
گره در سرنوشت روان آب ها
مهلت ثبت نام آزمون استخدامى دولت

آزمون  گفت:  سنجش  سازمان  رئيس  عالى  مشاور 
فراگير  مشترك  استخدامى  تخصصى  و  عمومى 
دستگاه هاى اجرايى توسط سازمان سنجش روز جمعه 
اول خرداد 94 برگزار خواهد شد. به گزارش جهان، 
توكلى گفت: ثبت نام براى شركت در آزمون عمومى 
فراگير دستگاه هاى  استخدامى مشترك  و تخصصى 
اجرايى كشور از دوشنبه دهم فروردين 94 از طريق 
آغاز شده و در روز  اينترنتى سازمان سنجش  شبكه 

دوشنبه 17 فروردين 94 به پايان مى رسد. 

افت نرخ دالر و سكه در بازار آزاد 

نرخ  گذشته  روز  سكه  و  ارز  بازار  صرافان  ايرنا:   
 11 به  نسبت  افت  تومان   62 با  را  آمريكا  دالر  هر 
فروردين ماه سال جارى سه هزار و 257 تومان و هر 
قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح جديد را با يكهزار 
هزار   935 يادشده  زمان  به  نسبت  كاهش  تومان 

تومان تعيين كردند.

احتمال افزايش 10درصدى
 بيمه شخص ثالث

كامل،  ديه  نرخ  درصدى   10 افزايش  پى  در  مهر: 
اى  جلسه  ايران  گران  بيمه  سنديكاى  اعضاى 
را برگزار كرد تا امكان افزايش 10 درصدى نرخ بيمه 
شخص ثالث در سال جارى را مورد بررسى قرار دهد، 

اما اين جلسه منجر به تصميم گيرى نهايى نشد. 

بازار خودرو در انتظار ريزش قيمت ها

پايان  از  پس  كارى  روز  اولين  در  ايسنا،  گزارش  به 
تعطيالت نوروزى فعاالن بازار خودرو مى گويند كه قيمت 
كاهش  ارز،  نرخ  كاهش  تاثير  تحت  محصوالت  اين 
خواهد يافت.آنها معتقدند قيمت تمام شده خودروهاى 

داخلى نيز تا پايان سال تثبيت يا حتى كاهش مى يابد.

به گفته وزير آموزش و پرورش بر اساس احكام جديد، دريافتى معلمان از 160 تا600 هزار تومان افزايش مى يابد 
و 14 درصد افزايش حقوق كاركنان نيز به آن اضافه مى شود.على اصغر فانى از صدور احكام رتبه بندى معلمان از 
اول مهر خبر داد و  افزود: بر اين اساس معلمان به رتبه هاى پايه ارشد ، خبره و عالى تقسيم مى شوند.  (ادامه در صفحه 2) 

جزئيات افزايش حقوق معلمان در سال جديد
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جزايرى : 
 امور دفاعى هرگز قابل مذاكره نيست 

معاون ستاد كل نيروهاى مسلح در واكنش به برخى تهديدات و 
زياده خواهى هاى رژيم هاى سلطه گفت: امور دفاعى ايران هرگز 
قابل مذاكره نمى باشد...

محفل بهارى شاعران و نويسندگان 
خراسان جنوبى 
طبق سنوات 4 دوره گذشته دهم فروردين ماه امسال پنجمين 
گردهمايى شاعران و نويسندگان استان خراسان جنوبى از سراسر 
كشور برگزار شد...

يكشنبه 16  فروردين 1394      15 جمادى الثانى  1436      5 آوريل  2015        سال هجدهم         شماره  3187          200 تومان

حضور 500 جهادگر در 37 روستاى محروم استان / 7 

صفحه 3

آموزشگاه آزاد

 صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 
روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار

    به مناسبت  اولين سالگرد درگذشت مرحوم مغفور

شادروان كرباليى 
محمد حسين كيوان شكوه

" بازنشسته جهاد كشاورزى"

جلسه  بزرگداشتي امروز  يكشنبه 94/1/16
 از ساعت 16  الى 17 

در محل مسجد جامع توحيد 
برگزار مي شود 

حضور شما سروران گرامي در اين جلسه موجب 
شادي روح آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان 

خواهد  بود.

خانواده هاى: كيوان شكوه - آرشى

پدر بگذشـت سـالى از فراغت    
غــمت با ما بمانــد تا قـيامت 

اگرچه سايه ات رفت از سر ما    
غمت سايه فكنـــده بر دل ما

مشيت الهى بر اين قرار گرفت كه عزيزمان 

مرحومه مغفوره 
حاجيه سكينه سبزوارى

 از اين ديار فانى به ديار باقى بشتابد. بى شك غم از دست دادن 
گرم و حضور  تسليت  همدردى،  ابراز  ليكن  فرساست.  طاقت  و  هميشه سخت  عزيزان 

 و صميمانه دوستان ، آشنايان و بستگان در مراسم تشييع و تدفين ، ترحيم
 و مراسم چهلمين روز درگذشت آن مرحومه باعث تسلى دل غمديدگان شد. 

از همه دوستان عزيزى كه بذل محبت  به حكم ادب و قدردانى  وظيفه خود مى دانيم 
فرموده و از طريق ارسال پيام تسليت ، تلفن ، چاپ در جرايد ، اهداى تاج گل ، تابلو 

و پالكارد و حضور در مراسم ابراز همدردى و محبت نمودند 
صميمانه سپاسگزارى نماييم و از اين كه امكان تشكر حضورى ميسر نشد 

پوزش مى طلبيم و از درگاه ايزد منان براى همگان سالمتى، سعادت و طول عمر با عزت 
مسئلت داريم.

خانواده هاى: حاجيانى و سبزوارى

آگهى استخدام  
اداره كل دامپزشكى خراسان جنوبى

متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر به وب 
سايت اين اداره كل به آدرس skh.ivo.ir مراجعه نمايند.

روابط عمومى اداره كل دامپزشكى خراسان جنوبى

السالم عليك يا ابا عبدا... (ع)

خيرالزائرين جناب آقاى حامد كريم پور
از مساعى ارزشمند و مديريت مطلوب و اخالق نيكوى جناب عالى و مداح محترم اهل بيت (ع)

 آقاى عليزاده و  آقاى على شفيعى
 كه موجب توفيق زيارت سيد و ساالر شهيدان را در سال همدلى و همزبانى فراهم فرموديد

 صميمانه تشكر و قدردانى نموده و دوام عزت شما عزيزان را از خداوند مسئلت دارم.
ارادتمند- حسن خسروى

ضمن تشكر از همدردى و همراهى
 سروران ارجمند در مراسم تشييع 

به اطالع مى رساند: 
مراسم سومين روز درگذشت 

مرحوم  كرباليى 
محمد حسين خنجرى 

 5 الى   4 ساعت  از   94/1/16 يكشنبه  امروز 
بعدازظهر در محل مصلى برگزار مى شود 

حضور آرامش بخش تان را چشم انتظاريم. 

خانواده هاى: خنجرى - محمدى

 طنازى -  گنجى

آگهى  استخدام
بنياد تعاون زندانيان خراسان جنوبى در نظر دارد: 

براى تكميل كادر نيروى انسانى خود در شهرستان بيرجند از افراد واجد شرايط ذيل به صورت قراردادى 

دعوت به همكارى نمايد: 1- داشتن مدرك تحصيلى كارشناسى يا كارشناسى ارشد در رشته گروه 

كشاورزى 2- آشنايى كامل با WINDOWS و نرم افزارهاى MICROSOFT OFFICE  3- داشتن 

كارت پايان خدمت 4- داشتن حداقل سه سال سابقه كار 5- جنسيت : مرد

متقاضيان واجد شرايط با در دست داشتن مدارك شامل : 1- اصل و كپى مدارك تحصيلى 2- اصل و 

كپى تمام صفحات شناسنامه 3- اصل و كپى كارت ملى 4- اصل و كپى كارت پايان خدمت 5- اصل و 

كپى گواهينامه ICDL حداكثر تا پايان وقت ادارى 94/1/20 به آدرس: خيابان معلم – معلم 7 اداره كل 

زندان هاى خراسان جنوبى – بنياد تعاون زندانيان مراجعه نمايند.

بنياد تعاون زندانيان خراسان جنوبى
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مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت گفت: اعزام هاى نوروزى عتبات عاليات به پايان رسيده است و در اين ايام 66 هزار زائر ايرانى به عتبات اعزام 
شدند. به گزارش جهان، محسن نظافتى گفت: اعزام هاى نوروزى عتبات 20 درصد نسبت به مابقى ايام سال افزايش داشت كه با به پايان رسيدن اعزام هاى 
نوروزى ظرفيت اعزام ها به ميزان قبل بازگشت.وى ادامه داد: خوشبختانه مشكلى در اعزام ها وجود نداشت و به زودى مرز شلمچه نيز باز مى شود.

چند ايرانى نوروز مهمان امام حسين(ع) بودند؟ تعرفه واردات خودرو در سال 94 
تغيير نكرد

اينكه  بيان  با  صنعت  وزارت  در  مسئول  مقام  يك 
نكرد،  تغيير  سال93  به  نسبت  خودرو  واردات  تعرفه 
سى سى   2500 از  كمتر  خودروهاى  واردات  گفت: 
باالى  خودروهاى  ورود  و  دارد  درصدى   40 تعرفه 
2500 سى سى ممنوع است. حسينى در گفتگو با مهر، 
واردات  تعرفه  وزيران،  براساس مصوبه هيئت  گفت: 
تغييرى  گذشته  سال  به  نسبت   94 سال  در  خودرو 
نداشته است و تعرفه خودروهاى با حجم موتور باالى 
2500 سى سى هم همچنان ممنوع است. وى تصريح 
كرد: هم اكنون تعرفه واردات خودرو 40 درصد است 
و البته براى برخى از انواع خودروها متناسب با حجم 
موتور آن كه باالى 2500 سى سى باشد، تعرفه 55 
و  است  ممنوع  وارداتشان  اما  دارد،  درصدى   75 و 

عليرغم تعيين تعرفه، اجازه واردات وجود ندارد.

جابه جايى 7 ميليون و 450 هزار مسافر 
با ناوگان حمل ونقل عمومى جاده اى

 ايرنا: معاون دفتر مسافرى سازمان راهدارى و حمل 
ونقل جاده اى گفت: 7 ميليون و 450 هزار مسافر در 
اين ايام با ناوگان حمل و نقل عمومى جاده اى جا 
به جا شده اند. نيما شهرزاد افزود: از 25 اسفند 93 تا 
14 فروردين 94، تعداد 615 هزار سفر انجام شد كه 
33 درصد سفرها با اتوبوس، 19 درصد با مينى بوس 
و ميدل باس و 48 درصد با سوارى كرايه بود. وى 
يادآور شد: 7 ميليون و 450 هزار مسافر در قالب طرح 
نوروزى با ناوگان حمل و نقل عمومى جاده اى جابه 
جا شدند كه 59 درصد مسافران با اتوبوس، 24 درصد 
با مينى بوس و ميدل باس و 17 درصد مسافران با 

سوارى كرايه به مقاصد مورد نظر خود رفتند.
 

آمار مواليد در كشور افزايش يافت
 

مديركل آمار و اطالعات جمعيتى سازمان ثبت احوال 
كشور گفت: يك ميليون و 534 هزار و 359 نفر در 
سال گذشته در داخل كشور متولد شدند و در خارج 
به  داشته ايم.  والدت  ثبت  نفر  هزار   10 نيز  كشور 
مواليد  ميزان  داشت:  اظهار  محزون،  جهان،  گزارش 
در سال 93، نسبت به سال 92، 4.2 درصد رشد داشته 
رشد  بيشترين  كه  استان هايى  درباره  محزون  است. 
با 10.3  قم  استان  داشت:  اظهار  داشته اند،  را  مواليد 
درصد نسبت به ساير استان ها بيشترين رشد مواليد را 
داشته است و به ترتيب استان هاى يزد با 8.5 درصد 
مواليد  ميزان  ديگر  رتبه هاى  در  درصد   7.6 البرز  و 
سازمان  جمعيتى  اطالعات  و  آمار  مديركل  بوده اند. 
ثبت احوال كشور درباره نسبت جنسى مواليد در سال 
ازاى هر 100 دختر، 106 پسر در  به  افزود:  گذشته 

سال گذشته متولد شد.

بارش ها در 18 استان منفى شد

وزارت نيرو اعالم كرد: از ابتداى مهرماه 93 تاكنون 
بيشترين بارش ها در گيالن، چهارمحال و بختيارى و 
مازندران و كمترين ميزان نيز در هرمزگان، سيستان 
مهر،  گزارش  به  افتاد.  اتفاق  سمنان  و  بلوچستان  و 
وزارت نيرو با اعالم آخرين وضعيت بارش ها در 31 
خبر  استان   18 در  بارش ها  كاهش  از  كشور  استان 
داد و اعالم كرد: استان هاى سيستان و بلوچستان و 
سمنان پس از هرمزگان كمترين بارش ها را در سال 
آبى جارى تجربه كرده اند. همچنين استان هاى البرز، 
ايالم، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختيارى، خراسان 
بلوچستان،  و  سيستان  سمنان،  خوزستان،  جنوبى، 
فارس، قم، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، گلستان، 
از  استان   18 همدان  و  هرمزگان  مركزى،  لرستان، 
مجموع 31 استان كشور هستند كه ميزان بارش هاى 
با دوره  استان ها در مقايسه  اين  آبى جارى در  سال 

زمانى مشابه متوسط درازمدت كاهش يافته است.
 

مبادله 19 ميليارد پيامك تبريك نوروزى 

ايرانسلى  ميليارد،   10 ها  اولى  همراه   94 نوروز  در 
پيامك  ميليون   500 ها  رايتلى  و  ميليارد   8,5 ها 
اولى ها طى  فارس، همراه  به گزارش  ارسال كردند. 
ارسال يك  با  24 ساعت آغازين تعطيالت نوروزى، 
ميليارد و 163 ميليون و 676 هزار و 959 پيامك،به 
تعطيالت  يافتن  پايان  با  رفتند.  نو  سال  استقبال 
اعالم كرد كه  تلفن همراه  اپراتور دوم  نوروزى 94، 
فروردين   13 پايان  تا   93 اسفند   29 زمانى  بازه  در 
مجموعا 8 ميليارد و 640 ميليون و 836 هزار و 85 
تبادل  ايرانسل  همراه  تلفن  مشتركان  توسط  پيامك 
شده است. همچنين مشتركان رايتلى نيز 500 ميليون 

پيامك ارسال كرده اند.

افزايش 71 درصدى صادرات پسته

از  كشاورزى  جهاد  وزارت  در  مسئول  مقام  يك 
افزايش 71 درصدى صادرات پسته در 11 ماه سال 
گذشته نسبت به سال 92 خبر داد. معاون دفتر امور 
ميوه هاى سردسيرى و خشك وزارت جهاد كشاورزى 
در گفتگو با مهر، ميزان صادرات 11 ماهه پسته را در 
سال گذشته 171 هزار و 119 تن به ارزش بيش از 
1.5 ميليارد دالر اعالم كرد و گفت: اين ميزان نسبت 
ارزشى 71 درصد رشد  و  وزنى  نظر  از  به سال 92، 

كرده است. 

جزئيات افزايش حقوق معلمان در سال جديد

وزير آموزش و پرورش اظهار كرد: بر اساس احكام 
هزار  تا600   160 از  معلمان  دريافتى  حقوق  جديد، 
تومان افزايش خواهد يافت و 14 درصد افزايش حقوق 
كاركنان در سال 94 نيز به آن اضافه مى شود.وى به 
جذب نيرو در اين وزارتخانه نيز در سال 94 اشاره كرد و 
گفت: قول استخدام 5 هزار نيرو در آموزش و پرورش را 
 از طريق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگيان از سازمان مديريت و برنامه ريزى 
گرفته ايم و به زودى آزمون استخدامى برگزار خواهيم كرد و اولويت استخدام 
با مربيان پيش دبستانى خواهد بود.فانى به اجرايى شدن سند تحول در آموزش 
و پرورش اشاره كرد و گفت: سال گذشته از131راهكار سند تحول40 راهكار 

اجرايى شد و تصميم داريم اين راهكارها را افزايش دهيم.

بيش از 4 ميليون مسافر در مراكز اسكان فرهنگيان 
 

معاون مركز اطالع رسانى و روابط عمومى وزارت 
نوروزى  مسافران  پذيرش  آمار  پرورش  و  آموزش 
رسول  كرد.  اعالم  فرهنگيان  اسكان  مراكز  در  را 
پاپايى در گفت وگو با ايسنا، ضمن اعالم اين خبر 
كه تا 13 فروردين امسال، 4 ميليون و 267 هزار و 
519 نفر در قالب 959 هزار و 63 خانوار در مراكز 
اسكان نوروزى فرهنگيان پذيرش شدند، اظهار كرد: بر اين اساس 10 
ميليون و 268 هزار و 338 نفر روز از مراكز اسكان فرهنگيان استفاده 
كردند. وى افزود: طبق آمار استان هاى فارس، خراسان رضوى، اصفهان، 
خوزستان، هرمزگان و گيالن باالترين آمار را در پذيرش مسافران نوروزى 

از آن خود كرده اند. 

واعظى: بناى افزايش تعرفه تلفن همراه را نداريم

اشاره  با  فناورى اطالعات  ارتباطات و  ايرنا: وزير   
به اينكه بناى افزايش تعرفه تلفن همراه در زمينه 
صوت و ديتا را نداريم گفت: در ارتباط با تعرفه تلفن 
با مخابرات گذاشته شد تا  ثابت يك قرار 6 ماهه 
در ارتباط با همكدسازى، كميته اى اين موضوع را 
مورد بررسى قرار دهد كه گزارش نهايى آن تا پايان 
فروردين سال جارى به جمع بندى مى رسد. واعظى گفت: گزارشى كه از 
طريق اين وزارتخانه به رياست جمهورى ارسال شده بود در شوراى عالى 
امنيت ملى در حال بررسى است. وى در خصوص فيلترينگ سايت ها 
نيز گفت: فيلتر كردن سايت ها ربطى به وزارت ارتباطات ندارد و ما تنها 

عضوى از 17 عضو كارگروه برخورد با مصاديق مجرمانه هستيم. 

مى كنند  بينى  پيش  كارشناسان  لوزان  بيانيه  به  توجه  با 
در  و  بازار مسكن شده  وارد  بيشترى  گذاران  كه سرمايه 
درازمدت رونق زيادى بر اين بازار حاكم شود. به گزارش 
 مهر، امسال براى بازار مسكن كه از دو سال قبل با ركود 
بى سابقه اى روبرو شد، با رونق بيشترى پيش بينى شده 
 است كه ورود سرمايه گذاران را به اين بازار افزايش مى دهد. 
در واقع در سال گذشته كارشناسان پيش بينى كرده بودند 
به خصوص  و  بازار مسكن درسال 94  رونق  احتمال  كه 
دارد كه تصميمات سياسى  اين سال وجود  دوم  نيمه  در 
و اقتصادى مى تواند اين بازار را با تغييرات مثبتى همراه 
و  فراز  با  گذشته  سال  چند  در  مسكن  بازار  واقع  كند.در 
اين  به  آرامش  بازگشت  كه  بود  روبرو  زيادى  نشيب هاى 
شرايط  در  زيرا  بازگرداند،  آن  به  را  رونق  تواند  مى  بازار 
ثبات اقتصادى احتمال جهش هاى قيمتى كاهش مى يابد 

مى شوند.  بازار  وارد  بيشترى  آرامش  با  گذاران  سرمايه  و 
در اين رابطه محمدمهدى مافى دبير انجمن انبوه سازان 
از  ناشى  مثبت  اخبار  بطور حتم  اينكه  بيان  تهران  استان 
بيانيه لوزان مى تواند بازارهاى اقتصادى را با رونق مواجه 
كند، گفت: در ابتدا تاثير اين توافقات بر بازار هاى باالدستى 
مانند بورس و طال اتفاق مى افتد اما در بلند مدت مى تواند 
افزود:  با روند مثبتى همراه كند. وى  بازار مسكن را هم 
براى  نيمه دوم امسال  بينى مى شد كه  ابتدا هم پيش  از 
بازار مسكن، دوران خروج از ركود باشد اما باتوجه به اخبار 
منتشر شده پيش بينى مى شود كه امسال سال خوبى براى 
بازار مسكن باشد و اين بازار را از مشكالت موجود خارج 
بازار كنونى بعيد  كند.وى تصريح كرد: افزايش قيمت در 
به نظر مى رسد ضمن آنكه آرامش بازارهاى اقتصادى از 

جهش هاى قيمتى جلوگيرى مى كند.

سازمان  اعزام  و  پذيرش  برنامه ريزى،  مديركل 
صدور  روند  خوشبختانه  گفت:  زيارت  و  حج 
رواديد در سفارت و كنسولگرى عربستان عادى 
زائران  براى  رواديد  هزار  پنج  روزانه  و  شده 
ايرانى صادر و زائران طبق جدول پروازى براى 

در  مى شوند.سرخوش  اعزام  عربستان  به  عمره 
گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: در پروازهاى رجب، 
شعبان و رمضان به تناسب خالى بودن ظرفيت 
مى شود  پيشنهادهايى  زائران  اين  به  كاروان ها 
در  سفر  اين  انجام  براى  را  نظر  مورد  تاريخ  تا 

تمايل  صورتى كه  در  كنند.  انتخاب   94 سال 
نداشتند، اولويت آن ها براى اعزام در نوروز 95 
محفوظ است. وى همچنين درباره ثبت نام در 
كاروان هاى حج تمتع، اظهار كرد: ظرفيت اين 
شده  تكميل  استان ها  از  بسيارى  در  كاروان ها 

وجود  خالى  هنوز ظرفيت  كه  استان هايى  در  و 
مى توانند   84 اسفند   25 تا  اولويت هاى  ندارد، 
ثبت نام كنند. وى همچنين گفت: زمان پرداخت 
قسط دوم سفر حج تمتع هفته اول ارديبهشت ماه 

سال 94 خواهد بود.

سرنوشت بازار مسكن در سال 94/ ركود مى رود يا مى ماند؟

صدور رواديد عربستان به حالت عادى برگشت 
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بدون چروك

فروشگاه كودك
  اميـر

پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

داربست فلزى مهدى  09151642377 - وسيله كار

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

كالسه 2428/93 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت اول»

چون مقرر گرديده: يك دهم از يك دانگ پالك ثبتى 4157/143 اصلى واقع در ميدان امام نبش جمهورى اسالمى 11 به مبلغ 
1/802/666/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى محمدرضا مرغى به مبلغ 173/271/429 ريال متضامنا در حق بانك قوامين 
و مبلغ 2/500/000 ريال حق االجرا از طريق مزايده روز يكشنبه مورخ 94/2/13 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع 
شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد  
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان 
در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل 

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

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

كالسه 93/2109 و 93/1641 و 92/2738 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت دوم»

چون مقرر گرديده پالك ثبتى 2730 فرعى از 172 اصلى بخش 3 بيرجند 
مشتمل بر يك واحد دامدارى و اراضى مجاور آن به مساحت 2203 مترمربع كه محوطه دامدارى 
1225 مترمربع است و داخل آن حدود 450 مترمربع فضاى مسقف و مابقى محوطه روباز و ساير 
اراضى فاقد حصار يا ديوار كه در شرق محوطه مى باشد به مبلغ 980/000/000 ريال كارشناسى 
شده كه اجراى احكام تصميم به فروش 0/31 يك دانگ از پالك مذكور به مبلغ 346/140/000 
ريال را نموده در قبال بدهى آقاى محمد حسن عربى به مبلغ 136/531/414 ريال متضامنا در 
حق بانك قوامين و مبلغ 5/406/500 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز دوشنبه 
مورخ 94/2/14 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

گچ كارى و گچ برى با قيمت مناسب 
پذيرفته مى شود. (شهر و روستا)     

09159658659

يك خياط خانم 
براى كار در پرده فروشى نيازمنديم. 
32213234 - 09159656409  سلطانى  

آگهى فقدان سند مالكيت 

نظر به اين كه آقاى سيد محمد حائرى زاده به استناد دو برگ استشهاديه گواهى 
شده منضم به تقاضاى كتبى خواستار صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده 
است و مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل پالك 1266- اصلى  واقع در 
بخش يك شهرستان بيرجند كه متعلق به وى مى باشد به علت نامعلوم مفقود شده است. با 
بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت اوليه ذيل ثبت 7352 صفحه 2 دفتر امالك جلد 
22 به نام سيد محمد حائرى زاده ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده كه دفتر امالك 
بيش از اين حكايتى ندارد. عليهذا چنانچه كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى 
نسبت به آن انجام داده مراتب رابه اين اداره اعالم فرمايد واال بعد از مدت 10 روز بعد از 

آگهى مذكور سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار: 94/1/16

 معاون اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اين كه آقاى سيد محمد حائرى زاده به استناد دو برگ استشهاديه 
گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى خواستار صدور سند مالكيت المثنى نوبت 

اول را از اين اداره نموده است و مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل 
پالك 4379- اصلى وصل به 4117 - اصلى واقع در بخش يك شهرستان بيرجند و سند 
مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين محصور شماره 4380- اصلى وصل به 4117 – اصلى 
واقع در بخش يك شهرستان بيرجند كه متعلق به وى مى باشد به علت نامعلوم مفقود 
شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد به ترتيب سند مالكيت اوليه ذيل ثبت هاى 
2528 و 2529 صفحات 553 و 556 دفتر امالك جلد 18 به نام سيد محمد حائرى زاده 
ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. 
عليهذا چنانچه كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام داده 
مراتب را به اين اداره اعالم فرمايد واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهى مذكور سند 

مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار: 94/1/16

معاون اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اين كه آقايان و خانم ها سيد عبداله و بى بى مريم و بى بى نرجس و بى بى مهديه و سيده فرشته شهرت همگى حائرى 

زاده هركدام به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى خواستار صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره 
نموده است و مدعى است كه سند مالكيت شش يازدهم دانگ مشاع و يك دانگ و يك يازدهم مشاع و شش يازدهم دانگ مشاع و يك دانگ 
و يك يازدهم دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل پالك 4117- اصلى واقع در بخش يك شهرستان بيرجند كه متعلق به وى مى باشد به 
علت نامعلوم مفقود شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد به ترتيب سند مالكيت اوليه ذيل ثبت 3693 و 1693 صفحات  580 و 574 
و 565 و 577 و 576 دفتر امالك جلد 22 و 11 به ترتيب به نام هاى بانو قدسيه و خيريه بيگم و سيد على و صديقه بيگم و سيد محمد شهرت 
همگى حائرى زاده ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده، سپس مع الواسطه برابر اسناد رسمى شماره هاى 3547- 1359/4/11 و 
6805 – 62/5/24 دفترخانه سه خوسف و 85621 - 1365/1/6 دفترخانه يك بيرجند و 39754- 1368/11/1 دفترخانه دو بيرجند به 
ترتيب به سيد عبداله و بى بى مريم و بى بى نرجس و بى بى مهديه و سيده فرشته شهرت همگى حائرى زاده انتقال گرديده كه دفتر امالك 
بيش از اين حكايتى ندارد. عليهذا چنانچه كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام داده مراتب را به اين اداره اعالم 

فرمايد واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهى مذكور سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار: 94/1/16

معاون اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند
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مهر- مديركل اوقاف و امور خيريه با اشاره به برگزارى طرح آرامش بهارى در 48 امامزاده شاخص استان، گفت: 630 هزار و 96 زائر با حضور در بقاع متبركه 
استان از خدمات مختلف طرح بهره مند شدند.  حجت االسالم گرايلى  اظهاركرد: اين طرح با هدف تبديل بقاع متبركه به قطب فرهنگى، تقويت باورهاى دينى، 

مذهبى و ارتقا سطح فكرى و فرهنگى زائران، تبليغ و ترويج سنت هاى اصيل اسالمى و خدمت  رسانى مطلوب از 28 اسفند ماه اغاز شده است.

طرح آرامش بهارى در 48 امامزاده استان برگزار شد

دارد،  دلنشينى  ضرب  طبيعت  بستان  بده  زاده-  رحيم 
يا ساقه گلى  نياز زمين در قامت درخت  آنگاه كه دست 
را  سخاوتش  سفره  آسمان  و  شود  مى  دراز  آسمان   به 
مى گشايد و وسعت شبنم هاى پاك وجودش را به سمت 
زمين روانه مى كند تا غبار آلودگى ها را از پيكرش بزدايند 
و او را جانى دوباره بخشند. بهار با چمدانى از طراوت و 
سرزندگى از راه رسيده است و بوى دلنشينش كوچه پس 

كوچه هاى شهرمان را پر كرده است...
نم نم باران بهارى و هواى مطبوع هر عابرى را به خود 
مى خواند و گروه گزارش آوا نيز از اين امر مستثنى نيست، 
گشت و گزارى در شهر مى زنيم، جمعيت زيادى از مردم 
نم بار را بهانه اى براى قدم زدن قرار داده و به خيابان ها 
آمده اند، لحظاتى بعد ترانه باران عوض مى شود و ضرب 
با  را  گيرد. حاال شهروندان هريك خود  به خود مى  تند 
عجله به سرپناهى رسانده و يا در داخل خودروهايشان به 

تماشاى باران مى نشينند.
ميان  اين  در  و  است  شده  جمع  خيابان  در  زيادى  آب 
خودروى يكى از همشهريان در آب گير كرده است. مرد 
جوان به كمك مردم اتومبيلش را كمى آن طرفتر هدايت 
 كرده و در گفتگو با ما در حالى كه نفس نفس مى زند،
به ما مى گويد: به همراه خانواده براى تفريح آمده بوديم 
كه ماشينمان در آب گير كرد. وى با اشاره به حجم زياد 
خيابان  نشده  كارشناسى  شيب  و  شده  جمع  هاى   آب 
مى گويد: به دليل طراحى غير اصولى برخى خيابان ها، 
شيب نادرست باعث تجمع آب در يك نقطه شده و بروز 

مشكالتى را براى همشهريان به دنبال دارد.
وى ادامه مى دهد در شهر ما اولين چيزى كه بعد از هر 
بارندگى شاهد آن هستيم آب گرفتگى شديد معابر است 
كه با وجود تكرار همه ساله اين مشكل، هيچ اقدامى در 

جهت رفع آن از سوى مسئولين انجام نشده است.
صداى خروش آب و جوى هاى سر ريز آب و آب هاى 
سرگردان در سطح خيابانها از ديگر مناظريست كه ما را 

جهت تكميل گزارشمان به خود مى خواند. 
در مسير تهيه گزارش، در منطقه شمال شهر حد فاصل 
 خيابان موسى ابن جعفر (ع) و بهشت متقين حاضر مى شويم.
خود  به  را  نظرمان  همشهريان  از  توجهى  قابل  جمعيت 
اصلى در مسير رودخانه و  جلب مى كند. حضور خيابان 
اينك طغيان آب رود و آبگرفتگى عجيب اين مسير منجر 

به ترافيك و مانع تردد وسايط نقليه گرديده است.
از  بسيارى  و  آمده  باال  خودروها  الستيك  باالى  تا  آب 
خودروها در آب مانده اند وديگر قادر به عبور از سيالب 

نبوده و عبور و مرور در اين منطقه مختل شده است.
گويد:  مى  مانده  آب  در  وى  خودروى  كه  ميانسالى  مرد 
الهى  رحمت  باران  نزول  كوير  مردم  روز  و  شب  دعاى 
است. اما آيا استان ما ظرفيت پذيرش باران هاى سيالبى 
با  مقابله  براى  اى  برنامه  مسئولين  يا  و  دارد؟!!...  را 
مشكالت احتمالى ناشى از بارندگى هاى شديد را در سطح 
اتفاق  اين  اگر  كه  اند؟  كرده  انديشى  چاره  و  ديده   شهر 

مى افتاد، اكنون شاهد بروز اينگونه مسائل نبوديم...
جوان ديگرى با اشاره به وضع موجود مى گويد: به نظر 
شما بايد از اين باران به عنوان رحمت الهى ياد كرد يا آن 
را يك بالى الهى در نظر گرفت؟ وى ادامه مى دهد: در 
بسيارى از خيابان ها شيب خيابان درست طراحى نشده و 
در بعضى از آنها هم كه اين مشكل تا حدودى مرتفع شده، 
آبراهى براى ورود آب به داخل جوى تعبيه نشده است كه 
باعث تجمع آب در حاشيه خيابان ها و تبديل  اين خود 
آن به گنداب مى شود و وجود چاله هاى متعدد در سطح 

خيابان ها خود نيز مزيد بر علت است.
 آقاى هاشمى به باريك بودن جوى هاى آب اشاره مى كند
و مى گويد جوى هاى ما ظرفيت بارندگى در ابعاد زياد را 
ندارند و نبود بارندگى مداوم در طول سال بهانه اى براى 
سمبل كارى در اين زمينه بوده است. وى همچنين انسداد 
از ديگر عوامل سرريز شدن جوى ها را   جوى هاى آب 
به  از جوى هاى ما عمًال  داند و مى گويد: بسيارى  مى 

 

زباله دانى از نخاله هاى ساختمانى و انواع ديگر زباله ها تبديل 
شده اند و وجود شاخ و برگ خشكيده و تجمع زباله ها به 
ويژه در زير پل هاى سيمانى  به اين مشكل دامن مى زند. 
 وى در ادامه مى گويد: شهردارى بايد اين موارد را پيش بينى
كرده و پرسنل شهردارى در فصول بارندگى وقت بيشترى 
را صرف اليروبى از جوى ها نمايند تا مشكالت ساده به 

معضالت بزرگ تبديل نشوند.
خانم نيازى نيز يكى ديگر از همشهريانى است كه در ادامه 
گويد: مى  و  كرده  اشاره  زباله  هاى  به سطل   گزارشمان 
باعث  اين  اندكه  درب  فاقد  زباله  از سطل هاى  بسيارى 
در  ساعته  چند  هاى  بارندگى  از  حاصل  هاى  آب  تجمع 
داخل سطل زباله شده و ماندن آب در آن عالوه بر ايجاد 
شيوع  به  منجر  گنداب،  از  حاصل  نامطبوع  و  بد  بوى 
حشرات  تجمع  و  ها  باكترى  و  ها  آلودگى  از  بسيارى 
بيماريزا مى شود. وى نيز همچنين درباره برخى ميادين 
شهر مى گويد: در ساعات بارندگى شاهد سرريز شدن آب 
از داخل بعضى ميادين به سمت خيابان هستيم كه با توجه 
به موقعيت خاص ميدان ها اين مسئله مى تواند منجر به 

بروز تصادفات درون شهرى گردد.
در ادامه گزارشمان در منطقه چاه هاى كشاورزى «زينى» 
در قسمت راست جاده بيرجند –خوسف حاضر مى شويم 
خروش  صداى  نظر  مورد  منطقه  به  مانده  صدمتر  چند 
دلهره  اين  و  اندازد  دلمان مى  در  دلهره عجيبى  سيالب 
دستگاه  يك  بينيم  مى  كه  شود  مى  چندان  دو  وقتى 

خودروى 405 تا سقف زير سيالب قرار گرفته است.
در  خانوار   70 حدود  دراى  زينى  كشاورزى  هاى  چاه 
هاى  مناسبت  در  100خانوار  از  بيش  و  عادى  روزهاى 
امكانات  از حداقل  باال  وجود جمعيت  با  كه  است  خاص 
بى بهره مانده اند كه  از آن جمله مى توان به نبود جاده 

مناسب اشاره كرد.
آقاى ن يكى از همشهريانى است كه در هنگام عبور از 

جاده اى كه در مسير رودخانه واقع است متوجه وخامت 
اوضاع شده و درست قبل از اينكه خودروى وى تا سقف 
در آب فرو رود به همراه اعضاى خانواده با مشقت بسيار 
 اتومبيلش را ترك كرده و خودرو را در ميان آب رها مى كند.
مسئله جالب توجه اينكه در اين مدت هرچه تالش براى 
بيشتر آب كمتر  با طغيان  بيشتر مى شود  به وى  كمك 
نتيجه مى دهد به طورى كه تراكتورى كه براى كمك به 

وى مى آيد خود نيز در آب فرو مى رود.
بنا به گفته اهالى با وجود تماس هاى مكرر به نيروهاى 
امدادى هيچ تيمى براى كمك به منطقه اعزام نمى شود 
نهايتاً پس از حدود 3 ساعت نيروهاى مردمى با لودر شخصى 

خودروى مورد نظر را از ميان آب بيرون مى كشند.
خانم ف يكى از شهروندانى است كه در يك طرف رود 
به انتظار فرو نشست آب مانده است، وى در گفتگو با آوا 
مى گويد: چرا مسئوالن فكرى به حال اهالى اين منطقه 
نمى كنند؟! وقتى براى حل اين مشكل كه البته مشكل 
هر ساله اين منطقه است، به مسئولين مركز استان مراجعه 
اينجا را جز محدوده شهرستان خوسف عنوان  مى كنيم 
كرده و مسئولين آن شهرستان نيز با بهانه هاى مختلف از 

زير بار مسئوليت شانه خالى مى كنند.
مرد جوان ديگرى نيز با گاليه از نبود جاده آسفالته و پل 
در اين منطقه مى گويد: كاش مسئوالن لحظاتى خود را 
جاى اهالى قرار مى دادند. اگر در اين شرايط شخصى به 
نياز به حضور  اورژانسى مواجه شود و  با مورد  هر دليلى 
در بيمارستان هاى شهر باشد آيا با وجود سيالب خروشان 
خواهد  دوباره  زندگى  براى  مجالى  راه،  بودن  مسدود  و 
روز  و  فروردين  امروز13  دهد  مى  ادامه  وى  يافت....؟! 
طبيعت است و مردم براى تفريح به دل طبيعت آمده اند 
سؤالى كه اينجا مطرح است اينكه مسئولينى كه همواره 
شعار مى دهند ما براى مديريت بحران برنامه ريزى هاى 

خاص انجام داده ايم كجا هستند؟!

خود  به  را  اى  خواننده  هر  فكر  اينجا  در  كه  سؤالى  اما 
مشغول مى كند اين است كه سرانجام اين حجم عظيم 

آب هاى روان به كجا منتهى مى شود؟
 مدير عامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى در گفتگو 
با آوا با تأكيد بر اهميت روان آب ها مى گويد: با توجه به 
خشكسالى هاى مداوم مهار روان آبها يكى از پروژه هاى مهمى 
است كه دولت در سال هاى اخير نگاه ويژه به آن داشته است. 
مهندس امامى ادامه مى دهد: به طور كلى ميزان بارندگى در 
خراسان جنوبى كمتر از نصف كشورى است به طورى كه 
ميزان بارندگى در سال جارى از ابتداى سال آبى 86/02 است 
كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزايش داشته 
 است. وى با اشاره به برنامه ريزى هاى انجام شده در مهار 
آب هاى روان مى گويد: اين برنامه ها در قالب دو بخش اجرا 
 مى شود كه بخش اول در مورد برنامه سدهاى ذخيره اى
است كه با اين سدها بالغ بر 80 ميليون متر مكعب آب مهار 
مصنوعى  تغذيه  در خصوص  نيز  دوم  بخش  و  شوند   مى 
سفره هاى آب زير زمينى است كه در اين باره نيز، پروژه هاى 

بسيارى در حال مطالعه و اجرا است.
امامى ميزان اعتبارات در نظر گرفته شده در مبحث روان 
آب ها  از اعتبارات ملى  را در سال جارى بالغ بر 15ميليارد 
 12 مبلغ  نيز  گذشته  سال  در  گويد:  مى  و  دانسته  ريال 
اميدواريم  و  يافت  اختصاص  امر  اين  به  ريال  ميليارد 
اعتبارات استانى در نظر گرفته شده نيز مانند سال گذشته 

رقم باال و قابل توجهى باشد.
آيا اين آب ها در پروسه زمان رسيدن به سفره هاى آب 
ما  آيا مديران  دارند؟  را  بهينه  استفاده  قابليت  زمينى  زير 
در جهت استفاده بهتر و كنترل آب هاى روان با توجه به 
خشكسالى هاى پى در پى منطقه برنامه ريزى هدفمندى 
انجام داده اند؟ اينها سؤاالتى هستند كه در گزارش بعدى 

به آن خواهيم پرداخت.                
                                              ادامه دارد...
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هزينه هاى امداد خودرو سايپا نسبت به امداد خودرو 
(ايران خودرو) باالتر است!!

915...761  
ها  همشهرى  دل  حرف  اينكه  از  ممنون  آوا.  سالم 
رو چاپ مى كنى من امروز 15 فروردين كه ستون 
پيامك ها رو مى خوندم دو مورد گيردادن به المان 
شهر بود!! خدايش اين همه موضوع مثًال بى كيفيتى 
آسفالت خيابون، گرونى ميوه و آجيل و مرغ گوشت 
بعضى همشهرى ها  ديگه... خدايى  و خيلى چيزاى 

شكمشون سيره...
915...785    

سالم. توى تمام شهرها توى عيد المان هاى جديد 
و خيلى جالب رو گذاشتن به جز بيرجند!! مثًال اينجا 

مركز استان هم هست...
915...841

سالم آوا.  دو-سه روزى ميشه كه شبكه سه تلويزيون 
آنالوگ در محدوده خيابان رجايى قطع شده است لطفًا 

به مسئولين مربوطه اطالع رسانى كنيد.
937...884

آزاد  براى  خاصى  اتفاق  كه  سال93  شهردار  آقاى 
اميدواريم  نيفتاد.  فرزان  فرسوده  بافت  معبر  سازى 
هرچه زودتر تكليف اين پروژه مشخص شود تا اهالى 

بافت از بالتكليفى خالص شوند.
915...366 

چرا ما ملت يه سوزن به خودمون نمى زنيم ... به جاى اين 
همه انتقاد از شهردارى يه ذره هم به عملكرد خودمون 
نگاه كنيم. گوسفنداى خيابون مدرس رو كه ديدين؟ 
سرقت  به  همش  پارسال  كه  رو  ابوذر  ميدون  گالى 
مى رفت رو چى؟ وانت سبزه پارسال كه شيشه هاش 
شكست رو چى؟ حاال ببينم اونايى كه همش شكايت 

دارن، عوارضشون رو هرسال پرداخت مى كنند؟!!
915...223 

متأسفانه زيرساخت هاى الزم براى شكوفايى نوجوانان و 
جوانان در شهرستان خوسف وجود ندارد اين شهرستان 
فاقد مدارس نمونه و تيزهوشان و حتى مدارس شاهد 
خاص است نوجوانان ما از استعدادهاى بااليى برخوردارند 

مسئوالن زمينه استعداديابى آنها را فراهم سازند.
915...008 

بلوار جلوى بيمارستان ولى عصر (عج) خاكى است و با 
توجه به اينكه بسيارى از مهمانان و مسافران از شهرهاى 
ديگر به شهرهاى ما مى آيند از شهردارى مى خواهيم 

براى بهسازى اين بلوار يا سنگ فرش آن اقدام كنند.
935...994

چندى پيش در تاريخ 26 اسفند 93 روزنامه كيهان از 
امنيت بدون مرز مطلب  قول رئيس مركز دكترينال 
بسيار مهمى نقل كرده بود كه بر مبناى ان انگلستان 
و آمريكا از 60 سال پيش تا كنون به ترتيب 11 هزار 
ميليارد دالر و 14 هزار ميليارد دالر و در مجموع 25 
هزار ميليارد دالر به ملت ايران خسارت وارد كرده اند. 
از نشريه وزين اواى خراسان جنوبى خواهشمندم در 
مورد موارد فوق يك مقاله اختصاصى و جامع و كامل 
ارايه دهد و حداقل مصاحبه كاملى را با آقاى حسن 

عباسى رئيس مركز نامبرده انجام دهد. 
915...703   

توسط  بايد  شما  نظر  مورد  موضوع  تشكر.  با  آوا: 
مطبوعات كشورى كه دسترسى بيشترى به مسئولين 

دارند پيگيرى شود..

كالسه 93/2205  اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت اول»

چون مقرر گرديده: 1000 سهم مشاع از 352725 سهم عرصه و اعيان از اراضى مزروعى شوكت آباد از 
قرار هر سهم 120/000  ريال جمعا به مبلغ 120/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى 
امين عبداللهى به مبلغ 50/737/192 ريال در حق آقاى سيد اميرعباس حائرى و مبلغ 2/409/500 ريال 
حق االجرا از طريق مزايده روز چهارشنبه مورخ 94/2/9 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

كلينيك ترك اعتياد كيش مهـر خاوران
مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 

آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2  ساعت كار: 7-3 بعدازظهر
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دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم» 
شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند

شماره ثبت: 131    شناسه ملى: 10360006862    تاريخ: 94/1/16  شماره 2
جلسه مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند يكشنبه 94/1/30  

ساعت 10 صبح در محل دفتر كار شركت واقع در خيابان قدس برگزار مى شود. 
از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور
 به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان

 با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم
 و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد

 حداكثر آراى وكالتى هر عضو 3 راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد
دستور جلسه: 1- طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت وفق قانون اصالحى موادى از قانون بخش 

تعاون جمهورى اسالمى ايران

هيئت مديره شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول»
شركت تعاونى مسكن اعضاى نظام پرستارى خراسان جنوبى

جنوبى  خراسان  پرستارى  نظام  اعضاى  مسكن  تعاونى  شركت  العاده  فوق  عمومى  مجمع  جلسه 
مى  تشكيل  (ع)  رضا  امام  بيمارستان  نمازخانه  محل  در  صبح   9 ساعت   94/1/27 پنجشنبه 
اين  در  ذيل  موضوعات  به  نسبت  تصميم  اتخاذ  براى  شود  مى  دعوت  اعضا  كليه  از  لذا  شود. 
مى  يابد،  حضور  شخصا  نتواند  داليلى  به  بنا  عضوى  چنانچه  ضمنا  رسانند.  هم  به  حضور  مجمع 
برگ و  مراجعه  فاز 1  در  واقع  دفتر شركت  به  هم  با  خويش  االختيار  تام  نماينده  با  همزمان   تواند 

 وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايد
 حداكثر آراى وكالتى هر عضو 3 راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد 

دستور جلسه: 1- طرح و تصويب اساسنامه جديد
2 - تمديد مدت فعاليت تعاونى مسكن براى 5 سال ديگر

هيئت مديره

كالسه 9209985619800002  آگهى مزايده اموال غير منقول «مرحله دوم»
نظر به اين كه در پرونده كالسه فوق مقرر گرديده است اعيان يك باب منزل مسكونى 
به صورت بالمناصفه به همراه امتياز آب و برق و تلفن واقع در روستاى كالته عرب كه 

به مبلغ 78/445/000 ريال حسب نظريه كارشناس، كارشناسى گرديده است در قبال بدهى 
محكوم عليه به تعداد يازده سكه كامل بهار آزادى بابت اصل خواسته در حق محكوم لها سكينه 
جوانشير و مبلغ 1/600/000 ريال حق االجراى دولتى از طريق مزايده در روز دوشنبه 94/1/26 
از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از 
 بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد.

 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس به عنوان سپرده از برنده مزايده دريافت خواهد شد و 
نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه پس از جلسه مزايده نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن 
معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع 
دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. بديهى است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر 
و عدم اعتراض به مزايده و صدور دستور تمليك از دادگاه صادر كننده حكم، ملك به برنده مزايده 
تحويل خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين 

اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.

كوچى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»
چون در پرونده 1671/91 اجرايى در قبال محكوميت آقاى حسين شاعر فرزند 
حبيب به پرداخت مبلغ 1/437/717/785 ريال بابت اصل خواسته و غيره و پرداخت 

خسارت وجه التزام از تاريخ 89/2/23 بر اساس نرخ 26 درصد به نسبت مانده بدهى در حق 
محكوم له بانك صنعت و معدن و با توجه به اينكه محكوم عليه به ميزان هشتصد و هشتاد و نه 
گرم و يكصد و هفتاد سوت (889/170) با اعيار 18 معرفى و توقيف گرديده است كه حسب 
نظريه كارشناس هر گرم طال 994560 ريال و هر گرم طالى تعويضى 884230 ريال مى باشد 
و با توجه به متغير بودن ارزش طالجات لذا در روز مزايده قيمت هر گرم آن از صنف استعالم 
مى شود كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/1/29 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر 
اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 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. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا 

ترتيب بازديد آنان داده شود . هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت اول»
چون در پرونده 1099/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى محمدعلى عسگرى فرزند غالمرضا 

به پرداخت مبلغ 395/148/843 ريال در حق محكوم له خانم زهرا محمدى و پرداخت مبلغ 17/500/000 
ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اين كه شخص ثالث پالك ثبتى به شماره 16 فرعى از 518 
اصلى بخش 2 بيرجند كه حسب نظريه كارشناس ملك مورد نظر در كالته هادى شامل شش ساعت آب 
از چشمه كالته هادى از مدار آبيارى يازده سهم و 400 متر زمين زراعى و تعداد 12 نهال دو سال مستمر و 
غيرمستمر كه زمين فوق از شمال به زمين آقاى بيدستانى و از جنوب به زمين آقاى على آبادى و از شرق به 
رودخانه و از مغرب به كوه و اراضى منابع طبيعى ختم مى شود كه هر سهم آب با زمين به نرخ عادله روز به 
مبلغ 120/000/000 ريال و 6 ساعت آب با زمين معادل سه ميليون تومان ارزيابى شده است 2- نسبت به 
باقيمانده محكوم به يك دستگاه كاميونت بارى آميكو مدل 1387 با وزن بار 4,5 تن به شماره انتظامى 298 
ع 57 ايران 45 كه حسب نظريه كارشناس موتور و گيربكس سالم و شيشه جلو شكسته و داراى اتاق بارى 
كوتاه و 80 درصد الستيك مى باشد كه به مبلغ 280/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق 
مزايده در روز شنبه مورخ 94/2/5 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد 
كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، 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. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه 

تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

گره در سرنوشت روان آب ها
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خواندنى ها 

هنرپيشه نام آشناى بيرجندى

سينمايى

مصريان قديم ساعتى ساختند كه به آن ساعت سايه اى مى گفتند. اين ساعت به اين گونه بود كه سايه ى قطعه اى چوب عمودى بر روى يك قطعه چوب 
افقى مى افتد و زمان را با آن اندازه مى گرفتند. ساعت آبى نيز توسط مصريان اختراع شد. اين ساعت وسيله اى ساده بود. يك سطل آب كه در ته آن سوراخى 

وجود داشت. آب از سوراخ به آهستگى بيرون مى چكيد، پس از مدتى كه سطح آب درون سطل پايين مى رفت زمان را نشان مى داد.

نخستين ساعت چگونه ساخته شد ؟

داريوش ارجمند، هنرپيشه 
نام آشناى تئاتر، سينما و 
سال  در  ايران  تلويزيون 
اى  خانواده  در   1323
اصيل در شهر بيرجند به 
دنيا آمد. اصليت خانوادگى 
فريز  گل  روستاى  به  او 

رئيس  مدتى  ارجمند  تيمسار  پدرش  گردد.  برمى 
دوران  در  اما  بود،  بيرجند  (ع)  رضا  امام  بيمارستان 
كودكى داريوش، به همراه خانواده اش عازم مشهد 
شدند. داريوش ارجمند تحصيالت مقدماتى خود را در 
ادبى  ديپلم  و  رساند  پايان  به  در مشهد  سال 1347 
گرفت. وى تحصيالت دانشگاهى خود را در دانشگاه 
فردوسى اين شهر در رشته كارشناسى تاريخ و جامعه 
از  يكى  شريعتى  على  دكتر  نمود.  سپرى  شناسى 
استادان او در آن برهه بود. سپس براى ادامه تحصيل 
كارشناسى  مدرك  پاريس  در  او  شد.  پاريس  عازم 
دريافت  سوربن  دانشگاه  از  را  سينما  و  تئاتر  ارشد 
آغاز كرد و پس  تئاتر  از صحنه  را  بازيگري  او  كرد. 
از ورود به دانشگاه در سال 1349 آن را به صورت 
جدي پي گرفت. عالوه بر بازيگرى و كارگردانى در 
تئاتر مشهد به ساخت فيلم هاى كوتاه 8 ميلى مترى 
فيلم هيس مى باشد.  آنها  پرداخت كه مهمترين  مى 
كارگردانى فيلم «گفت به زير سلطه من آييد» نوشته 
دكتر على پزشكى، اولين تجربه سينمايى او در قطع 
16م.م. بود. در سال 1352 جايزه بهترين كارگردان 
ارجمند  آزاد را به خاطر فيلم هيس گرفت.  سينماي 
بازيگري سينما را به صورت حرفه اي براي اولين بار 
در سال 1365 در فيلم ناخدا خورشيد به كارگرداني 
پائيزان    1366 سال  در  كرد.  تجربه  تقوايي  ناصر 
آنجليكا كشتي  در  كرد.  بازي  صدرعاملي  براي   را 

انتظامي و مجيد مظفري هم بازي شد.  ا...  با عزت 
سفر عشق و جست و جوگر دو فيلم ديگر او كه در 
سال 1368 بازي كرد. سال بعد پرده آخر و تيغ آفتاب 

را كار كرد. قرباني دومين فيلم او با صدرعاملي بود.

پخش سرى جديد «خندوانه»
 از هفته آينده آغاز مى شود

سينماپرس: سرى جديد «خندوانه» از روز پنج شنبه 
20 فروردين روى آنتن شبكه نسيم قرار مى گيرد.

مجرى  و  كارگردان  قبل  سرى  مانند  جوان  رامبد 
«خندوانه» خواهد بود. وى پيش از اين اعالم كرده 
بود در سرى جديد يك عروسك با هنرنمايى محمد 
بحرانى، وى را در اجراى «خندوانه» همراهى خواهد 
كرد. رامبد جوان همچنين اعالم كرده كه سرى جديد 
اين برنامه تلويزيونى با   همان شكل قبل و تغييراتى 

جزئى روى آنتن خواهد رفت.

مرگ نوجوان 100 ساله 
در سن 17 سالگى

باشگاه خبرنگاران: 
دخترى مبتال به نوعى 
اختالل ژنتيكى بسيار 
باعث مى شد  نادر كه 
برابر  هشت  بدنش 
سريعتر از حد معمولى 
 17 سن  در  پيرشود، 
كه  درحالى  سالگى 

دنيا  از  داشت،  را  ساله  زنى 100  بدن  بدنش عالئم 
به  اوكينز كه  BBC، هايلي  براساس گزارش  رفت. 
خاطر فعاليت هاي اجتماعي اش براي آگاه سازي جامعه 
درباره بيماري پروجريا يا نشانگان پيري زودرس به 
نوجوان 100 ساله شهرت يافته بود، روز پنجشنبه از 
در  ذات الريه  بيماري  درمان  براي  هايلي  رفت.  دنيا 
دنيا  از  همان روزي  در  و  شده بود  بستري  بيمارستان 
هايلي  بود.  بازگشته  خانه  به  بيمارستان  از  كه  رفت 
در سن 14 سالگي زندگي نامه خود را منتشر كرد و 
در مراسم مختلف درباره وضعيت خود و بيماري اش 
سخنراني كرد. پزشكان به اين نوجوان گفته بودند تا 
سن 13 سالگي زندگي خواهد كرد اما مصرف دارويي 
جديد باعث شد طول عمر او تا هفده سالگي افزايش 
روند  پروجريا  پيدا كند. سندروم هاچينسون-گيلفورد 
به  مبتال  افراد  و  را تشديد مي كند  بدن  سالخوردگي 
اين بيماري، عالوه بر پيري زودرس دچار مشكالت 
قلبي، كند شدن روند رشد، ريزش مو و كاهش حجم 
چربي هاي بدن مي شوند. تعداد كودكان مبتال به اين 

بيماري نادر 124 نفر در سرتاسر جهان است.
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اين استاد بيرجندى مى گويد: همزمان در امتحان ورودى 
فرهنگستان زبان و ادب پارسى شركت كردم و اول شدم 
و در گروه انتخاب واژه گزينى دوره آموزشى ديدم. پس از 
پايان دوره در سال 1998 به كانادا آمدم و سال 2000 در 

دانشگاه آلبرتا (ادمونتون) دوره دكترا را شروع كردم. 
در  هم  را  تخصصم  و  خواندم  تطبيقى  ادبيات  ى  رشته 
ادبيات معاصر فارسى و سينماى ايران گرفتم. بعد از دكترا 
تمام وقت در دانشگاه آلبرتا استخدام شدم و ادبيات جهان 
ادبيات  شامل  كه  دادم  مى  درس  خاورميانه  سينماى   و 
و سينماى ايران هم مى شد. همچنين در دانشگاه آلبرتا به 

مدت دو سال زبان فارسى هم تدريس كردم.

خاطره شيبانى استاد ادبيات و سينما 
و مطالعات و تئاتر دانشگاه گونلف كاناداست

خاطره شيبانى، استاد ادبيات و سينما در مدرسه مطالعات 
وى  كاناداست.  گوئلف  دانشگاه  تئاتر  و  انگليسى  زبان 
بيرجند است  و تحصيالت خود را  متولد سال 1347 در 
تا ديپلم در  اين شهر گذرانده است. وى  قبل از اقامت 
كارشناسى  رشته  در  ميالدى   1998 سال  در  كانادا  در  
ارشد  كارشناسى  چنين  هم  و  شيراز  دانشگاه  از   ادبيات 
التحصيل شده  بود  از دانشگاه تهران فارغ  زبان شناسى 
دانشگاه  از   2007 سال  در  نيز  را  خود  دكتراى  مدرك  و 
مطالعات  در  (تخصص  ادبيات  رشته  در  و  كانادا  آلبرتاى 

فيلم) اخذ نموده است. 
شيبانى  نويسنده مقاالت متعددى در زمينه ارتباط سينماى 
ايران با شعر و هنرهاى تصويرى است و در اوقات فراغت 
خود اشعارى به هر دو زبان فارسى و انگليسى مى سرايد.

هنر و ادبيات بصرى و تصويرى ايران  
تحت تاثير انقالب قرار گرفت

اين شاعر بيرجندى از كتابى كه در مورد  زيبايى شناسى 
كند مى  ياد  نگاشته  ايران  از  پس  انقالب   سينمايى 

 و مى گويد:  در خصوص مخاطب بسيار زياد سينمايى 
ايران چه در داخل و چه در خارج ايران بايد بگويم: هنر و 
ادبيات بصرى و تصويرى تحت تاثير انقالب قرار گرفت. 

سينماى ايران توانسته بخوبى  از گذشته ادبى 
و تاريخى و هنرهاى نمايشى ايران وام بگيرد

عباس  كاركردان  دو  روى  تمركز  با   گويد:  مى  شيبانى 
داليل  از  يكى  دادم  نشان  بيضايى  بهرام  و  كيارستمى 
و هم عرصه   داخل كشور  و هم  ايران  سينماى  موفقيت 
بخوبى   توانسته  ايران  سينمايى  كه  بوده  اين  در  جهانى  

وام  ايران  نمايشى  هنرهاى  و  تاريخى  و  ادبى  گذشته  از 
با  بگيرد. كارگردانهاى ما با سوادند و  از سينماى جهان 
اطالع اند مثال عباس كيارستمى از شعرهاى حافظ و خانم 
تعزيه  سينمايى  و  برد  مى  بهره  آثارش  در  فرخزاد   فروغ 

در اثر بيضايى كامال مشهود است. 

تدريس در دانشگاه گوئلف در زمينه 
ادبيات و سينماى خاورميانه  

انتاريو  به  با دانشگاه گوئلف  براى همكارى   سال 2008 
زمينه  در  هامبر)  ساختمان  (در  گوئلف  دانشگاه  در  آمدم. 
ادبيات و سينماى خاورميانه تدريس كردم. همچنين سال 
را شروع كردم در مورد  گذشته يك سرى كورس هايى 
دمكراسى)  و  (رسانه  دمكراسى  نفع  به  ديجيتالى  انقالب 

با  بود  خاورميانه  مورد  در  تمامش  و  بود  موفق  كه خيلى 
تاكيد روى ايران.

شيبانى با بيان اينكه  جامعه ى فارسى زبانان كه فارسى 
دانشجويان  مثال  نيستند  ها  ايرانى  فقط  زنند  مى  حرف 
افغان در دانشگاه تعدادشان زياد است، همينطور تاجيك ها 
هم هستند و از اين ها هم كه بگذريم گروه هاى ديگرى 
هم هستند در آسياى مركزى و خاورميانه كه فارسى حرف 

و  عراقى  را  خودشان  كه  كوچكى  هاى  گروه  زنند،  مى 
تركيه اى مى دانند. ما به يك زبان حرف مى زنيم ولى به 
داليل جدايى هاى جغرافيايى و مرزبندى هاى سياسى كه 
بينمان افتاده، نام زبانمان فرق كرده. افغان ها مى گويند 
من  است.  فارسى  زبان  همين  ولى  زنيم  مى  درى حرف 
در فرهنگستان زبان و ادبيات فارسى كه همكارى داشتم 
استادان تاجيك بودند، ولى آنها نمى گفتند كه ما فارسى 
حرف مى زنيم و مى گفتند تاجيكى حرف مى زنيم ولى 
همان فارسى بود و تفاوتش با زبان ما مثل تفاوت لهجه ى 
خراسانى با اصفهانى بود. همين قدر تفاوت زبانى داريم كه 
بيشتر تفاوت لهجه است. من فكر مى كنم يكى از داليل 
براى اين نامگذارى از ديد آنها اين بوده كه مى خواستند 
صحبت زبان  اين  به  كه  هايى  مليت  و  اقوام  اين   تمام 

 مى كنند را دربر بگيرد.

شيبانى عالقه زيادى
 به فرهنگ اصيل ايرانى دارد

خاطره شيبانى عالقه زيادى به فرهنگ اصيل ايرانى دارد 
و در اين خصوص عنوان مى كند:  در بخش ادبيات من 
تكثر فرهنگى مان و فرهنگ اقوام ايرانى را حتما هم از 
نظر تاريخى و هم از نظر گوناگونى فرهنگى و اجتماعى 
شروع  پارسى  تمدن  ابتداى  از  گرفت.  خواهم  نظر   در 
مى كنيم تا متونى مثل «اوستا» و شخصيت هايى مثل 
طاليى  دوران  به  ايران»،  در  اسالم  ظهور  تا  «زرتشت 
داشتيم  موالنا  و  حافظ  مثل  شاعرانى  كه  فارسى   ادبيات 
مى پردازيم تا عصر صفويه ولى با تمركز بيشتر روى دوران 
معاصر و ادب و فرهنگ معاصر كه قرن بيستم و بيست 
مشروطيت  انقالب  ابتداى  از  گيرد  مى  بر  در  را  يكم   و 

تا زمان حال.

براى ارتقا فرهنگ خودمان و جامعه
 پارسى زبانان  تالش بيشترى كنيم

 دكتر شيبانى در پايان مى افزايد: ”اينكه در سال گذشته 
زبان و ادب پارسى در دانشگاه يورك به صورت دو درس 
جداگانه داده مى شده و زمينه ى مناسبى را فراهم آورده 
استخدام  رشته  اين  براى  وقت  تمام  استاديار  امسال  كه 
شود،  به طور قطع يك گام به پيش است و ما كه ما بايد 
اين را به فال نيك بگيريم و براى ارتقا فرهنگ خودمان 
و جامعه ى پارسى زبانان (فارسى، درى و تاجيك و…) 

تالش بيشترى كنيم. 
ما اميدواريم كه با همكارى و هميارى جامعه ى پارسى 
زبانان تورنتو و همكارى دانشگاه يورك روزى برسد كه 
مركز زبان و ادبيات و فرهنگ پارسى در دانشگاه يورك 
داشته باشيم مثل دانشگاه هايى كه چنين مركزى دارند. 
مركز  اين  براى  مناسبى  و  طبيعى  بستر  يورك  دانشگاه 
زبان،  پارسى  زياد دانشجويان  تعداد بسيار  به خاطر  است 
زيرا حدود چهار هزار دانشجوى پارسى زبان در دانشگاه 
يورك تحصيل مى كنند كه يكى از بزرگترين دانشگاه ها 

در اين زمينه است.“

با نام آوران استان:

خاطره شيبانى استاد ادبيات  و سينما و تئاتر دانشگاه كانادا

عكس و مكث 

جشن مردم بعد از توافق هسته اى

* نسرين كارى

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283-32225494
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اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات
 بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243 - شريفى

بخـار گستـر  مهـر ايرانيـان
نمايندگى  خراسان جنوبى

    خدمات مهندسى ديگ هاى بخار، شيرآالت صنعتى فشار قوى
تاسيسات و تجهيزات بخار، ماشين آالت صنايع غذايى

شعبه مركزى : تهران- خيابان طالقانى - پاساژ روشن     4- 77625693 - 09122050609
شعبه بيرجند : خيابان محالتى -  جنب اداره كل فرهنگ و  ارشاد  اسالمى

32323551 -  09155623575   حسينى
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

 09151104086

09158994086 
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

 رسولي

دعوت به همكارى 

استخدام با حقوق عالى و آموزش رايگان
شركت گلرنگ پخش به عنوان يكى از معتبرترين شركت هاى توزيع و پخش سراسرى محصوالت غذايى ، شوينده و بهداشتى

 در راستاى پيشبرد طرح هاى توسعه خود ، از افراد پويا ، با انگيزه و خالق با حقوق و مزاياى مكفى دعوت به همكارى مى نمايد
فروشنده حضورى: داراى حداقل مدرك تحصيلى ديپلم ، كارت پايان خدمت و آشنا به فروش مويرگى 

مزايا : حقوق ثابت ، پاداش، اياب و ذهاب ، بيمه تامين اجتماعى از روز اول ، بيمه عمر و حادثه ، تكميلى و ساير مزاياى رفاهى 
آدرس براى مراجعه حضورى : بيرجند ، شهرك صنعتى ، بلوار تالش شرقى 1 ، نبش كوشش 3

Email: hr@Golrang-pakhsh.com
تلفن : 32255093 -32255092 -32255088

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
انواع گل هاى مصنوعى

 سفره هفت سين
 و شيشه هاى كريستالى ويترين شد

آدرس: بيست مترى اول غربى ، خيابان سعيدى  

09155614954-32212174 

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل 

  09158076574- نظرى
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حسود هستيد؟
تنها دوستان تان يكي يكي از شما فاصله نمي گيرند و رابطه 
ميان شما و همسرتان شكرآب نمي شود. محققان مي گويند 
آدم هاي حسود عالوه بر تنهايي، خطر ابتال به آلزايمر را به 
جان مي خرند. ديلي ميل نوشته است كه زنان حسودي كه 
چشم ديدن موفقيت هاي ديگران را ندارند، دوبرابر بيشتر از 
زنان ديگر به آلزايمر مبتال مي شوند. به گفته پژوهشگران، 
عصبي بودن و در گروه خجالتي ها جا گرفتن و درونگرايي، 
از ويژگي هايي هستند كه ريسك ابتال به اين بيماري را 
باال مي برند. اين درحالي است كه زنان برونگرا كمتر به 
 آلزايمر گرفتار مي شوند و به دليل اينكه استرس هاي شان 
مغزشان  و  نمي دارند  نگه  خود  در  و  مي ريزند  بيرون  را 

سالم تر مي ماند.

آخرين آرزوى سقراط

پيش از آنكه سقراط را محاكمه كنند از وى پرسيدند: 
بزرگترين آرزويى كه در دل دارى چيست؟

به  كه  است  اين  من  آرزوى  بزرگترين  داد:  پاسخ 
به  بلند  با صداى  و  آتن صعود كنم  باالترين مكان 
مردم بگويم: اى دوستان، چرا با اين حرص و ولع 
به  را  خود  زندگى  هاى  سال  عزيزترين  و  بهترين 
حاليكه  در  گذرانيد،  مى  و طال  سيم  و  ثروت  جمع 
اطفالتان  تربيت  و  تعليم  در  و شايد  بايد  كه  آنگونه 
كه مجبور خواهيد شد ثروت خود را براى آنها باقى 

بگذاريد، همت نمى گماريد؟!

شهاب حسينى: من شنيده بودم اونايى كه يه كارى 
نيستن  بلد  كه  اونايى  ميدن،  انجامش  بلدن  رو 

تدريسش مى كنن !

سكانسى از فيلم پرسه در مه 

* جشن كوچكى در دلم بر پاست، چون امروز، روز 
در  تو  حضور  تولد  هم  تو  روزى  كاش  توست  تولد 
قلبم را جشن بگيرم، جشنى با شكوه و بزرگ تولدت 

مبارك..!
خيال  سبز  كوچه  ميان  در  گل سرخ.  به الى  ال   *
شاديت حس قشنگيست كه من ميطلبم. تاريخ تولد 

بهانه ايست تا فراموش نكنى آمدنت را..!

دلى كه اندوه دارد
نياز به شانه دارد نه نصيحت........
كاش همه اين را مى فهميدند....

مورد داشتيم طرف بخاطر عيدى گرفتن، 
كفش پوشيدنش 45 دقيقه طول كشيده 

افسوس كه نامه جواني طي شد
و آن تازه بهار زندگاني دي شد

خيام نيشابورى

بي پناهي يعني زير آوار كسي بماني
 كه قرار بود تكيه گاهت باشد.

دكتر على شريعتى: به شهادت تاريخ مى گويم هر 
 گاه روزگار خواسته تفكر فاسدى را رسوا كند، 

به او قدرت مطلق داده است

درباره  با سخنرانى  را  زمان مشترى  و  مغز  آنكه  از  پيش 
محصوالت خود منفجر نماييد ابتدا قيمت را ارائه كنيد و 
با قيمت هاى رقابتى خود نسبت به بازار به شكار مشترى 
به  را  بيشترى  اطالعات  توانيد  مى  آن  از  پس  بپردازيد. 

مشترى ارائه دهيد.
صاحبان كاال و خدمات همواره بدنبال عرضه محصوالت 
 خود به بازار مصرف هستند و در اين راستا هر مخاطبى
كارمندان  از  باشد.  داشته  را  مشترى  حكم  تواند   مى 
و كارگران خود شركت گرفته تا ساير افراد جامعه، براى 

موفقيت در امر فروش هيچ فرصتى را نبايد از دست داد!
اما محاسبات فروش و عرضه به همين سادگى ها نيست 
و در اين مسير بعضا اشتباهات زيان بارى رخ ميدهد. نكته 
قابل توجه آن است كه زيان اصلى را همان صاحبان كاال و 
خدمات متوجه مجموعه تحت كنترل خود مى كنند و اين 
چالش را بايد پيامد عدم رويكرد تخصصى به مقوله بسيارى 
مهمى چون «فروش و عرضه» در حوزه تجارت دانست.
اگر به عنوان يك فرد فعال در عرصه تجارت با اين مشكل 
مواجه شده ايد؛ شايد زمان آن رسيده تا تغييراتى را متوجه 

راهبردهاى فروش محصوالت كنيد.
هر چند در برخورد نخست، فضاى كلى اين مطلب ذهن 
مخاطب را متوجه تجارت هاى بزرگ با گردش مالى قابل 
ما  هاى  توصيه  كه  است  آن  حقيقت  اما  كند  مى  توجه 
اما  دارد  كاربرد  نيز  كوچك  سوپرماركت  يك  براى  حتى 
صاحبان تجارت هاى كوچك كمتر ذوق و خالقيت خود را 

 متوجه كسب و كارشان مى كنند و اينگونه مباحث را جدى 
نمى گيرند.اما تجربه نشان داده يك فروشنده سوپر ماركت 
نيز مى تواند با توجه ويژه به مباحث تخصصى دانش اقتصاد 

و مديريت به سمت افزايش درآمدها گام بر دارد.

خوب؛ چند مورد با اهميت را با هم دنبال مى كنيم:
بخش  رضايت  فروش  ميزان  اما  داريم  مناسب  تبليغات 

نيست!
توجه داشته باشيد كه ارائه مناسب محصول به بازار از مسير 
تبليغات امرى بسيار مهم و اثر گذار است اما در علم اقتصاد 
بندى مى شود رده  كارهاى كمكى  در بخش  اقدام   اين 
فاكتور  مهمترين  شده،  اشاره  هم  قبال  كه  همانطور  و 

فروشنده و تونايى هاى وى است.
به عبارت ديگر تبليغات و نمايش اوليه يك محصول ابزارى 
آن  موفقيت  براى  تضمينى  لزوما  اما  است  كليدى  بسيار 
محصول در آينده نخواهد بود. از اين رو بايد تجديدنظرى 
در نظام فروش محصوالت خود داشته باشيم.اگر تبليغات 
به اندازه كافى پيگيرى شده اما فروش مناسب نيست بايد 
خالقيت  و  ابتكار  ابراز  به  متخصص  فروشنده  بر  عالوه 
امر  اين  باشيد.  بدنبال جذب مشترى  و  متوسل شده  نير 
 براى يك سوپرماركت مى تواند در حد تغيير دكوراسيون 
و استفاده از رنگ هاى جذاب تا طرح تخفيف هاى حساب 
شده و بسيار جزئى نيز دنبال شود. كاهش قيمت ها گاه 

بهترين روش براى افزايش سود است!

مصرف بهينه انرژى!
ماه  شايد  و  روزها  ها،  ساعت  خواهيد؛  مى  كه  چقدر  هر 
قابليت هاى محصوالت  و  كيفيت محصوالت  درباره  ها 
 خود سخنرانى كنيد! و البته  مشكلى ايجاد نخواهد شد. اما 
مصرف  كاهش  ضمن  كه  دارند  وجود  نيز  هايى  روش 
از  مستقيما  رسانند.  مى  بهترى  نتايج  به  را  شما  انرژى! 
سرمايه  و  مشتريان  منافع  و  خود  تجارى  فعاليت  ارتباط 
گذاران بگوييد. پس به يك فرمول جديد در ارائه خدمات 
و محصوالت مى رسيم بدين ترتيب كه ابتدا فايده خريد و 
يا همكارى را براى مخاطب توضيح مى دهيم و پس از آن 
ويژگى هاى محصوالت و خدمات خود را مطرح مى كنيم. 
احتماال دريافت مفهوم اين قسمت مقدارى براى ذهن شما 
ايجاد كرده پس يك مثال مى زنيم: اگر شما  پيچيدگى 
يك بسته بندى جديد از لوبيا چيتى به بازار عرضه مى كنيد 
ابتدا از مزاياى اقتصادى اين محصول براى مخاطبان خود 
بگوييد مثال وزن آن 100 گرم بيشتر از محصول مشابه 
يا  ارائه مى شود  قيمت  به همان  اما  است  ديگر  شركت 
اينكه بسته بندى شما داراى قابليت باز و بسته شدن است 
 و نيازى به ظرف نگهدارى ندارد. يا اينكه محصول شما
درصد  10 تا   5 بازار  در  موجود  مشابه  محصوالت  از    

 ارزان تر است.
حال كه اينها را گفتيم در واقع جذابيت هاى الزم براى 
از  توانيم  مى  اكنون  هم  ايم  كرده  فراهم  را  ماجرا  ادامه 

ويژگى هاى محصول خود بگوييم؛ مواردى چون كيفيت 
توليد، كيفيت پخت، تازگى محصول و يا طعم متفاوت آن.

الفباى ماموريت!
به عنوان صاحب كاال و خدمات يا يك فروشنده؛ ماموريت 
ماموريت  نيست!  خدمات  و  كاال  مورد  در  شما سخنرانى 
اصلى شما فروش است. اكثر مشتريان هم همين انتظار 
شكار  براى  قديمى  روش  اين  پس  دارند.  فروشنده  از  را 
با  را  زمان مشترى  و  مغز  آنكه  از  پيش  بگذاريد!  كنار  را 
سخنرانى درباره محصوالت خود منفجر نماييد ابتدا قيمت 
را ارائه كنيد و با قيمت هاى رقابتى خود در بازار، به شكار 
مشترى بپردازيد. پس از آن مى توانيد اطالعات بيشترى را 

به مشترى ارائه دهيد.
متاسفانه فروشندگان كاال و خدمات به خطا گمان مى كنند 
كه جذب مشترى از راه سخنرانى، تكرار و حتى التماس! 
بايد  گروه  اين  اما  است  زمين  كره  در  موجود  تنها روش 
بدانند كه دستيابى به آمار فروش مناسب و بازارى پر رونق 
مسيرى بسيار ساده و دست يافتنى دارد.بله؛ راهكار اصلى 
سود  از  پوشى  و چشم  رقابتى  هاى  قيمت  به  ويژه  نگاه 
حداكثرى در تجارت است. همانطور كه عنوان شد: كاهش 
با  است!  افزايش سود  براى  بهترين روش  گاه  ها  قيمت 
اين روش بازار شما همواره رونق دارد و البته كمى از سود 
وجود  عدم  بحران  به  ولى  شود  مى  كاسته  شما  مقطعى 
مشترى هيچگاه دچار نخواهيد شد و چه تضمينى بهتر از 

اين براى سودى پيوسته و دائمى؟!
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پيامك تولد

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

و اگر از ايشان سئوال كني كيست كه آب را از آسمان فرو فرستد و به وسيله آن 
پاسخ دهند  يقين  به  زنده گرداند،  باز  از فصل خزان و مرگ گياهان  را پس   زمين 

كه آن خداست. عنكبوت آيه 63

حديث روز  

فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ تر مى شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل 
علوم، فضاى آن بازتر مى گردد.  (نهج البالغه)

سبك زندگى

فالش بك

زمانى براى تغيير راهبردهاى فروش

با كمترين هزينه به خانه هاى تان رنگ و رويى تازه بخشيد 

09151608440 - چهكندى نژاد

فروش 80 متر زمين تجارى واقع در دستگرد حاشيه 30 مترى با موقعيت 
عالى ، 2 طبقه پروانه ، شنارژ 2 طبقه و اسكلت 2 طبقه ، پايين كامال تجارى 

و طبقه دوم مسكونى مجموعا 170 مترمربع زيربنا   فى: زير قيمت كارشناسى

09392260416

كافى نت 
با موقعيت مكانى عالى

 و قيمت مناسب 
به فروش مى رسد.

09351102878

فروش زمين به متراژ 444 متر 
در خوسف ، حاشيه بلوار

 دو كله با سند
09151601655  

كار در منزل  (ويژه بانوان)
 بدون خروج از منزل خود 

صاحب شغل و درآمد شويد. 
32449433 - 09156666621

 خريد ضايعات آهن ،مس،برنج ،آلومينيوم ، استيل  
برشكارى تاسيسات فرسوده

09155626083 - هاشمى

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

09151636052

فروش دوو سى يلو مدل 82 
 رنگ سفيد ، بيمه كامل     09156666588

يك نفر خانم يا آقا براى كار طراحى (فتوشاپ)
 در چاپخانه فلكس و بنر نيازمنديم.

09127638627

 يك نفر همكار خانم مسلط به زبان انگليسى 
(مكالمه ، ترجمه) براى همكارى نيازمنديم. 
   32443131   ساعت تماس: 8 الى 14  

تعدادى نيروى آقا يا خانم 
براى كار در (كافه هنر) نيازمنديم.
32340497 - 09351614897

جويــاى كــار
جوانى هستم با گواهينامه پايه يكم و مدارك كامل   

09359057806

فروش وانت دوگانه ، مدل 91
09335625441

فروش وانت مدل 90 ، دوگانه ، بيمه تا 
برج 4 فى: 11 ميليون   09159633511

فروش پرايد مدل 85 ، رنگ سفيد ، بيمه تا برج 10 
تخفيف بيمه كامل ، موتور و شاسى فوق العاده تميز

فروش09159616993
دوربين شكارى 30*8 روسى ،  50*10 ژاپنى

تك چشم هندسى       09354463792

فروش آژانس با 7 كارت سوخت فعال
و موقعيت مكانى بسيار عالى

09153620490 

اجاره يك باب واحد مسكونى ، طبقه دوم ، با  كليه 
امكانات رفاهى  و  بسيار شيك  واقع در غفارى 21 

09151614825

فروش پرايد هاچ بك مدل 81 ، سفيد ، يك گلگير 
رنگ ، تميز ، يك جفت الستيك نو ، بيمه تا 94/12/1  

فى: 8/600/000             09010731852

فروش خودروى پژو V8 مدل 86  
 رنگ مشكى ، موتور، گيربكس 

و الستيك سالم  قيمت: 16 ميليون
09153622924

فروش سوپرماركت با موقعيت عالى
 يا معاوضه با خودرو

09159618336 - 09153630413 

فروش 
يك عدد كولر نيسان مزدا كامل با گاز

09156045475 - 09158635475

فروش مغازه لوازم خانگى و كادويى با 
دكوراسيون و جواز  پرداخت قيمت توافقى

09379332571

خشكشويى
 پـارس نگار

شستشوى پرده ، باز و بست 

رايگـان
شستشوى مبل و خوشخواب

 در منزل بدون جابجايى
 09151641857 - 32445269

حسينى گازار

سمسارى تهران پارس
 كليه لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

انجام كارهاى ادارى ، تفكيك و تهيه نقشه 
زمين ، تنظيم سند و گرفتن استعالمات

09155625297

فقط با 6 هزار تومان از سرقت گوشى خود 
جلوگيرى كنيد و مكان سارق را شناسايى كنيد 

www.asbirjand.ir
 حاشيه پاسداران 15 (الماس سيستم)

مجموعه باغ رستوران سنتى 
بسيار شيك با كليه امكانات و 

سالن غذا خورى در بند اميرشاه 
مقابل هتل  كوهستان 

 رهن و اجاره واگذار مى شود.
09155615024

چند نفر نيروى گچ كار، 
كاشى كار و نما كار 

آجر 3 سانت 
نيازمنديم.

09151634541

برگ سبز خودروى تويوتا وانت 

مدل 1978 به شماره پالك 

51212 ع IR  86 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط  مى باشد.

كليه لوازم و امكانات يك دفتر تبليغات 

كامپيوتر - پرينتر - ميز - صندلى
  و نمونه كار به فروش مى رسد 

09155610262

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

چند نفر خانم براى كار 
در سالن زيبايى آفرينا  نيازمنديم.

32450229 - 09397690128

چند نفر آرايشگر خانم ماهر و نيمه 
ماهر براى  كار در سالن زيبايى ويولت 

نيازمنديم.    09151609062

اجاره يك باب واحد تجارى با موقعيت عالى 
واقع در نبش غفارى 21

09151614825

فروش فـورى
مغازه كادويى و بدليجات 

در بهترين نقطه معلم    09176684108
فروش  فريزر خوابيده 

09373810744

فرش دست دوم ماشينى خريداريم
 09155225602 -  سپهرى



يكشنبه * 16 فروردين 1394 * شماره 3187 

اخبار ورزشى

 سالمت نيوز: مصرف ميوه قبل از خواب مى تواند به بهتر خوابيدن افراد كمك كند. بهتر است ميوه ها را بصورت ميان  وعده و سه  ساعت بعد از صرف وعده 
 اصلى غذا مصرف كرد.متخصصان با بيان اينكه آبميوه نمى تواند جايگزين خود ميوه شود، عنوان مى كنند آبميوه را توصيه نمى كنيم، زيرا بدن به فيبر ميوه 
نياز دارد و اين فيبر مى تواند موجب بهبود عملكرد دستگاه  گوارش شده و چربى  خون را كاهش دهد كه اين ماده با ارزش در آبميوه وجود ندارد.

قبل از خواب ميوه بخوريد 
«عباسپور» قهرمان مسابقات آزاد پينگ پنگ 

شهرستان بيرجند شد

ورزش  اداره  اصغرى مسئول  با حضور سيد حسين   
و جوانان شهرستان بيرجند و عليرضا حميدى رئيس 
پينگ  قهرمانى  مسابقات  استان،  پنگ  پينگ  هيئت 
جهانى  روز  مناسبت  به  بيرجند  آزاد شهرستان  پنگ 
به  بازيكن   20 حضور  با  طبيعت  روز  و  پنگ  پينگ 
صورت دو حذفى در سالن شهيد سرحدى برگزار شد. 
امير  و  عباسپور  امير حسين  مسابقات،  اين  پايان  در 
 حسين رفيعى مقام هاى اول و دوم را كسب كردند، 
سوم  مشتركًا  عباسپور  محمدرضا  و  رفيعى  اشكان 

شدند.

«وداد» قهرمان مسابقات پينگ پنگ 
زير 18 سال شهرستان بيرجند   

طبيعت،  روز  و  پنگ  پينگ  جهانى  روز  مناسبت  به 
مسابقات پينگ پنگ زير 18 سال شهرستان بيرجند 
با حضور 15 بازيكن زير 18 سال به صورت دو حذفى 
در سالن شهيد سرحدى بيرجند برگزار شد. در پايان 
كرد،  را كسب  اول  مقام  وداد  مهدى  مسابقات،  اين 
محمد امين حاجى پور مقام دوم را به دست آورد، امير 

على محمدى و حامد سورگى مشتركًا سوم شدند.

كواچ و دستياران جديدش 
وارد تهران شدند

 
جهان نيوز: سرمربى تيم ملى واليبال ايران به همراه 
ديگر اعضاى كادر فنى روز گذشته وارد تهران شد.  
اردوى آمادگى تيم ملى واليبال ايران از روز گذشته 
نيز  ملى  تيم  سرمربى  كواچ،  اسلوبودان  و  آغاز  شد 
به همراه كارلو ساتى (بدنساز)، دژان وليچويچ ملقب 
دراگان  و  ملى  تيم  مربى  كمك  عنوان  به  گوسا  به 
اسويتوزارويچ به عنوان تمرين دهنده تيم ب از طريق 

فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) وارد تهران شد.

عاشورزاده و خدابخشى در صدر بهترين 
تكواندوكاران  المپيكى

 ايرنا: فدراسيون جهانى تكواندو رنكينگ جديد چهار 
و  عاشورزاده  فرزان  كه  كرد  اعالم  را  المپيكى  وزن 
و   58 منهاى  هاى  وزن  در صدر  خدابخشى  مهدى 
از  ايرنا  گزارش  به  دارند.  قرار  كيلوگرم   80 منهاى 
فدراسيون تكواندو، بهنام اسبقى هم در رده سوم وزن 
منهاى 68 كيلوگرم قرار دارد. در پايان دسامبر 2015 
بتواند در جايگاه اول  (آذر ماه) هر تكواندوكارى كه 
تا ششم رنكينگ المپيك قرار گيرد، جواز حضور در 

المپيك 2016 ريو برزيل را به دست مى آورد.

به غذاهايتان ادويه «كارى» بزنيد 
 

ناخوشايند  مواد  بوى  «كارى»  ادويه  سالمانه: 
«كارى»  مى دهد.  پوشش  را  گوشت  مانند 

معطر  گياه  نوع   20 آن  در  كه  است  ادويه اى 
دارد.  وجود  و...  گشنيز  رازيانه،  زيره،  جمله  از 
از جمله خواص كارى مى توان به محافظ كبد، 
معده،  مقوى  و  محرك  ضدنفخ،  ضدميكروب، 
خنثى كننده  و  ضدسرطان   ،C ويتامين  دارنده 

راديكال هاى آزاد اشاره كرد.
 

زعفران از نابينايى جلوگيرى مى كند
 

مصرف  جديد،  تحقيقات  اساس  بر  سالمانه: 
مى كند. جلوگيرى  نابينايى  از  زعفران  چاشنى 

مى تواند  زعفران،  گياه  دريافته اند  دانشمندان 
كند. جلوگيرى  سالمندان  در  نابينايى  از 
چاشنى  اين  كه  دريافتند  محققان  همچنين 
مى كند؛  عمل  طبيعى  عينكى  به عنوان  گياهى 
به طورى كه از چشم ها در برابر آسيب هاى ناشى 

نور شديد خورشيد محافظت كند. همچنين  از 
قرص هاى  مصرف  از  پس  بيماران  بينايى 

زعفران بهبود پيدا كرد.

اگر عيد چاق تان كرده بخوانيد!

بعد  وزن  معموال  كه  چند  هر   : نيوز   سالمت 
اما  نيست  كيلو   4 تا   3 از  بيشتر  تعطيالت  از 
بيشتر كسانى كه دچار اين اضافه وزن شده اند، 
پايين  را  وزنشان  خيلى سريع  مى دهند  ترجيح 
بياورند بنابراين توصيه هايى براى كاهش وزن 
سريع بعد از تعطيالت داريم كه رعايت كردن 
آن ها بدون نظر متخصصين تغذيه براى كاهش 
پيشنهاد  كيلوگرم)   4 از  (بيش  باال  وزن هاى 
بيش  كارتان  محل  تا  خانه  از  *اگر  نمى شود. 
از 20 دقيقه راه نيست، اين مسير را حداقل 20 
روز پياده برويد و برگرديد. *صبحانه حدود يك 
كف دست نان سبوس دار و يك تكه پنير كم 
نمك و كم چرب با يك ليوان شير كم چرب و 
2 خرما يا فقط يك تخم مرغ آب پز ميل كنيد.

*يك ميوه به عنوان ميان وعده صبح انتخاب 
مى توانيد  نخورده ايد  شير  صبحانه  اگر  كنيد. 
بيسكوئيت  يا نصف  ليوان شير كم چرب  يك 
اينكه  از  *قبل  كنيد.  ميل  هم  سبوس دار 
بخارپز  سبزيجات  ليوان  يك  بخوريد،  ناهار 

 2 يا  سبز)  لوبيا  و  بروكلى  كلم  هويج،  (مانند 
ليوان ساالد سبزى هاى خام (مانند كاهو، كلم، 
گشنيز)  و  جعفرى  هويج،  فرنگى،  گوجه  خيار، 
به همراه كمى آبليمو و يك قاشق مرباخورى 
خورش  عنوان  *به  كنيد.  ميل  زيتون  روغن 
انواع گوشت هاى كم  ناهار مى توانيد  وعده  در 

انتخاب  گرم   200  -250 اندازه  به  را  چرب 
حتى  يا  گوساله  گوشت  مرغ،  سينه  مثال  كنيد 
مى توانيد  عصرانه  عنوان  *به  ميگو.  و  ماهى 
يك  يا  خرما   2 و  چرب  كم  شير  ليوان  يك 
كم  ماست  پياله  يك  با  سبوس دار  بيسكوئيت 

را  سبك  و  ساده  *غذايى  كنيد.  ميل  چرب 
ساالد  بشقاب  يك  كنيد.  انتخاب  شام  براى 
سبزى هاى مختلف كه با يك پياله ماست كم 
چرب مخلوط شده است با يك برش كوچك 
نان سبوس دار و كمى خورش يا گوشت بخارپز، 

مى تواند براى شام مناسب باشد. 

راهكارهاى ساده كاهش فشار خون

سالمت نيوز: فشار خون باال يك بيمارى جدى 
است كه مى تواند به بيمارى هاى قلبى، سكته 
مغزى و نارسايى كليه منجر شود. كنترل فشار 

خون چند راهكار ساده دارد. در اين مطلب چند 
دستورالعمل بهداشتى براى كاهش فشار خون 

ارايه شده است. 
 كاهش مصرف نمك در وعده غذايى: مهمترين 
روش براى كاهش فشار خون، كاهش مصرف 
در  مصرفى  نمك  ميزان  است.  (سديم)  نمك 
از  كند.  تجاوز  گرم  ميلى   1500 از  نبايد  روز 
خوردن غذاهاى آماده، سس هاى آماده، سيب 
زمينى سرخ شده، غذاى كنسرو شده، چيپس و 
پفك و سوسيس و كالباس اجتناب كنيد؛ زيرا 
اين غذاها سرشار از نمك هستند.  وزن خود را 
رابطه  با فشار خون  اضافه وزن  كاهش دهيد: 
مستقيمى دارد. اندازه دور كمر مهمترين عامل 
دوركمرشان  كه  مردانى  است.  خون  فشار  در 
معرض  در  است،  متر  سانتى   91 از  بيشتر 
 81 زنان  در  اندازه  اين  دارند.  قرار  خون  فشار 
سانتى متر است.  در رژيم غذايى خود تجديد 
ميوه،  غالت،  حاوى  غذايى  رژيم  كنيد:  نظر 
در  چرب  كم  لبنى  محصوالت  و  سبزيجات 

كنترل فشار خون موثر هستند. 
و  كلسيم  پتاسيم،  مانند  مفيد  معدنى  مواد  از   
منيزيم بيشتر استفاده كنيد: سيب زمينى، موز، 
فرنگى،  گوجه  بادام،  رنگ،  پر  سبز  سبزيجات 
انواع كلم و قارچ حاوى اين مواد معدنى مفيد 

هستند.

اگر عيد چاق تان كرده بخوانيد!

مرد تبهكار با همكارى دختر
 25 ساله 9 ميليارد به جيب زد 

باشگاه خبرنگاران : دو كالهبردار حرفه اى كه با جعل 
اسناد ملكى بيش از 9 ميليارد ريال كالهبردارى كرده 
بودند، توسط پليس آگاهى خراسان رضوى شناسايى 
و دستگير شدند. رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى 
گفت:  در بررسى ها مشخص شد متهم با همكارى 
خانمى جوان با حضور در دفاتر ثبت اسناد رسمى در 
مشهد با جعل امضا اقدام به تنظيم وكالت نامه جعلى 
مى كردند.كارآگاهان موفق به دستگيرى متهم شدند.
متهم در بازجويى ها به جعل اسناد ملكى با همكارى 

خواهرزاده 25 ساله اش اعتراف كرد.

چاقو كشى 2 مجرم، منجر به مرگ 
هر 2 نفر شد! 

باشگاه خبرنگاران: دو مرد خطرناك و سابقه دار كه 
روى  بر  مراغه  دروازه  در  قبلى  اختالفات  دليل  به 
يكديگر چاقو كشيده بودند،  به دليل شدت جراحات 
انقالب  و  عمومى  دادستان  دلدارى  كردند.  فوت 
با  كه  نفر  دو  از  يكى  حادثه  اين  در  گفت:  مراغه 
رفته  او  مغازه  به  داشت  ماهه  اختالف چند  ديگرى 
به  نفر  دو  هر  درگيرى  اين  در  شد.  درگير  او  با  و 
شدت زخمى شده و هنگام انتقال به بيمارستان در 
اين دو  نزاع  راه فوت كردند. تحقيقات درباره علت 

نفر ادامه دارد. 

قتل جوان 25 ساله در
 تعطيالت نوروز

انتظامى  فرماندهى  جانشين  خبرنگاران:  باشگاه 
از  كمتر  در  فرارى  قاتل  يك  دستگيرى  از  دزفول 
24 ساعت از وقوع قتل در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ دستاران اظهار داشت: در اين حادثه كه در 
افتاد  اتفاق  دزفول  شهر  اى  حاشيه  مناطق  از  يكى 
قاتل، جوانى 25 ساله را با ضربه به ناحيه گردن به 
قتل رساند. با توجه به حساسيت موضوع ، ماموران 
و  اطالعاتى  كارهاى  انجام  با  دزفول  آگاهى  پليس 
پليسى موفق به شناسايى قاتل شده و با هماهنگى 

مقام قضايى متهم را دستگير كردند.

مرگ تلخ پسر 15 ساله 
در كنار مادرش

نشانى  آتش  سازمان  سخنگوى  خبرنگاران:  باشگاه 
انتشار  حادثه  از  تهران  شهردارى  ايمنى  خدمات  و 
اتاق سرايدارى و فوت  گاز مونوكسيدكربن در يك 
و مسموم شدن دو تن خبر داد.ملكى اظهار داشت: 
زندگى  خانواده اى  گاراژ  يك  در  سرايدارى  اتاق  در 
با  منزل  به  ورود  پس  خانواده  مرد  كه  مى كردند 
وضعيت بى رمق همسر و پسر نوجوان خود مواجه 
شد كه پس از رسيدن آتش نشانان، زن چهل ساله 
كه دچار مسموميت شده بود، به مراكز درمانى منتقل 
شد اما پسر 15 ساله جان خود را از دست داده بود. 

نجات از دريا پس از 66 روز 
 

ايسنا : ملوان بى تجربه آمريكايى كه در دريا گرفتار 
شده بود پس از 66 روز نجات يافت. «لوئيز جوردن» 
كه 66 روز پيش در سواحل كاروليناى شمالى در آمريكا 
گم شده بود توسط يك نفتكش آلمانى نجات داده شد. 
خانواده جوردن كه در ماه ژانويه براى ماهيگيرى به 
دريا رفته بود در پى بى خبر بودن از او، مقامات پليس 
را از اين حادثه مطلع ساختند. ملوان مفقود شده در 
آب هاى آزاد در سواحل كاروليناى شمالى توسط يك 
نفتكش آلمانى پيدا شده و نجات يافت. وى گفت كه 
به علت نقص فنى قايق اش نتوانسته به خشكى راه 

يابد. وضعيت جسمى اين ملوان مطلوب است. 
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حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

آگهى استخــدام
شركت يكتا پخش شرق نماينده معتبر ترين برندهاى صنايع غذايى و بهداشتى براى 
به  با شرايط ذيل دعوت  بازاريابى  به شغل  از عالقه مندان  ارتقاى كادر فروش خود 

همكارى مى نمايد.
1- داشتن فن بيان و آشنا به بازار

2- كارت پايان خدمت
3- مدرك تحصيلى حداقل ديپلم

*  متقاضيان داراى مدرك تحصيلى باالتر در اولويت هستند
*  فروشندگان داراى سابقه مفيد مشمول مزاياى ويژه خواهند شد

پذيرفته شدگان مشمول حقوق قانون كار به عالوه مزاياى كار، بيمه، 
پورسانت و جوايز فروش خواهند شد.

آدرس: بيرجند- سجادشهر-امامت 7-پالك2     تلفن: 32327144-46

 شركت همكاران سيستم بزرگ ترين شركت نرم افزاري ايران  به منظور تكميل كادر تخصصي 
خود در حوزه پشتيباني سيستم هاي نرم افزاري، در بيرجند از واجدين شرايط و عالقه مندان 

سخت كوش دعوت به همكاري مي نمايد:  
      شرايط مورد نياز:

داشتن مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد از دانشگاه هاي معتبر
رشته تحصيلي: مديريت، حسابداري، اقتصاد، صنايع

Microso� O�ceو نرم افزارهاي Windows آشنايي با
داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت(ويژه برادران)

متقاضيان محترم مي توانند جهت تكميل فرم استخدام به آدرس ذيل مراجعه نمايند:
بيرجند- خيابان معلم- خيابان فردوسى- مجتمع پارس- طبقه اول

     ساعات مراجعه:  13تا 17 هرروز

آگهـــي استخــدام



تسنيم- مديرجهاد كشاورزى سربيشه گفت: در سال 93 طرح خودكفايى گندم و نظارت بر مزارع در 2 هزار و 500 هكتار از اراضى اين شهرستان انجام 
شده است. رضوى اظهار كرد: در سال 93 نظارت بر اصالح، احياء و افزايش توليد گل و گياه زينتى در 15 هكتار، نظارت بر 347 هكتار از اراضى زيتون و 

نظارت بر افزايش كيفيت و بهبود محصوالت باغى اين شهرستان انجام شد.

اهداى 250 هزار محصول فرهنگى طرح خودكفايى گندم در 2500 هكتار از اراضى شهرستان سربيشه انجام شد
توسط آستان حسين بن موسى الكاظم (ع)

جمع  حضور  و  جديد  سال  آغاز  مناسبت  به  بصيرت- 
عظيم زائران حضرت على بن موسى الرضا (ع) در حوزه 
فعاليت مؤسسه در 5 استان كشور، انتشارات و محصوالت 
فرهنگى مؤسسه در تيراژ 25 هزار نسخه چاپ و در بين 
زائران و مجاوران توزيع شد. اين محصوالت مشتمل 
بر چاپ پانزدهمين شماره نشريه ميقات الرضا، تقويم 
و  نور  وادى  آفتاب،  مسير  در  هاى  كتابچه  روميزى، 
آثار،  گنجينه  و  زائر  راهنماى  بروشورهاى  جاويد،  زنده 
مبارك،  آستان  تصاوير  به  مزين  پازل  و  پوستر  نقشه، 
جامهرى و ... بوده كه در آن به معرفى خدمات آستان 
قدس رضوى و فعاليت هاى مؤسسه در آستان حضرت 
حسين بن موسى الكاظم(ع) طبس، زيارتگاه شهيد آيت 
ا... مدرس(ره) كاشمر و 19 مجتمع فرهنگى رفاهى و 
نمازخانه ميان راهى حضرت امام رضا(ع) و موضوعات 

متنوع و ارزشمند فرهنگى پرداخته شده است.  

مردم بيرجند توافق هسته اى را جشن گرفتند

ايرنا - جمعى از مردم بيرجند شامگاه جمعه در حركتى 
خودجوش با حضور در خيابان مدرس اين شهر توافق 
 ايران و گروه پنج به اضافه يك در مذاكرات هسته اى
 لوزان را جشن گرفتند. در اين اقدام مردمى گروه هاى
مختلف اعم از پير و جوان، زن و مرد حضور داشتند 
در  مدرس  خيابان  اصلى  ميدان  سه  در  تجمع  با  و 
را در دست داشتند،  ايران   حالى كه پرچم سه رنگ 

كاروان هاى شادى راه انداختند. 

اجراى طرح هادى در 42 درصد روستاها

اسالمى  انقالب  مسكن  بنياد  مديركل  تسنيم- 
 20 باالى  روستاى   907 در  گفت:  جنوبى  خراسان 
خانوار در استان بايد طرح هادى اجرا شود كه شاخص 
اجراى طرح هادى در استان تاكنون 42 درصد است. 
آسمانى مقدم با بيان اينكه ميزان تهيه طرح هادى 
در استان 88,7 درصد است، تصريح كرد: 8 ميليارد 
و 400 ميليون تومان از ابتدا تاكنون براى تهيه طرح 

هادى در استان هزينه شده است.

افزايش 26 درصدى خدمات اورژانس

ايرنا- سرپرست مركز مديريت حوادث و فوريت هاى 
پزشكى استان گفت: خدمات اين مركز در قالب طرح 
امداد نوروزى امسال با ارائه سه هزار و 925 مأموريت 
و 26 درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال به چهار 
هزار و 669 مورد رسيد. دلخروشان با بيان اينكه طرح 
امداد نوروزى از 25 اسفند پارسال آغاز و تا 15 فروردين 
امسال اجرا شد، افزود: از اين تعداد مأموريت، سه هزار 
و 719 مورد غيرترافيكى و بقيه ترافيكى و از مجموع 
چهار هزار و 669 مورد خدمات ارايه شده، 706 مورد 

ترافيكى و بقيه غيرترافيكى بودند.

بيش از 71 هزار نفر از آبگرم معدنى
 هالل فردوس استفاده كردند

آبگرم  گردشگرى  نمونه  منطقه  مديرعامل  تسنيم- 
نخست  روز   14 در  گفت:  فردوس  هالل  معدنى 
منطقه  اين  به  نفر   600 و  هزار   71 تعداد  امسال 
استفاده  منطقه  اين  خدمات  و  امكانات  از  و  مراجعه 
افزايش 15 درصدى مراجعان به  از  اكبرى  كرده اند. 
آبگرم معدنى هالل فردوس در سال 93 خبر داد و 
از خدمات  نفر  بر 456 هزار  بالغ  گفت: در سال 93 
فردوس  معدنى هالل  آبگرم  تفريحى  و  درمانى  آب 
گردشگرى  نمونه  منطقه  افزود:  كردند.وى  استفاده 
آبگرم فردوس با قدمتى 200 ساله بر اساس آمارهاى 
موجود، ساالنه بيش از 8 ميليون نفر زائر و مسافر از 

اين مسير عبور مى كنند.

بيشترين  بيرجند  اخير،  هاى  بارندگى  در 
بارندگى را در كشور داشته است

خاورستان- كارشناس هواشناسى استان با بيان  اينكه طى 
بارندگى هاى اخير، بيرجند بيشترين بارندگى را در كشور 
داشته است، گفت: رگبار پراكنده پيش بينى هوا براى نيمه 
شمالى و شرقى استان است. فاطمه زارعى با بيان اينكه 
در دو روز گذشته 3 تا 5 درجه دما در استان افزايش يافته 
است، گفت: امروز نيز افزايش 3 تا 4 درجه اى دما را در 
استان خواهيم داشت. وى افزود: در روز 13 فروردين 
بيرجند با 17,5 ميليمتر بارندگى بيشترين ميزان بارندگى 

را در مراكز استان ها در كشور داشته است.

ثبت 18 وقف جديد در خراسان جنوبى

ايسنا- مديركل اوقاف و امور خيريه از ثبت 18 وقف 
جديد در استان خبر داد. حجت االسالم گرايلى گفت: 
اين تعداد وقف  با اجراى طرح آرامش بهارى و سوگواره 
ياس نبوى در شهرستان هاى بيرجند، سرايان، خضرى، 
خوسف، فردوس، قاين، زيركوه و نهبندان به ثبت رسيده 
است. وى افزود: بيشترين وقف ها از ابتداى سال جارى 
است. بوده  با 10 وقف  در شهرستان سرايان  تاكنون 

مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى اظهار كرد: 
وقف هاى سرايان در راستاى توسعه صحن امامزادگان 

دوست آباد به ارزش 600 ميليون ريال بوده است.

استمرار فعاليت صلح آميز هسته اى
 مهم ترين دستاورد نشست لوزان است

 ايرنا- امام جمعه قاينات گفت: استمرار فعاليت صلح آميز
هسته اى مهم ترين دستاورد و عيدى ارزشمندى است 
كه دستگاه ديپلماسى ايران در ابتداى سال جديد به 
مردم داد. حجت االسالم اصفهانى افزود: اين تفاهم 
اينكه نگرانى هاى زيادى را در داخل  نامه عالوه بر 
كشور برطرف كرد، در رسانه هاى خارجى نيز انعكاس 
مثبتى براى ما در بر داشت. وى گفت: امروز مى توانيم 
قادر  الملل  بين  عرصه  در  بگوييم  افتخار  و  عزت  با 
هستيم ديدگاه هاى خود را با سعه صدر و در عين حال 

با قاطعيت بيان كرده و به ثبت برسانيم.

خراسان جنوبى در رديف 
هفت استان كم آب كشور قرار گرفت

شركت مديريت منابع آب ايران اعالم كرد: در نيمه 
نخست سال آبى جارى هفت استان كشور در گروه 
مناطق مواجه با كمبود آبى قرار دارد. در طبقه بندى 
استان هاى كشور بر اساس شاخص پايش منابع آب 
از مهرتا اسفند سال 93، استان هاى كشور در شش 
دسته مرطوب، نرمال، قابل تحمل، داراى تنش آبى، 
داراى تنش آبى شديد و كمبود آب طبقه بندى شده اند 
و  سيستان  جنوبى،  خراسان  بوشهر،  استان هاى  كه 
رده  در  يزد  و  هرمزگان  كرمان،  فارس،  بلوچستان، 

مناطق مواجه با كمبود آب قرار گرفته اند. 

اسكان 10 هزار مسافر نوروزى در سربيشه 

ايام  در  گفت:  سربيشه  اوقاف  اداره  رئيس  فارس- 
مجتمع  و  كاهى  مزار  در  نفر   149 و  هزار   10 نوروز 
حضرت ابوالفضل(ع) اين شهرستان اسكان داده شدند. 
اين مدت 75 هزار و  در طول  اينكه  بيان  با  بهادرى 
609 نفر اماكن متبركه اين شهرستان را زيارت كردند، 
خاطرنشان كرد: از اين تعداد 10 هزار و 149 نفر در اين 

مكان ها اسكان داده شدند.

 جزييات توافق هسته اى بايد در چارچوب 
فرمايشات رهبرى و منافع مردم باشد 

 
درميان و خوسف  بيرجند،  نماينده مردم  شبستان- 
در  فعًال  لوزان  توافق  اينكه  بيان  با  ملت  خانه  در 
جزئيات  كرد:  اميدوارى  اظهار  است،  بيانيه  حد 
توافق هسته اى در چارچوب فرمايشات رهبر معظم 
انقالب و منافع مردم باشد و موجب لغو يكباره همه 

تحريم هاى ظالمانه عليه ملت ايران شود.
در  مردم  توسط  ها  از سختى  بسيارى  تحمل  به  عبادى  االسالم  حجت 
شرايط تحريم كشور اشاره كرد و گفت: بدون شك اين تحريم ها به مردم 
فشار زيادى وارد كرده و در اين راستا بايد مرهون مقاومت هاى قهرمانه 

مردم و نرمش قهرمانانه مسئوالن باشيم.

كفه دولت در تحقق «همدلى و همزبانى» سنگين تر است

امروز  اينكه  بيان  با  مجلس  در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده 
شده  تبديل  ها  خانواده  سوى  از  دغدغه  يك  به  فرزندان،  بيكارى 
از  بسيارى  گسيخته،  افسار  تورم  اخير  هاى  سال  در  كرد:  اضافه   است، 
خانواده هاى ايرانى را رنج داده است و مى طلبد كه دولت با همدلى مردم، 
در راستاى رفع اين مشكالت بكوشد. عبادى تحول ادارى را يك ضرورت 
و  «همدلى  تحقق  در  دولت  ترازوى  كفه  داد:  ادامه  و  دانست  كشور  در 
و  دولت  به  سازى  فرهنگ  اصل  كه  چرا  است  تر  سنگين  همزبانى» 

حاكميت بر مى گردد.

اعزام 16 هزار زائر از استان به عتبات عاليات 

تسنيم- مدير حج و زيارت استان از اعزام 16 هزار 
زائر خراسان جنوبى به عتبات عاليات در سال 93 
خبر داد و گفت: همچنين 7 هزار و 800 نفر نيز در 

سال گذشته به عمره مفرده اعزام شدند.
نوفرستى با بيان اينكه در ايام نوروز امسال هر روز 

يك اتوبوس و هر هفته چهار كاروان از طريق هوايى به عتبات عاليات 
از 750 نفر در اين مدت به عتبات  اعزام شدند، گفت: در مجموع بيش 
عاليات اعزام شدند. وى بيان كرد: از بهمن ماه سال 93 تاكنون هر هفته 
تعداد هشت دستگاه اتوبوس و چهار كاروان هوايى به عتبات عاليات اعزام 
مى شوند. وى افزود: اين روند تا ارديبهشت ماه امسال ادامه دارد و در ايام 
نوروز نيز هر روز يك دستگاه اتوبوس با ظرفيت 40 زائر و هر هفته 140 

نفر از طريق هوايى به عتبات عاليات اعزام شدند. 
به گفته وى در ايام نوروز امسال يك اتوبوس از شهرستان سرايان به عتبات 
جاده  بودن  لغزنده  دليل  به  كاظمين  مسير  در  كه  بود  شده  اعزام  عاليات 
اتوبوس دچار واژگونى شد و متأسفانه يكى از سرنشينان اين اتوبوس فوت 
كرد. وى با بيان اينكه در سال گذشته 973 نفر به حج تمتع اعزام شدند، 
افزود: در حال حاضر كاروان هاى حج تمتع در حال شكل گيرى است و از 

روزهاى آينده كاروان ها تشكيل مى شوند تا به آمادگى الزم برسند. 
به  اعزامى  زائران  تعداد  امسال  كرد:  تصريح  استان  زيارت  و  حج  مدير 
اعزام  كه  مى يايد  افزايش  درصد   15 گذشته  سال  به  نسبت  تمتع  حج 

كاروان هاى حج تمتع امسال از اواخر شهريور ماه آغاز مى شود. 

اهداى زندگى به 531 نفر در خراسان جنوبى

 
ايام  در  گفت:  استان  خون  انتقال  مديركل  فارس- 
اهدا  نفر خون  استان 531  فعال  پايگاه  دو  در  نوروز 
امسال دو مركز  نوروز  اظهار كرد: در  كردند. عاملى 
فعال  بيرجند و طبس  خون گيرى در شهرستان هاى 
بوده است. وى با بيان اينكه پايگاه بيرجند در خيابان 

پاسداران اين شهر از دوم فروردين ماه جارى تا چهاردهم اين ماه فعال بوده 
است، تصريح كرد: پايگاه طبس از پنجم فروردين ماه جارى تا چهاردهم آماده 
خون گيرى از متقاضيان بوده است. وى از مراجعه 613 نفر در اين ايام به 
پايگاه هاى فعال در استان خبر داد و يادآور شد: از اين تعداد 531 نفر موفق 
به اهداى خون شدند. عاملى با بيان اينكه 496 نفر از اهداكنندگان مرد بودند، 
ادامه داد: همچنين 35 نفر از آنها بانوان بوده اند. وى با بيان اينكه 79 نفر از 
اهداكنندگان براى نخستين بار خون اهدا كرده اند، گفت: 108 نفر از آنها افراد 

باسابقه و 344 نفر از آنها اهداكنندگان مستمر بوده اند.
مديركل انتقال خون استان بيشترين گروه خونى اهدا شده در اين مدت را 
O+ دانست و افزود: تعداد 164 نفر در اين گروه خونى خون اهدا كرده اند.

عاملى با بيان اينكه 160 نفر گروه خونى B+ بوده اند، اضافه كرد: همچنين 
34 نفر در گروه خونى AB+ و 112 نفر در گروه خونى A+ خون اهدا 
كرده اند. وى با بيان اينكه ميزان اهداى خون امسال از سال گذشته بيشتر 
اهدا مراجعه  نفر براى  بوده است، خاطرنشان كرد: در سال گذشته 532 

كرده اند كه از اين تعداد 440 نفر موفق به اهداى خون شدند.
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مسئول بسيج سازندگى استان از فعاليت بيش از 200 نفر از 
جهادگران در 37 روستاى محروم در نوروز 94 خبر داد. 

(ع) الرضا  انصار  سپاه  سازندگى  بسيج  سازمان   مسئول 
خراسان جنوبى در گفتگو با خاورستان،  از اعزام  19 گروه 
گروه  قالب 5  در  از 500 جهادگر  بيش  با حضور  جهادى 
به  استان  محالت  گروه   9 و  دانشجويى  گروه   5 مهمان، 

مناطق محروم استان در نوروز 94، خبر داد. 
زهرايى افزود: فعاليت اين جهادگران در عرصه هاى خدمات 
فرهنگى، عمرانى، بازسازى بقاع متبركه، علمى و آموزشى، 

هنرى و پزشكى بوده است.
زهرايى اضافه كرد: 403 نفر از اين افراد آقا و 110 نفر خانم 
بوده اند. وى خاطرنشان كرد: از ابتداى سال 93 تاكنون بيش 
از 127 گروه جهادى (47 گروه محالت، 61 گروه دانشجويى 
و 19 گروه مهمان) با 2 هزار و 281 نفر اردو و 108 تيم 
بهداشتى، درمانى به مناطق محروم در عرصه هاى خدمت 
اميد و  ايجاد  اعزام شده اند. وى  به مناطق محروم  رسانى 
نشاط در بين مردم محروم استان، ايجاد روحيه خودباورى و 

جهادى در بين شركت كنندگان، خدمت رسانى به روستاهاى 
دورافتاده با هزينه هاى كم، ترويج فرهنگ كار و توليد در بين 
روستائيان، آموزش روستائيان در انواع زمينه هاى آموزش هاى 
فنى و حرفه اى، آشناشدن دانشجويان با مشكالت مناطق 
به مردم  محروم، ترويج روحيه كارآفرينى و خدمت رسانى 
محروم در بين دانشجويان را از مزايا و نكات ويژه اردوهاى 

جهادى عنوان كرد. 
(ع)  الرضا  انصار  سپاه  سازندگى  بسيج  سازمان  مسئول 
سال  لحظه  جهادگران  از  نيمى  حدود  داد:  ادامه  استان 
استان  محروم  روستاهاى  مردم  بين  در  امسال،  تحويل 
بسيج  تالش  تمام  شد:  يادآور  زهرايى  داشتند.  حضور 
سازندگى استان بر اين است كه خدمات را در درجه اول 
به سمت روستاهاى محروم و بعد به ساير روستاها پيش 
ببرد كه با اين حركت بتواند مانع مهاجرت افراد از روستا 
اقداماتى را ترتيب  اين زمينه  به كالن شهرها شود و در 
اثر داديم كه بتوانيم به روستائيان كمك كنيم تا خودشان 

توليدات روز افزونى را داشته باشند.

دهم  گذشته،  دوره   4 سنوات  طبق  اصغرى- 
فروردين ماه امسال پنجمين گردهمايى شاعران 
كشور  سراسر  از  جنوبى  خراسان  نويسندگان  و 
كانون  ميزبانى  به  گردهمايى  اين  شد.  برگزار 
و  ديد  با  ظهر  از  بعد   15 ساعت  در  هنرمندان 
بازديد و گپ و گفت اهالى حوزه شعر و ادبيات 

در فضاى ييالقى بند دره آغاز و پس از تجمع 
2 ساعته، ديدار ساعت 17 بعد از ظهر با حضور 
جمع در محل سالن اجتماعات كانون هنرمندان 
واقع در فرهنگسراى وحدت با توضيح رويكرد و 

اهداف گردهمايى، برنامه ها ادامه يافت. 
 بيش از 35 نفر شعرهاى گويشى طنز و فرم هاى

ديگرى را قرائت كردند. اجراى برنامه هاى هنرى 
و اهداى جوايز از ديگر برنامه هاى اين مراسم بود.

گفتنى است استقبال خوب هنرمندان باعث شد 
در سال هاى بعد مراسم به صورت گسترده تر با 

اهدافى پربارتر تدارك ديده شود.
رفيعى در حاشيه اين گردهمايى گفت: اين مراسم 

عندليب  سعيد  آقايان  توسط  قبل  سال   5 در 
امردر حد  بدو  در  و حسينى مود كليد خورد كه 
از دو  بود ولى  بند دره و شعرخوانى  نشستى در 
سال گذشته با همكارى كانون گسترش پيدا كرد 
و اميدواريم در سال هاى آينده با ابتكارات جديد و 

تمهيدات كارشناسى بر غناى آن بيفزاييم.

حضور500 جهادگر در 37 روستاى محروم استان

محفل بهارى شاعران و نويسندگان خراسان جنوبى از سراسر كشور
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 هشدار يك حزب به تيم مذاكره كننده
از  تقدير  ضمن  اى،  نامه  طى  ساالرى  مردم  حزب 
وزير امور خارجه كشورمان تاكيد كرد: از توطئه گرى 
كه  بود  غافل  نبايد  هيچگاه  غربى  طرف هاى 

خوشبختانه اين هوشيارى در شما وجود دارد.

 براى تعيين نامزدها ائتالف مى كنيم
دبير كل موتلفه با بيان اينكه تعيين نامزدهايى نهايى 
نمى شود، گفت:  انجام  اول سال  نيمه  در  اصولگرايى 
جلسات مستمر ما با گروه هاى اصولگرا تا حصول نتيجه 
ادامه خواهد داشت. حبيبى خاطر نشان كرد :  نهايى 
اصولگرايان براى تعيين نامزدها يا بصورت ائتالف وارد 
ميدان انتخاب مصداق مى شوند يا خودشان به تنهايى 

تعيين مصاديق خواهند كرد.

 رهبرى بر بيانيه  نظارت دقيق داشته اند 
 على مطهرى نماينده تهران نتايج نشست لوزان را در 
راستاى اعتالى نظام اسالمى دانست و گفت: انقالب 
اسالمى با نتايج اين نشست وارد مرحله جديدى شده 
است. وى با بيان اين كه رهبر معظم انقالب بر اين 
بيانيه نظارت دقيق داشته اند، تصريح كرد: البته بايد 
راه هاى انتقاد از نتايج نشست لوزان باز باشد، يعنى 

همه بايد نظرات خود را درباره آن ارايه دهند.

 رفتن پاى ميز مذاكره جام زهر بود 
يك فرمانده جنگ گفت: امروز تيتر برخى روزنامه ها 
را نگاه كنيد، كودتاگران، فرارى ها و ... در تيتر هستند 
و كسانى كه وام گرفته بودند تا نظام را در 88 ساقط 
كنند ديده مى شوند. امروز كه همه از بى پولى مى نالند 
اين ها اين پول ها را از كجا آورده اند؟. سعيد قاسمى 
سال ها  اين  در  و  دارد  استمرار  همچنان  فتنه  افزود: 
هنوز شاهد آن هستيم. اشتباه پاى ميز مذاكره رفتن 

يك جام زهرى در قد و قواره خودش بود.

 ظريف در فيس بوك : شادى حق همه است 
خود  بوك  فيس  در  پيامى  در  خارجه  وزير  ظريف   
نوشت كه پيام ها در شبكه هاى اجتماعى براى دعوت 
به حضور مردم در خيابان ها و مقابله با گروهى خاص 
ارتباطى با او ندارد و او چنين روشى نداشته و ندارد.  
و  امسال سال همدلى   : است  كرده  تاكيد  البته  وى 

همزبانى است. همه حق دارند شاد باشند.

 پيام تبريك رئيس مجلس لبنان به رهبرى  
نبيه برى رئيس مجلس لبنان، موفقيت تفاهم هسته اى 
حسن  و  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر  به  را  ايران 
و  تبريك  ايران  اسالمى  جمهورى  رئيس  روحانى 
تهنيت گفت. وى ابراز اميدوارى كرده است كه اين 
تفاهم هسته اى فرصت ها را براى امنيت و صلح در 

منطقه و جهان را فراهم سازد.

گاردين: شركت هاى نفت و گاز دنيا براى 
  بازگشت به ايران صف كشيده اند 

نشريه گاردين در گزارشى تاكيد كرد كه شركت هاى 
نهايى  به  نزديك شدن  با  المللى  بين  و گازى  نفتى 
شدن توافق هسته اى ايران و 1+5، براى بازگشت به 

بازارهاى ايران صف كشيده اند.

در آينده شاهد حضور ده ها ميليونى مردم 
 «تركيه» عليه «اردوغان» خواهيم بود 

دولت  اگر  گفت:  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس   
جاى  به  كند  نگاه  موضوع  به  عاقالنه  «تركيه» 
ايران  با  بايد  آل سعود  و  صهيونيسم  با  همپيمانى 
درس  اسالمى  امت  پيروزى هاى  از  و  كند  وحدت 
از آل سعود و  يادآور شد: مردم «تركيه»  بگيرد. وى 
تداوم  صورت  در  آينده  در  و  متنفرند  صهيونيست ها 
جنگ يمن شاهد حضور ده ها ميليونى مردم «تركيه» 
در اعتراض به سياست هاى «اردوغان» خواهيم بود.

 روسيه به دنبال آتش بس در جنگ يمن 
با تصويب قطعنامه اى در شوراى  روسيه قصد دارد 
در  بس  آتش  برقرارى  متحد،  ملل  سازمان  امنيت 
جنگ يمن را به داليل انسان دوستانه و با هدف ارائه 
كمك هاى پزشكى و امدادگرى به آسيب ديدگان در 
يمن فراهم كند. در صورت تصويب، اين قطعنامه از 
همه طرف هاى از جمله عربستان سعودى مى خواهد 

حمالت خود را متوقف كنند. 

 واكنش آمريكا به اظهارات روحانى
به  توافق نخستين گام  اين  گفت  روز جمعه  روحانى 
سوى تعامالت سازنده با جهان است. شولتز در پاسخ 
به سوالى درباره اظهارات روحانى گفت: درك مى كنيم 
كه دولت ايران نياز دارد ايرانيان را درباره اين توافق 
قانع كند اما آمريكا اين توافق را توافقى صرفا متمركز 
بر برنامه هسته اى مى داند! وى گفت: نگرانى هاى ما از 
ايران خارج از برنامه هسته اى به قوت خود باقى است.

 اطالعيه خزانه دارى آمريكا درباره تحريم 
 وزارت خزانه دارى آمريكا روز جمعه با صدور اطالعيه  اى 
تصريح كرد كه تحريم  هاى وضع  شده عليه ايران، تا 
زمان اجرايى شدن توافق جامع، همچنان پابرجا هستند. 
اين اطالعيه در پى حصول تفاهم سياسى ميان ايران و 

كشورهاى 1+5، صادر شده است.

هر طور شده جلوى توافق  را مى گيرم  

 سناتور «تام كاتن» يكى از سناتورهاى جمهوريخواه 
كرد  اعالم  گذشته  شب  اى  مصاحبه  در  آمريكايى 
كه هر كارى مى كند تا جلوى دست يابى به توافق 
نهايى هسته اى با ايران را بگيرد.سناتور جمهوريخواه 
را  اى  هسته  توافق  جلوى  شده  طور  هر  آمريكايى: 
مى گيرم. اين سناتور آمريكايى تاكيد كرد كه براى 
اين كار سناتورهاى مخالف توافق بايد از طرح جديد 
جمهوريخواهان سنا براى منوط كردن توافق نهايى 

هسته اى به تاييد و تصويب كنگره حمايت كنند.

هدايت هاى مقام معظم رهبرى، 
چراغ راه مذاكرات بود

 
ملت؛  نامگذارى«دولت،  جمهورى  رئيس 
 94 سال  براى  همزبانى»  و  همدلى 
رهبرى  معظم  مقام  عيدى  بهترين  را 
اولين  از  يكى  كرد:  تصريح  و  توصيف 
توفيقى  همزبانى،  و  همدلى  اين  بركات 
بود كه در عرصه هسته اى به دست آمد.  
دكتر روحانى با تقدير از ايستادگى مردم 
گفت: بايد با همدلى، عزم عمومى، تالش 
و كار پيگير سختى هايى را كه مردم به 
ويژه در سال هاى اخير متحمل شدند به 

نحو شايسته جبران كنيم.

داليل يكسان تندروهاى ايران و 
اسرائيل براى مخالفت با توافق

  
خبرگزارى آسوشيتدپرس نوشت: تندروها 
در  توافق  چارچوب  اسرائيل،  و  ايران  در 
را  ايران  اى  هسته  برنامه  كنترل  زمينه 
محكوم كردند. اين خبرگزارى آمريكايى 
افزود: مخالفت ها با وجودى كه از سوى 
تندروها در ايران و اسرائيل و از دو جهت 
يكسانى  ادله  اما  شد،  انجام  مخالف 
وزير  نخست  نتانياهو»  «بنيامين  داشت. 
كه  هشدار  اين  با  صهيونيستى  رژيم 
«اين توافق موجوديت اسرائيل را تهديد 
مى كند» خواسته جديدى را مطرح كرد 
مبنى بر اين كه در هر گونه توافق نهايى 

شناخته  رسميت  به  اسرائيل  موجوديت 
عين  در  آسوشيتدپرس،  نوشته  به  شود. 
حال، تندروها در ايران، دولت ميانه روى 
'حسن روحانى' رئيس جمهورى ايران را 

متهم مى كنند، برنامه هسته اى كشور را 
و  خودكفايى  مباهات،  مايه  ها  سال  كه 

مقابله با غرب بوده، تسليم كرده است.

حق غنى سازى به رسميت 
شناخته شده اما زيرساختهاى 

توسعه برچيده شده است
 

عليرضا زاكانى متخصص پزشكى هسته اى  
ضعف  و  قوت  نقاط  بررسى  و  نقد  به 
پيش  تهديدهاى  و  لوزان، فرصتها  بيانيه 

زمينه  اين  در  وى  است.  پرداخته  رو 
رسميت  به  غنى سازى  : حق  است  گفته 
توسعه  زيرساختهاى  اما  شناخته  شده 
صنعتى در كشورمان برچيده شده است . 

توافق جامع  كه  نموده  يادآورى  زاكانى 
بايدپيش  از امضا به تصويب  مجلس برسد. 
وى افزوده است : تيم مذاكره كننده بايد 
داليل  خصوص  در  زيادى  سواالت  به 
قرمز  خطوط  از  بسيارى  رعايت  عدم 
اى  بيان جمالت كليشه  از  و  داده  پاسخ 

خوددارى كند.

 فقط 3 گزينه داريم: بمباران، 
ترك مذاكرات يا توافق 

آمريكا  جمهور  رئيس  اوباما  باراك 
مى گويد كه تفاهم حاصل شده با ايران 
تفاهمى خوب است كه بوسيله ديپلماسى 
منظم و دشوار بدست آمد. وى تاكيد كرد : 
بايد به خاطر داشته باشيم فقط سه گزينه 
ايران  اى  هسته  برنامه  با  برخورد  در 
داريم: اينكه تاسيسات هسته اى ايران را 
اى  هسته  برنامه  فقط  كه  كنيم  بمباران 
اندازد و در  را چند سال عقب مى  ايران 
عين حال جنگ ديگرى را در خاورميانه 
راه ديگر ترك مذاكرات و  زند،  رقم مى 
ايران  عليه  بيشتر  هاى  تحريم  اعمال 
روش  اين   ، است  بهتر  نتيجه  اميد  به 
هميشه سبب شده است ايران در برنامه 
راه  كند،  پيشرفت  بيشتر  خود  اى  هسته 
راستى  قابل  و  محكم  توافقى  نيز  سوم 
در  كه  است  توافقى  همانند  آزمايى 
دست داريم، توافقى كه بتواند به شكلى 
مسالمت آميز جلوى دستيابى ايران را به 

سالح اتمى بگيرد.

براى مخالفان، منافع شخصى 
بر منافع ملى ارجحيت دارد 

 حميد قزوينى  عضو مجمع نيروهاى خط 
امام (ره)، گفت: كسانى كه مخالف بيانيه 
مشترك ايران و 1+5 هستند و به جاى 
حرف هاى  مذاكره كننده،  تيم  به  اعتماد 
طرف غربى را باور دارند، به جاى منافع 

ملى به دنبال منافع شخصى هستند. 

بهار اسفدن در قاب تصويرعكس روز 

موفقيت ديپلماسى مرهون همدلى و همزبانى مردم و مسئوالن

عراقچى : تمام تحريم ها در مرحله اول لغو خواهد شد  

عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى گفت: تمام تحريم هاى 
اقتصادى و مالى مرتبط با هسته اى در مرحله اول لغو خواهد 
شد. سيد عباس عراقچى در پاسخ به اين سوال كه سخنگوى 
كاخ سفيد از مرحله اى بودن حذف تحريم ها و تعليق در ابتدا 
و حذف در مرحله بعد سخن گفته است، آيا اين تفسير نقض 
بيانيه لوزان نيست؟ گفت: شايد نقض توافقاتى كه در لوزان صورت گرفته نيست، 

برداشت غلطى است از توافقاتى كه صورت گرفته است.

جزايرى :  امور دفاعى ايران هرگز قابل مذاكره نيستند 

معاون ستاد كل نيروهاى مسلح در واكنش به برخى تهديدات 
و زياده خواهى هاى رژيم هاى سلطه گفت: امور دفاعى ايران 
با  جزايرى  سيدمسعود  سردار  نمى باشد.  مذاكره  قابل  هرگز 
ايران براى  اينكه قدرت دفاعى جمهورى اسالمى  تأكيد بر 
جلوگيرى از زياده خواهى و خوى تجاوزگرى دولت هاى شرور 
و شيطان  صفت فراهم شده است، گفت: با همه وجود از قدرت دفاعى خود پاسدارى 

مى كنيم و تحت هيچ شرايطى اجازه دخالت ديگران در آن را نمى دهيم.

مناقصه عمومي (نوبت دوم)
نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بيرجند 

موضوع مناقصه : واگذارى مديريتى و انجام حجمي امور مربوط به راهبرى، تعميرات، 
سرويس و نگهدارى كليه تأسيسات مكانيكى و الكتريكى ساختمان هاى مربوط به دانشگاه 

بيرجند 
مدت زمان اجرا: از تاريخ 1394/02/01 لغايت 1394/12/29

شرايط متقاضي : داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكارى در رشته تأسيسات و تجهيزات 
قيمت اسناد مناقصه : مبلغ 300,000 (سيصد هزار) ريال به صورت واريز به حساب سيبا 

شماره 2177582197007 (درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند)
ميزان سپرده شركت در مناقصه:  201,300,000 (دويست و يك ميليون و سيصد هزار) ريال

محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پيشنهادها: دانشگاه بيرجند - دبيرخانه سازمان 
مركزي

زمان دريافت اسناد مناقصه : از يكشنبه 1394/01/16 لغايت سه شنبه 1394/01/18
زمان تحويل پيشنهادها : تا ساعت 12 يكشنبه 1394/01/30

تاريخ  و محل بازگشايي پيشنهادها: دوشنبه 1394/01/31 در محل سازمان مركزى 
دانشگاه

بديهى است صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، هيچ گونه حقى براى شركت كننده 
ايجاد نمى كند و دانشگاه در قبول و يا رد هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد.

تلفن تماس : 32202126  

«هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود»

دبيرخانه كميسيون مناقصه و مزايده دانشگاه بيرجند

مناقصه عمومي ( نوبت دوم)
نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بيرجند 

موضوع مناقصه : واگذارى مديريتى و انجام حجمي امور مربوط به فعاليت هاى خدماتى و 
پشتيبانى دانشگاه بيرجند در پرديس هاى آموزشى شوكت آباد، اميرآباد و دانشكده هنر برابر 

شرايط مندرج در اسناد مناقصه. 
مدت زمان اجرا : از تاريخ 1394/02/01 لغايت 1394/12/29

شرايط متقاضي :  داشتن پروانه رتبه بندى و تأييد صالحيت در رسته خدمات عمومى
 با تاريخ معتبر از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى 

قيمت اسناد مناقصه : مبلغ 300,000 (سيصد هزار) ريال به صورت واريز به حساب سيبا 
شماره 2177582197007 (درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند)

ميزان سپرده شركت در مناقصه :  870,000,000 (هشتصد و هفتاد ميليون) ريال
محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل پيشنهادها: دانشگاه بيرجند- دبيرخانه سازمان 

مركزي
زمان دريافت اسناد مناقصه : از يكشنبه 1394/01/16 لغايت سه شنبه 1394/01/18

زمان تحويل پيشنهادها : تا ساعت 12 يكشنبه 1394/01/30
تاريخ  و محل بازگشايي پيشنهادها: دوشنبه 1394/01/31 در محل سازمان مركزى 

دانشگاه
بديهى است صرفاً شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد، هيچ گونه حقى براى شركت كننده 

ايجاد نمى كند و دانشگاه در قبول و يا رد هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد.
تلفن تماس: 32202126

«هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود»

دبيرخانه كميسيون مناقصه و مزايده دانشگاه بيرجند

محل اجراى 
مبلغ تقريبىمشخصات كلىمدتمتراژپروژه

اجراى عمليات 24 ماه3000بشرويه
تكميلى پروژه

65/568/341/256 ريال
ابنيه 17/294/306/628

تاسيسات 
48/274/034/629

فراخوان عمومى ارزيابى كيفى پيمانكاران
 (شماره 1-94) نوبت اول

دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى بيرجند در نظر دارد:

 اجراى عمليات تكميلى بيمارستان 32 تختخوابى بشرويه را به شرح ذيل به صورت 

به پيمانكاران واجد شرايط واگذار  سرجمع (بخشنامه 100/6405 مورخ 93/2/4) 

نمايد. بدين منظور از شركت داراى ظرفيت آزاد و تجربه انجام كارهاى مشابه دعوت 

داشتن  در دست  با  دوم  آگهى  انتشار  از  بعد  هفته  به مدت يك  آيد  به عمل مى 

درخواست كتبى و هماهنگى قبلى براى دريافت اسناد ارزيابى توان اجراى كار به 

مهندسين مشاور فردافن پارس مراجعه نمايد.

آدرس: تهران- بلوار آفريقا- بعد از پل ميرداماد- خيابان تابان غربى

 پالك 14- طبقه سوم- واحد 33

تلفن: 88794183  فكس: 88792183

آهن آالت هاشمى    
توليد  عرشه  فوالدى  با  نازل ترين  قيمت و در اسرع  وقت  

  4  گام  عرض نهايى 97   

09151613385 - 32312115     بلوار فرودگاه  ، روبروى پل صياد

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

اطالعيه سهام عدالت 
يا  و  اند  كرده  دريافت  عدالت  نامه سهام  كه دعوت  دارندگانى  از  آن دسته  توجه  قابل 
ثبت نام اوليه انجام نموده ولى تاكنون براى ثبت نام قطعى (ممهور نمودن و ثبت 
اند ننموده  مراجعه  خود  سكونت  محل  شهرستان  عدالت  سهام  تعاونى  به  كامپيوتر) 

پيرو نامه 33/29637 مورخ 93/12/27 سازمان خصوصى سازى و نامه 94/2550/س 
مورخ 94/1/8 دبيرخانه استانى سهام عدالت مى رساند: تا تاريخ 94/1/25 براى روشن 
محل  عدالت شهرستان  تعاونى سهام  به  حتما  وضعيت سهامدارى خود  شدن 

سكونت خود مراجعه نمايند.
بديهى است عدم اقدام به موقع به منزله انصراف قلمداد شده و نامبردگان از فهرست 
مشمولين سهام عدالت حذف خواهند شد. تاريخ اعالم شده آخرين مهلت و به هيچ وجه 

تمديد نخواهد شد
سهام عدالت استان
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امالك و مستغالت
  

فروش امتياز مسكن ارتش،معصوميه 
پايين،واريزى 15700000تومان

فى توافقى،09157414784

آپارتمان 114 مترى، بسيار شيك، 
مدرس 68 ، فروش يا معاوضه با 
خودرو يا مغازه  09151611494

 
فروش 2000متر زمين مزروعى 

دشت بجد با نيم ساعت آب
09156883912

فروش 600 متر زمين كشاورزى
 واقع درچاه زينى، چهارديوارى 
آماده درختكارى09105451251

فروش منزل وياليى در حسين آباد 
سادات يا معاوضه بازمين داخل شهر

09158650989
 

فروش آپارتمان مهرشهر،حاشيه 
خيابان بيست مترى، طبقه دوم 

شركت باستيان بنا   09155618396

فروش منزل وياليى ،خيابان دولت 
90مترزمين، 80 متربنا،تكميل 
فى85ميليون 09155618396

  
خريدارآپارتمان شركت 
باستيان بنا از3طبقه ها

باقيمت منصفانه 09155618396

فروش يامعاوضه منزل دوطبقه 
دونبش واقع دربهشتى 14 

فى 200 ميليون09153613651

فروش منزل واقع درسجادشهر 
شمالى، دو طبقه، با زيرزمين بازسازى 

شده، فى 300 م 09155625854

فروش منزل واقع درمعصوميه پايين 
خيابان مسلم در2طبقه 105متربنا  

فى 140م  09158641723

فروش منزل واقع دراكبريه با كليه 
امكانات نبش كوچه باعرضى 15 متر

09158600217
فروش فورى منزل واقع در حاجى 
آباد، خيابان وليعصر، تكميل، فى 
كارشناسى45م 09383166867

 فروش منزل واقع در چهكند 171متر 
شمالى 76مترزيربنا (سفتكارى) 

فى توافقى 09158626265
 

فروش ملك سربيشه، دوطبقه 
200متر زمين، 270متر زيربنا

 جنب مهديه   09153610932
 

فروش ملكى 156متر دستگرد 
حاشيه ميدان 2كله 18متر دهنه 

4تا 5 مغازه 09155629972

فروش آپارتمان 115متر مفيد 
باتمامى امكانات به جزكابينت 

بلوارشهيدناصرى 09338107289

فروش يك واحدآپارتمان113مترى 
ازپروژه ارتش ، معاوضه با آپارتمان 

درمشهد 09153634929

فروش آپارتمان 80مترى معصوميه 
باتمام امكانات، سند آزاد،فى توافقى

09386412121

فروش زمين ،نرجس 11 
قطعه پنجم شمالى
09151630283

فروش زمين واقع در  اميرآباد
 انتهاى امام على(ع) كوچه 10مترى 

فى25م  09398771500

فروش زمين200مترى واقع 
در دستگرد سند ششدانگ 

09380976861-09159626771

فروش زمين مسكونى دوكله، 
175 متر، جمهورى 32،85 م 

09156042402

فروش مسكن مهر پروژه مولوى
زيرفى بازار

09128639016

فروش مغازه تجارى 31متر
 خيابان سعدى2 يامعاوضه باماشين 

09373831253

فروش زمين302مترى ارتش
 بيدخت ويك قطعه زمين180مترى 

حاجى آباد 09156203703

فروش زمين 500سهمى سنددار
 پالك4661وپالك1691بلوارناصرى

09156203703

فروش آپارتمان75مترى،طبقه دو
با كليه امكانات،نرجس1

09156203703

فروش سوپرماركت باتمام تجهيزات
 با موقعيت عالى
09128548260

فروش آپارتمان،78مترى،انتهاى 
موسى بن جعفر،طبقه دوم،دوخوابه 

09157212695

رهن و اجاره

رهن و اجاره مغازه 120زيربنا 
باموقعيت عالى بين بهشتى 1و3 

09151615445

رهن و اجاره واحد85 مترى 
سايت ادارى با امكانات كامل  

 09155625167

رهن كامل طبقه همكف ،مستقل 
فول امكانات خيابان ارديبهشت

 نوساز ،زوج جوان 09157412611

واحد شيك و تازه ساز 190 متر به 
رهن و اجاره داده مى شود

09215149294

مغازه تمام سراميك، اجاره توافقى 
09157224521

اجاره طبقه سوم
 85متر معصوميه پايين 

09157261400

يك واحد آپارتمان 140 مترى 
واقع در معلم 30 اجاره

09153625171

نيازمندرهن واجاره سايت ادارى 
لطفاپيامك كنيد
09301209479

پروانه كسب منصوعات چوبى به 
اجاره داده مى شود 
09393636015

منزلى در طالقانى8
 اجاره داده مى شود
09151613360 

رايانه و همراه

يك عدد گوشى جى ال ايكس(مدل 
الستر)3ماه كار،تعويض باگوشى 
هاوايى    09019885126  

يك عدد گوشى سونى 
c2305 6ماه كار فى 500تومان

          09019885126

ZyXEL فروش مودم معمولى
 فقط 50هزارتومان   

09376250662    

يك دستگاه مودم تك پورت باسيم 
تاپلينگ. فى فقط 15ت.كابل برق 

ندارد.    09158630052

فروش نوكيا سى 7 
خاكسترى درحدنو.200تومان    

09116463595

فروش گوشى هواوى اسند ميت7
بايك ماه كاركرد فى1200000 

09394015967

جوياى كار

تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
سوز جهت كار در آژانس نيازمنديم

                09155619072

به تعدادى راننده تمام وقت متاهل 
و يك راننده مجرد براى شيفت 
شب با ماشين دوگانه نيازمنديم 

09155628196
جوانى 27ساله متاهل جوياى 
كاردرسرايدارى ونگهبانى باغ 
ياكارخانه و...09358751787

جوان23ساله،آشنا كامل به امورات 
جوشكارى دارنده گواهينامه 

لودروپايه سوم رانندگى
  09365010342

به يك نفر كارگر جهت كار در 
تعميرگاه به صورت تمام وقت 
نيازمنديم 09151638853

مهندس معدن داراى گواهينامه هاى 
مربوطه آماده همكارى به صورت 

تمام وقت 09194087258

تعدادى راننده با خودرو به صورت 
تمام ونيمه وقت جهت كار در 
آژانس نيازمنديم 09365613536

جوانى 27ساله باخودروپيكاب 
ياهايلوكس آماده همكارى 

باارگانهاى دولتى 09156552703

جوان 22ساله ,مجرد ,داراى 
گواهينامه جوشكارى از فنى 
و حرفه اى 09157230642
به تعدادى راننده با خودروى 
دوگانه سوز جهت كاردرآژانس 

نيازمنديم 09159637817

به تعدادمحدودى راننده 
جهت كاردرآژانس 

نيازمنديم09151614993
استخدام 2 نفر خانم جهت

 بسته بندى گياهان دارويى 
05632436798-09121721563

جوانى متاهل،داراى ماشين 
سورن،دانشجوى ارشد،آماده همكارى 

با سازمان ها  09152699324 

به تعدادى راننده جهت كار در 
آژانس نيازمنديم
09157217084

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

09153617461
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لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

متفرقه
 
 

فروش استثنايى پكيج فوق العاده ارزان 
DVDهاى آموزشىكنكور آسان است        

09155625628

رينگ اسپرت با 4حلقه الستيك نو 
بارز براى پرايد فى 850000 مقطوع     

09159659386

يخچال ايستاده موتور فرانسه 
تهران برودت6 درب  

09151636052  

درب فيبرى قديمى درابعاد89/1*82 
خريداريم     
09385045077   

يك دستگاه تلويزيون 21 به رنگ 
مشكى به فروش مى رسد. فى120 

هزارتومان. 09157202109

فروش سرى صندلى قديمى اتومبيل 
09157921778

فروش يك دستگاه قيچى خم وبرش 
ميلگرد تك فاز،كم كار، درحد نو فى 

09158641723  2/500

دستگاه شارژ باطرى و گيره خريداريم. 
09153634549

لوازم كارواش
 باجواز،فى مناسب

09301511793     

فروش فورى مزون عروس با موقعيت 
عالى با كليه لوازم قيمت توافقى يا 

معاوضه با خودرو     09355598886

دوچرخه كراس دنده اى كمك دار 
تميز فى 160

09196062070 

فروش سيستم ال بى جى
 مخزن 80 فى توافقى  

09155624532  

فروش فريزر بستنى طرح ميهن 
09354734772

فروش تعدادى قفسه وسبد 
چهار طبقه فى توافقى

09333812805

فروش50 مثقال زعفران سرقلم
09153621585

فروش دوربين سونى آكبند 
wx80باگارانتى580تومان

09151639348
فروش ماشين موزر اصلى

 با تخفيف ويژه
09158626824

يك عدد جواز پوشاك زنانه و رگال 
وسط به فروش مى رسد

09157917281

بلوك هاى سيمانى شما را خريداريم
09380721849

فروش لباس عروس سايز بزرگ 
يك بارتن پوش بسيارشيك باشنل

 وتوروتاج قيمت توافقى
09355099565

به يك جاكفشى با قيمت مناسب 
نيازمنديم

09358182994

فروش چهارعدد ال اى دى سايز 
24و42ودوعدد32 و يخچال 
ساندويچى ايستاده فى2800

09383166867
پمپ باد و جك سوسمارى

 بكس بادى شمارا نقدا خريداريم
 وسايل منزل خريداريم

09383166867
يك عدد كالسكه،كرير،ساك لوازم 
وروروئك بچه رنگ آبى فيروزه اى

در حد نو قيمت 450 تومان
09358490772

فروش نهال خزانه پسته 
 باقيمت مناسب

09159620826 
خريدار پمپ آب 2اينچ يا 3گازوئيلى 
يا بنزينى سالم و تميز +يك تانكر ورق 

سفيد از 1500به باال
09155628196

فروش بهترين نهال پسته 
با قيمت مناسب

09158634844 

انواع كپسول گاز 11كيلويى خريداريم
09380508434

يك تانكر آب از پنج هزار تا ده هزار 
ليترى به باال خريداريم

09152687738

فروش پخش مارشال رم وفلش خور 
وجفت باند مارشال
09196062070

كليه لوزام آرايشگاه زنانه
 با جواز كسب واگذار مى شود

09362399236

خودرو متفرقه

نيسان گازوئيلى مدل 89تميز 
يخچال دار براى حمل گوشت 

خريداريم 09157615895

زانتيانقره اى بسيارتميز 
مدل84بيمه والستيك كامل          

  09157233655

پيكان مدل 82دوگانه
 بيمه تابرج 7قيمت 7م

09368417802

سورن سفيد
تميز مدل 91خريداريم 

09355449549

موتورپيشتازمدل92
بسياركم كارقيمت2 م
09158621728  

شرولت نوا مدل 65 دنده اتومات 
بيمه تا مهر 94 فنى سالم 

09301928854

موتور احسان 125 بدون كالچ 
مدل 89 ، كارت سوخت گم شده.

فى1200   09196062070

تندر 90 سفيد فول E2 تميز بدون 
رنگ و خط و خش وبدون زدگى  

09355640457

فروش ام وى ام 110 رنگ 
سفيد مدل 90 چهارسيلندر     

09300292700

فروش وانت مدل 90،كم كار،اتاق 
كفى ،الستيك درحدنو،بيمه تابرج5 

09151630283

خريدار ايفا قيمت مناسب       
09157921778

پيكان مدل 80 يازده ماه 
بيمه تخفيف كامل فى 5300         

09370950499

موتور125پاتيز ، مدل84
مدارك كامل، تميز، فى600     

09158651613

موتور آپاچى ،مدل88،رنگ قرمز
 بيمه، تميز، فى3100    

09158651613

فروش ام وى ام 110 رنگ 
سفيد مدل 90 چهارسيلندر     

09158340025

سوزوكى جى پى نارمنجى
 قيمت توافقى  

09153612447   

فروشى نيسانf دوگانه
مدل 89 بيمه تا23 آذر 94 مسقف 

فى توافقى     09157553358
روآ سال 88سفيد پايه گازسوز

بيمه ثالث و بدنه و الستيك كامل  
09155620968

تندر 90 اتومات، صفر، نقره اى،مدل 
93، تحويلى برج 12،فى 53م 

09393024529
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دوگانه

09354734772 

فروش پيكان مدل82
بدون بيمه2تيكه رنگ، فى5300      

09155624532

پى كى نقره اى ،مدل 83
كاپوت رنگ ، 6 م  
09158632953 

فروش سمندسفيد 
مدل 88 بدون رنگ     

09151649019 

فروش سمندال ايكس ، اى اف سون 
سفيد ،مدل 89، بدون رنگ، تميز

 فى توافقى 09159620826

موتورتكتاز79

خريداريم   09367013809

فروش
پى كى مدل 83
09151643726

فروش وانت نيسان 88 كولر دار 
بيمه تا 7ماه،بدون رنگ ،كم كار
 با اتاق و كفى09370416005

خودرو پرايد
  

 
پرايد85نقره اى، تميز ، بيمه 

الستيك ضعيف قيمت 11200000
09398771500

پرايداز85تا89خريداريم 
تك يادوگانه

09156644348

فروش پرايد 83 مشكى، بدون رنگ 
دوگانه دستى، تميز
09151604469

پرايد 90
اى بى اس، قيمت توافقى

09153632761

فروش پرايدمدل 75،سفيد، الستيك 
165خارجى، تخفيف بيمه كامل

09128639016

فروشى پرايدمدل 85رنگ سفيدبيمه 
وتخفيف كامل دوتيكه رنگ 

09159616993

خريدار پرايد مدل 85 بى رنگ 
دوگانه كارخانه

09386318385

فروش پرايد مدل 85
 بيمه تابرج 2بدون رنگ

09158609584

خريدار پرايد مدل 86 دوگانه كارخانه 
بى رنگ تخفيف كامل بيمه

09152651312

پرايد132مدل91سفيدرنگ دوگانه 
كارخانه بدون رنگ فى17700

09151642892

پرايد88سفيد بدون رنگ بيمه 94/2 
تخفيف كامل 

09385608380

پرايد فروشى نقره اى مدل 87 
دوگانه سوز تمام رنگ بيمه يك سال 

فى 10500  09159644607

فروش فورى پرايد81سفيد دور رنگ 
تازه تعميربيمه كامل تخفيف3سال 

فى8 م   09153620789 

فروش پرايد111مدل 91بدون رنگ
 بيمه ندارد  16500ميليون

 09157212377

معاوضه پرايد88تميزدوگانه 
باخودروپژوازمدل 89به باال  

09159644583

خودرو پژو

پارس سال دوگانه خاكسترى مدل 
11/ 93 كاركرد 2600 

فى فقط 38   09153635766

پژو 405سبز يشمى مدل 77 دزدگير 
روكش الستيك نو موتور ضمانتى 
قيمت 7500   09156660560

206سفيد صندوق دار89
موتور 1600 ،ايربگ،

اى بى اس25م09156692556

آردى سفيد 83بيمه كامل
 فنى سالم

09156692556

حواله پارس سال دوگانه تحويل 
شهريور 94 نقدا خريداريم     

09153635766

پژو405مدل 89تمام رنگ تميز،بيمه 
10ماه، الستيك ،فى 17م

 09159612576

فروش پژو تاكسى برون شهرى 
خط سربيشه بيرجند مدل 88 

09156661101

فروش پژو 206 مدل 86تيپ 5
رنگ مشكى فى 16ميليون 

09153622924

فروش فورى پژو206 تميزسالم 
مدل84 تيپ سه، بدون رنگ،بژ، 
فى 18تومان 09153660531

پژو پارس مدل 85 نوك مدادى، 
بيمه9ماه. فى:20م
09159645880

206نقره آبى تيپ 2مدل 86 
بدون رنگ بيمه والستيك كامل 

09159617598

پژو پارس نقره اى مدل85 فوق 
العاده تميز يك سال بيمه وموتور 

تازه تعمير 09384970438

فروش پژو 405مدل 83دوتيكه 
رنگ فى:13/700
09156690118

پژو پارس مدل 91 دوگانه، بيمه 
يك سال، الستيك نو، فى 30 م

09358263813

پژو405فروشى مدل 87رنگ نقره 
اى دوگانه كارخانه ،گلگيرراننده 
وكاپوت رنگ 09152657715


