استرس که يکي  مشاهده مي شود. دوري 
ابتال به اکثر بيماري ها  عوامل شناخته شده در 
و  عروقي  قلبي  هاي  بيماري  ديابت،  جمله  از 
ساير ناخوشي هاست به عنوان مهم ترين عامل 
شده  شناخته  سرطان  به  ابتال  در  پيشگيري 
همان  يا  بدن  وزن  داشتن  نگه  متناسب  است. 
ابتال  از  بدن در جلوگيري  کاهش ذخاير چربي 
است.  برخوردار  بسياري  اهميت  از  سرطان  به 
استفاده از برخي داروها مثل داروهاي هورموني 
مانند داروهاي کاهنده قند خون و پيشگيري از 
بارداري، کورتون از جمله دگزامتازون و بتامتازون 

در پيشرفت و ابتال به سرطان موثر هستند.
فقدان ريز مغذي ها مانند ويتامين هاي A ( هويج، 
(سويا،   Eويتامين، و...)  اسفناج  کدو،  کره،  جگر، 
سيب زميني، زيتون و ... )، مواد ارگانيک يا طبيعي، 
سيليسيم(جو خام، فلفل سبز، خيار و جوانه حبوبات 
و ...) و روي، احتمال ابتال را زياد کرده زمينه را 
سينه،  بزرگ،  روده  سرطان هاي  پيشرفت  براي 

مي کند.  فراهم   ... و  پروستات  گوارش ،  دستگاه 
روغن هايي که در حرارت باال قرار مي گيرند به 
علت ايجاد کربن هاي آروماتيک مي توانند سرطان 
زا باشند. نيترات زياد سرطان مري و معده را افزايش 
مي دهد. چربي هاي اشباع را هم جدي بگيريد زيرا 
اين مواد اگر همراه با گوشت قرمز مصرف شوند 

سرطان روده بزرگ مي آورند. توصيه اي که اغلب 
پزشکان براي تمام رده هاي سني در هر شرايط و 
با هر جنسيتي دارند اين است که غذاي کم چرب 
و کم نمک، ميوه و سبزيجات تازه، امالح معدني، 

ويتامين ها و ... در جلوگيري از ابتال به سرطان 
نقش مهمي را ايفا مي کنند.

خوراكى هايى براى كاهش استرس 

قدس آنالين: پزشکان و متخصصان تغذيه اتفاق 

نظر دارند که «موز» بهترين ميوه ضد استرس 
است که   B و  A ويتامين از  موز سرشار  است. 
تعادل ناقل هاي عصبي مانند سروتونين را تسهيل 
مي کند و مانع ايجاد حاالت استرس مي شود. 

بهبود  براي  خوراکي  ترين  خوشمزه  همچنين 
وضعيت روحيه شکالت تيره است. البته بايد توجه 
داشت که شکالت تيره بدون شکر اضافي براي 

سالمت بدن مفيد خواهد بود. 

سالمت نكاتى كه ديابتى ها بايد بدانند

بدني  فعاليت  ديابت  به  مبتاليان  در  شهرخبر: 
متوسط هوازي (ايروبيک) به ميزان ١٥٠ دقيقه 
در هفته توصيه شده است افراد مبتال به ديابت 
نوع ١ در حين ورزش، بسته به سطح قند پالسما 
و ميزان انسولين در گردش در معرض بروز افت 
الزم  هاي  توصيه  هستند.  خون  قند  افزاش  يا 
براي ممانعت از افت يا افزايش قند خون هنگام 
ورزش در ديابت عبارتند از: کنترل قند خون قبل 
و بعد و هنگام ورزش، کنترل قند خون در ضمن 
ورزش و مصرف مواد قندي براي جلوگيري از 
افت قند خون، کاهش دوز انسولين قبل از ورزش 
و تزريق آن در محل هايي که در ورزش فعال 
تا ٢٤ ساعت پس  افزايش مصرف غذا  نيست، 
فعاليت  زمان  و مدت  برحسب شدت  از ورزش 
نوع  ديابت  در  که  داشت  توجه  بايد  ورزشي. 
دو، شيوع افت قند خون ناشي از ورزش کمتر 
است ولي ممکن است همراه مصرف انسولين و 

داروهاي محرک ترشح انسولين ديده شود.

ايستگاه سالمت

حوادث

كسب مدال برنز توسط ركاب زن استان

قهرماني  مسابقات  از  دوره  نخستين  در  فارس:   
دوچرخه سواري تريال کشور نمايندگان استان موفق به 
کسب مقام ششم تيمي شدند. اين مسابقات در دو رده 
سني جوانان و بزرگساالن و با حضور ٥٠ رکاب زن از ٢٠ 
استان کشور از ١٤ تا ١٦ شهريورماه جاري در مجموعه 
ورزشي آزادي تهران برگزار شد. از خراسان جنوبي ايمان 
کمالي راد در رده سني جوانان کالس ٢٠ و ٢٦ اينچ و 
در رده بزرگساالن نيز مهدي محبوب و علي اختر به 
سرپرستي محمد نجاري با برترين هاي کشور به رقابت 
پرداختند. در مرحله مقدماتي رده سني جوانان اين دوره از 
مسابقات ايمان کمالي راد از خراسان جنوبي قهرمان شد و 
راهي مرحله فينال مسابقات شد. در  مرحله مقدماتي رده 
سني بزرگساالن کالس ٢٦ اينچ علي اختر از خراسان 
جنوبي در جايگاه چهارم قرار گرفت و فيناليست شد. 
رکاب زن جوان خراسان جنوبي پس از صعود به مرحله 
فينال کالس ٢٠ اينچ اين دوره از مسابقات با کسب 
دوچرخه سواري  مسابقات  از  دوره  نخستين  برنز  مدال 
تريال کشور بر سکوي سوم ايستاد. علي اختر تنها نماينده 
بزرگسال استان در مرحله نهايي اين دوره از مسابقات به 
مصاف رقيبان ملي پوش خود رفت  موفق به کسب رتبه 
پنجم شد. تيم خراسان جنوبي نيز با کسب مدال برنز رده 
جوانان و رتبه پنجمي بزرگساالن در بين ٢٠ تيم حاضر 
تريال  دوچرخه سواري  مسابقات  از  دوره  نخستين  در 

کشور در جايگاه ششم قرار گرفت.

بانوان كاراته كار فردوس دو مدال در 
مسابقات قهرمانى كشور كسب كردند

 فارس:  در مسابقات کاراته کيوکوشين سبک يونيون 
قهرماني کشور، بانوان فردوسي خوش درخشيدند. اين 
مسابقات با حضور حدود ١٥٠ بانوي کاراته کار از سراسر 
برگزار شد و ورزشکاران در  تهران  به ميزباني  کشور 
رده هاي سني نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 
با يکديگر به رقابت پرداختند.در رده نونهاالن، ستايش 
يزدان پناه از فردوس با کسب مدال برنز بر سکوي سوم 
ايستاد. در رده سني بزرگساالن، سميرا پزنده در نهايت 
به گردن آويخت و در  را  نقره  با يک شکست مدال 

جايگاه نايب قهرماني ايستاد.

اولين حضور تيم پينگ پنگ جوانان 
استان در جمع هشت تيم برتر ايران   

 مسابقات قهرماني جوانان پسر که به ميزباني اصفهان 
آغاز شده است روز گذشته به اوج هيجان رسيد و چهار 
تيم پاياني اين رقابت ها مشخص شدند. در اين مسابقات 
٣٠ تيم به ميدان رفتند  که در نهايت تيم هاي کردستان، 
لرستان، البرز، مرکزي، مازندران، خراسان جنوبي، اصفهان 
و تهران به مرحله بعد صعود کردند. در پايان تيم هاي 
کردستان، البرز، مازندران و اصفهان با غلبه بر حريفان به 

جمع چهار تيم پاياني راه پيدا کردند.

سرهنگ قالبى عامل فروش
 تراول هاى جعلى 

نام  به  خود  معرفي  با  که  مردي  خبرنگاران:  باشگاه 
سرهنگ اقدام به فروش تراول هاي جعلي در شرق 
همراه  به  پليس  صوري  قرار  در  کرد،  مي  پايتخت 
گزارشات  دريافت  پي  در  شد.  دستگير  همدستانش 
مردمي مبني بر فعاليت يک باند جعل اسکناس،ماموران 
و  دادند  قرار  کار  دستور  در  را  موضوع  به  رسيدگي 
ضمن اينکه به محل اعزام شدند و سرهنگ قالبي 
را شناسايي و بازداشت کردند. در بازرسي از خودروي 
متهم تعداد ٢٥٠ قطعه تراول ٥٠٠ هزار ريالي به مبلغ 

١٢ ميليون و ٥٠٠ هزار ريال کشف شد.

تصاحب خانه با جعل سند 
توسط خالفكار معروف 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامي لرستان گفت: جاعل 
اسناد ۱۰ ميليارد ريالي در شهرستان خرم آباد دستگير 
اقدام  با  جاعل  فردي  کرد:  اظهار  قنبري،  شد.سردار 
سودجويانه با تنظيم قولنامه و جعل امضاي مالباخته يک 
باب منزل مسکوني را تصاحب کرد بود موضوع در دستور 
کار مأموران مبارزه با جعل و کالهبرداري پليس آگاهي 
استان قرار گرفت. فرمانده انتظامي لرستان عنوان کرد: 
تيم رسيدگي کننده پس از يک سري تحقيقات گسترده 
با جمع آوري مستندات کافي در اين رابطه جاعل را در 

شهرستان خرم آباد شناسايي و دستگير کردند.

جنازه اى كه دچار حادثه شد! 

باشگاه خبرنگاران : رئيس پليس راه استان يزد گفت: يک  
دستگاه خودروي آمبوالنس که با يک جنازه از زاهدان 
به سمت قم در حال حرکت بود در فاصله ٨٠ کيلومتري 
يزد واژگون شد. سرهنگ مظفري افزود: روز گذشته يک 
دستگاه خودروي آمبوالنس که با يک جنازه از مسير 
زاهدان عازم قم بود در فاصله ٨٠ کيلومتري يزد بر اثر 
خستگي و خواب آلودگي راننده واژگون شد. وي با اشاره 
به حضور ماموران در محل حادثه و انتقال راننده مجروح 
به مراکز درماني خاطرنشان کرد: افسر کارشناس پليس 
راه، علت اين حادثه را ناتواني راننده آمبوالنس در کنترل 
وسيله نقليه، ناشي از خستگي و خواب آلودگي اعالم کرد.

كابوس هاى وحشتناك مادرى
 كه 2 كودك خود را كشت!

عصرايران: زن ۳۳ ساله اي که در جنايتي هولناک ۲ فرزند 
 دختر و پسر خردسالش را پس از خوراندن قرص هاي 
خواب آور به قتل رسانده بود، هنگام بازسازي صحنه 
جنايت در حضور قاضي ويژه قتل عمد گفت: ديگر از 
اين وضعيت خسته شده بودم و نمي توانستم به تنهايي 
از آنان نگهداري کنم. وي گفت: سال ۸۹ وقتي همسرم 
فوت کرد مسئوليت نگهداري ۲ فرزند خردسالم را به عهده 
گرفتم و آنها را بزرگ کردم. من از نظر مالي مشکلي 
نداشتم، اما نمي دانم چرا دست به اين کار زدم و هم 
اکنون نيز کابوس هاي وحشتناک شبانه رهايم نمي کند.

اولياى دم، قاتل 25 ساله را بخشيدند 

گفت:  گلستان  استان  هاي  زندان  مديرکل  ايرنا: 
باعث  مقتول  يک  دم  اولياي  بزرگواري  و  گذشت 
از  اعدام  به  رهايي جوان ٢٥ ساله گرگاني محکوم 
اميني اظهار  چوبه دار و قصاص نفس شد. محمود 
به  زندان  در   ٩٠ سال  از  قتل  جرم  به  فردي  کرد: 
سر مي برد و با تالش اعضاي شوراي حل اختالف 
برادر  و  اولياي دم که يک خواهر  و کسب رضايت 
هستند، از قصاص نفس نجات پيدا کرد. وي اضافه 
کرد: اين زنداني در آبان سال ٩٠ مواد مخدر صنعتي 
شيشه مصرف نموده و با عموي خويش درگير شده 

بود که اين درگيري منجر به فوت عمو شد. 

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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بنگاه  قالب بتن         

توكـل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى   

 32313600  -  09151615069 جليلى

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   

09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 

پاتيــل 
غذاى لذيذ

با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

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

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

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج 
 از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و 

تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 
و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى 

شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 
حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                           مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
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برداشت ساالنه 35 تن سيب پاييزه از باغات خضرى
امديرعامل شركت سهامى زراعى خضرى گفت: ساالنه از باغات اين شركت ساالنه 35 تن سيب پاييزه برداشت مى شود. 
رمضانى، اظهار كرد: در غالب اين شركت تعاونى 50 هكتار باغ داريم كه در 20 هكتار از آن درخت سيب كاشت شده است. 
وى با اشاره به اينكه 10 هكتار سيب پاييزه و 10 هكتار ديگر سيب بهاره كاشت شده است، افزود: درختان سيب پاييزه سيب 

لبنانى هستند. وى يادآور شد: در زمان برداشت روزانه در اين اراضى 10 تا 15 نفر مشغول به كار هستند.

غبارروبى حرم مطهر شهداى باقريه(ع) 
بيرجند با حضور خبرنگاران و فعاالن رسانه 

گروه خبر- شب گذشته حرم مطهر شهداى باقريه(ع) 
اى  رسانه  فعاالن  و  خبرنگاران  حضور  با  بيرجند 
رسانه  بسيج  همت  به  كه  آيين  اين  شد.  غبارروبى 
خراسان جنوبى برگزار شد از ساعت 15:45 روز گذشته 
در فضايى آكنده از معنويت و با حضور ارادتمندان به 
خاندان عصمت و طهارت (ع) برگزار شد. مزار شهداى 
باقريه (ع) از امامزادگان شاخص بيرجند است كه هر 
اهل  مردم مشتاق  از  چهارشنبه شاهد سيل عظيمى 
مراسم،  پايان  در  است.  (ع)  طهارت  و  عصمت  بيت 
خبرنگاران استان از دارالشفاء امامزادگان باقريه (ع) كه 

در دست ساخت بود، بازديد كردند.

اختصاص 790 ميليارد ريال به ستاد اقامه نماز 

ايرنا- رئيس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبى گفت: 790 
ميليارد ريال در سال جارى اعتبار براى احيا و ترويج 
فرهنگ نماز به ستاد اقامه نماز استان اختصاص يافته 
است. حجت االسالم كميلى روز افزود: اين اعتبارات از 
محل اعتبارات ملى بوده و تاكنون هيچ اعتبار استانى 
داد:  ادامه  وى  است.  نيافته  اختصاص  ستاد  اين  به 
اين در صورتى است كه وزير كشور طبق آيين نامه 
استانداران  به  كشور  نماز  اقامه  شوراى  اى  ماده   17
اين ستاد  اعتبارات فرهنگى  از محل  ابالغ كرده كه 
به  ما  مكرر  درخواست  عليرغم  كه  دهند  پوشش  را 
استاندارى تاكنون اعتبارى با اين نهاد اختصاص نيافته 
است. كميلى از اجراى طرح ياوران نماز در خراسان 
هاى دوره  فراگيرى  براى  گفت:  و  داد  خبر   جنوبى 

آموزشى اين طرح 104 نفر از 18 تا 25 شهريور ماه به 
مشهد مقدس اعزام مى شوند.

مسابقات شهرستانى قرآن كريم 
جامعه ورزش و جوانان استان آغاز شد

ايرنا- معاون فرهنگى و امور جوانان اداره كل ورزش 
دومين  برگزارى  آغاز  از  جنوبى  خراسان  جوانان  و 
دوره مسابقات شهرستانى قرآن كريم جامعه ورزش 
و جوانان در استان خبر داد و گفت: تاكنون در مرحله 
افزود:  مهرور  اند.  كرده  نفر شركت  شهرستان 227 
در رشته هاى قرائت و حفظ بيشترين تعداد شركت 
اند.  كننده از شهرستان هاى بيرجند و درميان بوده 
وى با بيان اينكه مرحله داورى رشته هاى قرائت در 
شده  آغاز  اكنون  هم  تحقيق  و  ترتيل  هاى  بخش 
 31 تصاوير  فايل  ارسال  مهلت  آخرين  گفت:  است، 
آثار  توانند  مى  مندان  عالقه  كه  است  ماه  شهريور 
خود را به دبيرخانه ستاد واقع در اداره كل ورزش و 
جوانان و ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها ارسال 
در  اينترنتى  به صورت  كتبى  كنند. همچنين بخش 
31 شهريور ماه و ساير رشته هاى بخش شفاهى در 
نيمه اول مهرماه برگزار مى شود. وى افزود: مرحله 
نيمه  در  برتر  برگزيدگان  با حضور  مسابقات  استانى 

دوم مهرماه در مركز استان برگزار مى شود.

خريد تضمينى محصول پنبه استان 
در دستور كار قرار دارد

جنوبى  خراسان  روستايى  تعاون  سازمان  مدير  ايرنا- 
سال  در  كاران  پنبه  متعدد  دليل مشكالت  به  گفت: 
گذشته، خريد تضمينى محصول پنبه امسال در دستور 
كار قرار گرفته است. اسفنديارى افزود: سال گذشته 
واردات بى رويه پنبه و محلوج با قيمت پايين كشاورزان 
استان را با مشكل مواجه كرده بود و تمامى كارخانه 
هاى روغن كشى تعطيل شده كه علت تعطيلى اين 
كارخانه ها، واردات بى رويه روغن با قيمت ارزان تر 
بوده است. وى عنوان كرد: امسال براى افزايش قيمت 
پنبه و حل مشكالت پنبه كاران راهكارهايى از قبيل 
با نرخ پايين، كاهش تعرفه هاى  پرداخت تسهيالت 
وارداتى و خريد تضمينى پنبه به مركز ارسال شده است 
تومان  ميليارد  پيگيرى هاى صورت گرفته دو  با  كه 
از  پنبه  براى خريد  با كارمزد هفت درصد  تسهيالت 

كشاورزان استان پيش بينى شده است.

قطبى،  سكاندار اداره ورزش 
و جوانان قاينات شد

جوانان  و  ورزش  مديركل  سوى  از  حكمى  طى 
سرپرست  عنوان  به  قطبى  محسن  جنوبى  خراسان 
از  قاينات منصوب شد. پيش  اداره ورزش و جوانان 

اين داوود شرفى اين مسئوليت را بر عهده داشت.

اعالم برندگان مسابقه «آنالين استانى كتاب»

امام  تاريخي  «مناظرات  كتاب  آنالين  مسابقه  نتايج 
در  كه  ديگر»  مكاتب  و  مذاهب  پيروان  با  (ع)  رضا 
شد.  اعالم  بود،  شده  برگزار  جنوبى  خراسان  استان 
هاى  كتابخانه  كل  اداره  فرهنگى  امور  مسئول 
عمومى خراسان جنوبى گفت: در اين مسابقه كه در 
فضاى شبكه كتابخوانان حرفه اى برگزار شده بود، 
به  نفر   5 آنها،  بين  از  كه  كردند  شركت  نفر   137
عنوان نفرات برتر انتخاب شدند. دهقان افزود: زينب 
كدخدايى از فردوس، حسين اصلى از سرايان، زهره 
قاينات  از  ابراهيمى  زهره  گلشن،  از طبس  بيابانكى 
مسابقه  برتر  نفرات  بيرجند،  از  اصقولى  معصومه  و 

آنالين كتاب استان هستند. 

آغاز ثبت نام در آزمون ورودى دوره هاى 
آموزش فيلم سازى سينماى جوان   

متقاضيان ثبت نام در آزمون ورودى دوره هاى آموزش 
جوانان  سينماى  انجمن  7ماهه)  (دوره  فيلم سازى 
ايران ثبت نام كنند. معاون امور هنرى و سينمايى اداره 
كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان با اعالم اين خبر 
بيان كرد: با اعالم زمان بندى ثبت نام در اين آزمون، 
انجمن سينماى جوانان ايران دفتر بيرجند نيز همزمان 
كرد:  تصريح  زمزم  كند.  برگزار مى  با سراسر كشور 
دوره 7 ماهه آموزش فيلمسازى به صورت مهارتى و 
كارگاهى و با هدف آموزش عملى و پرورش نيروى 
فيلمساز فيلم كوتاه طراحى شده است. در اين دوره 
كوتاه مدت، به دروس اصلى و مهارت هاى مهم و 
مورد نياز در عرصه فيلمسازى پرداخته مى شود. وى 
 14 تا  آزمون  اين  در  شركت  متقاضيان  يادآورشد: 
مهرماه 94 فرصت خواهند داشت نسبت به ثبت نام در 
اين آزمون ورودى اقدام كنند. وى افزود: عالقه مندان 
به شركت در اين آزمون مى توانند به دفتر اين انجمن 
مراجعه و يا از سايت www.iycs.ir ديدن فرمايند 

و يا باشماره 32323326 تماس بگيرند.

كارشناس مذهبى و مشاور امور خانواده با تأكيد بر اينكه طالق 
براى  افسردگى عمومى جامعه مى  شود، گفت:  به  عاطفى منجر 
شيرين سازى زندگى بايد اصول محبت و احترام و آراستگى و 

تأمين نياز جنسى متقابل زوجين در خانواده ها رعايت شود.
در  نهاوندى  گيوى  امرا...  االسالم  حجت  شبستان،  گزارش  به 
همايش نشاط اسالمى و خانواده با موضوع شيرين سازى زندگى 
كرد:  اظهار  كشور،  در  طالق  افزون  روز  افزايش  به  اشاره  با 
متأسفانه بر اساس آمارها سال  گذشته در هر ساعت 19 طالق 
از هم جدا  در كشور ثبت شد يعنى 38 زن و شوهر در ساعت 

شدند چون در زندگى به آنان خوش نمى گذشته و اين آمار بسيار 
نگران كننده اى است. وى با بيان اينكه اين آمار فقط مربوط به 
آمارها  اين  به  بايد  افزود:  است،  ثبت شده  و  طالق هاى رسمى 
كرد  اضافه  را  (عاطفى)  خاموش  يا  زرد  وحشتناك  هاى  طالق 
كه همسران در كنار هم زندگى مى كنند اما سال ها است بدون 

مراجعه به دادگاه، صرفًا همديگر را تحمل مى كنند.

 درصدى از طالق عاطفى بر اكثر خانواده ها حاكم است

استاد حوزه و دانشگاه با تأكيد بر اينكه در اكثر خانواده ها درصدى 

معيارهاى  از  يكى  كرد:  تصريح  است،  حاكم  عاطفى  طالق  از 
و  لذت  ميزان  مى تواند  خانواده  در  طالق  درصد  اين  سنجش 
لحظه شمارى زوجين براى رفتن به خانه و كنار يكديگر باشد. وى 
با طرح اين پرسش كه آيا واقعًا اكنون اين گونه است، بيان كرد: 
امروز در برخى خانواده ها، مرد براى اينكه بعد از كار به خانواده 
برود عزا مى گيرد و يا زن مانند بيد مى لرزد كه همسرش به خانه 
بر گردد. به گفته وى در طالق عاطفى دل و روح همسران سال ها 
افسردگى  طالق  گونه  اين  نتيجه  و  شده  جدا  هم  از  كه  است 

عمومى و غمگين بودن جامعه است.

كمبود 300 كالس در مسكن مهر
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى 
با  همزمان  استان  در  درس  كالس   226 بهره بردارى  از 
هنوز  وجود  اين  با  گفت:  و  داد  خبر  تحصيلى  سال  آغاز 
كمبود 300 كالس درس در سايت هاى مسكن مهر وجود 
دارد. محمدرضا بيگى در گفتگو با مهر اظهار كرد: مهرماه 
امسال 27 پروژه عمرانى و تأسيسات گرمايشى مدارس در 
خراسان جنوبى با اعتبار 95 ميليارد ريال به بهره بردارى 
و  مقاوم سازى  پروژه   8 تعداد  اين  از  بابيان  مى رسد. وى 
بهسازى مدارس هستند، بيان كرد: اين پروژه ها با زيربناى 
چهار هزار و 819 متر و اعتبار دو ميليارد و 342 ميليون 

ريال همزمان با آغاز مدارس آماده بهره بردارى است.
زيربناى  با  احداث و تكميل مدارس  پروژه  افتتاح 4  وى 
دو هزار و 757 متر را از ديگر پروژه هاى آموزشى استان 
عنوان كرد و گفت: براى بهره بردارى از اين پروژه ها بالغ  

بر دو ميليارد و 738 ميليون تومان هزينه شده است.

مقاوم سازى4650 مترمربع فضاى آموزشى استان

بيكى اظهار كرد: همچنين همزمان با آغاز سال تحصيلى 11 
پروژه راه اندازى سيستم گرمايشى مركزى با زيربناى پنج هزار 
و 139 متر و اعتبار 583 ميليون ريال افتتاح مى شود. به گفته 

وى درمجموع در پروژه ها 226 كالس درس به بهره بردارى 
مى رسد كه از اين تعداد 134 كالس درس جديد و 92 مورد 
نيز داراى سيستم گرمايش مركزى خواهند بود. بيگى بابيان 

اينكه از ابتداى سال جارى نيز 52 پروژه عمرانى و گرمايش 
بيان  است،  رسيده  بهره بردارى  به  استان  مدارس  مركزى 
داشت: براى بهره بردارى از اين پروژه ها بالغ  بر 93 ميليارد 

ريال هزينه شده است.وى با اشاره به اينكه از اين تعداد چهار 
پروژه تخريب و بازسازى بوده است، عنوان كرد: اين پروژه ها 
با زيربناى سه هزار و 834 مترمربع و اعتبار دو ميليارد و 970 

ميليون تومان هفته دولت بهره بردارى شد.

بهره بردارى از 6 پروژه احداث، توسعه 
و تكميل از ابتداى امسال

مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس، بهره بردارى از 
و  ميليارد  اعتبار سه  با  تكميل  و  توسعه  احداث،  پروژه   6
كرد  هزينه  با  منظوره  چند  سالن   3 تومان،  ميليون   118
236 ميليون تومان، 2 خوابگاه با اعتبار يك ميليارد و 341 
بااعتبار  گرمايشى  تأسيسات  پروژه   34 و  تومان  ميليون 
يك ميليارد و 460 ميليون تومان را از ديگر اين پروژه ها 
پروژه  جارى  در سال  داد: همچنين  ادامه  بيگى  برشمرد. 
تخريب و بازسازى هنرستان ابوذر با اعتبار 19 ميليارد ريال 
كلنگ زنى شده است. وى به كمبود فضاى آموزشى در 
سايت هاى مسكن مهر اشاره كرد و گفت: در مجموع حدود 
425 كالس درس در سايت هاى مسكن مهر استان نياز 
بود كه تا مهرماه 134 كالس تحويل داده مى شود اما هنوز 

هم حدود 300 كالس ديگر در اين سايت ها نياز است.

در دهمين جشنواره تعاونى ها و كار آفرينان برتر خراسان 
استان  منتخب  تعاونى  اتحاديه  و  شركت   10 از  جنوبى، 
تجليل شد. به گزارش ايسنا، مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى استان، در اين جشنواره كه در باغ تاريخى اكبريه 
مسئوالن  نگاه هاى  تغيير  به  اشاره  با  برگزار شد،  بيرجند 
نسبت به فعاليت تعاونى ها، گفت: فضاى جامعه در حمايت 
و كمك به فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعى اين بخش 
فراهم است.  محمد سنجرى، ادامه داد: در اين ارتباط با 
ميان  نامه  تفاهم  تبادل  و  آموزشى  كارگاه هاى  برگزارى 
استانى  مسئوالن  با  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت 
جهت  در  تعاون  بخش  به  مسئوالن  نگاه  شهرستانى  و 
مثبت در حال تغيير است. وى از شكل گيرى ستاد عالى 
تعاون در استان ها خبر داد و افزود: بدنه دولت با بخش 
ايجاد  تحول  به  توجه  با  و  است  همگام  و  همراه  تعاون 
نيز  تعاون  اميد در بخش  شده در سياست خارجى روزنه 
رو به افزايش است. سنجرى با بيان اينكه سعى شد در 

دو سال گذشته نقاط ضعف شركت ها و اتحاديه تعاونى ها 
شناسايى و راهكارهاى الزم انديشيده شود، گفت: در اين 
مدت نارضايتى از شركت هاى تعاونى كاسته شده است و 

اختالف و شكايت ها در اتاق تعاون رسيدگى مى شود.
تعاونى ها  امور  واگذارى  و  تصدى گرى  كاهش  از  وى 
ايجاد  در  تعاون  بخش  كرد:  تصريح  و  داد  خبر  مردم  به 
اشتغال پايدار، افزايش ارزش افزوده، كاهش فقر و فاصله 
از  تعاون  داد:  ادامه  وى  است.  مؤثر  جامعه  در  طبقاتى 
بخش هاى اقتصادى توانمند جامعه است و آثار اين بخش 
در عرصه هاى مختلف خصوصًا در فعاليت هاى اجتماعى 

بيش از گذشته آشكار شده است.

بخش تعاون با وجود تأثيرگذارى در عرصه اقتصادى 
تاكنون جايگاه خود را در جامعه پيدا نكرده است

توانمندى ها  نمايشگاه  نخستين  در  كرد:  تأكيد  سنجرى 
قابليت هاى  از  بخشى  بيرجند،  در  استان  تعاون  بخش 

توليدى اقتصاد تعاون در معرض ديد همگان قرار گرفت. 
وى با اشاره به تمديد يك روزه نمايشگاه ياد شده در محل 
با  تعاون  بيرجند اظهار كرد: بخش  المللى  بين  نمايشگاه 
وجود تأثيرگذارى كه در عرصه اقتصادى و توسعه جامعه 

دارد، تاكنون جايگاه تعريف شده خود را پيدا نكرده است.
از خدمات  جامعه  آحاد  برخوردارى  به  سنجرى همچنين 
بخش تعاون اشاره كرد و از بى توجهى نسبت به گسترش 

فرهنگ كار جمعى در جامعه انتقاد كرد.

10 تعاونى برتر استان تجليل شدند

طالق عاطفى منجر به افسردگى عمومى جامعه مى شود

اعطاى 46 ميليارد تومان وام قرض الحسنه توسط بانك مهر اقتصاد در استان

لزوم فرهنگ سازى سپرده گذارى قرض الحسنه در جامعه
امام جمعه موقت بيرجند گفت: بايد مردم به سپرده گذارى 
قرض الحسنه ترغيب شوند و روحانيون براى فرهنگ سازى 
اين مهم بايد اقدام كنند. به گزارش فارس، حجت االسالم 
مهر  بانك  شعب  امور  رئيس  با  صميمى  ديدار  در  دلدار 
اسالمى  بانكدارى  با  ارتباط  در  جنوبى  خراسان  اقتصاد 
سطح  در  بانك  مسئوالن  اينكه  به  توجه  با  كرد:  اظهار 
آينده درخشانى پيش روى  كالن نيت خيرخواهانه دارند 
از آنجايى كه  اقتصاد است. وى تصريح كرد:  بانك مهر 
پول سرگردان در جامعه زياد است كه مى تواند در اختيار 

توسعه كشور قرار گيرد بايد بانك ها فضايى را ايجاد كنند 
تا مردم براى سپرده گذارى قرض الحسنه ترغيب شوند و 
اين امر زمينه اى براى پرداخت وام هاى قرض الحسنه به 
نيازمندان باشد. وى ادامه داد: روحانيون نيز در اين راستا 
بايد اين مهم را در جامعه فرهنگ سازى كنند تا مردم با 

اهميت قرض الحسنه آشنا شوند. 
دلدار با اشاره به اينكه پرداخت وام قرض الحسنه در بانك 
مهر اقتصاد مشهود است، خاطرنشان كرد: سرعت پرداخت 

تسهيالت نيز در اين بانك بسيار خوب است.

اقدامات مؤثر و خوبى در بانك مهر اقتصاد 
در راستاى تحقق بانكدارى اسالمى صورت گرفته

نيز  جنوبى  خراسان  اقتصاد  مهر  بانك  شعب  امور  رئيس 
بايد  بانكدارى اسالمى  به  اينكه براى رسيدن  به  با اشاره 
آحاد مردم همكارى كنند، گفت: از سال گذشته تاكنون 46 
ميليارد تومان وام قرض الحسنه توسط اين بانك پرداخت 
در  و خوبى  مؤثر  اقدامات  كرد:  اظهار  است. غالمى  شده 
اسالمى  بانكدارى  تحقق  راستاى  در  اقتصاد  مهر  بانك 

صورت گرفته است. وى ادامه داد: نظارت شديد بر عقود 
و  جزوه  و  كتاب  تدوين  انسانى،  نيروى  آموزش  بانكى، 
از  سپرده گذاران  به  قطعى  سود  با  الحساب  سود  پرداخت 
جمله اقداماتى است كه بانك مهر اقتصاد در راستاى تحقق 
بانكدارى اسالمى انجام داده است. وى با اشاره به اينكه در 
حال حاضر فاصله زيادى با بانكدارى اسالمى داريم، گفت: 
آحاد  به همكارى  نياز  بانكدارى اسالمى  به  براى رسيدن 
مردم وجود دارد و در اين راستا علما و روحانيون به طور 

ويژه مى توانند به تحقق اين مهم كمك كنند.

آگهى تغييرات شركت كشاورزى و دامپرورى حرير دشت "سهامى خاص"
 به شماره ثبت 708 و شناسه ملى 10360023873

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 93/11/3 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقاى احمدرضا احرارى به شماره ملى 5239670382 به سمت رئيس هيئت مديره و خانم شيرين الهيارى به شماره ملى 
0933917600 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم نسرين الهيارى به شماره ملى 0650160878 به سمت منشى هيئت 
مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- آقاى شهاب الدين احرارى به شماره ملى 5230055898 به عنوان مديرعامل 
شركت براى مدت دو سال انتخاب گرديد و كليه اوراق و اسناد تعهدآور و اوراق عادى شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى 

آقاى شهاب الدين احرارى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر است.
با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك 

شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى روستايى ابن حسام خوسف 
(نوبت دوم)

بدينوسيله به اطالع صاحبان سهام شركت تعاونى روستايى ابن حسام خوسف مى رساند: جلسه 
مجمع عمومى عادى ساليانه شركت شنبه 94/6/21 ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات 

اداره جهاد كشاورزى خوسف برگزار مى گردد.
 لذا از كليه اعضا دعوت مى شود شخصا يا وكالتا در جلسه مزبور حضور به هم رسانند.

هيئت مديرهاطالعات بيشتر با شماره هاى 09155616595- 05632473290 

آگهى تغييرات شركت كشاورزى و دامپرورى حرير دشت "سهامى خاص"
 به شماره ثبت 708 و شناسه ملى 10360023873

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 93/11/3 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقاى احمدرضا احرارى به شماره ملى 5239670382 و خانم شيرين الهيارى به شماره ملى 0933917600 و خانم نسرين 

الهيارى به شماره ملى 0650160878 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
2- آقاى محمود خزاعى به شماره ملى 0651806917 به عنوان بازرس اصلى و خانم آمنه ابطحى نيا به شماره ملى 0064485870 

به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.

3- روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.
با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب روزنامه كثيراالنتشار ، انتخاب بازرس، انتخاب مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 

الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

تعمير انواع لوازم گازسوز خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

اخبار كوتاه

بينى  پيش  كشاورزى:  جهاد  سازمان  رئيس   *
مى شود امسال 350 تن كنجد در خراسان جنوبى 

به ارزش 17.5 ميليارد ريال برداشت شود.
گذشته  ماه  پنج  در  بيرجند:  امداد  كميته  مدير   *
مبلغ 23 ميليارد و 290 ميليون ريال مستمرى به 

خانواده هاى تحت پوشش اين نهاد پرداخت شد.
* اولين جلسه كميته برگزارى هفته استاندارد در 

خراسان جنوبى انجام  شد.
* واحدهاى توليدى نمونه استان  مشخص و به 

سازمان ملى استاندارد ايران معرفى شدند.
* مدير كميته امداد سربيشه با حضور در منزل دو 
خانواده داراي بيمار صعب العالج  روستاهاي محروم 
و  درماني  وضع  جريان  در  نزديك  از  درح  بخش 
رفع  جهت  در  و  قرارگرفت  بيماران  اين  معيشتي 
مشكالت اين خانواده ها قول هاي مساعدي داد.  

اداره  رئيس  عباسى  تعاون،  هفته  مناسبت  به   *
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى قاينات 
به همراه كاركنان، خداشناس رئيس اداره بنياد شهيد 
و امور ايثارگران، زنگنه رئيس اداره تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى با حضور در منزل محمدنژاد هنرمند معلول 

صنايع دستى ديدار و گفتگو كردند.
* در آستانه شروع مدارس يك خير اقدام به اهداء 
ميليون  يك  ارزش  به  التحرير  لوازم  بسته   50

تومان در شهرستان  سرايان نمود.
توزيع كتب درسى در شهرستان هاى  نماينده   *
درسى  كتاب  تومان  326ميليون  وزيركوه:  قاين 

براى قاينات و زيركوه خريدارى شده است.
ارشاد:  كل  اداره  سينمايى  و  هنرى  امور  معاونت   * 
3 هنرمند خراسان جنوبى به مرحله پايانى جشنواره 

ملى هنرهاى تجسمى راه يافتند 
 * جشن بزرگ صنايع دستى، تعاون و همدلى كه به 
مناسبت هفته تعاون و دهمين سالگرد تاسيس شركت 
تعاونى جاجيم بافى هزار گل قهستان، با حضور مسئوالن 

شهرستان و استان در روستاى روم برگزار شد.
  * يكصد و يكمين نشست از سلسله نشست هاى 
و  كشور  عمومى  هاى  كتابخانه  نهاد  خوان  كتاب 
دومين نشست استان خراسان جنوبى 25 شهريور ماه 

سال جارى در قاين برگزار مى شود.

از گوشه و كنار استان



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

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو
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برداشت سيب _ دشت بياض خضرى      عكس : عبدىعكس روز 

حاج قاسم سليمانى، سنى هاى عراق 
را مجذوب جمهورى اسالمى ايران كرد

سنى  هاى  بخش  عالقه  از  عراقى  مسئول  يك 
سليمانى  قاسم  حاج  بواسطه  ايران  به  عراق  نشين 
خبر داد. وى افزود: معاون اول رئيس پارلمان عراق 
همچون  عراق  سنى نشين  مناطق  مردم  گذشته  در 
اما  بودند  متنفر  ايران  از  به شدت  تكريت  و  فلوجه 
وظيفه  انجام  براى  سليمانى  سردار  كه  زمانى  از 
مناطق  آن  مردم  شدند،  ما  كشور  وارد  مستشارى 
حجت االسالم  شدند.  ايران  مجذوب  شدت  به  نيز 
والمسلمين دكتر همام الحمودى گفت: مردم عراق 
آنقدر سردار سليمانى را دوست دارند كه در همه جاى 

كشور ما از ايشان سخن مى گويند. 
 

مشاور پادشاه عربستان : ايران پاى خود
 را از گليمش درازتر كرده است

گفت:  ايران  به  اشاره  با  عربستان  پادشاه  مشاور 
تهران در فكر احياى امپراتورى پارس است و سعى 
دارد به عراق و سوريه دست پيدا كرده و به مديترانه 
چشم  اروپا  و  مصر  به  ها  آن  نقطه،  آن  از  برسد، 
يك  اين  افزود:  سعودى  مقام  اين  دوخت.  خواهند 
تحقق  براى  ايران  متدهاى  و  ها  روش  است.  رويا 
اهدافش بى ثباتى منطقه است، اما آنها نمى توانند 
وى  كنند.  كنترل  را  اند  شده  آن  باعث  كه  ناامنى 
از گليمش در عراق و  را  ايران پاى خود  ادامه داد: 

سوريه درازتر كرده است.

راى گيرى براى تصويب قطعنامه عليه
 توافق هسته اى در روز جمعه 

هيل نوشت: انتظار مى رود كه مجلس نمايندگان آمريكا 
روز جمعه كه مصادف با سالگرد حمالت 11 سپتامبر 
ايران به راى بگذارد.  است، قطعنامه اى در رد توافق 
رئيس كميته قوانين مجلس آمريكا گفت كه احتماال تمام 

هفته در مجلس نمايندگان بحث، بحث ايران باشد.

اذعان پنتاگون به اشراف اطالعاتى ايران

اشراف  بر  تلويحى  طور  به  پنتاگون  مقام  يك 
بر  اسالمى  جمهورى  پاسداران  سپاه  اطالعاتى 
نيلگون خليج فارس  بيگانگان در آب هاى  تحركات 
مهر تأييد زد. وى كه آشنا به امور خاورميانه است، 
در  حاضر  آمريكا  دريايى  نيروى  ناوگان  گفت، 
و  جنگى  كشتى هاى  با  روز  هر  تقريبا  هرمز  تنگه 

هواپيماهاى ايرانى مواجه مى شود.

دركميسيون برجام اعضاى تيم 
مذاكره كننده فقط به فلك بسته نشدند  

عضو فراكسيون اصولگرايان رهروان واليت گفت: در 
كميسيون برجام اعضاى تيم مذاكره كننده فعلى فقط 
انتقاد  با  ايمن آبادى  جعفرزاده  نشدند.  بسته  فلك  به 
از نحوه عملكرد كميسيون ويژه بررسى برجام اظهار 
داشت: انصافاً تيم مذاكره كننده قبلى توان كافى براى 
پيش بردن مذاكرات چه به لحاظ فنى و چه به لحاظ 
قدرت ديپلماسى در اختيار نداشت كه البته اين موضوع 

ارتباطى به تالش صادقانه اين عزيزان ندارد.

نبويان : پاى 2 متن ديگر در مذاكرات در 
 ميان است كه از محتوايش بى اطالعيم 

نبويان عضو كميسيون ويژه بررسى برجام گفت: آنچه 
مورد بحث و توافق بين ايران و طرف غربى شده، 4 
متن است كه ما تنها 2 متن آن را در اختيار داريم و 
2 متن ديگر كه براى آمريكايى ها و آژانس محرمانه 
اعضاى  و  مجلس  نمايندگان  دسترس  در  است، 

كميسيون ويژه بررسى برجام نيست.

واكنش واليتى به انتقادات برجامى جليلى  

على اكبر واليتى با اشاره به اظهارات جليلى در كميسيون 
ويژه بررسى برجام در مجلس، گفت: اظهاراتى كه از 
بررسى هاى شخصى  نتيجه  ايشان مطرح شد،  سوى 
شده،  تشكيل  مجلس  در  كه  گروهى  هدف  و  است 

بررسى دقيق همين موضوع است. 

 ناطق، عضويت اصولگرايان را نپذيرفت

نورى  ناطق  درباره  اصولگرا  سياسى  فعال  كوهكن 
گفت: ايشان حضور در شوراى هماهنگى اصولگرايان 
را نپذيرفتند اما هر گاه ايشان بخواهند از حضور ايشان 
استقبال خواهيم كرد. وى درباره اختالفات بين جبهه 
پايدارى و الريجانى گفت : هر چند بنده از طرف آقاى 
را در  اما الريجانى  نمى توانم صحبت كنم  الريجانى 

مجموعه اصولگرايان تعريف مى كنم.

پاسخ بعيدى نژاد به ادعاى جليلى   
بعيدى نژاد، عضو تيم مذاكره كننده در واكنش  حميد 
فضاى  شدن  آماده  خصوص  در  جليلى  اظهارات  به 
مذاكرات قبل از تيم فعلى گفت : در عمان، مهم ترين 
عنصرى كه آمريكايى ها به عنوان يك تغيير بنيادين 
سياست قبلى مطرح كردند، اين بود كه حاضريم براى 
با  بپذيريم.  ايران  در  را  اورانيوم  اولين بار، غنى سازى 

اين اعالم بود كه مذاكره اصال شكل گرفت. 

نظر مطهرى در خصوص مثلثات انتخاباتى

مطهرى، نماينده تهران در خصوص انتخابات خبرگان 
و  يزدى»   – جنتى   – «مصباح  مثلث  دو   : گفت 
دو  هر  خمينى»  حسن  سيد   – روحانى   – «هاشمى 
را  خود  اول  مثلث  هستند.  متقى  و  دارند  حسن نيت 
اصولى تر مى داند و از روش هاى سخت گيرانه استفاده 
مى كند،  اما مثلث دوم ارتباط خوبى با نسل جوان پيدا 
كرده و تالش مى كند اصول را نيز حفظ كند. من در 

مجموع روش مثلث دوم را بيشتر مى پسندم.

درخواست جديد رحيمى از مهدى هاشمى

فارس نوشت : در جريان ديدار معاون اول احمدى نژاد و 
فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت در زندان اوين، 
رحيمى دو درخواست از هاشمى داشته است. درخواست 
بود.  بازنشستگى  به  مربوط  شد  اى  رسانه  كه  اول 
 درخواست دوم و جديد وى نيز كاهش موج رسانه اى 
بر عليه مرخصى رفتن وى بوده كه اشاره به نشريات 

تحت مديريت خانواده هاشمى داشته است.

جليلى: در برخى موارد توافق، تحقير نظام اتفاق افتاده    

جليلى در نشست كميسيون برجام با انتقاد از مذاكرات اخير 
اجرا شود  اول تحريم ها  آنها اصرار داشتند  : چرا كه  گفت 
بعد مسير گفت و گو دنبال شود اعالم كردند حاضر هستند 
مسائل  گفت:  جليلى  شوند.  معامله  و  گو  و  گفت  وارد  ما  با 
غيرمتعارف را در توافق پذيرفته ايم. وى همچنين مدعى شد 
كه در برخى موارد تحقير نظام اتفاق افتاده است. جليلى اضافه كرد: طبق توافق 

پذيرفته ايم كه ديگر هيچ وقت غنى سازى 20 درصد نداشته باشيم.

آيت ا... مكارم شيرازي: برجام نقاط قوت فراوان دارد
 

 آيت ا... ناصر مكارم شيرازي از مراجع تقليد با بيان اينكه 
نقاط قوت فراوان دارد، گفت: بحث، بررسي و گفت  برجام 
آميز،  دوستانه، محبت  به صورت  بايد  برجام  مورد  در  گو  و 
به  نه  و  به عنوان حل مشكل  منطقي و مستدل، همچنين 
برجام  افزود:  وي  باشد.  اهانت  و  مبارزه  معارضه،  عنوان 
اقدامي بوده است كه پيروزي محسوب مي شود و نبايد آن را فراموش كرد البته 

مسئله برجام نبايد سبب شود افراد در مقابل هم بايستند. 

رهبر انقالب در ديدار اقشار مردم : صهيونيست ها 25سال آينده را نمى بينند

سال 88 از حق الناس دفاع كرديم
با  انقالب  رهبر   ( اول  صفحه  از  ادامه   )
انتقاد شديد از كسانى كه سعى مى كنند 
فرشته  را  آمريكا  ابليِس  از  بدتر  چهره 
انقالبى  و  نجات جلوه دهند، گفتند: دين 
گرى به كنار، وفادارى به مصالح كشور و 
وجدان  و  عقل  كدام  مى شود؟  عقل چه 
اجازه مى دهد ما جنايتكارى مانند آمريكا 
را بزك كنيم و دوست و مورد اعتماد جلوه 
دهيم؟. ايشان با هشدار درباره سياستها و 
روشهاى نفوذ آمريكا افزودند: شيطانى را 
كه ملت از در بيرون كردند در صدد است 
از پنجره برگردد و ما نبايد اجازه اين كار را 
بدهيم. رهبر انقالب دشمنى آمريكايى ها 
را با ملّت ايران، پايان ناپذير خواندند و به 
عنوان نمونه خاطرنشان كردند: در همين 
توافقى كه هنوز  و  برجام  از  بعد  روزهاى 
سرنوشتش در ايران و آمريكا درست معلوم 
مشغول  كنگره  در  ها  آمريكايى  نيست، 
توطئه و طراحى مصوبه اى براى مشكل 

تراشى عليه ايران هستند. 

مذاكرات بهانه اى براى نفوذ

ايشان تالش آمريكايى ها براى مذاكره با 
ايران را بهانه اى براى نفوذ و تحميل خواسته 
هاى كاخ سفيد خواندند و تأكيد كردند: ما 
به داليل  آنهم  اى  قضيه هسته  در  فقط 

مشخص و اعالم شده اجازه مذاكره داديم 
كه بحمداهللا مذاكره كنندگان نيز در اين 
 عرصه خوب ظاهر شدند اما در زمينه هاى 

ديگر با آمريكا مذاكره اى نمى كنيم. 
از  كه  كسانى  از  انتقاد  با  ادامه  در  ايشان 
انتخاباتى  درصدد  قبل  نيم  و  سال  يك 

گفتند:  اند،  برآمده  كشور  فضاى  كردن 
اين موضوع به مصلحت كشور نيست، زيرا 
وقتى فضاى رقابت و تعارضات انتخاباتى 
حاشيه  به  اصلى  مسائل  شود،  مى   اصل 
مى رود و اين به نفع مردم و كشور نيست 
اما اكنون زمان طرح برخى نكات انتخاباتى 

فرا رسيده است. 

افزودند:  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
اقدامى  در  داخل  در  اى  عده  متأسفانه 
 غلط در سالمت انتخابات خدشه مى كنند 
و حتى از قبل از انتخابات از تقلب و دغدغه 
زنند.  مى  حرف  انتخابات  بودن   ناسالم 
ايشان در بحث مراقبت از سالمت انتخابات، 

به نقش قانونى و مؤثر شوراى نگهبان اشاره 
كردند و افزودند: از بزرگترين بركات شوراى 
نگهبان اين است كه مراقب هر گونه خطا و 
اشتباه است كه البته دستگاههاى ديگر هم 

در اين زمينه، فعال هستند.
معناى  به  را  مردم  رأى  انقالب،  رهبر   
واقعى كلمه «حق الناس» خواندند و تأكيد 

كردند: مراقبت از رأى هر ايرانى، «واجب 
شرعى و اسالمى» است و هيچ كس حق 
ندارد در اين امانت خيانت كند ضمن اينكه 
كامل  مظهر  نيز  مردم  آراى»   «نتيجه 
حق الناس است و همه بايد در مراقبت و 

دفاع از آن تالش كنند.
در  ايستادگى  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
اعالم  باطل  براى  اى  عده  اصرار  مقابل 
از  انتخابات 88 را نمونه اى  شدن نتيجه 
صيانت از نتايج آراى ملت و دفاع از حق 
الناس برشمردند و افزودند: 40 ميليون نفر 
نتيجه  آمدند،  ميدان  به  پرشور،  حضور  با 
از  بود ما بطور كامل  نيز هرچه  انتخابات 
همه  در  همچنانكه  كرديم،  مى  دفاع  آن 
انتخابات ديگر نيز پشت نتايج آراى ملت 
هرچه باشد مى ايستم و اجازه خدشه در 

آن را نمى دهم. 
 رهبر انقالب با اشاره به حرفهاى بى منطقى 
كه در باب انتخابات درباره وزارت كشور و 
شوراى نگهبان زده مى شود، تأكيد كردند: 
در  نظام  بيناى  چشم  نگهبان  شوراى 
انتخابات است و در همه دنيا، چنين نهادى 
دارد.  وجود  متفاوت  عناوين  و  ها  اسم  با 
ايشان افزودند: نظارت شوراى نگهبان در 
اين  و  است  مؤثر  و  استصوابى  انتخابات، 
نظارت بخشى از همان حق الناس است 

و بايد آن را رعايت و حفظ كرد. 

دانشگاه صنعتى بيرجند در نظر دارد بوفه هاى خود را با مشخصات ذيل :
1- بوفه مركزى دانشگاه به مساحت 23 مترمربع
2- بوفه خوابگاه خواهران به مساحت 9 مترمربع

با  قيمت پايه مزايده 7/725/000 (هفت ميليون و هفتصد و بيست و پنج هزار) ريال از طريق مزايده واگذار نمايد.
 الف) سپرده شركت در مزايده 4/000/000 (چهار ميليون) ريال كه بايد به حساب شماره 472339443 به نام حساب سپرده حسن انجام كار هزينه اى به نام دانشگاه صنعتى بيرجند 

نزد بانك تجارت شعبه مركزى بيرجند واريز و يا به صورت چك تضمين شده بانكى و يا ضمانت نامه بانكى طبق نمونه عمل بانك ها تهيه و تسليم شود.
ب) مهلت دريافت اسناد: از تاريخ درج آگهى تا پايان وقت ادارى شنبه 94/6/21 مى باشد

www.birjandut.ac.ir مراجعه نمايند  ج) براى دريافت اسناد مزايده به امور دانشجويى واقع در دانشگاه صنعتى بيرجند (بلوار صنعت و معدن) و يا به سايت دانشگاه به نشانى 
و همچنين از مكان هاى مربوطه در ساعات ادارى بازديد به عمل آورند.

د) آخرين مهلت تسليم پيشنهادها پايان وقت ادارى سه شنبه 94/6/31 مى باشد.
ه) تاريخ برگزارى مزايده چهارشنبه 94/07/01 ساعت 11 صبح در محل دفتر رياست دانشگاه مى باشد. 

ضمنا دانشگاه صنعتى بيرجند در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد

مزايده عمومى بوفه دوربين مداربسته 2 عدد 
 + 600tvl دوربين ديد در شب

 DVR
(4 كانال + HDMI + انتقال 

تصوير بدون اى پى استاتيك)
280/000            360/000

32341226 - 09197147874
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امالك و مستغالت

آپارتمان92متر، غفارى سند آزاد 
باالترين قيمت پيشنهادى 

با شرايط اقساط09153626412

فروش زمين مسكونى، زراعى و آب 
در حسين آباد سادات

09393269977

محوطه فروشى اميرآباد 820متر 
فاصله تاروستا  500متر 

95ميليون09014319339

معاوضه آپارتمان كويرتاير معصوميه 
با وياليى درهمين رنج قيمت 

سجادشهر،مفتح 09397489799

منزلى وياليى درحاجى آباد
 معاوضه با كاميونت
09335797638

آپارتمان بلوك 1 فاز3شهردارى 
حاشيه بلوار ميالد85متر 

فى كارشناسى 09151632577

واحدآپارتمان فاز فرهنگيان در حال 
ساخت ،انقالب با واريزى كامل 42م 

فى توافقى 09151632577

فروش امتياز مسكن مهر به قيمت 
پايين با دو ميليون واريزى فقط
 شش ميليون 09159646450

از منازل دوطبقه كويرتاير ، معصوميه، 
100 متر زيربنا زمين 230 سند آزاد 

فى: 135 م 09157552916

وياليى غفارى 46 
زمين250زيربنا،170متر 

فى: 530 م 09370762728

فروش تعويض منزل وياليى با توى 
شهرحاجى آباد 85 متر شيك كامل 

فى: 49 م 09157219311

فروش يك قطعه زمين كشاورزى 
متراژ800متر باموقعيت عالى مترى 

70هزار 09155610430 

فروش فورى300متر زمين
 حاجى آباد كنار خانه هاى بنياد

فى 30 م 09156047010

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

زيرقيمت فورى09353488494

فروش آپارتمان مسكن مهر 
تكميل درخوسف فى:توافقى 

09152654003

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

فروش يامعاوضه 
آپارتمان75مترى،فول 

امكانات،نرجس109157418930

فروش زمين ،250متر، خوسف،آب 
وبرق چهارديوارى شده 35مترساخته 
شده فى: توافقى 09158652765

خانه هاى بنياد مسكن شوكت آباد
 خاك گچ طبقه اول تعويض با 

ماشين131سفيد 09157407900

فروش ملك تجارى مسكونى 
روبرو ى رسالت 10 ،يا معاوضه 
با ملك مشهد 09154509414

فروش زمين 220متر ملكى در ظفر 
معاوضه با منزل تازه ساز و يا نقدى 

09151923723

منزل وياليى دو طبقه بنا 140متر 
زمين 75متر معصوميه فى 132م 

09151600337

فروش زمين مسكونى واگذارى
 بنياد روستاى دهنو، 206متر

فى22ميليون 09159595424

معاوضه منزل 162مترى تازه ساز 
تمام اسكلت درحسين آبادسادات 

باواحد مهر 09158650989

فروشى امتياز مسكن كويرتاير 
با واريزى15 ميليون

 فى: 30 م  09159646039

خانه هاى بنيادمسكن شوكت آباد 
طبقه اول باتمام امكانات

 فى توافقى09157556300

فروش واحد آپارتمان ،سجادشهر 
خيابان هاجر شرقى

 با كليه امكانات09380508434 

يك واحد آپارتمان حدود110متر 
زيربنا در دو واحد، دولت31فاز ارتش 

فى: كارشناسى09157566606

فروش آپارتمان 105 متر طبقه سوم 
مجتمع شش واحدى انبارى كابينت ام 

دى اف دوخواب 09157235956

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

منزل وياليى دستگرددوطبقه 
250مترزيربناامتيازات مجزاوتجهيزات 

فى توافقى 09152040225

امتياز آپارتمان فروشى، خيابان
 شهيد ناصرى فاز2ارتش واريزى30م 

فى توافقى 09353242617
 

باغ 1250متر حاشيه جاده سورگ 
بدون آب 80نهال سه ساله فى: 35م 
يامعاو ضه باخودرو 09151600337

فروش آپارتمان ازشترداران 
خوسف يامعاوضه باماشين 

ياامتيازدرشهر9159617233

فروش2قطعه زمين120مترى 
بسيجيان ،دشت على آباديامعاوضه 

باماشين9159617233

فروش منزل ،معصوميه پايين ،2طبقه 
105مترزمين 140 متربنا  فى 140م 
يامعاوضه درشهر 09158641723

منزل فروشى بافت قديم 
حاجى آباد بامتراژ200 متربا 

آب،برق،گاز،تلفن 09159644565

منزل وياليى ،مهرشهر،160متر 
معاوضه با ماشين يا زمين سند دار
فى: كارشناسى 09366132466 

12ساعت آب با9هكتار زمين 
كشاورزى مدار،روستاى اصغريه 
فى:216م 09157230654 

فروش ساختمان با3مغازه 
و2واحدمسكونى درنهبندان معاوضه 
باملك دربيرجند09393631326

فروش يا معاوضه مسكن مهر گروهى 
طبقه همكف تازه تحويل داده شده 
38ميليون مهرشهر 09155613019

مسكن مهر،مهرشهرآماده تحويل 
75متر33ميليون،معاوضه باخودرو 

تا13ميليون09128639016

فروش واحد مسكونى در خوسف 
زير بنا 100مترآب وبرق وگاز وصل 

فى45 م 09155622327

فروش فورى باغ در بند امير شاه 
با مجوز ساخت و آب نزديك هتل 

كوهستان 09015375223

فروش باغ 600 مترى
 جنب هتل كوهستان

09151601164 

فروش زمين ،حاجى آباد 
ابعاد5/9*5/17 .درحال پيشرفت
فى: توافقى 09159627498

فروش زمين مشاع 80متر15 م نقد 
و الباقى هر سال ده مليون بمدت 
دوسال جمعا 35م09373138466

زمين حاشيه دستگردباخودرو
خارجى يا آپارتمان معاوضه

09378595339

منزل دوطبقه اميرآبادسه واحد 
معاوضه باخودرووملك ديگر

09155626432

بهترين موقعيت شرايط بسيار 
آسان آپارتمان105متر طبقه سوم 

09157235956

فروش ومعاوضه 2قطعه زمين تجارى 
60مترى كنارهم سند ششدانگ 
صيادشيرازى 09151611657

آپارتمان 75 مترى دوخوابه 
مهرشهر25م وام فى 33م معاوضه 
با ماشين سبك 09159658433

معاوضه آپارتمان كوير تاير معصوميه 
با وياليى با همين قيمت سجادشهر 
مفتح. فقط پيامك 09397489799

فروش6 ساعت آب كشا وزى 
بازمين 50 ماژان روستاى مرآباد 

09151642279

220متر زمين مزروعى مشاع نرسيده 
به فلكه صدا سيما ،آينده دار فقط 

22ميليون 09153623271

4000 متر كارگاهى-تجارى مجاور 
بزرگترين هايپر ماركت شرق كشور 

09154030029

فروش فورى 4000مترزمين بايگ 
ساعت آب درسيوجانفى: 35م 

معاوضه باماشين 09370795346

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

واحد آپارتمان ،64متر ،سند 6 دانگ
مجموعه 6 واحدى، 1000متر
فى 140م  09155178893

واحد آپارتمان ،110متر زيربنا  
دولت31فاز ارتش به فى: كارشناسى 

طبقه اول 09157566606

آپارتمان فروشى,75مترى,معصوميه 
خ شهيدشهاب فاز2بنياديامعاوضه

09114182128

آپارتمان بلوك 1 فاز3شهردارى 
حاشيه بلوار ميالد85متر

 فى كارشناسى 09151632577

معاوضه ملك كلنگى،360 متر،توحيد 
با وياليى كوچكتر در محدوده معلم و 

مدرس و توحيد 09155612382

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

يك واحدزيرزمين 130مترزيربنا 
سجادشهر رهن و اجاره 

داده ميشود. 09157230669

منزل دوخواب، طبقه اول 1 م رهن و 
220 اجاره ودوباب مغازه14و28مترى 

17شهريور 09158619838

مغازه تجارى 30 مترتميز
خيابان پاسداران په اجاره داده
 مى شود09378672064

زيرزمين ، سجادشهر سرويس كامل 
داراى آب برق گاز تلفن يك مليون 
پيش 170اجاره 09157914459

اجاره منزل دربست بزرگ حاشيه 
امام موسى صدررهن كامل30م

09155615043

خيابان15خرداديك منزل 
با370مترزيربنا به رهن و اجاره 
داده مى شود 09153621018

زيرزمين درسجاد15
يك م رهن و160 اجاره

09159617233

اجاره يك دربند مغازه بزرگ ، خ 
نيروى هواى 5 سر دونبش تمام 
كاشى وسراميك 09151632141

دو باب مغازه به متراژ 50و70متر 
توحيدبه اجاره داده ميشود   

09158670057

منزل وياليى ، طبقه دربست رهن 
و اجاره داده مى شودتقاطع خيابان 

15خرداد 09379997586

يك باب مغازه واقع دربلوارغدير
براى اجاره داريم

09153633509 

سوئيت براى اجاره درمحدوده 
دانشگاه آزاد داريم
09153633509 

يك اتااق حدود18متروآشپزخانه 12 
متراجاره دادميشودمطهرى 9اجاره 

صدپيش 500 09156665979

آپارتمان اجاره اى معلم 30 
فى 550 با 1500 رهن

09153625171

واحديك خواب ارزان ومناسب اجاره 
اميرابادتازه ساز يارهن كامل

09155626432

لوازم منزل

فرش خشتى سه مترى 2 م
نقد. فقط خريدار زنگ بزند 

09152651312

فروش ال اى دى ال جى
 47 اينچ نو

 09151601774 

فروش 3 تخته فرش 9 مترى 
استفاده نشده رنگ گردويى 
فى: 900    09128188113

ماشين ظرفشويى مجيك 
روميزى شش نفره نو 

فروشى09384487696 

توستربرقى سايا- چرخ گوشت 
ناسيونال- پلوپز8نفره پارس خزر 
بخارشو-پنكه سانى09157031210

فروش لوازم كودك باقيمت 
باورنكردنى كمد بچه 180000ت 
كالسكه40000ت 09157031210

دودست مبل 7 نفره درحدنو ويه 
ميزتلوزيون ال سى دى وكمدبچه 
درحدنوفروشى 09159610871

يخچال 12 فوت جنرال استيل
سالم و تميز فى: 250 هزار تومان

09395246334

متفرقه

فروش يامعاوضه رينگ و الستيك
 اسپرت حرفه اى16 بامعمولى
15سمندى09158667090

يك عد چرخ راسته دوز كم كار
 (در حد نو)فروشى فى 700

09362355766

فروش تعدادى كت و شلوار و شلوار و 
پيراهن مردانه با ويترين مغازه

09158635993

    كليه لوازم مغازه ساندويچى يكجا و 
با قيمت مناسب به فروش ميرسد 

09155611248

يك جفت الستيك پژو 
60درصدفروشى

 09157253070 

يه جفت الستيك پاترول 
نكسون كره نو فروشى

09151606610

واگذارى آژانس
3ميليون

 09151604815

فروش پرينتر حرارتى 8سانتى
فيش پرينتر

 09155615003

فروش جك پاركينگى بادوسال 
گارانتى و4عددريموت كنترل

 09159644203  

به تخت يخچال ميزصندلى وسايل 
آشپزخانه فر و...بصورت نقدوقسط 
فورا نيازمنديم09379592973

به يك نانوايى به صورت اجاره اى 
يافروشى نيازمنديم
09158529895

سوپر ماركت با درآمد عالى بفروش 
ميرسد فقط خريدار زنگ بزند

09156660560

ترانس جوش350آمپرقديمى 
سالم250تومان،دوعدد درب چوبى 

قديمى09157418930

سوپرماركت باموقعيت خوب به 
دليل تغييرشغل بفروش مى رسد 

09158652765

خريدارم؛انواع كپسول گاز11كيلوى 
درب وپنجره وآهن آالت دست 

دوم09157418930

سالن زيبايى با كليه وسايل و جواز 
كار واگذار ميگردد

 09158672140 

خريدار بازكول سالم 
دويست كيلويى هستم.

09151632663

پروانه كسب با 9سال اعتبار
 واگذار مى شود 2ميليون 

09155621955

فروش سپرجلوهاچ بك وچراغ 
جلواسپرت پرايد درحدنوفى توافقى 

09150972254

فروش سامسونگ اس ترى 
 با كيف فابريك تميز. فى 480 

09351444398

خريدارتعدادى
 قفسه فلزى هستيم
09159617587 

فروش انواع لوازم الكتريكى و 
روشنايى ساختمان
09158643891

150مترقالب كروميت
 به فروش ميرسد,فى توافقى

09151636858 

واگذارى آژانس بااعتبارپروانه 5 
سال داراى پاركينگ اختصاصى و 
چهارخط تلفن 09375376960

دوربين سونى اچ20 اصل ژاپن عكس
 و فيلمبردارى درحدآكبند400تومان

09151639348

يك دستگاه موتورجوش موزا با 
روشنايى برق فروشى يا تعويض با 

ماشين پرايد 09155615786

فروش فيش حج عمره اولويت 
317قيمت توافقى
09153615135

ترانس جوش350آمپرقديمى
كم كار وسالم250تومان 

09157418930

فروش كليه اجناس مغازه 
ظروف يكبارمصرف ب قيمت 

فاكتور09197359408

فروش استثنائى جك پاركينگى 
بادوسال گارانتى و4عددريموت 

كنترل  09159644203 

يكعدد كريربچه قرمز بسيار 
تميزويك جفت باند مارشال ،قيمت 

75000تومان 09156692246

راديوضبط3ديسك تصويرى،امپلى 
فايرسامسونگ-جاروشارژى 
مولينكس09153638963

فروش سوپر ماركت ، حاجى آباد 
با كل امكانات .باشش سال سابقه 

كارموقعيت عالى 09393054255 

فروش چند توپ فنس
 مستعمل

 09153636671 

دوربين كوچك پاناسونيك كار كرده 
با تجهيزات فى 150000تومان 

09157579794

سوپرماركت باموقعيت خوب به 
دليل تغييرشغل بفروش مى رسد 

09158652765

فروش لوازم سه فاز
 كارواش فقط 3 م
09376686293 

فروش دوعددفيش حج عمره
فى:  توافقى

09153615135

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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رايانه و همراه

فروش سامسونگ اس ترى تك سيم 
با كيف فابريك تميز. فى 460 - 

09151603734

جوياى كار

جوانى 20 ساله با خودروى پرايد
 دو گانه آماده همكارى با سرويس 

هاى مدارس09302474934

به يك نفر ترجيحا مجرد 
جهت كار در منزل 

نيازمنديم09151638475

به يك شاگرد خياط
 همراه با آموزش نيازمنديم.

09158605255

جوانى 28 ساله داراى گواهينامه 
رانندگى پايه 2-كارت سالمت آماده 

همكارى 09159625325

جوانى 30 ساله با خودرو ال90 
آماده همكارى با اورگانهاى دولتى و 

خصوصى 09157976748

جوانى 24ساله ليسانس 
مددكارى,گواهينامه خودرو آماده 

همكارى 09159657295

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم 

09157217084

جوانى 27ساله مسلط به سخت 
افزارونرم افزاركامپيوترباسابقه كار

09159648872

تعدادى راننده با خودرو ترجيحا مدل 
باال جهت كار در آژانس با زنگ خور 

باال نيازمنديم 09365613536

خودرو پرايد

فروشىپرايدمدل76رنگ سفيدبيمه 
12ماه كامل بسيارتميزفى: 7/500 
نقدالباقىطىدوماه09151638892 

پرايد نقره اى86 چهارالستيك نو 
دوگانه دستى يك گلگير رنگ

 10ماه بيمه 09365010637 

فروش هاچ بك 87 مشكى بدون 
رنگ هيدروليك يا معاوضه با 
صندوقدار 09152695422 

پرايد مدل نقره اى 
مدل 87 فروشى 
 09362458510

فروش يامعاوضه پرايدمدل 77
رنگ بنفش فنى سالم 

 09155629567

خريدار پرايد سفيد
 تميز خانگى تا8م

 09398771500 

فروش و معاوضه يك دستگاه 
پرايدمشكى دوگانه مدل84 

 09154947250

فروش هاچ بك 88هيدروليك سفيد 
بيمه تا1/95رنگ دارد فى12/700

09391646003

خريدارپرايد132دوگانه
مدل88تا91 نقدا هستم

09136493016 

پرايدمدل76رنگ سفيدبيمه 12ماه 
كامل فى:7ميليون پنج ميليون 
نقدالباقىچك09151638892 

فروش هاچ بك 87مشكى فاقد 
رنگ باصندوقدارمعاوضه ميشود 

 09157213351

خريدار پرايد سفيد85-84 
يك يا دو تكه رنگ تميز باشد 

 09398771500

پرايد سفيد مدل 85، تخفيف بيمه
 8 سال، خانگى و بسيار تميز،

 فى 11,100 م 09158619092

پرايد نقره اى مدل 89 .بيمه
 يكسال تخفيف بيمه 5 سال
 فى توافقى 09365819093

پرايد مدل 77 دوودى رنگ دارد 10 
ماه بيمه الستيك جلو نو .فى 5300 

 09017866588

پرايد89سفيد دوگانه كارخانه
سنددست اول

 09157220815

فروش پرايدسبزيشمى،مدل8
1،بيمه9ماه،تخفيف5سال،فى 

توافقى09158619941

پرايدسفيد86بدون رنگ فوق العاده 
تميز,بيمه يك سال كامل8سال 

تخفيف,فى توافقى 09370228230

پرايدهاچ بك سفيد 88 هيدروليك 
يك گلگيررنگ سالم بيمه 95/2 

09153620903

خريدار پرايد تميز لطفا فروشنده 
واقعى تماس بگيرد
 09359057779 

خودرو پژو 

پژ وپارس tu5 خشك، سفيد نقد 
اقساط 20 م و 18/500 دو ماهه با 

چك معتبر  09154977009

پژو پارس مدل 90 نقره اى بدون رنگ 
نقد - اقساط 15 م نقدى و 12 م سه 
ماهه با چك معتبر  09354804760

پژو پارس خشك tu5سفيد
تحويل مرداد فى توافقى

09151608039

پژو پارس، tu5 سفيدريا، خشك 
تحويلى مرداد فى : توافقى

09105090146

پژو405مدل83دوگانهCNG بيمه 
كامل تخفيف كامل فى توافقى. 

09192111678

فروشى آردى سفيد مدل 85 
بيمه 10ماه تخفيف4سال

 فى:8/500 م09128188113

فروشى آردى سفيد دور رنگ مدل 
85 بسيارتميز و سالم فى هشت 

ميليون 09128188113

فروش فورى پژو روأ مدل88يكسال 
بيمه 5حلقه الستيك نو رنگ نقره اى 

كاركرد70هزار 09384013217

خودرو متفرقه

پى كى مدل85اتاق جديد بيمه تا 
برج1،دزدگير،2تيكه رنگ فى:8م 

09355571508

موتور هاتف فروشى مدل 94 بابيمه 
فى 2ميليون و350هزار تومان 

 09157248388

فروش ياماها 125 
سوپر رنگ آبى فى180تومان 

09365463871

 پى كى نوك مدادى.بدون رنگ.بيمه 
تا برج9.الستيك جلو 70در صد.عقب 
40درصدفى: توافقى 09158605069 

فروش وانت پيكان90كفى واتاق 
بدون رنگ سالم فى توافقى 

 09157213351

2عدد دوچرخه 24و26جى 
تى كمك دار سالم.فى توافقى 

09011619717

 موتورهندا 150شباب مدل94/4 
درحد خشك فى 2600م يامعاوضه 

باموتورآپاچى 09157556457
 

فروشى دوو سيلو تميز و دوو ريسر 
مدل93 تميز در بيرجند

09304033880

تيبا 2 سفيد 18تا كار يك بيمه 
كامل بسيار تميز تومان قابل معاوضه 

با پارس 09384548785

فروش5متورهندا.بسيارتميزمدل89، 
پنج.دنده تعويض باماشين.پرايد 

09158632804

پيكان 76فنى عالى تميز رينگ 
اسپرت فى4700تخفيف داده ميشه 

09364566967

فروش تريل 200فوق العاده تمييز 
مدل 89بيمه 10ماه جفت ديسك 

فى 2300م 09153623594

فروش دوو ريسر مدل 92 رنگ
 نوك مدادى 12سال تخفيف
 فى: 5700م9159639378

فروش هندا125مدل88بيمه برج 
8مدارك كامل الستيك نو4دنده 
فى860 تومان 09395618105

كاميون كاويان 106 ،سرمه اى، مدل 
87 بدون رنگ،بيمه11ماه كامل،

 فى توافقى09159621549

موتورسيكلت مدل90سوپرايرانا 
بدون بيمه بفروش ميرسد.

فى1/100م 09371699331

كمپرس نيسان سالم باوسايل جانبى 
فى توافقى زيرقيمت
09156659228

فروش پيكى مدل 81،نوك مدادى.
بدون رنگ.بيمه يكسال.تخفيف 12 
سال.فى5500م،,09156635096

فروش پيكى مدل 81،نوك مدادى.
بدون رنگ.بيمه يكسال.تخفيف 12 
سال.فى5500م،,09159625601

هندا125مدل88بيمه برج8مدارك 
كامل4دنده الستيك نو فنى عالى 
تميز فى 850 09395618105

موتور تريل كره اى 4سوپاپ 
مدل 88  ،2سال خوابيده 

فنى بابيمه فى:3م 0915604919


