
حمايت از سرمايه گذارى براى توسعه اقتصادى استان
استاندار مهم ترين برنامه هاى كارى دولت در سال جديد را عنوان كرد:

مهلت ثبت نام در آزمون استخدامى 
دولت تمديد شد 

ثبت نام براى شركت در آزمون استخدامى مشترك 
فراگير دستگاه هاى اجرايى كشور تا ساعت 24 روز 
شد.توكلى  تمديد   1394 ماه  فروردين   20 پنجشنبه 
به  ايرنا  با  گفتگو  در  سنجش  سازمان  عالى  مشاور 
با  مانده  باقى  مهلت  در  تا  كرد  توصيه  داوطلبان 
مراجعه به پايگاه اينترنتى سازمان سنجش به نشانى 

www.sanjesh.org براى ثبت نام اقدام كنند.

زعفران ايرانى در بازارهاى جهانى 
كيلويى 6,5 ميليون تومان 

عضو شوراى ملى زعفران از افت 30 درصدى توليد 
زعفران در سال گذشته خبر داد و گفت: اين محصول 
در  تومان  ميليون   6,5 كيلويى  ميانگين  طور  به 
بازارهاى جهانى عرضه مى شود. حسينى در گفت وگو 
از 80 هزار  بيش  آمار  براساس  كرد:  اظهار  ايسنا،  با 
رضوى  خراسان  و  جنوبى  خراسان  اراضى  از  هكتار 
زير كشت زعفران رفت كه ميزان توليد اين محصول 

در سال گذشته به بيش از 210 تن رسيد. 

تمديد مهلت تعويض كارت پايان خدمت 

بعد،  به  سال 85  پايان خدمت  هاى  كارت  دارندگان 
فقط تا اول تير امسال براى تعويض كارت خود فرصت 
به گزارش خبرگزارى صدا و سيما، هم اكنون  دارند. 
براى كارهاى ادارى؛ كارت هاى هوشمند جديد داراى 
اعتبار است. هزينه تعويض كارت 12هزار تومان است.

ريزش قيمت ها در بازار طال و ارز 

تومانى  با كاهش 5000  عيار  تمام  روز گذشته سكه 
تومانى  به 957 هزار تومان و هر دالر با كاهش 25 
3275 تومان فروخته مى شود. به گزارش ايسنا، هر گرم 
طالى 18 عيار 98 هزار و 19 تومان فروخته مى شود. 

عضو شوراى عالى كار گفت: مزد كارگران در همه سطوح شغلى بر اساس معيارهاى مختلف در سال جديد، 
17 درصد افزايش يافت. محمدرضا راهدارى زاده در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بر اساس مصوبات جديد 

مزد ماهيانه هر كارگر حداقل 712 هزار و 425 تومان تعيين شده است. (ادامه در صفحه 2)

افزايش 17 درصدى مزد كارگران 
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حق شناس : « اسب زين شده »  5 
قطعنامه شوراى امنيت عليه ايران است ؟! 
محمد جواد حق شناس در واكنش به سخنان شريعتمدارى گفت : 
برويد بپرسيد كه اين اسب زين شده اى كه مى گويد...

در آخرين روز كارى سال 93:كويرتاير

 از فرابورس به بورس تهران منتقل شد

پيرو احراز شرايط انتقال شركت كوير تاير از بازار فرابورس ايران به 
بورس اوراق بهادار تهران، سهام اين شركت...
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صفحه 7

جناب آقاى حاج ابوالفضل نوفرستى 
مدير محترم حج و زيارت استان خراسان جنوبى

انتخاب مديريت حج و زيارت خراسان جنوبى را توسط استاندارى

 به عنوان دستگاه برتر سال 93 در حوزه صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندى 

خدمت جناب عالى و كارگزاران زيارتى تبريك عرض نموده
 اميد است خداوند متعال به پاس تكريم و خدمت به ضيوف الرحمن
 و زائرين عتبات عاليات از ثواب زيارت آنان بهره مند تان فرمايد.

مركز آموزش علمى  - كاربردى حج و زيارت خراسان جنوبى

جناب آقاى ابوذرى
رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى بيرجند

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت برادر خانم گرامى تان

مرحوم محمد مهدى صادقيان
 را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده

 براى آن بزرگوار غفران الهى و براى بازماندگان صبر جزيل از درگاه ايزد منان آرزومنديم.
 ما را در غم خود شريك بدانيد

شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان -  شركت دامپرورى كشاورزى ستاره كيان بيرجند

 مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى  - برادران خيريه – فرزين – صابر تنها

 جناب آقاى زرين چنگ
مدير محترم فروش

با نهايت تاسف و تاثر ضايعه غمبار درگذشت پدر گرامى تان

 را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت عرض نموده 

براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت مى نماييم.

روابط عمومى شركت بهنوش ايران

خاندان محترم كميلى

با كمال تاسف و تاثر 

مصيبت وارده را صميمانه 

تسليت عرض نموده

 براى آن مرحوم آمرزش و مغفرت 

و براى بازماندگان صبر و شكيبايى

 از خداوند منان مسئلت داريم.

شركت آوا رادين شرق 
 جرثقيل سروش

 شركت سامان فوالد بيرجند

چهارمين سالگرد درگذشت فرزند عزيزمان

 شادروان امين قائمى
 و چهلمين روز درگذشت فرزندش ميعاد

 را با ذكر فاتحه و صلوات بر محمد (ص) و آل محمد گرامى مى داريم.
 روح شان شاد و يادشان گرامى
خانواده هاى  : قائمى ، ولوى

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

 2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى
 طبقه زيرزمين    32237782

فروش يك قطعه زمين   حاشيه جاده مشهد – بيرجند
 120 متر ، جنب پمپ بنزين آرين شهر، سند ششدانگ      09301611257

اكازيون    فروش آپارتمان 75 مترى
معصوميه باال   قيمت: توافقى

09151613568

جناب آقاى سيارى 
رئيس محترم

 اداره تعاون روستايى شهرستان بيرجند

انتصاب جناب عالى را  

 كه نشان شايستگى شما است 

تبريك عرض نموده

 آرزومند موفقيت شما هستيم.

هيئت مديره

 مديرعامل و بازرسين 

شركت تعاونى كشاورزى مرغداران بيرجند

ششمين سالگرد درگذشت پدرى فرزانه 

 همسرى بى نظير و برادرى بزرگوار 

شادروان حاج محمد على صابر تنها 
را با ذكر صلوات و فاتحه اى گرامى مى داريم.

روحت شاد و حس حضورت در زندگى مان ماندگار

خانواده صابر تنها

بچه هاى امروز در حسرت بازى هاى ديروز / 3 
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رئيس سازمان حج و زيارت از لغو تشرف بدون نوبت زائران باالى 80 سال به حج خبر داد.به گزارش جهان، اوحدى اظهار داشت:  براساس استفتائاتى كه 
اخذ شد تصميم بر اين گرفته شد كه چه تضمينى است كه فرد 80 ساله اى كه اولويتش نرسيده و به دليل باز نبودن مسير برايش به شكلى مستطيع به 
حساب نمى آيد زيارِت اين فرد را جلو بيندازيم و جاى فردى را بگيرد كه اولويت داشته و مستطيع است.

لغو تشرف بدون نوبت زائران كهنسال عمره افزايش 17 درصدى مزد كارگران 

(ادامه از صفحه 1) عضو شوراى عالى كار افزود: مجموع 
دريافتى كارگران حداقل بگير مجرد با احتساب مزايا 
892 هزار و430 تومان و كارگران متاهل داراى يك 
فرزند 963 هزار و 671 تومان و مزد هر كارگر با دو 
فرزند يك ميليون و 34 هزار و 912 تومان در شوراى 
عالى كار تصويب شده است.راهدارى زاده بيان كرد: 
ارزش بن خريد كاالى كارگران طبق مصوبات جديد 
 20 از  مسكن  همچنين حق  و  تومان  هزار   110 به 
هزار تومان به 40 هزار تومان در سال جديد افزايش 
اين  از  تا پيش  يافته است. وى اظهاركرد: همچنين 
پايه سنواتى هر كارگر روزانه 500 تومان بوده كه اين 

رقم امسال به 1000 تومان رسيده است. 

فراخوان مشموالن ديپلم و زيرديپلم 

ناجا ضمن  عمومي  وظيفه  سازمان  مهر،  گزارش  به 
متولد  غيرغايب  و  غايب  مشموالن  كليه  فراخوان 
1355تا پايان فروردين ماه 1376 براي انجام خدمت 
كليه  كرد:  اعالم  اي  اطالعيه  طي  ضرورت،  دوره 
كه  مذكور  هاي  سال  ديپلم  زير  و  ديپلم  مشموالن 
برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم فروردين ماه 
سال 1394 دريافت كرده اند، مي بايست در ساعت و 
محلي كه توسط سازمان وظيفه عمومي ناجا در برگ 
نيروهاي  آموزش  مراكز  به  مشموالن  نامه  معرفي 

مسلح اعالم شده، حضور يابند.

جريمه به كارگيرى اتباع خارجى 

امور  در  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  مقام  قائم 
اتباع خارجى  كارگران  بكارگيرى  الملل، جريمه  بين 
 700 و  هزار   118 كارى  روز  هر  براى  را  غيرمجاز 
مصاحبه  در  كرد. حسينى  اعالم   94 سال  در  تومان 
قانون  اساس  بر  گفت:  سيما،  و  صدا  خبرنگار  با 
اينكه  بر  عالوه  كنند  استنكاف  كه  كارفرمايانى 
قضايى  دستگاه  به  شوند  مى  نقدى  جريمه  مشمول 

نيز معرفى خواهند شد.
 

هشدار بانك مركزى به مديران بانك ها

معاون بانك مركزى با تاكيد بر اينكه اين بانك اجازه 
تخلف در اجراى نرخ سودهاى مصوب را نخواهد داد 
گفت: اجراى مصوبات سود بانكى بدون پيش شرط 
داشت:  اظهار  تهرانفر  حميد  مهر،  گزارش  به  است. 
قاعده  پذيرفتن  بانكي،  پيش شرط حضور در عرصه 
ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  بانك  است.  بازي 
هرگز اجازه نخواهد داد در اجراي ضوابط مصوب و 
اعالم شده، به ويژه نرخ هاي سود سپرده و تسهيالت 
برخي  رعايت  به  منوط  آنها  انجام  و  شده   كوتاهي 

پيش  شرط  ها و ... شود.

حضور زنان در سالن هاى واليبال تاييد نهايى شد
 

 معاون رئيس جمهورى در امور زنان و خانواده گفت : 
در  واليبال  مسابقات  در  زنان  و  ها  خانواده  حضور 
سالن هاى ورزشى اين رشته تاييد نهايى شده است. 
به گزارش جهان،  شهيندخت موالوردى درگفتگو با 
در  كشور  وزارت  در  متعددى  جلسات  افزود:  ايرنا 
واليبال  مسابقات  در  تماشاگران  حضور  خصوص 
برگزار و به تاييد نهايى هم رسيد، اما هنوز ابالغ نشده است.وى افزوده 
بود: « نمى توان براى تمام ورزش ها حكم كلى صادر كرد، در حال حاضر 
ورود زنان به سالن هاى ورزشى شامل شنا، بوكس و فوتبال نمى شود، 
اما شامل واليبال، هندبال، بسكتبال، تنيس و... مى شود. ورزش ها طبقه 

بندى شده و مالحظات مختلف درنظرگرفته شده است.»

برآورد خريد 8 ميليون تن گندم از كشاورزان 
 

مدير كل خريد داخلى شركت بازرگانى دولتى ايران 
از آغاز خريد تضمينى گندم از روز گذشته خبر داد و 
گفت: با توجه به برآوردهاى صورت گرفته امسال 
حدود هشت ميليون تن گندم به صورت تضمينى 
با  نياز در گفت وگو  خريدارى مى شود. سيد مومن 
ايسنا، اظهار كرد: امسال نيز پيش بينى مى شود به 
اندازه سال گذشته به مراكز خريد تضمينى گندم نياز داشته باشيم. وى 
اظهار كرد: نرخ خريد تضمينى گندم معمولى با افت مفيد چهار درصد و 
 افت غير مفيد دو درصد كيلويى 1155 تومان است و براساس سياست هاى 
وزارت جهاد كشاورزى مبنى بر خريد گندم كيفى به قيمت باالتر هر قدر 

محصول كشاورز خالص تر باشد، بهاى بيشترى دريافت مى كند. 

جزئيات جديد از بسته خدمات درمانى در سال 94 

بسته  ارتقاى  از  سالمت،  بيمه  سازمان  مديرعامل 
سال  در  شدگان  بيمه  اى  بيمه  و  درمانى  خدمات 
شدگان  بيمه  توانمندسازى  گفت:  و  داد  خبر   94
يكى از اقدامات مهمى است كه اجرايى خواهد شد. 
محسنى بندپى در گفت وگو با مهر، افزود: در سال 
گذشته پوشش فراگير بيمه اى براى افراد فاقد بيمه 
گرفتند.  قرار  پوشش  تحت  نفر  ميليون   8 بطوريكه  ايجاد شد  در كشور 
وى با اشاره به اينكه ارتقاى بسته خدمات بيمه پايه يكى از برنامه هاى 
سازمان بيمه سالمت است، گفت: قصد داريم با ارائه برنامه هايى در سال 
جارى بسته خدمتى بيمه شدگان را هم در بخش خدمات سرپايى و هم 

بسترى ارتقاء دهيم.

نتايج يك نظرسنجي از طيف هاي سه گانه فعال و اثرگذار 
در بخش مسكن درباره اوضاع بازار ملك در سال94 نشان 
چگونگي  بابت  هم اكنون  كه  انتظاراتي  غالب  مي دهد 
نوسانات قيمت مسكن در سال جديد وجود دارد، در گام 
اول بر «ثبات قيمت» پايه ريزي شده و سپس بر «افزايش 
ماليم در حد كمتر از نرخ تورم» تاكيد مي كند به طوري كه 
مسكن،  بخش  بازي گردانان  و  بازيگران  از  هيچ  كدام 
سال  طي  مسكن  قيمت  جهش  شديد  رشد  از  عاليمي 

جاري را قابل تصور و پيش بيني نمي دانند.
همينطور  و  سال93  روزهاي  آخرين  در  «دنياي اقتصاد» 
كه  مختلفي  ديدگاه هاي  انعكاس  براي  امسال  اول  هفته 

نسبت به شاخص هاي كليدي بازار مسكن 94 وجود دارد، 
اقدام به كسب و جمع آوري نظرات از سه گروه «مسئوالن 
بخش مسكن در وزارت راه  و شهرسازي»، «كارشناسان 
شامل  ملك  بازار  «فعاالن  همچنين  و  مسكن»  اقتصاد 
 40 تحقيق  اين  در  كرد.  امالك»  مشاوران  و  سازنده ها 
از  نفر   8 سابق،  و  فعلى  مسئوالن  از  نفر   18 شامل  نفر 
فعاالن اصلى بازار و 14 نفر كارشناس، اعالم نظر كرده اند. 
در اين نظرسنجي از شركت كنندگان، درباره سه بُعد بازار 
و  بازگشت رونق»  قيمت مسكن»، «زمان  شامل «آينده 
در  مصرفي  تقاضاي  جانب  از  اقدام  «بهترين  همين طور 

سال جديد» پرسش شده است.

سه  اين  پاسخ دهندگان  مجموع  آنچه  جزئيات  تحليل 
پرسش ارائه كرده اند، حكايت از آن دارد كه از ميان چهار 
گزينه ثبات قيمت، افزايش ماليم قيمت، افزايش شديد و 
كاهش بيشتر قيمت، گزينه اول حائز بيشترين راي شده 
است. 47,5 درصد افراد در اين نظرسنجي معتقدند قيمت 
مسكن در سال جاري ثابت خواهد ماند و تغيير آنچناني 
ماليم  رشد  به  افراد  ديگر  درصد   37,5 نمي كند.  پيدا 
قيمت يعني در حد كمتر از تورم اعتقاد دارند و مابقي كه 
تعدادشان فوق العاده محدود است نيز افزايش بيش  از نرخ 

تورم را پيش بيني مي كنند. 
پاسخ دهنده،  طيف  سه  از  كدام  هر  آراى  ميان،  اين  در 

متفاوت بوده است به طوري كه در طيف مسئوالن بخش 
مسكن، 50 درصد افراد به ثبات قيمت اعتقاد دارند و در 
طيف  فعاالن بازار نيز 62/5 درصد نظردهندگان به گزينه 
افزايش ماليم راي داده اند. همچنين نيمي از كارشناسان 
پاسخ  براي  را  قيمت  تثبيت  گزينه  نيز  مسكن  اقتصاد 

انتخاب كرده اند.
بازار  بعد دوم  برآيند مجموع نظرات هر سه طيف درباره 
كه همان «زمان بازگشت رونق» است نيز نشان مي دهد 
با  البته   94 سال  در  مسكن  ركود  «تداوم  افراد  از  نيمي 
شدت كمتر از سال93» را پيش بيني مي كنند. از ميان سه 
طيف پاسخ دهنده به پرسش دوم، گروه كارشناسان با راي 
64 درصدي به «تداوم ركود»، اجماع بيشتري بر زمان بر 

بودن بازگشت رونق از خود نشان داده است. 
درباره بعد سوم، در نظرسنجي صورت گرفته، 87,5 درصد 
تقاضاي  براي  خريد»  «سال  را  سال94  شركت كننده، 

مصرفي معرفي كرده  است. 
به اين ترتيب ميزان راي غالب به خريد مصرفي مسكن 
در سال94، از آراى حداكثري–بيشترين نظر- مربوط به 
دو پرسش اول بيشتر است و اين به معناي آن است كه 
بازار  صاحب نظران  و  سياست گذاران  فعاالن،  مجموعه 
مسكن در يك نظر واحد، سال94 را زمان مناسب خريد 
مراتب  به  موضوع  اين  بر  آنها  اجماع  و  مي دانند  مسكن 

بيشتر از دو پرسش اول است.
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شد  صادر  چهارم  مجلس  انتخابات  فرمان 
(1296ش).

امضاي قرارداد سياسي «َعّكا»
 در جريان جنگ هاي صليبي(587 ق)

و  مسلمانان  بين  صليبي  جنگ هاي  جريان  در 
جنگجويان مسيحي، قرارداد سياسي «َعّكا» براي 
استرداد سه  و  به مسيحيان  «َعّكا»  تسليم شهر 
مسيحيان  و  مسلمانان  بين  مسلمان،  اسير  هزار 
به امضا رسيد. شهر َعّكا در سال پانزدهم هجري 
 توسط مسلمانان فتح شده بود اما در سال 497 ق 

به تسخير فرنگي ها درآمد.

عروج پيامبر بزرگ الهي، 
حضرت عيسي(ع) (33م)

حضرت عيسي در بيت لحم در فلسطين امروزي 
حضرت  دنيوي  زندگي  پايان  داستان  شد.  زاده 
عيسي(ع) بر اساس تواريخ از اين قرار بوده كه: 
جهودان كه همواره با ايشان سِر دشمني داشتند،  
تصميم به قتل او گرفتند. يكي از يهوديان به نام 
يهودا كه شبيه عيسي(ع) بود به دست سپاه آنها 
بردند و چون  او را كشان كشان  افتاد. سپاهيان 
اما  زدند.  دارش  به  نبود  بيشتري  تحقيق  مجال 

خداوند عيسي(ع) را در آن حال به آسمان برد.

تأسيس سازمان بهداشت جهاني 
و روز جهاني بهداشت (1948م)

بين المللي  كنفرانس  تشكيل  دنبال  به 
به  تصميم  1946م،  سال  در  سانفرانسيسكو 
گرفته  بهداشت  جهاني  همايش  يك  تشكيل 
شد كه اساسنامه آن در هفتم آوريل 1948م، در 
همان  ژوئن  در  شد.  تصويب  و  تنظيم  نيويورك 
سال نيز، اولين مجمع عمومي سازمان بهداشت 
كشور   61 نمايندگان  حضور  با  ژنو  در  جهاني 
فراهم  سازمان،  اين  هدف  شد.  تشكيل  جهان 
كردن حداكثر امكانات بهداشتي و سالمتي براي 

كليه انسان هاي روي زمين است.

تقويم مناسبت هاى  روز

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

نتيجه انتخابات انجمن صنفى كارفرمايى
دفاتر پيشخوان خدمات دولت استان خراسان جنوبى

مورخ 93/11/25  صورتجلسه  موجب  به  و  مربوط  نامه  آيين  و  كار  قانون  ماده 131  استناد   به 
 مجمع عمومى عادى و جلسه مورخ 93/12/9 هيئت مديره و ساير مدارك تسليمى، اسامى و سمت 
 هريك از اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره انجمن مذكور كه از تاريخ 93/11/25 به مدت

 سه سال و بازرسان از تاريخ ياد شده به مدت يك سال انتخاب شده اند به شرح ذيل مى باشد:
رئيس هيئت مديره 1- خانم پروين فرهادى    

نايب رئيس هيئت مديره 2- خانم مينو مهرور   
خزانه دار هيئت مديره  3- آقاى محمد حسين بيدختى   

دبير هيئت مديره  4- آقاى محمود افتخارى   
عضو اصلى هيئت مديره 5- آقاى افشين عرفانى فر    

عضو على البدل هيئت مديره 6- آقاى حسينعلى محمدى   
عضو على البدل هيئت مديره 7- آقاى هومن بيدختى   

بازرس اصلى انجمن 8- آقاى عبداله اميرآبادى زاده  
بازرس على البدل انجمن 9- آقاى محسن شادنوش   

انجمن صنفى مذكور به شماره 121-3/2-12 در اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى استان به ثبت 
رسيده مطابق اساسنامه انجمن كليه اسناد و اوراق مالى و بهادار و تعهدآور با امضاى رئيس هيئت 

مديره يا دبير به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفى معتبر خواهد بود.

مديركل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى استان خراسان جنوبى

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

داربست فلزى مهدى  09151642377 - وسيله كاربدون چروك

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود

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

آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2  ساعت كار: 7-3 بعدازظهر
تلفن: 056-32213766

داربست خراسـان    
09155011382

فروشگاه كودك
  اميـر

پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

 حمل اثاثيه منزل 
با خاور مسقف و كارگر ماهر

09159639065- على آبادى

"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

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

09153613243 - شريفى

مناقصه عمومى يك مرحله اى 94/1 اداره كل پست استان خراسان جنوبى
مناقصه گذار: اداره كل پست استان خراسان جنوبى

موضوع مناقصه: واگذارى خدمات عمومى ، نظافت ، تخليه و بارگيرى        نوع مناقصه: عمومى يك مرحله اى
اداره كل پست استان خراسان جنوبى در نظر دارد: خدمات انجام امور نظافت تخليه و بارگيرى اداره كل و خدمات انجام امور نظافت و باربرى ادارات تابعه 
سطح استان را در سال 94 مطابق با شرايط عمومى ، فنى و طرح قرارداد از طريق مناقصه عمومى يك مرحله اى خريدارى نمايد. لذا از كليه اشخاص 
حقوقى كه موضوع اصلى فعاليت آنها با موضوع مناقصه مطابقت دارد ، دعوت مى شود با در دست داشتن معرفى نامه كتبى و فيش واريزى نسبت به 

دريافت اسناد مناقصه به يكى از طرق ذيل اقدام نمايند.
الف: مراجعه حضورى به ابتداى خيابان پاسداران – اداره كل پست خراسان جنوبى- اداره امور ادارى- دبيرخانه

ب: مراجعه به سايت http://IETS.mporg.ir پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات
www.birjand.post.ir :ج: مراجعه به پورتال اداره كل پست استان خراسان جنوبى به آدرس
مهلت دريافت اسناد: از تاريخ اولين روز درج آگهى 94/1/18 لغايت 94/1/27 به مدت 10 روز

تذكر: دريافت اسناد به نماينده معرفى شده از سوى شركت امكان پذير خواهد بود.
ارائه پاكت ها: به مدت 14 روز از آخرين روز فروش اسناد 94/1/27 لغايت آخر وقت ادارى پنجشنبه 94/2/9 صرفا از طريق پست پيشتاز به نشانى: 

بيرجند- ابتداى خيابان پاسداران- اداره كل پست خراسان جنوبى واحد دبيرخانه   تلفن: 5- 32236201  - 09153625020
فيش خريد اسناد: مبلغ 150/000 (يكصد و پنجاه هزار) ريال به حساب سيبا 2174772200002 نزد بانك ملى شعبه مركزى بيرجند به نام اداره كل 

پست استان بابت خريد اسناد مناقصه و مبلغ 13/500 ريال به عنوان ماليات بر ارزش افزوده به حساب شماره 2174772001005 
مى بايستى هر فيش به تفكيك و جداگانه واريز شود.

سپرده شركت در مناقصه : مبلغ سپرده شركت در مناقصه : 17/000/000 (هفده ميليون) ريال است كه به يكى از دو روش ذيل مى باشد:
1- ارائه ضمانت نامه بانكى از يكى از بانك ها يا موسسات مالى تحت نظارت بانك مركزى به مبلغ 17/000/000 ريال با اعتبار سه ماهه از تاريخ آخرين 

مهلت تسليم پيشنهادها و قابل تمديد و بدون قيد و شرط به هر مدت بنا به درخواست اداره كل پست استان
2- واريز مبلغ 17/000/000 ريال به حساب شماره 2174772101008 نزد بانك ملى به نام حساب تمركز وجوه سپرده هزينه اى اداره كل پست 

استان خراسان جنوبى بابت شركت در مناقصه شماره 94/1
تذكر: با توجه به شرايط و مدت زمان استرداد وجوه از حساب سپرده نزد بانك مركزى ، در صورت واريز مبلغ سپرده شركت در مناقصه به صورت نقدى 

رعايت تشريفات قانونى مستلزم صرف زمان نسبتا طوالنى خواهد بود. هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
زمان بازگشايى پاكت ها (الف، ب، ج) : دوشنبه 94/2/14 ساعت 10 (حضور پيشنهاد كنندگان در بازگشايى پاكت ها بالمانع است)

كميسيون معامالت اداره كل پست خراسان جنوبى
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ايكنا- معاون فرهنگى اداره كل اوقاف استان با بيان اينكه نشانه شهرهاى مذهبى از نوع ساختمان سازى و معمارى آن مشخص است، گفت: معمارى ايرانى ـ 
اسالمى در ساخت موقوفه ها مد نظر قرار گيرد. مؤمنى مقدم افزود: مساجد، حسينه ها و ساير مكان هاى مذهبى به عنوان موقوفه نيز از اين قاعده مستثنى نيستند، 

شايسته است وقتى مى خواهيم به عنوان وقف بيمارستانى، مدرسه اى، مكان علمى و يا هر چيز ديگرى بسازيم معمارى ايرانى ـ اسالمى مدنظر قرار گيرد.

3معمارى ايرانى ـ اسالمى در ساخت موقوفه ها مدنظر قرار گيرد
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

بودم.  بيرجند  شهر  مهمان  عيد  ايام  در  آوا.   سالم 
المان هايى كه در سطح شهر گذاشته شده بود چندان 
تعريفى نداشت. كسى كه به عنوان مسافر مياد ديدن 
آنها اصًال لذتى براش نداره. سال هاى قبلى كه اومده 

بودم خيلى بهتر بود.
917...130
آوا سالم. جاده شاخن به نخرود كى پيگيرى مى شود؟ 

روستا دارد به خاطر چند كيلومتر خالى مى شود!!
915...458
سالم. ظاهراً كوچه شهيد بهشتى 18 محدوده شهرى 
نيست چون ماه به ماه نظافت نميشه! از اوايل اسفند 

تا االن نظافت نشده.
915...135
پيگيرى شود پنج كيلومتر جاده زردان به نخرود چند سال 
است كه زيرسازى شده ولى آسفالت نشده!! زيرسازى 

دارد خراب مى شود چه كسى پاسخگو است؟
915...458
خود  بر  شهروند  يك  عنوان  به  احترام  و  سالم  با 
بيمارستان  رئيس  اقدام خداپسندانه  از  دانم  الزم مى 
و  نظرات  به  ايشان  توجه  و  بيرجند  (عج)  ولى عصر 
پيشنهادات ارباب رجوع و پيگيرى هاى مدير داخلى 
نمازخانه در مكان هاى مناسب  بيمارستان و احداث 
و  تشكر  كمال  ها)  بخش  راهرو  و  اورژانس   (جنب 

قدر دانى را داشته باشيم.
915...407
چاپ  داغ  داغ  لطفاً  روزنامه  مسئول  مدير  سالم.  آوا 
كنيد تا مسئولين يخشون باز بشه و... راننده ترانزيت 
تانكرسوخت به افغانستان هستيم. در مرز ماهيرود، بسيار 
مشكل داريم. سال ها مثًال براى ورود به افغانستان و 
تخليه بار به مسافت 200 متر ناقابل بايد (كاپيتاژ سيمر 
رودپاس) يا مجوز عبور و... باهزينه هاى باال تهيه كنيم 
آن هم براى زمانى بسيار محدود با هزار دردسر البته 
اينها بخشى از مشكالت دركشورعزيزمان است. واى 
به افغانستان!! نه امنيت جانى نه مالى و نه از بهداشت 
آن  به وضوح مصرف  و  ترياك  فراوانى  است.  خبرى 
توسط برخى رانندگان به دليل ارزانى و ... چون چندين 
روز براى تخليه سرگردان و بايد انتظار بكشيم. اخذ پول 
هاى زياد در سانت بسانت توسط مأمورين آن سوى مرز. 
خالصه هم فاله هم تماشا. لطف كنيد به گوش مسئولين 
مملكتى در مركز استان و... برسانيد و پيگير باشيد. البته 
بى خبر هم نيستند! شايد از مقامات باالتر دلسوزى پيدا 
بشه و ديگه حداقل از رانندگان كه در آستانه اعتيادند 
جلوگيرى بشه كه اين عمل دسيسه ديگر دشمن است. 

به داد و فريادمان برسيد.
915...707
انجام طرح هاى گوناگون توسط معلمان در  داستان 
مواجب  مزد  بدون  هم  آن  كشور  پروش  و  آموزش 
حكايت  شده  ديگر!  وقتى  شايد  پرداخت  وعده  با 
آبرودارى كنيم! آموزش و  تا  يارى كنيد  اى مردمان 
پرورش كه نمى تواند حق و حقوق معمان را ادا كند 
 چرا هر روز طرح و برنامه تازه اى اختراع مى كند... 
4 سال است كه از انجام طرح آموزش شنا مى گذرد اما 

هنوز حق الزحمه فعاالن اين طرح پرداخت نشده ...
935...994
زبان  داراى  كه  هستند  هايى  عرب  استان   در 
حفظ  بر  تأكيد  يونسكو  كه  هستند  ادبى   عربى- 
زبان ها دارد اما در رسانه هاى استان حتى به تاريخ 

عرب هاى بيرجند توجه نشده است.    
936...243        
سالم. 17 فروردين راننده اتوبوس مسير پاسداران- 
آزادى حدود 5 دقيقه منتظر دوست يا آشناى خود بود 
و با توجه به تذكر مسافرين هيچ اعتنايى نكرد. اين 
افراد  شود  مى  ديده  مواقع  برخى  كه  است  درحالى 
دوند  اتوبوس مى  دنبال  بغل  به  بچه  خانم  يا  مسن 
حركت  آنها  به  توجه  بدون  راننده  و  شوند  سوار   تا 

مى كنند. لطفًا توجه بيشترى فرمائيد.
936...956

* رحيم زاده 
ميان  در  دغدغه  بى  و  ساده  چه  روزها،  آن  بخير  يادش 

كوچه ها بازى مى كرديم.
چه خوب و خاطره انگيز بود وقتى با گروه دوستانمان براى 
اطراف،  هاى  كوچه  به  ناشناخته  هاى  سرزمين  اكتشاف 

تيم تحقيقاتى تشكيل مى داديم.
بچه هاى آن زمان چقدر خوشبخت بودند وقتى با همسن 
خاله  رنگابرنگ،  پليس،  و  دزد  دولك،  الك  ساالشان  و 
گل  سنگ،  هفت  بازى،  لى  لى  هوا،  به  گرگم  بازى، 
كوچيك يا توپ در دايره بازى مى كردند. يادش بخير آن 
روزها پول تو جيبى هايمان را جمع مى كرديم فرفره هاى 
رنگى مى خريديم و در دنياى كودكيمان  به خاطر رنگ 
يا سرعت شان به همديگر  چه پزى مى داديم. دلخوشى 

هايمان چقدر بچه گانه و دوست داشتنى بودند.
چه پاك و بى آاليش با هر عابرى كه از كوچه مى گذشت 
سالم مى كرديم و چه ذوقى مى كرديم وقتى بزرگترها در 

جوابمان سرى تكان داده و مى گفتند: سالم فرزندم.
گويا اين خصلت بهار است كه خاطره ها را ورق مى زند، 

كاش ايام كودكى دوباره تكرار مى شدند.
  به دنبال تكرار خاطره هايمان به كوچه پس كوچه هاى

هواى  و  حال  رويم.  مى  امروز  كودكان  ميان  به  و  شهر 
بازى  هياهوى  صداى  ديگر  و  شده  عوض  ها   كوچه 

بچه ها در آنها شنيده نمى شود.

كوچه هاى حاال پژمرده شده اند

خانم خ ساكن خيابان پاسدارن و بزرگ شده همين محل 
است وى در گفتگو با آوا مى گويد: زمان ما بچه ها در طى 
با همبازى هايشان در  بازى  براى  را  روز حداقل ساعتى 
كوچه جمع مى شدند كه اين خود بهانه اى براى شناخت 

بيشتر همسايه ها بود. 
تخليه  نوعى  اين شكل  به  ها  بچه  بازى  گويد:  مى  وى 
انرژى براى آنها بود اما متأسفانه االن بيشتر وقت بچه ها 

در خانه و پاى تلويزيون و رايانه مى گذرد.
وى ادامه مى دهد: تنوع برنامه هاى تلويزيونى و رايانه اى و 
جديداً بازى هاى مختلف در گوشى تلفن هاى همراه بچه هاى

 

 اين دوره را خانه نشين كرده به طورى كه اصًال عالقه اى

 

به حضور در جمع يا كوچه را ندارند.
وى با يادآورى خاطراتش مى گويد: يادم مى آيد مادرم ما را 
 به زور به خانه مى برد اما بچه هاى حاال بر عكس شده اند

به زور هم از خانه بيرون نمى روند.
آقاى ن نيز يكى از علل تغيير روند بازى بچه ها را تغيير 
در  گويد:  و مى  كرده  عنوان  اخير  دهه  در  زندگى  شكل 
گذشته بيشتر مادران خانه دار بودند  و نگهدارى فرزندان 
را به عهده داشتند اما امروز با تغيير وضع اقتصادى جامعه، 

در بيشتر خانواده ها والدين هر دو شاغلند.
چون مادر شاغل نسبت به مادر خانه دار كمتر مى تواند به 
فرزندان توجه كند و اين موضوع باعث مى شود بچه ها 

وقت زيادى را در مهد كودك سپرى نمايند.

بچه هاى االن مثل پرنده هاى محبوس
 اسير قفس آپارتمان ها هستند

آقاى م نيز ساكن يكى از شهرك هاى آپارتمانى است كه 
در اين مورد مى گويد: بازى به عنوان فرآيند چند بعدى كه 
به نحوى قابل توجه در خدمت تكامل و رشد كودك است 
باشد. وى مى گويد: انرژى  تخليه  براى  راهى  تواند   مى 

روحيه  و  كسالت  نشينى  آپارتمان  زندگى  دستاورد  اولين 
بسته بچه ها است. 

با توجه به اينكه بافت شهرى ارتفاع پيدا كرده، جمعيت زياد 
خانوارها در هر كوچه ضريب امنيت بازى بچه ها را تحت 
الشعاع قرار داده است به طورى كه كوچه هاى عريض 
اجتماعى  و  فرهنگى  امنيت  خانوار  حداكثر20  با  گذشته 
باالترى نسبت به كوچه هاى كم عرضى با جمعيت  200  
خانوار داشت. وى همچنين با اشاره به رويكرد خانواده ها 

نسبت به عدم حضور بچه ها در كوچه  مى گويد: يكى از 
دغدغه هاى والدين اين است كه فرزندان ما با حضور در 
كوچه همبازى هايى با فرهنگ هاى مختلف پيدا كرده و 

به گفته عوام چشم و گوششان باز مى شود.
 خانم ل در گفتگو با آوا مى گويد: بچه هاى قديم و پدر و 
مادرهاى امروز با توجه به كمبودهايى كه خود در گذشته 
تجربه كرده اند، از ابتداى تولد براى كودكان و وقتشان 
برنامه ريزى مى كنند، به طورى كه خيلى از بچه ها از 
همان كودكى وارد برنامه هاى بلند مدت آموزشى پدر و 

مادرها مى شوند.

لحظاتى در كنار خاطرات كودكى

از يكى از كوچه هاى خيابان كارگران بيرجند مى گذريم، 
حتى امروز كوچه هاى اينجا سرزنده تر از كوچه هاى آن 
طرف شهر اند و تنها علت آن مى تواند حضور بچه ها و 
بازى آنها باشد در كنار يكى از كوچه ها زير اندازى بر روى 

آسفالت كوچه پهن شده و چند دختر بچه مشغول خاله 
كوچك  هاى  قابلمه  رنگى،  كوچك  چادرهاى  اند.  بازى 
كشاند. مى  كودكيمان  به  را  ما  دقايقى  و...   پالستيكى 

چند كوچه آن طرف تر پسر بچه ها با هيجان در حال بازى 
تفنگ  هاى  گلوله  كه  آورده  شانسمان  اند.  پليس  و   دزد 

پالستيكى شان نامرئى است. 

فرصت بازى و كودكى كردن
را از فرزندان خود دريغ مى كنند

 
پدر يكى از بچه هاى كوچه ناظر بازى فرزندانش است، مى 
گويد: وقتى به بازى بچه ها نگاه مى كنم احساس شور و 

شعف خاصى به من دست مى دهد انگار كه خودمم در بازى 
 حضور دارم. وى در خصوص بازى بچه ها مى گويد: بچه ها

با همسن و  بايد  نياز كودكى  اقتضاى سن و  به  با توجه 
هم  افراد  گروه  چه  با  اينكه  و  كرده  بازى  هايشان  سال 

بازى شوند، بايد زير نظر والدين باشد.
 آقاى ن در ادامه مى گويد: والدين امروزى بازى هايشان را 
 با گروه همسن و ساالن در زمان كودكى تجربه كرده اند،

اما االن با خريد رايانه و بازى هاى رايانه اى كودكان را 
در محيط خانه محصور كرده و فرصت بازى و كودكى 
كردن را از فرزندان خود دريغ مى كنند، غافل از اينكه با 
اينكار بسيارى از ابعاد شخصيتى كودك رشد نمى كند.

خانم ر كه كودكيش را در شمال شهر سپرى كرده است 
زندگى  آپارتمانى  هاى  خانه  در  كه  مدتى  در  گويد:   مى 
 مى كرديم به دليل عدم پويايى روحيه فرزندانم كسل و بيحال

بودند، اما از وقتى كه فرصت بازى براى بچه ها ايجاد 
شده از لحاظ روحى بسيار تغيير كرده اند.

بازى يكى از مهم ترين عوامل رشد جسمى
اجتماعى، عاطفى و عقالنى كودك است

تعريف  كه  مطلب  اين  بيان  با  روانشناس  خزاعى  دكتر 
در  كودكان  گويد:  مى  ندارد  وجود  بازى  براى  اى  ساده 
از هر نژادى  از محيط شهر يا روستا و  هر محيطى اعم 
يا سفيد، در يك مورد به طور مشترك عمل  خواه سياه 
مى كنند؛ همه آنها دست به فعاليت هايى مى زنند كه به 
آنها «بازى» مى گوييم و بازى يكى از مهم ترين عوامل 
است.  و عقالنى كودك  عاطفى  اجتماعى،  رشد جسمى، 
وى ادامه مى دهد: بازى تحت تأثير عوامل متعددى است 
كه از آن جمله مى توان به سن، هوش، جنسيت و محيط 

 اشاره كرد و كودكان در سنين مختلف دست به بازى هاى
با توجه به ميزان  ادامه مى دهد:  متفاوتى مى زنند. وى 
هوش و سطح درك، انتخاب بازى كودكان متفاوت است 
و بازى دختران و پسران با توجه به جنسيت آنها مشخص 
دختران  به  نسبت  پسران  مثال  عنوان  به  كه  شود   مى 

بازى هاى پر جنب و جوش ترى را انتخاب مى كنند.  
خزاعى خاطرنشان مى كند: از آنجا كه اهميت و ارزش بازى 
بر همگان معلوم نيست اغلب اوقات والدين بازى را اتالف 
 وقت تلقى كرده و از كودك مى خواهند به فعاليت هاى

ديگر بپردازد. بديهى است كه اين گونه والدين كودكان 
جانبه  همه  رشد  براى  كه  بسيارى  فوايد  از  را  خود 
شخصيت آنها ضرورى است محروم مى كنند زيرا بازى 
براى كودكان در حال رشد ارزش هاى فراوانى دارد كه از 
آن جمله مى توان ارزش جسمانى بازى (پرورش نيروى 
بدنى)، ارزش اجتماعى بازى (كشف محيط اطراف)، ارزش 
اخالقى بازى (درك مفاهيم و ارزش هاى اخالقى)، ارزش 
آموزشى و تربيتى بازى (دستيابى به مفاهيم ذهنى جديد) 

(در تشخيص مسايل و مشكالت  بازى  ارزش درمانى  و 
روانى كودكان) اشاره كرد.

بزرگتر  كه  كم  كه كودك كم  مهم  اين  يادآورى  با   وى 
 مى شود از طريق بازى هاى جمعى به سمت جامعه پذيرى

سوق پيدا مى كند. مى گويد: در اين حالت هر نوع بازى 
كودكان را در نظر بگيريم اين فرآيند را بر مى تاباند كه 
مديريت  چگونگى  مرور  به  جمعى  هاى  بازى  در  آنان 
زيستن با جمع يا تحمل آن را فرا خواهد گرفت و در بازى 
جمعى حتى مديريت زمان و برنامه ريزى و در نهايت نيز 
اعتماد به نفس را خواهند يافت كه در مجموع به عنوان 
يك شاخص خالقيت حاصل از بازى هاى جمعى است. 

از ديگر فوايد بازى به نقش مؤثر و سازنده آن در   وى 
شكل گيرى شخصيت اشاره كرده و مى گويد: در حيطه 
رشد شخصيت، چالش اصلى در راه شكل گيرى خودپنداره 
كودكان، اين است كه به خودشان و سايرين نشان دهند 
شايسته، با استعداد و داراى مهارت و توانايى هايى هستند 

كه مى توانند به آنها افتخار كنند. 

سهم كودكان در ساختارهاى متضاد ارتفاعى 
در معمارى شهرى، بى حوصلگى و در نهايت 

خودگرايى و انزواطلبى مى باشد

گذرى،  ها  فرصت  در  اگر  گويد:  مى  خزاعى  دكتر 
معمارى  در  ارتفاعى  متضاد  ساختارهاى  تماشاى  به 
 شهرسازى بپردازيد، متوجه مى شويد كه در اين شيوه ها

شده  بندى  جدول  محيط  و  هوا  از  انسانى  زيستى  سهم 
است و البته در اين ميان سهم كودكان به لحاظ كمبود 
فضا و نبود امكانات بازى به عنوان اساسى ترين خواست 
و نياز مقتضى دوره كودكى اش، بى حوصلگى و در نهايت 

خودگرايى و انزواطلبى مى باشد.
زندگى  خود  هاى  بازى  در  كودكان  دهد:  مى  ادامه   وى 
در  شان  حياتى  نياز  و  حس  اين  متأسفانه  كه  كنند  مى 
به  اين رو  از  تأمين نمى شود.  آپارتمان مسكونى  محيط 
با  بعضًا  و  والدين  با  گاه  كه  آورده  روى  خانه  از  بيرون 
جامعه  در  حضور  با  همراهند.  خود  هاى  سال  و  همسن 
اند و  و روانه شدن به سوى پارك ها كه اغلب كوچك 
براى خود  اى  در گوشه  ناچار  ندارند!  بازى  بعضًا وسايل 
تكه  تا  چهار  بينند.  مى  تدارك  واليبال  يا  فوتبال  زمين 
سنگ حدود دروازه شان مى شود و زيرآفتاب انرژى شان 

را تخليه مى كنند. 
خزاعى خاطر نشان مى كند: خيلى از همين كودكان بازى- 
نوجوان ها- در نبود و كمبود وسايل بازى و سرگرمى هاى 
مفيد ديگر، در كوچه و پارك ها پرسه مى زنند و دست آخر 
افسرده و خسته از رفت وآمدها راهى آپارتمان مسكونى شان 

مى شوند... اين چرخه و اتفاقات، كليشه اى شده است.
وى با اشاره به ضرورت زمان و زندگى شهرى امروزى مى 
گويد: فرستادن كودكان بعد از سن سه سالگى به مهدكودك 
اهميت ويژه اى دارد تا بچه ها در جمع هم ساالن در ابعاد 

مختلف شخصيتى رشد كافى را داشته باشند.
وى معتقد است:  بايد در شهرك هاى آپارتمانى مكان هايى 
براى بازى كودكان (به عنوان سرانه بازى كودك) در نظر 
گرفته شود تا بچه ها از فعاليت هاى نشاط بخش دور نشوند 

و پويايى داشته باشند. 

بچه هاى امروز در حسرت بازى هاى ديروز

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
 آگهى اصالحى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى

 و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139360308001003057 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حميد مقدم فرزند حسين به شماره شناسنامه 110 صادره از بيرجند در يك 
دربند مغازه به مساحت 50,41 مترمربع قسمتى از پالك 5 فرعى از 4160 اصلى واقع در بخش 
يك حوزه ثبتى بيرجند از محل مالكيت رسمى خود متقاضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت يك ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
 دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور

 و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/2

رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

يك شريك در كارگاه توليدى 
قارچ با تمام امكانات و موقعيت عالى 
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كالسه 9009985610200191 
آگهى مزايده اموال غير منقول «مرحله اول»

نظر به اين كه در پرونده كالسه فوق مقرر گرديده است يك باب منزل مسكونى واقع در روستاى كوشه با مشخصات (90 مترمربع عرصه و 28 مترمربع 
اعيان) كه به مبلغ 55/000/000 ريال حسب نظريه كارشناس ، كارشناسى گرديده است در قبال بدهى محكوم عليه به مبلغ 246/227/988 ريال بابت 
اصل خواسته ، خسارات تاخير تاديه و هزينه دادرسى در حق محكوم له غالمرضا صفرى و مبلغ 5/500/000 ريال حق االجراى دولتى از طريق مزايده در 
روز دوشنبه 94/2/14 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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

با ما باشيد
nlp با 

كسب ثروت ، ارتباطات سالم و موثر، 
تكنيك هاي رسيدن به آرامش

 و هر آنچه شما را  به هدف مي رساند.
براي اولين بار در بيرجند

 توسط مدرس از تهران
با ارائه مدرك بين المللي
 از دانشگاه برلين (آلمان)

همراه با معارفه رايگان
تلفن رزرو: 32235499
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شما يادتون نمياد...

شعر طنز 

نصرا... شيفته حكايتى در كتاب ”شوخى در محافل جدى“ از او نقل كرده كه خالصه اش اين است:
“ريحان“ در يكى از سالها نامه اى به وزارت فوائد عامه نوشت و تقاضاى كار كرد. فجرالسلطنه زير نامه او نوشت:
 در اين وزارتخانه آن قدر ”گل و الله“ هست كه ديگر نيازى به ”ريحان“ نيست!

يحيى ريحان از شاعران طنزگو بود و روزنامه فكاهى ”گل زرد“ را در مى آورد

سال نو آمد به صد شور و اميد اى  گوسفند!
گشت با نامت عجين سال جديد اى  گوسفند!

سال ميمون گرچه بعد از سال تو آيد ز راه
بر تو ميمون باد اين عيد سعيد اى  گوسفند!

اسِب سال پيش، مهميز گرانى را چو ديد
بى هوا با شيهه اى از ما رميد اى  گوسفند!

در چريدن با گرانى بس رقابت داشتى
تو ز مرتع، او ز جيب ما چريد اى  گوسفند!

تا كه چوپاِن تو دولت شد زما ايمن شدى
قيمتت گرگى شد و ما را دريد اى  گوسفند!

ليكن امسال اندكى دلرحم تر باش اى عزيز،
هان مشو از چشم مردم ناپديد اى  گوسفند!

من تو را در هيئت كوبيده مى بينم كنون
اين اميدم را نفرما نا  اميد اى  گوسفند!

نيست كافى مبلغ يارانه  ام پشم تو را
سخت مى لرزد تنم وقت خريد اى  گوسفند!

گوشتت را تحفه آور، نيكبختم كن عزيز
باد بختت عينهو پشمت سفيد اى  گوسفند!

بى تو آخر قهر كرد از سفرة ما آبگوشت
نان مگر در اشك خود سازم تريد اى  گوسفند!

گوشتت از بس گران شد جاى قفقازى و برگ
همچو تو خورديم هى برگ شويد اى  گوسفند!

خواب ديدم عاقبت قفل توّرم باز شد،
بسكه دولت كرد هى در آن كليد اى  گوسفند!

چون پريدم ناگهان از خواب، ديدم كشك بود
بعد، كشكى هوش من از سر پريد اى  گوسفند!

كاش روزى «بوالفضول» از فيلة تو مى مزيد
بع…له اى(!) ما را بگو ، لطفت مزيد اى  گوسفند!

شاعر : سعيد سليمان پور ارومى (بوالفضول شعرا)

اولين زن نويسنده طنز ايران

مشروطه  دوران  نويسندگان  از  استرآبادى  بى بى خانم 
است. او در روزنامه هاى حبل المتين، تمدن و نشريه 
مجلس مقاله مى نوشت. بيشتر مقاالت او در دفاع از 
آموزش دختران است. او اولين دبستان دختران را بنيان 
گذاشت. بيشتر شهرت بى بى خانم استرآبادى به خاطر 
الرجال است كه به طنز و در پاسخ به  كتاب معايب 
زن  نخستين  را  او  نوشته است.  تاديب النسوان 
طنزنويس ايران مى دانند. بى بى در دربار درس 
مى خواند و بزرگ مى شود تا آن كه با افسر جوانى از 
نام  به  بود،  تهران مهاجرت كرده  به  قفقاز كه  اهالى 
موسى خان وزيراف آشنا شد. اين دو به هم عالقه مند 
هم با  باالخره  مادرش  مخالفت  وجود  با  و   شدند 

 ازدواج كردند.

 * شما يادتون نمياد، سر صف پاهامونو 180 درجه باز 
مى كرديم تا واسه رفيق فابريكمون جا بگيريم

دفتر  هاى  ورقه  پايين  گوشه  نمياد،  يادتون  شما   *
مشقمون، نقاشى مى كشيديم. بعد تند ورق مى زديم 

مى شد انيميشن
* شما يادتون نمياد، صفحه چپ دفتر مشق رو بيشتر 
دوست داشتيم، به خاطر اينكه برگه هاى سمت راست 

پشتشون نوشته شده بود، ولى سمت چپى ها نو بود
از  وقتى  كه  بود  اين  آرزومون  نمياد،  يادتون  شما   *
دوستمون مى پرسيم درستون كجاست، اونا يه درس 

از ما عقب تر باشن
الى  لوبيا  علوم  درس  براى  نمياد،  يادتون  شما   *

دستمال مى كرديم و مى برديم سر كالس پز مى داديم
* شما يادتون نمياد، با آب قند اشباع شده و يك نخ، 

نبات درست مى كرديم مى برديم مدرسه
* شما يادتون نمياد، تو راه مدرسه اگه يه قوطى پيدا 

مى كرديم تا خود مدرسه شوتش ميكرديم
* شما يادتون نمياد: دفتر پرورشى با اون نقاشى ها و 

تزئينات خز و خيل
* شما يادتون نمياد، يه زمانى به دوستمون كه مى 
رسيديم دستمون رو دراز مى كرديم كه مثال مى خوايم 
دست بديم، بعد اون واقعا دستش رو دراز مى كرد كه 
رو  دستمون  ضربتى  بصورت  يهو  ما  بعد  بده،  دست 
پس مى كشيديم و مى گفتيم: يه بچه ى اين قدى 
نديدى؟؟ (قد بچه رو با دست نشون ميداديم) و بعد 

كركر مى خنديديم كه كنفش كرديم
* شما يادتون نمياد تو دبستان وقتى مشقامونو ننوشته 
تو كيفمونو  الكى  باال سرمون   بوديم معلم كه ميومد 

مى گشتيم مى گفتيم خانوم دفترمونو جا گذاشتيم!!

منشا شوخى و درك طنز در كجاى مغز است؟

جنوبى كاليفرنياى  دانشگاه  از  اعصاب  علوم  متخصص  امير   اورى 
بر  زيادى  مطالعات  مى گويد  آنجلس  لس 
شوخى  درك  در  كه  مغز  از  نواحى  روى 
اين  است.  شده  انجام  هستند،  دخيل 
همكارانش  و  اعصاب  علوم  متخصص 
به  را  حرفه اى  كمدين هاى  اين  از  تعدادى 
همراه چند كمدين آماتور و افراد عادى (به 
عنوان گروه كنترل) جهت انجام اين مطالعه 
به خدمت گرفتند. محققان افراد داوطلب را در دستگاه MRI قرار دادند و 
رشته اى از كارتون هاى بدون زيرنويس را به آن ها نشان دادند. تحقيقات، 
اعتقاد  به  كه  دادند  نشان  مغز،  گيجگاهى  نواحى  در  را  فعاليت  بيشترين 

دانشمندان در خلق لطيفه ها نقش دارد.

خنده مسرى است
 

تصويربردارى از مغز داوطلبان در آزمايشگاه نشان مى دهد كه خنده مسرى 
و واگير دار است. حتى در لحظاتى كه يك 
فرد زير دستگاه عكسبردارى و اسكن مغزى 
به محض  نيست،  دار  است كه اصال خنده 
حالت  دادن  تغيير  با  خنده  صداى  شنيدن 
عضالت صورت خود مى كوشد به اين موج 
خنده بپيوندد. هر چقدر كه واكنش يك فرد 
زبانى  به  يا  و  باشد  فعالتر  ديگران  خنده  به 
ديگر سرايت خنده به او قوى تر باشد، بهتر مى تواند يك خنده ناخودآگاه را 
از يك خنده عمدى و ساختگى تمايز دهد. اين نشان مى دهد كه پيوستن 
به موج خنده فراتر از حالت مسرى اين عمل است كه ما با پيوستن به خنده 

ديگران مى خواهيم دليل آن را بهتر بشناسيم.

دانلود نرم افزار فكاهى در موبايل اندرويدى

برنامه فكاهى حاوى مجموعه مطالب طنز، خنده دار و البته غير تكرارى 
شما  براى  لحظات  شادترين  ايجاد   براى 
بخشهاى  شامل  برنامه  اين  باشد.  مى 
احمقانه،  اعترافات  طنزگونه،   است:   زير 
داستانهاى طنز، خاطرات بامزه، اشعار طنز. 
مطالب موجود در اين برنامه مجموعه اى 
منتخب از مجالت فكاهى مانند گل آقا و 
… مى باشند. شما در اين برنامه مى توانيد 
بخشهاى خوانده شده و مطالعه نشده و منتخب خود را به تفكيك از هم جدا 
كنيد. همچنين مى توانيد مطالب جالب و خواندنى و فكاهى مورد عالقه 

خود را با دوستان خود در تمامى شبكه هاى اجتماعى به اشتراك بگذاريد.

4
تذكر: اين ماجراها براساس خاطرات افراد جداگانه و بى ربط 

به هم نوشته شده اند.

سال 1374
آقا پسر 19ساله به همراه پدر، مادر، برادر و سه خواهر، هر 
چهار دايى و هر سه خاله، خان عمو و دو جفت پدربزرگ و 
مادربزرگ مى روند به منزل اميدشان. پدر دختر كه منتظر 
«بفرماييد... خوش  ببندد:  را  در  و  داخل  بروند  همه  است 

آمديد... پسرم كامل اومدى داخل درو ببندم؟!»
خواستگار با يك دنيا شرم وحيا: «نه... اجازه بديد سه پيل از 

شلوارم هنوز تو كوچه س!»
زندگى  اول  اين كه  براى  و  نشسته اند  دورتادور  (خانواده ها 
مكزيكى  موج  دارند  نباشد،  تفرقه  و  دودستگى  جوان،  دو 

مى سازند! بعد از آن...)
پدر دختر: خب پسرم چندسالته؟

با  توى فرش:  برود  بشود  است آب  نزديك  خواستگار كه 
اجازه شما 19سال.

پدردختر: ماشاا... ماشاا... با اين سن ات چه سبيلى دارى... 
آفرين... خب ببينم؛ اين پشت مو رو كدوم سلمونى برات 

درست كرده؟ ماشاا.. ماشاا.....
خواستگار: همين على آقا رشتى پايين چهارراه.

پدردختر: خب چيكار مى كنى؟ شغلت چيه؟
خواستگار: وردست بابام تو جيگركى سيخ مى زنم.

مادربزرگ پدرى پسر: خب اين حرفا رو ول كنيد. بريم سر 
اصل مطلب؛ آقا آخرش چند سكه؟!

سال 1379
آقا پسر 24ساله به همراه پدر و مادر و خواهر و عمو و عمه 
و خاله بزرگه و دايى و آخرين بازمانده از دوران نوروزوئيك 

يعنى مادربزرگ وارد منزل اميد مى شوند.
پدر دختر رو به پسر: ببينم اين چيه به موهات زدى؟

خواستگار: با اجازه بزرگترها، ژل كتيرا.

پدر دختر: ديگه تكرار نشه. خب تعريف كن... شغلت چيه؟ 
چه مى كنى؟ چه نمى كنى؟
خواستگار: دانشجو هستم...

پدر دختر: چى؟! خانم پاشو زنگ بزن كالنترى.مادر بزرگ 
دانشجوى  ما  پسر  نكنيد...  كثيف  خودتونو  خون  آقا  پسر: 
پشمك سازى دانشگاه آزاد قطوركالى ساوجبالغه... اصال 

اين حرفا رو بگذاريم كنار. آخرش چند سكه؟!

سال 1383
آقا پسر 29ساله و پدر و مادر و خاله بزرگه پشت در منتظر 

هستند. خان عمو قهر كرده و نيامده.
پدر دختر هنگام ورود پسر برايش جفت پا مى گيرد و داماد 

بالقوه باسر مى رود توى بوفه آن طرف پذيرايى!
خاله پسر: وا؟! آقا اين كارا چيه؟

پدر دختر: من چيكاره بيدم؟ هر هر هر
آقا  پاك مى كند:  با دستمال  را  دارد خون سرش  كه  پسر 

ببخشيد سرويس بهداشتى كجاست؟
پدر دختر:  ها االن اين سرويس بهداشتى كه و گفتى يعنى 

چه؟  ها ها ها
مادر پسر به شوهرش: بيا برگرديم بابا فكر كنم اين يارو 

كلن پياده ست.

پدر پسر: هر چى خاله جان بگه. خاله جان؟ نظرتون چيه 
عزيز دل انگيز؟!

خاله بزرگه: آقا اين حرفا رو ول كنيد عزيز دل برادر. آخرش 
چند سكه؟!

سال 1388
مادر و خاله [خيلى] بزرگه داماد، براى آقاپسر 34ساله شان به 

صورت غيابى خواستگارى مى كنند.
رو  پسر  آقا  چرا  آمديد...  دختر: خب خب خب خوش  پدر 

نياورديد؟ كجان؟ شرم حضور داشتن حتما.
مادر پسر: يه جايى هستن كه نميشه نوشت!

خاله خيلى بزرگه: اين حرفا رو ول كنيد. آخرش چند سكه؟!

سال 1393
كافى شاپ  در  42ساله  خانم  دختر  با  39ساله  پسر  آقا 
نشسته اند و دارند حساب مى كنند مگر يك ليوان آب جوش 
قيمت اش  كه  مى شود  تمام  چقدر  كيسه اى  چاى  يك  و 

7000 تومان است؟!
پسر: من مى خواستم باهات درباره موضوع مهمى صحبت 
كنم. حتما در اين چند سال با نظر فلسفى من درباره ازدواج 
آشنا شدى. البته من بيشتر درباره ازدواج نظر شوپنهاور رو 

قبول دارم تا نظر كانت رو...
دختر: بله. به نظر من هم تئورى هاى شناختى شوپنهاور...

 Grand تلفن پسر زنگ مى زند. روى گوشى نوشته شده)
(Khaale

الو؟؟؟ اين حرفا رو ول كنيد.  الو سالم...خاله بزرگه:  پسر: 
آخرش چند سكه؟!

  طنز؛ مراسم خواستگارى از 1374 تا 1393

كاريكاتور 

ازدواج مجدد!!!

 مركز نيكوكارى محله غفارى

با محوريت مساجد محل  

پل ارتباطى ميان توانمندى ها و تخصص جامعه با نيازهاى محرومين

از تمامى خيرين و موسسات خيريه ، موسسات آموزشى ، فرهنگى و مذهبى، فعاالن بخش پزشكى و درمان، فرهنگيان و اساتيد 

محترم حوزه و دانشگاه ، اصناف ، مردم و فعاالن بخش ها و تخصص هاى مختلف عالقه مند خدمت به محرومين در جهت رفع 

نيازهاى واقعى شناسايى شده و در راستاى خودكفايى و توانمند سازى نيازمندان جامعه دعوت به هميارى و همكارى افتخارى مى 

نمايد. 

امور قابل واگذارى:

حمايت از ايتام ، دانش آموزان و دانشجويان و سالمندان نيازمند

كمك هاى نقدى و غير نقدى شامل (سبدهاى غذايى و معيشتى ، پوشاك، غذاى گرم 

كمك جهيزيه و ارائه وام هاى قرض الحسنه و ...)

فعاليت هاى داوطلبانه: امور پزشكى و درمانى ، امور فرهنگى و آموزشى ، اشتغال

 و كاريابى ، امور مربوط به مسكن، ازدواج ، امور حقوقى، معيشت و ...
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بخـار گستـر  مهـر ايرانيـان
نمايندگى  خراسان جنوبى

    خدمات مهندسى ديگ هاى بخار، شيرآالت صنعتى فشار قوى
تاسيسات و تجهيزات بخار، ماشين آالت صنايع غذايى
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 جنب  جهاد كشاورزى 
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 09152694541 
09351741620 
32226764

فروشگاه مـاهيـار 
تمام اجناس پالستيك فقط 2000 تومان

فروش فوق العاده بلورجات 

از كارخونه به خونه

 با نازل ترين قيمت

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 
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آموزانى  دانش  بايد  موفقيت  كسب  براى  معلمان 
و  باشند  العمر  مدام  گيرندگان  ياد  كه  كنند  تربيت 
اين ميسر نمى گردد مگر اين كه فرايند ياد گيرى 
بنابراين،  انتقال صرف دانش تغيير پذيرد،  بر  مبتنى 
در  اينترنت  و  كامپيوتر  از  استفاده  با  بايد  معلمان 
اين  به  نيز  را  آموزان  دانش  و  باشند  واقف  تدريس 
به ما مى گويد  فناورى اطالعات  امر ترغيب كنند. 
آن چه كه تا ديروز درست بوده امروز ممكن است 
نادرست و حتى گمراه كننده باشد، بنابراين معلمان 
محقق معلمانى  بايد  تكنيك  اين  از  استفاده   با 
امروز  پرسشگر  آموزان  دانش  و  باشند  پژوهشگر   و 

و پژوهشگر فردا تربيت كنند.

صدف
ميزد .   قدم  اي  افتاده  دور  ساحل  كنار  در  مردي 
شود  مي  خم  مداوم  طور  به  كه  ديد  را  مردي 
داخل  و  دارد  مي  بر  زمين  روي  از  را  ها  صدف  و 
پرسيد  را  كار  آن  دليل  كند  مي  پرت  اقيانوس 
اين دريا  و  درياست  مد  موقع  االن  گفت:  او   و 
 

صدف ها را به ساحل آورده است و اگر آنها را توي 
مرد  مرد.   خواهند  اكسيژن  كمبود  از  نياندازم   آب 
هزاران  ساحل  اين  در  ولي  وگفت :   كرد  اي  خنده 
صدف اين شكلي وجود دارد .  تو كه نمي تواني همه 
تازه  و  هستند  زياد  خيلي  برگرداني  آب  به  را  آنها 
همين يك ساحل نيست .  كار تو هيج فرقي در اوضاع 
ايجاد نمي كند؟ مرد بومي لبخندي زد وخم شد و 
و  انداخت  دريا  داخل  به  و  برداشت  صدفي  دوباره 

گفت:  «براي اين صدف اوضاع فرق كرد » 

پليس  يا  ما  گفتن:  مي  اونا  بودم  تو  همسن   وقتي 
مي شيم يا جنايتكار.

يه  وقتي  اينه:  گم  مي  بهت  من  كه  چيزي  امروز 
اسلحه پر به سمتت نشونه رفته، چه فرقي مي كنه.

     جدامانده/ مارتين اسكورسيزي

هر وقت در فريب دادن كسى موفق شدى
به اين فكر نباش كه اون چقدر احمق بوده

به اين فكر كن كه اون چقدر به تواعتماد داشته
***

هرگز داشته هايت را به نداشته هايت نفروش
شايد وقتى به نداشته هايت رسيدى

حسرت داشته هايى را بكشى كه ارزان فروختى

قدرت تحمل هركس را، از ميزان سكوتش بسنجيد 
آنان كه هياهو مى كنند، بار هيچ چيزى را، به روى 

شانه هاى خود تحمل نمى كنند

االن كه خوب فكر مى كنم مى بينم ديگه جوكهاتون 
برام شماره حساب  عادى شده  كنه،  نمى  خوشحالم 

ميدم واسم پول بريزيد شايد خوشحال شدم!

با نگاه غزالى ات هرگاه،مى خرامى به پهندشت غزل
مى برى سوژه ى شكارت را،از كمينگاه عاشقى تا گور

سعيد عندليب

 براى هر كس كه ادعاى عاشقى مى كند،
  در را باز نكن، خيلى ها مثل بچه ها در را مى زنند

و فرار مى كنند.

مهربانى جاده اى ست كه هر چه پيشتر برى، 
خطرناك تر مى شه. نمى تونى برگردى، اما لحظه اى 

بايد درنگ كرد و شايد چند گامى به بيراهه رفت

مديريت  را  كارمان  شده  كه  شكلى  هر  به  ما   معموال 
مى كنيم اما آيا تا به حال فكر كرده ايد كه چگونه مدير 

خود را مديريت كنيد؟
منظور از «مديريت كردن مدير»، كلك زدن به او نيست 
است. پس  او  انتظارات  برآوردن  در  يافتن  توفيق  بلكه 
سوال اين است كه چگونه نيازها و اتنتظارات مدير خود 

را برآورده كنيم؟
پنج توصيه اين متن به شما كمك مى كند كه ارتباط 

خود با مديران را بهتر كنيد.

1- اهداف مديرتان را بدانيد
مطمئنا مدير شما براى خودش اهدافى دارد و شما بايد از 
اين اهداف اطالع داشته باشيد. شما بايد دقيقا بدانيد كه 
مدير باالدستى مدير شما چه مسئوليت هايى به او داده 
فكر  را صرف  زيادى  وقت  ما  از  خيلى  متاسفانه  است. 
كردن به اهداف و نيازهاى خودمان مى كنيم و غافل از 
اين هستيم كه مديرمان براى موفقيت به چه چيزهايى 
نياز دارد. براى اينكه مسئوليت ها و اهداف مديرتان را 

بهتر درك كنيد، مى توانيد اين كارها را انجام دهيد:
چه  رئيسش  و  دارد  اهدافى  چه  بپرسيد  مديرتان  از   *

انتظاراتى از او دارد؟
هايى شاخص  چه  از  او  عملكرد  ارزيابى  براى   * 

 استفاده مى شود؟
نقشى چه  اهدافش  به  مديرتان  رساندن  در  شما   * 

 مى توانيد داشته باشيد.
* هميشه در جريان اولويت بندى هاى مديرتان باشيد.

اش  توجه  تمام  كه  باشيد  نداشته  انتظار  خود  مدير  از 
تا  ايد  شده  استخدام  شما  باشد.  كارهايتان  و  شما  به 
مديرتان مجبور نباشد خودش همه كارها را انجام دهد، 
بنابراين تمركز شما بايد روى مسائلى باشد كه مديرتان 

به تنهايى قادر به مديريت كردن آنها نيست.

2- سبك ارتباطى مدير خود را بدانيد
سبك  كه  است  اين  مديرتان  با  موفق  ارتباطى  كليد 
سبك  آن  با  را  خودتان  سپس  و  بدانيد  را  او  ارتباطى 
يا  ايميل را ترجيح مى دهد  هماهنگ كنيد. مدير شما 
جلسات خصوصى؟ آيا معموال خارج از ساعات ادارى و 
از شما  او  آيا  پيگيرى مى كند؟  را  امور  تلفن  از طريق 
ادارى به  از ساعات  انتظار را دارد كه خارج  هم همين 

او پاسخگو باشيد؟
مى  پاسخ  شما  هاى  ايميل  به  سريع  چقدر  مديريتان 
دهد؟ چه وقتى مايل است گزارش شما را دريافت كند؟ 
آيا مديرتان از آن دسته مديرانى است كه مخى خواهد 
در گزارشى كه به او تحويل مى دهيد، تمام جزييات را 

ذكر كنيد يا فقط روى نكات مهم تمركز كنيد؟ آيا در 
جلساتى كه با يكديگر داريد، او ترجيح مى دهد بيشتر 

صحبت كند يا گوش دهد؟ زبان بدن او چگونه است؟

3- به زمان و برنامه مديرتان احترام بگذاريد
زمانى كه افراد از نردبان سازمان باال مى روند، معموال 
تعداد جلسات شان افزايش مى يابد. بنابراين زمانى كه 

مديرتان جلسه ندارد، خيلى برايش با ارزش است. 
به محدوديت هاى زمانى مديرتان احترام بگذاريد.

  اگر در ميانه يك جلسه، مدير حرف شما را قطع مى كند
درك  را  او  كند،  تمام  زودتر  را  جلسه  خواهد  مى  و   

كنيد.
اگر امكان دسترسى به تقويم كارى مديرتان وجود دارد، 
حتما از زمان جلسات مهم او اطالع داشته باشيد تا در 

آن روزها، تا جايى كه امكان دارد، سراغ او نرويد.
را  زيادى  وقت  ها  صبح  مديرتان  اگر  مثال  براى  يا   
براى پاسخ دادن به تلفن ها صرف مى كند، شما بيشتر 

بعدازظهرها موارد مورد نظرتان را با او مطرح كنيد.

4- سبك كارى مدير خود را بدانيد
چقدر  است؟  معتقد  وظايف  تقسيم  به  چقدر  شما   مدير 
آيا  باشد؟  امور  جريان  در  مستقيما  خودش  خواهد  مى 

مديرتان به همكارى اهميت مى دهد يا از شما انتظار 
دارد خودتان كارها را به اتمام برسانيد و در نهايت او را 

مطلع كنيد؟ آيا مديرتان يك مدير ميكرو است؟ 
اينگونه  اگر  است)  مهم  برايش  جزييات  كه  (مديرى 
است، سواالت او را پيش بينى كنيد و از قبل پاسخ هاى 
باعث مى شود  اين كار  آماده كنيد.  آنها  براى  مناسبى 
مدير به شما اعتماد كند و الزم نبيند كه براى هر مسئله 

اى خودش مستقيما ورود پيدا كند.

5- نقش خود را درك كنيد
مدير  يا  سازمان  هيچ  كه  است  اين  ماجرا   حقيقت 
بى نقصى وجود ندارد. مسئوليت شما خيلى ساده است. 
كارى را كه براى آن حقوق مى گيريد به بهترين شكل 
گذاشتن اشتراك  به  از  مديران  بيشتر  دهيد.   انجام 

مدير  اگر  اما  كنند  استقبال مى  نظرات  بيان  و  ها  ايده 
نيست  نيست، خيلى الزم  از مديران  اين دسته  از  شما 
به او فشار بياوريد.كار شما اين نيست كه از تصميمات 
مدير  به  سازمان  ارشد  مديريت  كنيد.  انتقاد  خود  مدير 
كه  داده  قرار  موقعيتى  در  را  او  و  كرده  اعتماد  شما 
اختيار تصميم گيرى دارد، پس خيلى خودتان را درگير 
تصميمات او نكنيد. ايراد گرفتن، آن هم پشت سر مدير، 

تنها رابطه شما را لكه دار مى كند.

5

پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

و اگر يكى از مشركان از تو پناه خواست پناهش ده تا كالم خدا را بشنود سپس او را 
به مكان امنش برسان چرا كه آنان قومى نادانند. سوره توبه آيه 6

حديث روز  

كسى كه نماز را از وقتش تأخير بيندازد، (فرداى قيامت) به شفاعت من نخواهد رسيد. 
پيامبر اكرم (ص)

سبك زندگى

فالش بك

چگونه مدير خود را مديريت كنيم؟

فروش
مرغدارى 18000 قطعه اى 

 سوله اى تمام اتومات 
در 20 كيلومترى بيرجند

09159632791

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

09127638627

 چند نفر كارگر 
براى كار در پيتزافروشى نيازمنديم.

09391994776

شركت نويد گستر زهان 
براى تكميل كادر فنى خود 

كارشناس عمران جهت همكارى 
در كارگاه نيازمند مى باشد.

09153610681

پيش دبستانى ميثاق براى تكميل كادر 

آموزشى خود مربى با سابقه كارى

 و مدارك مرتبط مى پذيرد.

09125025446

يك نفر خانم جوان با تحصيالت باالتر 
از ديپلم براى  كار در بوفه دانشگاه

 علوم پزشكى نيازمنديم.     09372814343

يك مدرك مهندسى براى اخذ گريد با حداقل
 3 سال سابقه بيمه در زمينه آب نيازمنديم.

09151613307

يك كارگر در كارگاه لبنيات محلى 
واقع در توحيد ، نبش توحيد 13 نيازمنديم.

09375578861

تعدادى نيرو ى خانم و آقا 
براى بازاريابى  نيازمنديم.

09152695538 -09159617286

رستوران شانديز استخدام مى كند
آشپز مجرد

كمك آشپز مجرد
كارگر ساده (ترجيحا خانم مجرد)

09359280927 - 32446825

فروش فـورى
مغازه كادويى و بدليجات 

در بهترين نقطه معلم    09176684108

دعوت به همكارى
مركز اتيسم توان افزا 

به منظور تامين نيروى انسانى مورد نياز خود از طريق
 برگزارى آزمون توانمندى هاى عمومى و تخصصى استخدام مى نمايد.

عنوان شغل
 كارشناس فنى

تخصص مورد نياز
 روان شناسى  كودكان استثنايى 

با لينى

مدرك  تحصيلى
 فوق ليسانس

عنوان  شغل
 كار درمان

تخصص مورد نياز
 كار درمانگر

مدرك  تحصيلى 
كارشناس  كار درمانى

تلفن تماس: 32232624      ساعت تماس: 8 تا 14

فروش سوپر ماركت 

با موقعيت عالى يا معاوضه با خودرو

09159618336 - 09153630413 

كافى نت با موقعيت مكانى 
عالى و قيمت مناسب 

به فروش مى رسد.
09351102878

كليه لوازم و امكانات يك دفتر تبليغات

 كامپيوتر - پرينتر - ميز  -  صندلى  

و نمونه كار به فروش مى رسد.      

09155610262

فروش پرايد يشمى مدل 79 ، بى رنگ ، تخفيف 
بيمه كامل ، يك سال بيمه ، فنى سالم ، فقط 

مصرف كننده فى :  7/500      09363539666

فروش يا مشاركت يك قطعه زمين 
براى باغ تاالر و سفره خانه سنتى

09155625297

فروش آپارتمان 102 مترى در برج ياس با كليه 
امكانات ، 105 ميليون نقد + 13/500 وام

09155611731

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

تك چشم هندسى       09354463792

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

09155626083 - هاشمى

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

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

نبش جمهورى 2 – جنب هتل مقدم
با خريد الستيك ، باد نيتروژن رايگان بزنيد

تمام ضايعات آهن، مس ، برنج ، آلومينيوم ، استيل 
برشكارى ، تاسيسات فرسوده و لوازم 

دست دوم خريداريم.  09158658156 - مهرنيا

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

09151636052

چند استادكار ماهر نقاشى ساختمان 
با حقوق و مزاياى عالى نيازمنديم

09157916676 - 09354957018

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

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

09151608440 - چهكندى نژاد

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل 
  09158076574- نظرى
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اخبار ورزشى

ايرنا: مطالعات محققان نشان مى دهد كه مصرف كافى ويتامين D در دوران باردارى و اوايل زندگى كودك، از بروز اتيسم جلوگيرى مى كند. اگر مادر در 
دوران باردارى از مواد غذايى حاوى ويتامين D، مكمل هاى ويتامين D و نور خورشيد بهره بگيرد و ميزان ويتامين D دريافتى نوزاد نيز كافى باشد، احتمال 
بروز اتيسم بسيار كاهش مى يابد. ماهى، قارچ، زرده تخم مرغ، پنير، جگر گوساله و قارچ حاوى مقادير باالى ويتامين D هستند. 

ويتامين D از بروز اتيسم جلوگيرى مى كند

برگزارى مسابقات قهرمانى پينگ پنگ 
سربيشه به مناسبت روز جهانى پينگ پنگ 

و روز طبيعت 

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ به مناسبت روز جهانى 
پينگ پنگ و روز طبيعت در شهرستان سربيشه برگزار 
شد. اين مسابقات با حضور 37 نفر بصورت تك حدفى 
برگزار و در پايان ميالد حسينى مقام اول را كسب كرد، 
جواد عسكرى حائز مقام دوم شد و على حامد پور و 

محمد حامدپور مشتركا به مقام سوم دست يافتند.

قرارداد برانكو با پرسپوليس؛ 
يك ميليون دالر + 4 دستيار

 
جهان نيوز: در صورتى كه قرارداد باشگاه پرسپوليس 
كروات  مربى  اين  شود،  نهايى  ايوانكوويچ  برانكو  با 
البته  كرد.  خواهد  دريافت  تومان  ميليارد   3 از  بيش 
نخواهد  پرسپوليس  براى  قيمتى  ارزان  مربى  برانكو 
 5 به  نزديك  دستيارانش  همراه  به  او  جذب  و  بود 

ميليارد تومان آب خواهد خورد.
  

صدرنشين ايران به فكر صدرنشينى در آسيا

مهر: نفت تهران و تراكتورساز تبريز، تيم هاى اول و 
دوم ليگ ايران، دور برگشت ليگ قهرمانان آسيا را 
دور  مى كنند.  آغاز  عربستان  از  حريفانى  با  رقابت  با 
برگشت از رقابت هاى مرحله گروهى ليگ قهرمانان 
آسيا امروز با برگزارى 8 ديدار آغاز مى شود و تيم هاى 
رده هاى  در  كه  تبريز  تراكتورسازى  و  تهران  نفت 
ميزبانان  برابر  بايد  تنها  دارند،  قرار  خود  گروه  سوم 
براى  را  شانس شان  تا  شوند  پيروز  خود  عربستانى 

رسيدن به مرحله دوم اين جام افزايش دهند.

شكست اوساسونا در غياب انصارى فرد
 

جهان نيوز: تيم فوتبال اوساسونا در نبود مهاجم ايرانى 
خود شكست ديگرى را پذيرفت. جواد نكونام و كريم 
در  اوساسونا  باشگاه  ايرانى  بازيكنان  فرد،  انصارى 
نداشتند.  حضور  تيمشان  ثابت  تركيب  در  ديدار  اين 
جواد  و  بود  نيمكت نشين  بازى  اين  در  انصارى فرد 

نكونام از دقيقه 86 به جاى اچايده وارد ميدان شد.

قضاوت داور ايرانى واليبال در ليگ جهانى 

فارس : فدراسيون جهانى واليبال از محمد شاهميرى 
براى قضاوت در چهار ديدار ليگ جهانى دعوت كرد.   
ليگ جهانى واليبال سال 2015 با حضور 32 تيم در 
سه سطح برگزار خواهد شد. هشت تيم برتر جهان در 
سطح يك اين رقابت ها از هشتم خردادماه به مصاف 

يكديگر مى روند.

وقتى خون دماغ شديد
 سرتان را به عقب خم نكنيد

سالمت نيوز: خون دماغ يكى از مشكالت شايع 

كودكان و بزرگساالن است كه علل و عوامل 
باشد.  دخيل   آن  بروز  در  تواند  مى   متعددى 
  معموال اولين كارى كه در مقابله با توقف خون ريزى 
سر  بردن  عقب  شود،  مى  انجام   بينى 
به  ورود  خون  باعث  ريزى  توقف خون  براى 

حلق مى شود و احتمال ايجاد لخته هاى خون 
كند.  مى  بيشتر  را  استفراغ  و  تهوع   حالت  و 
بهترين كار اين است كه سرتان را صاف نگه 
داريد و با انگشت به مدت 10 دقيقه استخوان 
و سوراخ بينى را سفت بگيريد و فشار دهيد. به 
پارگى شده  دچار  كه  ترتيب عروق خونى  اين 

اند، بسته مى شود؛ اگر بعد از اين كار باز هم 
استفاده  استريل  باند  از  نيامد،  بند  ريزى  خون 
بينى  خونريزى  هنگام  به  راه  بهترين  كنيد. 
بر  يخ  دادن كيسه  قرار  و  صاف نشستن است 

روى بينى و پيشانى است.

چه مى كند اين فلفل دلمه اى!

عصرايران: فلفل دلمه اى سرشار از ويتامين هاى 
گروه B مانند تيامين، ريبوفالوين و B6 است 
كه ويتامين هاى موثر در تبديل مواد غذايى به 
انرژى مى باشد. فلفل دلمه اى همچنين گياهى 
سرشار از فيبر، پروتئين و آهن مى باشد.خانواده  
فلفل ها چه شيرين و چه تند به الغرى كمك 
آب  به  نيز  دلمه اى  فلفل  بين  اين  در  مى كند. 
دلمه اى  فلفل  مى رساند.  يارى  چربى ها  شدن 
خطر ابتال به سرطان سينه را كاهش مى دهد. 
همچنين فلفل دلمه اى از ابتال به بيمارى هاى 
قلبى عروقى پيشگيرى مى كند و جلوى افزايش 

كلسترول بد خون را مى گيرد. 

غذاهايى كه به شدت بدنتان را 
افسرده مى كند

سالمانه : برخى از مواد غذايى بشدت مى تواند 
باعث ايجاد افسردگى در افراد شود. بررسى ها 
نشان مى دهد، خوردن مواد غذايى فاقد ارزش 
شيرينى  قرمز،  گوشت  زياد  مصرف  تغذيه اى، 
انواع ميوه و  و شكالت و عدم مصرف فيبر و 
افزايش  باعث  بشدت  مى تواند  تازه  سبزيجات 
مواد  شود.  حاد  افسردگى  به  ابتالى  ريسك 

خون  گلوكز  سطح  افزايش  باعث  قندى 
هورمون  توليد  و  انسولين  به  حساسيت  و 

كورتيزول در بدن شود. 

اين ادويه را به غذاهاى چرب 
اضافه كنيد 

خشكى  و  گرم  طبيعت  «زنجبيل»  شهرخبر: 
براى  را  آن  و  بوده  معرق  بنابراين  و  دارد 
مى كنند.  تجويز  سخت  سرماخوردگى هاى 
اسهال  و  سرفه  سينه،  التهاب  براى  زنجبيل 

كاربرد دارد و براى تقويت معده نيز مفيد است. 
زنجبيل از ادويه جاتى است كه عالوه بر چاشنى 
غذا در مسموميت هاى غذايى هم كاربرد دارد. 
براى مصرف غذاهايى كه پرچرب هستند مثل 
كله پاچه بهتر است از زنجبيل استفاده كنيد تا 

به هضم غذا كمك شود.

درمان درد معده با روش خانگى 

نامه نيوز: بسيارى از افراد از درد معده،سوءهاضمه 
يا ترش كردن يا حالت تهوع صبحگاهى  و … 
بيمارى هاى  خانگى  درمان هاى  دارند.  شكايت 

گوارشى: مصرف عرق نعناع يا دم نوش نعناع 
افراد توجه داشته باشند مصرف  البته  بابونه،  و 
سوزش  موجب  خود  نعناع  عرق  حد  از  بيش 
گشاد  را  معده  دهانه  كه  چرا  مى شود  معده 
مى شود.  معده  دهانه  تحريك  باعث  و  مى كند 
مصرف زيره سياه و سبز در غذاها، مصرف چاى 

بومادران، چاى دارچين و دم نوش گشنيز.

  بخور و نخورهاى مادرانه 

مصرف  از  بايد  باردارى  دوران  در  سالمانه: 
غذاهاى بسيار سرد و بسيار گرم پرهيز كرد و از 
غذاهاى متعادل استفاده كرد. همچنين مصرف 
شود. مى  توصيه  بسيار  هضم  زود   غذاهاى 

لوبيا،  نخود،  مانند  خوراكى ها  برخى  مصرف 
كنجد و كرفس بهتر است محدود شود. بنابراين 
در دوران باردارى از پرخورى و كم خورى بايد 
پرهيز كرد. مصرف مواد تند و نفاخ مانند باقال، 
اين  در  بايد  فلفل  و  لوبيا  و  نخود  خام،  زيتون 
دوران محدود شود. مصرف ميوه هايى مانند به، 
سيب، گالبى و انار براى زنان باردار مفيد است. 
براى جلوگيرى از حالت تهوع مى توان از نان 
تمام  البته  كرد.  استفاده  ليمو  بوئيدن  و  برشته 
اين نكات گفته شده در هر فردى متفاوت است 

و بهتر است با مشورت پزشك معالج باشد.

چه مى كند اين فلفل دلمه اى!

دستبرد نوه هاى ناخلف به حساب 
مادر بزرگ 

گفت:  فارس  فتا  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه 
خانم مسنى در شكايتى اظهار داشت مبلغ 6 ميليون 
ريال از حسابش برداشت شده است. سرهنگ حسينى 
شناسايى  براى  را  خود  اقدامات  ماموران  افزود: 
هاى  بررسى  طى  كردند.  آغاز  متهمان  يا   متهم 
نوه  كه  متهمان  شناسايى  به  موفق  ماموران  فنى، 
شاكى بودند، شدند.  با توجه به آشنا نبودن مادربزرگ 
اقدام  الكترونيكى، متهمان  بانكى  انجام عمليات  به 
به  نموده و سپس  بانك وى  عابر  كارت  به سرقت 

صورت اينترنتى حساب وى را خالى كرده اند. 

قتل بى رحمانه بچه محل 
با ضربات متعدد چاقو

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى شهرستان بوانات 
فارس از دستگيرى يك قاتل فرارى در كمتر از 24 
 ساعت خبر داد.سرهنگ رزمجويى گفت: در بررسى ها 
ضربات  وسيله  به  ساله   33 جوانى  شد  مشخص 
از اهالى آن محل به قتل رسيده  چاقو توسط يكى 
و قاتل متوارى شده است. ماموران در يك عمليات 
منسجم متهم را دستگير و در تحقيقات قتل مقتول 
(پسر33ساله) از وى به انگيزه داشتن اختالفات قبلى 
سير  براى  قضايى  پرونده  تشكيل  با  قاتل  و  كشف 

مراحل قانونى به دستگاه قضايى معرفى شد.

وكيل قالبى با كلكسيونى از جرايم 
دستگير شد

 باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى شهرستان حاجى آباد 
دار، كه  از دستگيرى وكيل قالبى سابقه  هرمزگان 
از شهروندان اخاذى مى كرد خبر داد. سرهنگ قسام 
گفت: در پى شكايت چند نفر از شهروندان مبنى بر 
حقوقى،  مشاور  و  وكيل  عنوان  تحت  فردى،  اينكه 
آن ها  از  مبالغى  دريافت  و  شاكيان  اغفال  به  اقدام 
مى كرد، موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت و 
در يك اقدام ضربتى با هماهنگى مقام قضايى متهم 
شاكيان  اغفال  با  كالهبردار  اين  كردند.  دستگير  را 
مبلغ پنجاه ميليون ريال از آنان اخاذى كرده است. 

دعواى خونين دو زن با قفل فرمان 
بر سر 2 متر جاى پارك 

پليس  ماموران  پيش  چندى  خبرنگاران:  باشگاه 
خيابان  در  خونين  درگيرى  يك  وقوع  جريان  در 
تحقيق  به  حادثه  در محل  با حضور  و  گرفتند  قرار 
پرداختند. با حضور ماموران مشخص شد كه دو زن 
بر سر جاى پارك با يكديگر درگير شده و يكى از 
راهى  فرمان  قفل  و  لگد  و  مشت  ضربات  با  آن ها 
گفت:  بازجويى ها  در  ضارب  است.  شده  بيمارستان 
موقع پارك ماشينم اين زن آمد و بدون رعايت نوبت 
ماشينش را در آنجا پارك كرد. من هم با قفل فرمان 

او را كتك زدم. 

درخواست مهريه، جرقه اى براى 
همسركشى 

تابناك: مردى كه همسرش را بعد از مدت ها اختالف 
خانوادگى به قتل رسانده است در جريان بازجويى ها 
به جرمش اعتراف كرد. متهم گفت: «اختالفات من و 
همسرم خيلى گسترده بود و احساس كردم نمى توانم 
با او زندگى كنم به همين دليل به شهرى ديگر رفتم 
تا اينكه باخبر شدم او از من شكايت كرده و مهريه 
و نفقه اش را اجرا گذاشته است، بنابراين به خانه ام 
بازگشتم. روز حادثه با هم مشاجره كرديم و كنترل 
خودم را از دست داده بودم و دستم را روى دهان و 

گلوى همسرم گذاشتم كه باعث مرگ وى شد. 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 
غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه
به يارى شما مى انديشند.

 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم
شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:

شماره كارت: 6037701199502144
بانك ملى: 0105783779007                                                                               

بانك كشاورزى: 69961169                                                                                                                                         
 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن:32229154 فاكس:32229051
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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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى



مهر- مديركل هواشناسى گفت: در سال زراعى جارى ميانگين بارندگى در استان 89 ميليمتر بوده كه نسبت به مدت مشابه پنج درصد كاهش نشان مى دهد. 
خندان رو افزود: ميزان بارندگى در استان نسبت به درازمدت 12 درصد كاهش داشته است. وى با اشاره به تأثير بارندگى هاى اخير استان درافزايش منابع آب زيرزمينى 

گفت: باريدن برف بيشترين تأثير را در افزايش سطح منابع آب زيرزمينى دارد و اين بارندگى ها نيز تأثير اندكى در سطح منابع زير زمين استان خواهد داشت.

ساختمان مركزى آزمايشگاه آبفار استانكاهش 5 درصدى بارندگى  در خراسان جنوبى
 نيازمند 15 ميليارد ريال اعتبار

روستايى  فاضالب  و  آب  مديرعامل شركت  فارس- 
ساختمان  تجهيز  و  ساخت  گفت:  جنوبى  خراسان 
نياز  آبفار خراسان جنوبى  آزمايشگاه شركت  مركزى 
به 15 ميليارد ريال اعتبار دارد. بسكابادى در ديدار با 
كرد:  اظهار  استاندارى  اشتغال  و  برنامه ريزى  معاون 
و  خوسف  بهره بردارى  ساختمان هاى  احداث  براى 
افزود:  وى  دارد.  وجود  اعتبار  تأمين  به  نياز  زيركوه 
بحران  مديريت  و  عملياتى  ماشين آالت  تهيه  براى 
نيز نياز به اعتبار است. معاون برنامه ريزى و اشتغال 
حداقل  از  استفاده  راستاى  در  افزود:  نيز  استاندارى 
آبرسانى سيار درصدد  نياز و همچنين  امكانات مورد 
هستيم در كوتاه ترين زمان مسائل و مشكالت آب 

استان را مرتفع كنيم.

ثبت 2588 واقعه والدت در قاينات

فارس- رئيس اداره ثبت احوال قاينات از ثبت تعداد 
اين  در   93 سال  در  والدت  واقعه   588 و  هزار   2
تعداد يك هزار و  اين  از  افزود:  و  داد  شهرستان خبر 
بوده  دختر  تولد   279 و  يك هزار  و  پسر  تولد   309
در  ثبت شده  وفات  زاده گفت: مجموع  رجب  است. 
سال گذشته نيز 606 واقعه بوده است. به گفته وى 
ازدواج ثبت شده اين شهرستان در اين مدت يك هزار 
در  واقعه   628 تعداد  اين  از  كه  بوده  مورد   339 و 
مناطق شهرى و 711 واقعه در مناطق روستايى اتفاق 
واقعه   164 ثبت  از  همچنين  رجب زاده  است.  افتاده 
طالق طى اين مدت خبر داد و خاطرنشان كرد: تعداد 
103 واقعه در مناطق شهرى و 61 واقعه در مناطق 

روستايى بوده است.

20 ختم قرآن كريم در طرح قرآني
 آيه هاي نيايش انجام شد

موسى  بن  حسين  حضرت  آستان  فرهنگى  معاون 
و  توسعه  ضرورت  به  عنايت  با  گفت:  (ع)  الكاظم 
و  ديني  تأييدات  از  الهام  با  و  قرآني  فرهنگ  ترويج 
روايات معصومين در مورد بركات ختم تالوت قرآن 
كريم اجراى طرح قرآنى آيه هاى نيايش در مجموعه 
به خط  از قرآن كريم  قالب صفحاتى  اي شكيل در 
عثمان طاها تهيه شده كه براي نخستين بار در سال 
1389 فعاليت خود را آغاز نمود. فروزان افزود: ساالنه 
و  زائرين  توسط  كريم  قرآن  كامل  ختم   40 بر  بالغ 
مجاورين انجام مي پذيرد. به گفته وى در ايام نوروز و 
بهار فاطمى 20 ختم كامل قرآن كريم شامل 9 ختم 
برادران و 11 ختم خواهران انجام شده كه 6000 نفر 

در ثواب اين امر خداپسندانه سهيم شدند.

برخوردهاى شتاب زده، كمكى به تصميمات 
تيم مذاكره كننده نمى كند

دانشگاه  در  فقيه  ولى  نمايندگى  نهاد  مسئول  ايرنا- 
پيشه  صبر  كنونى،  حساس  شرايط  در  گفت:  بيرجند 
كردن و منتظر قطعى شدن و به ثمر نشستن مصوبات 
بيانيه سوئيس، از هر اقدام و ارائه تحليل هاى شتاب 
زده بهتر است. حجت االسالم جعفرى افزود: از يك سو 
تيم مذاكره كننده مورد اعتماد نظام هستند و از سوى 
ديگر طرف هاى غربى نيز مورد اعتماد ما نمى باشند. 
وى اظهار كرد: در عين حال چون كليت تصميمات 
جمهورى  سوى  از  اعتمادسازى  مبين  شده  اتخاذ 
اسالمى در فضاى بين الملل است، لذا مطمئن هستيم 
هر زمان طرف هاى مقابل بخواهند از تعهداتى كه داده 
اند، شانه خالى كنند، ما نيز به وظيفه ملى خود عمل 
خواهيم كرد. وى گفت: حال بايد منتظر ماند تا جزييات 
مفاد بيانيه سوييس مورد توافق و اجرا از سوى دو طرف 
ارايه تحليل هاى شتاب زده كمكى به  قرار بگيرد و 

روند مذاكرات نمى  كند.

اعزام بيش از 4 هزار نفر 
در ايام نوروز به كربالى ايران

انصارالرضا  سپاه  كننده  هماهنگ  معاون  خاورستان- 
استان  سراسر  نفراز  4هزار  از  بيش  گفت:  استان  (ع) 
در ايام عيد امسال به مناطق هشت سال دفاع مقدس 
در جنوب كشور اعزام شده اند. قاسمى با بيان اينكه 
زائرين كربالى ايران در ايام عيد امسال نسبت به سال 
گذشته 25 درصد افزايش پيدا كرده است، اظهار كرد: 
اين زائرين از 15 اسفندماه تا 15 فروردين ماه اعزام و 

در اردوگاه شهيد حبيب اللهى اهواز اسكان داشته اند.

اعطاى 10 ميليارد تومان وام قرض الحسنه 
به بيش از 3 هزار نفر در شهرستان طبس

(عج)  عصر  ولى  صندوق  مديرعامل  خاورستان- 
طبس گفت: در سال 1393 بيش از 10 ميليارد تومان 
 3 از  بيش  به  درصد   1 باكارمزد  الحسنه  قرض  وام 
هزار متقاضى وام در صندوق هاى قرض الحسنه ولى 
است.  شده  اعطا  فهالنج  قدس  و  (عج)طبس  عصر 
دين،  اداء  ازدواج،  شامل  ها  وام  اين  افزود:  حيدرى 
كسب،  و  سرمايه  اجاره،  و  رهن  درمانى،  دامدارى، 
كشاورزى، صنعتى، مسكن و تعميرات، خودرو، كوتاه 

مدت و ساير وام ها بوده است.

تشكيل 160 پرونده تخلف واحدهاى صنفى 
و غيرصنفى در طرح نظارتى نوروز

صنعت،  كل  اداره  نظارت  و  بازرسى  رئيس  مهر- 
به 11 هزار و 688  اشاره  با  استان  معدن و تجارت 
مورد بازرسى از سطح واحدهاى صنفى و غيرصنفى 
استان، گفت: در طول اجراى اين طرح 160 پرونده 
تخلف تشكيل شد. تهورى ارزش ريالى اين پرونده 
ها را يك ميليارد و 70 ميليون تومان عنوان كرد و 
گفت: بيشترين سطح تخلف مربوط به گروه كااليى 
پوشاك، كيف، كفش، ميوه، تره بار و خواروبار بوده 
از   94 نوروز  نظارتى  طرح  كرد:  اظهار  وى  است.  
تاريخ 15 اسفند 93 تا 15 فرودين ماه جارى در سطح 
استان اجرايى شده است. به گفته وى در اين مدت 
158 گزارش مردمى به سامانه 124 ارسال شده كه 

در دستور كار بازرسى قرار گرفته است.

كمك 23 ميليارد ريالى 
مردم  استان به مراكز نيكوكارى  

مردمى  هاى  مشاركت  توسعه  تنها-  معاون  برناى 
كميته امداد امام خميني (ره) استان گفت: از ابتداى 
راه اندازى مراكز نيكوكارى (رمضان92) تاپايان سال 
93، مردم استان 22ميليارد و747ميليون ريال كمك 
اهداكردند. حسينى  اين مراكز  به  نقدى و غيرنقدى 
اظهار كرد: دراين مدت بالغ بر3ميليارد و941ميليون 
غيرنقدى  ريال  نقدى، 13ميليارد و454ميليون  ريال 
خدمات  صورت  به  ريال  و352ميليون  و5ميليارد 
كرد:  تصريح  وى  است.  بوده  تخفيفات  و  رايگان 
مددجويان  از  نفر   895 و  هزار   90 مدت،  اين  در 
از  نفر  تعداد62 هزار و26  و  نهاد  اين  پوشش  تحت 
ساير افراد نيازمند از خدمات و كمك هاى نقدى و 

 غيرنقدى مراكز نيكوكارى بهره مند شدند.
اجراي 500 طرح اقتصاد مقاومتي   

صدا و سيما- 498 طرح اقتصاد مقاومتى در خراسان 
نفر شغل  براى هزار  تا  اجرا شد  جنوبى در سال 93 
گفت:  استان  سازندگى  بسيج  مسئول  شود.  ايجاد 
براى اين طرح ها 30ميليارد ريال هزينه شده است.  
زهرايى افزود: اين طرح ها شامل پرورش ماهى، زنبور 
عسل، شترمرغ، بوقلمون، مرغ، قارچ، توليد كود ورمى 
كمپوست، محصوالت گلخانه اى همچون گوجه و خيار، 
بسته بندى و فرآورى محصوالت دامى وكشاورزى و 
از مقاومتى  اقتصاد  هاى  طرح  است.  دستى   صنايع 
منظور  به  سازندگى  بسيج  كه  است  هايى  طرح 
اشتغالزايى و تأكيد بر افزايش توليد داخلى به خصوص 
 در بخش كشاورزى در دستور كار خود قرار داده است.

راهيابى 8 هنر جوى  سربيشه اى 
 به مرحله كشورى مسابقات علمى كاربردى

و  اى  حرفه  فنى  مدارس  هنرجويان  از  نفر  هشت 
در  رقابت  از  پس  سربيشه،  شهرستان  كاردانش 
مراحل شهرستانى و استانى به مرحله اول مسابقات 
يافتند.  راه  كاربردى  علمى  و  عملى  علمى  كشورى 
اى شهيد  حرفه  فنى  مدارس  هنرجويان  از  نفر  سه 
اول  مرحله  به  سربيشه  الزهراى  و  عباسى  اسحاق 
هنرجويان  از  نفر   5 نيز  عملى  و  علمى  مسابقات 
الزهرا و آمنه به  مدارس كاردانش شهيد شاهبيكى، 
مرحله اول مسابقات علمى كاربردى كشور راه يافته 
اند، گفتنى است: اين افراد در صورت موفقيت در اين 

مرحله، به مرحله نهايى راه خواهند يافت.

وعده دولت براى ساخت 
ورزشگاه بيرجند هشت ساله شد  

رغم  به  بيرجند  نفرى  هزار   15 ورزشگاه  تسنيم- 
گذشت هشت سال از وعده ساخت همچنان به دليل 
 300 حدود  تا  شده  رها  تمام  نيمه  اعتبارات  كمبود 
هزار بيرجندى چشم به راه پروژه اى باشند كه هنوز 

 به اتمام نرسيده است.
10 روستاى قاين متقاضى روحانى هستند  

اشاره  با  قاين  اسالمى  تبليغات  اداره  مسئول  ايكنا- 
روحانى  متقاضى  شهرستان  روستاى   10 اينكه  به 
بتوانيم  نزديك  آينده اى  اميدواريم در  هستند، گفت: 
دينى  مبلغ  فاقد  روستاهاى  به  روحانى  جذب  زمينه 
را فراهم كنيم. حجت االسالم عليپورافزود: از ابتداى 
مناسبت هاى  برگزارى  براى  تاكنون  گذشته  سال 
ماه رمضان، محرم و صفر، عيد غدير، عيد قربان و 
فاطميه اول و دوم بيش از 150 مبلّغ به روستاهاى 

مختلف اعزام شدند.

آغاز برداشت ماهي سرد آبي در بشرويه   
قزل  نوع  از  آبى  ماهى سرد  برداشت  و سيما-  صدا 
آال در شهرستان كويرى بشرويه آغاز شد. مدير جهاد 
 200 شهرستان  اين  در  گفت:  بشرويه  كشاورزى 
پرورش  ماهى  استخر   36 در  كه  دارد  وجود  استخر 
بينى مى شود  افزود: پيش  داده مى شود. سرچاهى 
از اين استخرها 8 تن ماهى سردآبى برداشت شود و 

 800 ميليون ريال عايد پرورش دهندگان كند.
واردات بيش از 478 هزار دالر كاال

از بازارچه هاى مرزى خراسان جنوبى

فارس- معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن 
واردات  ميزان  گذشته  سال  گفت:  استان  تجارت  و 
انجام شده از طريق بازارچه هاى مرزى استان 478 
هزار و 293 دالر بوده است. ماهگلى افزود: واردات 
استان از لحاظ وزنى نيز 916 هزار و 600 كيلوگرم 
اين ميزان واردات نسبت  ادامه داد:  بوده است. وى 
به مدت مشابه سال 92 از لحاظ ارزش 57 درصد و 
از لحاظ وزنى 50 درصد كاهش داشته است. وى با 
بيان اينكه واردات صورت گرفته از طريق بازارچه هاى 
مرزى ميل 73، دوكوهانه و يزدان بوده است، گفت: 
شاهدانه  سپند،  تخم  وارداتى  اقالم  عمده  همچنين 

بوداده شده و دام سنگين بوده است.

اهداى200 كتاب به مهدكودك هاى نهبندان 

ايرنا- به مناسبت روز جهانى كتاب كودك، 200 جلد 
توزيع  نهبندان  كودك  مهد   19 كودكان  بين  كتاب 
 شد. سرپرست فرماندارى نهبندان گفت: اين كتاب ها
با محتواى آموزشى، بهداشتى، زندگى پيامبران، تغذيه 
كودكان و سبك زندگى و چگونگى برخورد كودكان 
نفراز   218 بين  وحش  حيات  با  آشنايى  و  والدين  با 
كودكان توزيع شد. ابراهيمى، ارزش ريالى كتاب هاى 
را  نهبندان  هاى  كودك  مهد  سطح  در  شده  توزيع 

هفت ميليون ريال عنوان كرد.

چهارمين جشنواره ملى نقاشى خط 
و حروف نگارى رضوى در استان برگزار مى شود    

 
دبير چهارمين جشنواره ملى نقاشى خط و حروف 
نگارى رضوى با مهم خواندن و مؤثر دانستن اين 
جشنواره در ترويج فرهنگ رضوى افزود: بى شك 
و  ترويج  در  مؤثرى  گام  رضا(ع)  امام  جشنواره 
فرهنگ رضوى است. محبى تصريح كرد: طى چند 

سال گذشته اين جشنواره در تعداد محدودى از استان ها برگزار مى شد، 
اما امروز شاهد برگزارى آن در بيش از40 كشور دنيا هستيم. وى گفت: 
جشنواره رضوى ابعاد زندگى امام رضا (ع) را مورد بررسى قرار مى دهد 

تا مردم با شخصيت اين امام بزرگوار بيشتر آشنا شوند. 
وى با بيان اينكه يك دستگاه خاص صرفا متولى ترويج و توسعه فرهنگ 
رضوى نيست، اظهارداشت: اگر اين جشنواره ها مردمى شود بهتر و سريع 

تر مى توان به اهداف محتوايى آن دست يافت.
محبى با قدردانى از شركت كنندگان در سه دوره جشنواره نقاشى خط و 
حروف نگارى رضوى افزود: استان در سيزدهمين دوره جشنواره بين المللى 
امام رضا (ع) شاهد اجراى چهارمين جشنواره ملى نقاشى خط و حروف 
نگارى رضوى خواهد بود. وى افزود: آخرين مهلت ارسال آثار ابتداى مرداد 
ماه سال 94 بوده و نتايج اوليه آثار 15 مرداد ماه سال آينده اعالم خواهد شد. 
عالقه مندان براى دريافت فراخوان جشنواره مى توانند به سايت فرهنگ و 

ارشاد اسالمى استان يا دبيرخانه جشنواره مراجعه كنند.

صادرات  بيش از 8 هزار تن خوراك طيور  
از خراسان جنوبى

تسنيم- مديركل دامپزشكى از صادرات 8 ميليون 
و 237 هزار و 80 كيلوگرم خوراك طيور در سال 
گذشته خبر داد و گفت: اين ميزان صادرات نسبت 

به سال ماقبل آن 2 برابر شده است.
سال  صادراتى  آمار  به  اشاره  با  رفيعى پور  عليرضا 

دام سبكى  در سال 92 هيچ  دام سبك  در قسمت  كرد:  اظهار   92-93
صادر نشد در حالى كه در سال 93 تعداد 600 رأس دام سبك از خراسان 
جنوبى صادر شده است. وى با بيان اينكه در سال 92 تعداد 31 هزار و 
750 قطعه مرغ زنده صادر شده است، گفت: در سال 93 نيز تعداد 59 هزار 

و 500 قطعه مرغ زنده صادر شده كه افزايش داشته است.
رفعى پور از صادرات يك ميليون و 478 هزار قطعه جوجه يك روزه از 
استان در سال 93 خبر داد و افزود: همچنين 8 ميليون و 237 هزار و 80 
كيلوگرم خوراك طيور  نيز در سال گذشته صادر شده است. وى افزود: در 
سال گذشته يك ميليون و 5 هزار و 250 كيلوگرم مرغ منجمد و 59 هزار 

و 500 قطعه مرغ زنده صادر شده است. 
تعداد 2 هزار و 850 قطعه و در سال 93  وى تصريح كرد: در سال 92 
صادرات كبك نداشتيم و در زمينه صادرات تخم مرغ نطفه دار 519 هزار و 
600 عدد تخم مرغ نطفه دار صادر شد. رفيعى پور گفت: در سال 93 تعداد 11 

هزار و 535 فقره گواهى بهداشتى حمل داخل استان صادر شده است.

جاذبه هاى شهرستان نهبندان 
پذيرايى 230 هزار بازديدكننده بود

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  مهر- 
آسبادهاى  شاهدژ،  قلعه  گفت:  استان  گردشگرى 
تقوى،  خانه  نمكزار،  كجى  تاالب   خوانشرف، 
از جمله  ژاندارمرى شوسف  كوه هاى مينياتورى و 
جاذبه هاى شهرستان نهبندان بود كه در ايام  نوروز 

هاى  جاذبه  افزود:  رمضانى  است.  بوده  بازديدكننده  هزار   230 پذيرايى 
گردشگرى و مذهبى شهرستان سربيشه از جمله مزار كاهى، مزار چنشت، 
آبترش سربيشه، سد بركوه و معدن بازالت گوريد پذيراى 170 هزار مسافر 
و گردشگر بوده است. وى آمار بازديدكنندگان شهرستان سرايان را 130 
هزار نفر دانست و گفت: اين تعداد از بناهاى تاريخى شهر سرايان، بناهاى 
و  خاور  و  چرمه  زابر،  منطقه  كريمو،  مصعبى  قلعه،  سه  شهر  تاريخى 

كاروانسراى سرايان بازديد كرده اند.
وى از رشد 24 درصدى آمار اقامت در استان در تعطيالت نوروزى امسال 
خبر داد و افزود: از 28 اسفندماه سال 93 تا 14 فروردين ماه امسال بالغ بر 
يك ميليون و 700 هزار نفر در تأسيسات اقامتى استان اقامت داشته اند.

وى با بيان اينكه اين اقامت ها شامل اقامت در هتل ها، مهمانپذيرها، 
كمپ هاى اسكان موقت، زائرسراها،  مدارس استان، مهمانسراهاى ادارات 
و بوستان هاى سطح شهر بوده است، بيان كرد: آمار اقامت مسافران در 

استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 درصد افزايش دارد.
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استاندار در ديدار اعضاى كميسيون بانك هاى استان گفت: 
بانك ها به عنوان مدافعان منافع ملت و منابع ملى بايد در 
ارائه تسهيالت به متقاضيان واقعى و افرادى كه به معنى 
واقعى كلمه به اين تسهيالت نياز دارند دقت الزم را داشته 
باشند. خدمتگزار افزود: در سال جديد با توفيقاتى كه تيم 
ديپلماسى ايران در عرصه بين المللى به دست آورده است، 
ايجاد  فضاى بسيار خوبى براى فعاليت بانك ها در كشور 
مى شود. وى با تبريك سال جديد به نامگذارى سال نو از 
سوى رهبر معظم انقالب با عنوان دولت و ملت، همدلى 
و همزبانى اشاره كرد و بيان كرد: تحقق اين امر در سال 
جديد از مهم ترين برنامه هاى كارى همه مديران در استان 
از  نيز حمايت  و  اقتصادى  توسعه فضاى  بود. وى  خواهد 
سرمايه گذارى را از جمله مهم ترين برنامه هاى كارى دولت 

در استان در سال جديد دانست و بيان كرد: با پيشنهادات 
كارشناسى كه از سوى مديران بانك ها در استان ارائه خواهد 
شد، در سال جديد به منظور رفع موانع و مشكالت موجود در 

اين بخش تالش بيشترى خواهيم داشت.
خدمتگزار موضوع اشتغال و رفع معضل بيكارى را از ديگر 
كرد:  عنوان  و  دانست  استان  مهم  بسيار  درخواست هاى 
سال  در  دولت  و  خصوصى  بخش  هماهنگى  شوراى  در 
جديد با رويكردى جديد مباحث، موضوعات، درخواست ها 
سرمايه گذاران  و  بخش خصوصى  در  موجود  مشكالت  و 
به طور جد مورد توجه قرار خواهد گرفت. وى با بيان اينكه 
با مؤسسات مالى غيرمجاز و فاقد مجوزهاى الزم در استان 
برخوردهاى الزم صورت گرفته است، گفت: در سال جديد 

اين امر با شدت بيشترى به انجام خواهد رسيد.

حقانى- سرپرست شهردارى طبس گفت: اين 
شهر از 29 اسفندماه 93 تا  15 فروردين 94 
مسافر  هزار  نفر   700 حدود  اسكان  پذيراى 
و  ميليون  به  يك  نزديك  و  بود  نوروزى 
و  اماكن  زيارتى  از  بازديد  نفر  هزار   300

تفريحى  اين شهرستان انجام شد.
آستان  افزود:  خسروى  زاده  مقدس  تيمور 
باغ  الكاظم(ع)،  موسى  بن  حسين  مبارك 
روستاهاى  حكومتى،  ارگ  گلشن،  تاريخى 
روز   16 فاصله  در  ازميغان  و  خرو  ييالقى 

مورد بازديد يك ميليون و 300 هزار  نفر قرار 
گرفت كه مقام اول استان در زمينه گردشگرى 

و اقامت مسافرين نوروزى را كسب كرد.
جراحى  كنگره  دومين  امسال  داد:  ادامه  وى 
خراسان بزرگ در طبس برگزار شد كه ميزبان 
200 پزشك و جراح متخصص در اين ايام بود 
شهر  اسالمى  شوراى  اعضاى  ميزبانى  نيز  و 
فردوس،  طبس،  انتخابيه  حوزه  شهرداران  و 

بشرويه و سرايان موجب افتخار ما بود.
نمادين  تشييع  باشكوه  برگزارى  به  وى 

برنامه  يك  عنوان  به  (س)  زهرا  حضرت 
منحصر به طبس اشاره كرد و افزود: از ابتداى 
سفرهاى نوروزى تا پايان تعطيالت حدود 54 
نفر مسافر در ستاد اسكان فرهنگيان و  هزار 
اقامت گاه هاى موقت،  نيز در هتل ها،  بقيه 
هيئت هاى مذهبى، منازل شخصى و آستان 
مبارك حضرت حسين بن موسى الكاظم (ع) 

اسكان داده شدند. 
براى  گفت:  طبس  شهردارى  سرپرست 
سال   25 از  پس  و  شهرى  معابر  زيباسازى 

مرمت و زيباسازى پياده رو خيابان امام خمينى 
(ره) كه به عنوان يكى از معابر اصلى و سرسبز 
مى  محسوب  روى  پياده  جهت  طبس،  شهر 
شود با نقش خشت فرش سنتى و نورپردازى 

زيبا  به زودى انجام مى شود. 
تعويض  و  فرسوده  بسيار  آسفالت  افزود:  وى 
آغاز  زودى  به  معابر شهرك صدوقى  جداول 
مى شود و البته تكميل آسفالت معابر زيباشهر 
مشاركت  كه  دارد  قرار  كار  دستور  در  نيز 

شهروندان عزيز اين مناطق را مى طلبد.

استاندار مهم ترين برنامه هاى كارى دولت در سال جديد را عنوان كرد:

حمايت از سرمايه گذارى براى توسعه اقتصادى استان

يك ميليون و 300 هزار نفر بازديد از اماكن تفريحى زيارتى طبس

هاي  دانشگاه  رؤساي  ديدار  در  استاندار 
ها  دانشگاه  مسئولين  و  رؤسا  گفت:  استان 
دانشجويان  تا  نمايند  فراهم  را  فضايي  بايد 
بتوانند با آرامش خاطر و با نشاط و شادابي به 
تحصيل علم بپردازند.خدمتگزار به نامگذاري 
و  همدلي  ملت،  و  دولت  عنوان  با  نو  سال 
امر  اين  افزود: تحقق  همزباني اشاره كرد و 
هاي برنامه  ترين  مهم  از  جديد  سال   در 

بود؛  خواهد  استان  در  مديران  همه  كاري 
 اين در حالي است كه مسئولين دانشگاه ها

 و مراكز آموزش عالي نيز در اين زمينه نقش 
بسزايي بر عهده دارند. وي يادآورشد: تهذيب 
نفس در كنار تحصيل علم در دانشگاه ها بايد 
به صورت توامان مورد توجه قرار گرفته و از 
طريق اجراي برنامه هاي مناسب اين امور به 

مرحله اجرا گذاشته شود.
آموزش  مراكز  و  ها  دانشگاه  فعاليت  وي 
عالي در استان را از جمله مهم ترين مولفه 
افزود:  و  كرد  ذكر  پيشرفت  و  توسعه  هاي 
تقويت  و  ايجاد  براي  ظرفيت  اين  از  بايد 

جامعه  در  سازنده  و  سالم  گفتگوي  فضاي 
بيش از پيش بهره برد. وي اظهار اميدواري 
كرد كه بتوان با به كارگيري تمامي امكانات 
و پتانسيل هاي موجود در دانشگاه ها براي 
حضور  با  و  شكوه  با  انتخاباتي  برگزاري 

حداكثري مردم استفاده كرد.
اين گزارش حاكيست، در اين جلسه هريك 
از رؤساي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي 
به ارائه نقطه نظرات، ديدگاه ها و پيشنهادات 
خود در حوزه هاي مختلف كاري پرداختند.

تهذيب نفس در كنار تحصيل علم در دانشگاه ها مورد توجه قرار گيرد

نوبخت  دكتر  با  نوروزي  ديداري  در  استاندار 
سازمان  رئيس  و  جمهوري  رئيس  معاون 
تبريك  كشور ضمن  ريزي  برنامه  و  مديريت 
سال جديد، مصوبات سفر كاروان دولت تدبير 
واميد به استان را مورد پيگيري جدي قرار داد.

به گزارش اداره كل روابط عمومى استاندارى 
خراسان جنوبى، خدمتگزار در اين ديدار عالوه 
بر پيگيري مصوبات سفر كاروان تدبير و اميد 

به استان كه در دي ماه سال گذشته به انجام 
رسيد مصوبات سفر دكتر نوبخت به استان را 

نيز مورد پيگيري و بررسي قرار داد.
هاي  ماندگي  عقب  به  ديدار  اين  در  وي 
تاريخي خراسان جنوبي در ابعاد مختلف اشاره 
كرد و ادامه داد: قطعًا سفر مسئولين بلند پايه 
به اين استان و نيز اجراي مصوبات اين سفرها 
اين عقب ماندگي ها  تا حد زيادي  تواند  مي 

رفع  و  اشتغال  موضوع  وي  نمايد.  جبران  را 
هاي  درخواست  ديگر  از  را  بيكاري  معضل 
با  كرد:  تصريح  و  دانست  استان  مهم  بسيار 
اخير كه  به خشكسالي هاي چند سال  توجه 
ساخته،  مواجه  جدي  مشكل  با  را  كشاورزان 
اين  به  اي  ويژه  نگاه  مي طلبد كه مسئولين 
 استان و رفع نيازهاي اساسي آن در بخش هاي
سفر  مصوبات  به  وي  باشند.  داشته  مختلف 

كاروان دولت تدبير و اميد به استان اشاره كرد 
و گفت: قطعًا اجرايي شدن اين مصوبات مي 
را  استان  هاي  درخواست  زيادي  حد  تا  تواند 
چهره  از  محروميت  رفع  به  و  ساخته  محقق 

استان كمك كند.
اين گزارش حاكيست، دكتر نوبخت نيز ضمن 
استماع اين موضوعات نسبت به اجرايي شدن 

آنها در بخش هاي مختلف قول مساعد داد.

در ديدار نوروزي استاندار با معاون رئيس جمهوري؛

مصوبات سفر كاروان تدبير و اميد به استان مورد پيگيري جدي قرار گرفت

پيرو احراز شرايط انتقال شركت كوير تاير از 
بازار فرابورس ايران به بورس اوراق بهادار 
تهران، سهام اين شركت در بازار دوم مورد 

معامله قرار گرفت.
 به گزارش روابط عمومى شركت كوير تاير،

با  پكوير  سهم   919 و  هزار   616  تعداد 
به  ريال   400 و  هزار   14 سهم  هر  قيمت 
 27 مورخ  ريال  ميليارد   8 از  بيش  ارزش 

اسفند ماه مبادله شد.
سهم  ميليون   200 ورود  با  اساس  اين  بر 

ارزش  به  بهادار  اوراق  بورس  به  تاير  كوير 
بازار 2 هزار و 884 ميليارد ريال افزوده شد 
و تعداد شركت هاى پذيرفته و عرضه شده 

در بورس به 314 شركت رسيد.

در آخرين روز كارى سال 93:

كويرتاير از فرابورس به بورس تهران منتقل شد
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الريجانى: بيانيه لوزان نشانه خوبى است
 

الريجانى رئيس مجلس با بيان اينكه مجلس از حركت 
تيم مذاكره كننده حمايت مى كند، گفت: خوشبختانه در 
ابتداى سال جارى تالش هاى دولت در مسئله هسته اى 
دورنماى خوبى را نشان مى دهد، از طرف ديگر بيانيه 
لوزان كه نتيجه مذاكرات اخير است، نشانه خوبى در 

خصوص حل مسئله هسته اى است.

 بين حرف شيطان و كسى كه مورد اطمينان 
رهبر است حرف  ظريف را مى پذيريم 

 
امام جمعه مشهد گفت : ما به آقايانى كه به مذاكره 
رفتند اعتماد داريم، اينان هرچه مى گويند مسلمانند و 
مورد اطمينان واليت، اما طرف مقابل شيطان بزرگ 
ادامه  علم الهدى  مى پردازد.  نظر  اظهار  به  كه  است 
داد: اگر امر بر اين شد كه ما حرف شيطان را بپذيريم 
يا مسلمانى كه رهبرى مى گويد «من به او اطمينان 

دارم» قطعا ما حرف او را مى پذيريم.

حق شناس : « اسب زين شده »  5 قطعنامه 
شوراى امنيت عليه ايران است ؟! 

سخنان  به  واكنش  در  شناس  حق  جواد  محمد 
شريعتمدارى گفت : برويد بپرسيد كه اين اسب زين 
شده اى كه مى گويد چه بوده و منظورش از افسار 
زين شده 5  اسب  از  ايشان  منظور  آيا  پاره چيست؟ 
اسب  آيا  است؟  ايران  عليه  امنيت  شوراى  قطعنامه 
زين شده رشد منفى 5,6 درصدى است كه تحويل 
گسترده  فساد  آن  اگر  است؟  شده  داده  جديد  دولت 
هزاران  به  نزديك  يا  و  زنجانى  بابك  پديده هاى  و 
شده  زين  اسب  گذشته  دولت  معوق  بدهى  ميليارد 

است بله دولت جديد آن را تحويل گرفته است!!.

ظريف در سوداى رياست بهارستان
 

آرمان نوشت : ظريف در شهريور استعفا خواهد داد و 
خود را براى رياست مجلس دهم آماده خواهد كرد. 
منبع اين روزنامه در تشريح اين ادعاى خود توضيح 
بودند  افراد سرشناس كه همراه ظريف  داد: «برخى 
خارجه  وزارت  در  سنگينى  كار  آنچنان  ديگر  هم 
نخواهند داشت بنابراين به همراه او استعفا مى دهند 
و تعدادى ديگر از طرفداران نامدار ظريف هم آن ها 
را همراهى مى كنند تا ليستى به نام «ياران ظريف» 

براى انتخابات مجلس دهم ارائه شود.

 نقش بيانيه  لوزان در انتخابات مجلس
 

روند  به  توجه  با  است  معتقد  اصالحات  دولت  وزير 
نزديكى اصالح طلبان به دولت، اصالح طلبان از پيش 
برنده انتخابات مجلس هستند، كسى كه خوب بتواند 
ميوه هاى توافق لوزان را بچيند، برنده بيانيه لوزان در 
عرصه داخلى است. خرم افزود :  بيانيه لوزان و مذاكرات 

موفق نقشه انتخابات پايان سال 94 را ترسيم كرد.

امام جمعه مكه: اى مسلمانان! گوش فرا 
  دهيد، جنگ ما با ايران و شيعه است! 

عبدالرحمان السديس امام جماعت مكه، طى سخنانى 
كه  را  وهابيون  و  عربستان  اصلى  تئورى  گستاخانه، 
همواره از سوى سعودى هاى تكذيب مى شد را اعالم 
كرد و گفت: عربستان بايد از صالح الدين ايوبى الگو 
بگيرد و ابتدا با ايران و شيعه بجنگد. وى افزوده است : 
جنگ ما با ايران جنگ فرقه اى است، جنگى بين سنى ها 

و شيعيان. جنگ ما با شيعيان جنگ ايمان و كفر است.

 آمادگى مشروط انصارا... براى مذاكره
عربستان  رهبرى  به  عربى  ائتالف  كه  حالى  در 
مى دهد،  ادامه  يمن  در  خود  حمالت  به  همچنان 
منصور هادى سه تن از فرماندهان ارشد ارتش يمن را 
بركنار و پرونده آنها را به دادگاه ارجاع داد. در همين 
حال انصارا... آمادگى خود را براى مذاكرات صلح در 

صورت توقف حمالت ائتالف عربى اعالم كردند.

چرا يمن به تجاوز  عربستان پاسخ نمى دهد؟  

پايگاه يمنى «مساءپرس» در تحليلى به داليل عدم 
گروههاى  نماينده  عنوان  به  انصارا...  پاسخگويى 
مختلف انقالبى به تجاوز نظامى عربستان به همراه 9 
كشور ديگر عليه ملت بى گناه يمن پرداخت و نوشت: 
طرف  يك  كه  است  معنا  اين  به  پاسخگويى  عدم 
تجاوزكننده وجود دارد كه با تمام قدرت نظامى بمباران 

مى كند و هيچ  پاسخى از طرف اول نمى بيند.

نتانياهو : با تفاهم لوزان حتى 
 يك سانتريفيوژ ايران هم نابود نمى شود

نخست وزير اسرائيل در سخنانى تفاهم اخير هسته اى 
در لوزان سوئيس را به باد انتقاد گرفت و آن را توافقى 
بد خواند. نتانياهو گفت: براساس اين توافق حتى يك 
شود.  نابود  نيست  قرار  هم  ايران  سانتريفيوژ  دستگاه 
حتى يكى از تاسيسات هسته اى ايران هم قرار نيست 
تعطيل شود، از جمله تاسيسات زير زمينى آنها، براساس 
غنى  كار  به  ايران  در  سانتريفيوژ  هزاران  توافق  اين 
سازى اورانيوم ادامه خواهند داد. اين توافقى بد است. 
او مدعى شد اين تفاهم هسته اى منجر به يك رقابت 

خطرناك تسليحات هسته اى در منطقه خواهد شد.

 جايگزين توافق هسته اى از نظر نتانياهو
به گزارش سى ان ان، بنيامين نتانياهو نخست وزير 
اسرائيل در گفتگو با اين شبكه گفت گزينه جايگزين 
براى توافق هسته اى ايران تنها جنگ نيست گزينه 
مواضع  گرفتن  همانا  كه  دارد  وجود  نيز  ديگر  سوم 
كشور  اين  بر  فشارها  افزايش  و  ايران  برضد  شديد 

براى دستيابى به يك توافق بهتر است.

 مشاور ايرانى تبار كاخ سفيد هدف انتقاد
 رسانه هاى آمريكايى مى گويند يك ايرانى آمريكايى 
در كاخ سفيد به سود البى تهران فعاليت مى كند. او 
سحر نوروز زاده، يك ايرانى تبار آمريكاست كه مسئول 

پرونده ايران در شوراى امنيت ملى آمريكاست.

جلسه كميسيون امنيت يكى از بى سابقه ترين 
مجلس  نهم  دوره  در  را  خود  جلسات 
اكثر  آن  در  كه  گذاشت  سر  پشت 
نمايندگان حاضر بودند. اين جلسه داراى 
حاشيه هايى نيز بود كه حتى به درگيرى 

بين ظريف و كريمى قدوسى انجاميد.

جزئيات درگيرى ظريف
 و كريمى قدوسى

 
يكى از نمايندگان عضو كميسيون امنيت 
موضوعات  خصوص  در  مجلس  ملى 
اين  در  گفت:  جلسه  اين  در  بحث  مورد 
جلسه بعد از تبادل نظرات مختلف، آقاى 
با  رابطه  را در  كريمى قدوسى بحث هايى 
فوردو و نطنز مطرح كرد و عنوان داشت 
در  خصوصى  جلسه  يك  در  رهبرى  كه 
خصوص اقدامات وزارت خارجه و شخص 

وزير خارجه تذكر داده است. 

ظريف : به آقا ظلم مى كنيد 

به  كريمى قدوسى  آقاى  گفت:  وى 
تذكر  شما  به  آقا  حضرت  گفت  ظريف 
كريمى قدوسى  به  ظريف  اما  است؛  داده 
با اين گونه  گفت شما دروغ مى گوييد و 
حرفها به آقا تهمت مى بنديد و به آقا ظلم 
مى كنيد و در آن جلسه هرگز آقا به من 
تذكر ندادند. وى افزود: جلسه براى چند 
نيروهاى  و  شد  متشنج  شدت  به  لحظه 

حفاظتى مجبور شدند سريعا خبرنگاران و 
افراد ديگر حاضر در جلسه را از كميسيون 
به بيرون هدايت كنند. وى گفت: ظريف 
آن  در  به كريمى قدوسى گفت كه شما 

نداشتيد و چگونه وقتى در  جلسه حضور 
راحت  آنقدر  توانيد  نبوديد مى  آن حاضر 
به  پاسخ  در  نيز  وى  كه  بگوييد،  دروغ 
اما  نبودم  آن جلسه  در  ظريف گفت من 
شنيده ام كه چه گذشته است. بعد از اين، 
درگيرى لفظى قدرى باال گرفت و دكتر 
را  جلسه  ترك  قصد  با عصبانيت  ظريف 
داشت كه با پادرميانى اكثريت نمايندگان 
محكوم  را  قدوسى  كريمى  كه  حاضر 
از  پس  و  بازگشت  جلسه  به  كردند  مى 

مدتى جلسه پايان يافت.

 تفاوتى بين متن ها نيست

سخنگوى كميسيون امنيت ملى نيز از رفع 
برخى ابهامات توسط وزير خارجه خبر داد 

ظريف  توضيحات  طبق  كرد:  تصريح  و 
هيچ تفاوتى بين متن قرائت شده ايشان و 
موگرينى وجود نداشت و اشكال در ترجمه 
بيان شده يك  آن چه كه  بود. همچنين 
توافق هنوز  اصلى  و متن  است  چارچوب 
نگارش نشده و گام بعدى نگارش و تدوين 

توافق است. 

نمى خواهيم به كنگره برود
  

ظريف  آقاى  شد:  يادآور  حسينى  نقوى 

همچنين توضيح داد كه بعد از اين، اجراى 
تعهدات شروع مى شود و با راستى آزمايى 
مالى  اقتصادى  تحريم هاى  كليد  آژانس 
اتحاديه اروپا لغو خواهند شد و تحريم هاى 
ثانويه آمريكا نيز متوقف مى شود و علت 
كه  است  اين  مى شوند»  «متوقف  اينكه 
تصويب  بايد  شوند  لغو  بخواهيم  اگر 
نمى خواهيم  ما  و  باشيم  داشته  را  كنگره 

به كنگره برود. 

ظريف  گفت : قطعا ما خالف 
قانون عمل نمى كنيم

 
نماينده مردم ورامين در مجلس همچنين 
در  ظريف  آقاى  گفته  كرد:  طبق  اظهار 
ما  قطعا  نيز  الحاقى  پروتكل  با  ارتباط 
باالخره  و  نمى كنيم  عمل  قانون  خالف 
نهايى  تضمين  پذيرى  بازگشت  اينكه 
ماست كه صراحتا ذكر شده و ما به داليلى 
نخواستيم وارد بازى فكت شيت شويم و 
تهيه  شيت  فكت  هم  ما  است  ممكن 
حضور  از  همچنين  حسينى  نقوى  كنيم. 
بيش از 60 نماينده در اين جلسه خبر داد 
و تصريح كرد: پس از توضيحات مقدماتى 
آقاى ظريف نمايندگان عضو و غير عضو 
آقامحمدى،  آقايان  شامل  كميسيون 
كريمى  آصفرى،  جهانگيرزاده،  كوثرى، 
 ، زارعى  جاللى،  دواتگرى،   ، قدوسى 
زاكانى  و  توكلى  احمد  بذرپاش،  نبويان، 

نقطه نظرات خود را مطرح كردند. 

طبيعت بهارى استان  عكاس: ابوالفضل هوشمندىعكس روز 

پاسخ هاى ظريف در  جلسه پر حاشيه كميسيون امنيت ملى

تقوى: بايد از تيم مذاكره كننده هسته اى حمايت كرد
 

رئيس شوراى سياست گذارى ائمه جمعه كشور به مذاكرات 
كارشناسان هسته اى كشورمان و 1+5 اشاره كرد و گفت: 
بايد از تيم مذاكره كننده هسته اى واقعا حمايت كرد. تقوى 
ادامه داد: چون كارشناسان كشورمان در حالت مبارزه و جنگ 
بيان  با  پرداخت. وى  آنان  از  به حمايت  بايد  پرشور هستند 
اينكه آرزوى موفقيت براى تيم هسته اى داريم، گفت: نهاد نماز جمعه هميشه بيش 

از همه از نيروهايى كه در خط مقدم سياسى و نظامى هستند حمايت كرده است.

كوچك زاده : اصل مذاكرات كارى بيهوده و غلط است

نماينده مردم تهران در مجلس گفت: اصل مذاكرات كارى 
در  غرب  و  ما  بين  اختالفى  اگر  زيرا  است  غلط  و  بيهوده 
چگونگى اجراى توافق رخ دهد بايد خود غربى ها به اين 
اختالف رسيدگى كنند و قطعا به نفع خود راى خواهند داد. 
به  كه  خطى  چندين  اين  در   : گفت  زاده  كوچك  مهدى 
عنوان نتيجه مذاكرات لوزان خارج شده و در آن بايد و نبايدهاى بسيارى به كار 

رفته است، آيا هيچ گونه سلطه اى وجود ندارد؟.

ساخـت سوله و تيـر ورق  در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت     
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 جناب آقاى هادى زرين چنگد
درگذشت پدر گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده

 براى آن مرحوم از خداوند طلب آمرزش و مغفرت داريم
 ما را در غم تان شريك بدانيد.
خانواده هاى عشقى زاده

مدت نوع قراردادمحل اجراموضوعپروژه
پيمان

مبلغ برآورد (ريال) 
بر اساس فهارس بها 1394

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ريال)

تاريخ تحويل اسناد 
تاريخ بازگشايىحداقل پايه و رشتهو پيشنهادات

تكميل استخر سرپوشيده دانش آموزى 
حاجى آباد زيركوه

حاجى آباد استخر و موتورخانه
بخشنامه زيركوه

مترمربع زيربنا 
(سرجمع) 
به شماره 

 100/6405
مورخ 89/2/4  

معاونت 
برنامه ريزى و 

نظارت راهبردى 
رياست جمهورى

54/005/503/98120/000/000 ماه

حداكثر 
ساعت 9 صبح

94/2/5 

پنج شركت حقوقى 
ساختمان و تاسيسات

و تجهيزات

ساعت 10 صبح 
1394/2/5

احداث مدرسه ابتدايى 
در شهرك زيبا شهر طبس

آموزشى و سرويس 
12 طبسبهداشتى

پنج شركت حقوقى ساختمان8/642/744/30735/000/000ماه

آموزشى و سرويس تكميل مدرسه امينى آذر سربيشه
75/980/488/29325/000/000 ماهسربيشهبهداشتى

يك شخص حقيقى و پنج 
شركت حقوقى ساختمان

تكميل دبيرستان امام رضا (ع)
 عشق آباد

عشق آباد خوابگاه و موتورخانه
63/124/016/01215/000/000 ماهطبس

سه شخص حقيقى و پنج 
شركت حقوقى ساختمان

مناقصه عمـومى يك مرحله اى  " نوبت دوم"
اداره كل نوسازى ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى (مناقصه گذار به نشانى بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 12) در نظر دارد: اجراى پروژه هاى عمرانى ذيل را بر اساس قانون برگزارى مناقصات 
به پيمان كاران داراى صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور (معاونت سابق برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى) واگذار نمايد. لذا پيمان كاران واجد شرايط متقاضى با در نظر گرفتن رشته، 

پايه و ظرفيت آزاد مى توانند براى دريافت اسناد مربوطه حداكثر تا تاريخ 94/1/22 به واحد امور پيمانكاران اين اداره كل واقع در بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 12 مراجعه نمايند. 

ضمنا اين آگهى در پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به نشانى (http://iets.mporg.ir) نيز منتشر شده است.

تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه هاى معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين براى معامالت دولتى و مورد قبول كارفرما به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمديد براى سه ماه ديگر يا واريز نقدى به 
حساب شماره 2173062009008 نزد بانك ملى شعبه مركزى بيرجند در وجه اداره كل نوسازى ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى مى باشد. محل تحويل اسناد و پيشنهادات: دبيرخانه اين اداره كل واقع در 

بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 12 و محل گشايش پيشنهادها اتاق جلسات اين اداره كل مى باشد.

اداره كل نوسازى ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى

فروش ُكلنى زنبور عسل 
و كليه لوازم زنبوردارى

09158634068  - شيرى
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امالك و مستغالت

روش امتياز مسكن ارتش،معصوميه 
پايين،واريزى 15700000تومان
فى توافقى،09157414784   

فروش سه هزار متر زمين با يك 
ساعت آب از چاه فخر آباد تقاب ودو 
باب خانه قديمى 09398078339

فروش يا معاوضه باغ داراى 
استخرويك واحد مسكونى روبروى 

مجتمع زندان نزديك جاده 
09398078339

فروش آپارتمان  انتهاى مدرس 
75مترى، طبقه اول، كابينت 
فلز تكميل مترى 1300   

09155618396
فروش امتيازآپارتمان فاز4كويرتايربا 

واريزى چهارميليون، فى 12ميليون      
09155618396

فروش واحد 105مترى دوخواب
 بلوار پيامبر اعظم (ص) سپيده 16 

طبقه 5     09151637996

معاوضه آپارتمان 100مترى در 
زاهدان با آپارتمان بيرجند

09151604947
فروش يامشاركت 3200مترزمين 

جهت باغ تاالر ياسفره خانه سنتى        
    09155625297

فروش 24فنجان آب 
واراضى روستاى مزگ    

09152696545 

آپارتمان فروشى درمشهد 
روبروى پليس راه قاسم آباد 

09155850042
فروش يا معاوضه سوپر ماركت در 
بهترين موقعيت بادرآمد 700تومان

 با ده سال سابقه
09156660560

فروش زمين اميرآباد،خيابان 
امام على(ع)11،متراژ250متر   

    09153623309
طبقه ى دوم از دوطبقه هاى بنياد 
مسكن شوكت آباد، معاوضه با زمين يا 
ملك فى 37 م     09351616828

فروش20هزارمتر زمين بجد،پشت 
كوشا اكسيژن، باسند،مترى50 
هزارتومان   09353327259

300سهم باسند 1832اصلى9فرعى 
(بندهاى حسن عباس)حاجى آباد 

فى30م   09353327259  

فروش آپارتمان فاز فرهنگيان ، نبش 
چهار راه انقالب با واريزى 37ميليون 

فى50ميليون 09151632577
فروش فورى 

آپارتمان93مترى(75مترمفيد)
سجادشهر،تهامى،سندآزاد،2خواب

09159610195
يه باب مغازه بدليجات در بازار 

واگذار مى شود با موقعيت وقيمت 
عالى 09362454048

فروش 6ساعت آب كشاورزى همراه 
زمين ومنزل ،فى 45ميليون تومان 

جلگه ماژان  09151642279

فروش يامعاوضه منزل دوطبقه 
دونبش واقع دربهشتى 14،  شمالى 

170 مترزيربنا 09153613651

  مغازه كلى فروشى باموقعيت عالى 
درخيابان 17 شهريور باوسايل 

واگذارمى شود  09155619359
فروش آپارتمان 90 مترى انتهاى 
موسى بن جعفر طبقه چهارم دو 
خوابه سازه برتر مسكن اصناف 

09157230018
آپارتمان با امكانات كامل 75 متر 

دوخوابه، جنب بوستان الهيه. 
فى 68 +20وام 09158627428

فروش فورى و شرايطى امتياز 
302ارتش بعد از دانشگاه آزاد بيرجند 

09125913645

فروش باغ700 مترى با درخت و 36 
ساعت آب چشمه در اكبرآباد بهدان

09151630855
فروش مسكن مهر(75 مترمفيد)
آدرس مهرشهرخيابان 9دى 
مقابل فضاى سبز، فى توافقى 

09153633517
فروش آپارتمان 62,5 متر مفتح 10 
فى70 نقد +20 وام (3 سال پرداخت 

شده است)    09195605878

فروش يا معاوضه آپارتمان مسكن 
مهربه مساحت 75 متردوخوابه فى 
كارشناسى(38م) 09159658433
فروش امتياز مسكن مهر از تعاونى 

ليپار در حال واگذارى واريزى 7 ميلون 
فى توافقى    09159610067

فروش يك قطعه زمين به متراژ هزار 
متر با نيم ساعت آب واقع در روستاى 

تقاب فى 27 م 09159616274

رهن و اجاره

اجاره و رهن يك واحد آپارتمان 
85 مترى دو خوابه معصوميه پايين  

09153634659

رهن و اجاره يك زيرزمين 
بامتراژباالجهت انبارى

09155610601
اجاره سوئيت (زيرزمين) در بهترين 

نقطه شهر،جهت دانشجو و يا 
آرايشگاه زنانه    09158630052

اجاره طبقه دوم يك واحد تازه ساز
 با كليه امكانات 1ميليون رهن
 250 اجاره  09153622395

رهن و يافروش واحد85 مترى 
سايت ادارى با امكانات كامل 

09151649019

اجاره يك زمين 50مترى در 
بلوار شعبانه بامجوزساختمان  

09158659648

اجاره يك باب واحد تجارى با دهانه 
7متر ومتراژ40متر مربع با كليه 

امكانات نبش غفارى 21
09151614825

رهن و اجاره يك واحد 85مترى 
سايت ادارى با امكانات كامل     

09155625167
نيازمند رهن و اجاره در سايت 
ادارى، زوج جوان،فاقد فرزند 

09359949048
رهن و اجاره طبقه همكف
 140مترى،خيابان معلم

09155617031 

رايانه و همراه

 c3520 گوشى سامسونگ تاشو مدل
دوربين دار قيمت 130000 تومان       

09359057779
فروش گوشى هاوايى، تميز 

1ماه كاركردفى 200 هزارتومان 
09332851671

يك گوشى هاوايى 20روز كار 
اندرويد 4,4,4،چهارهسته رم1،مدل 

09019885126   y550
فروش گوشى نوكيا
لمسى وصفحه كليد

ميزكامپيوتر09153638963

فروش گوشى يو 520در حد نو 
1ماه كاركرد فى 280 هزار تومان 

09332851671
فروش فورى گوشى سامسونگ

galexi s2آندرويد4دوربين 8حافظه 
داخلى 16تميزوسالم
09159611978

جوياى كار

مهندس معدن داراى گواهينامه 
هاى مربوطه آماده همكارى 

درسرتاسراستان 09194087258

گچكار ماهر با25سال سابقه
 آماده همكارى

09158611440
جوانى متاهل،با ماشين 
سورن93،آماده همكارى

 با سازمان ها    09152699324

جوانى 30ساله با خودرو ال90 
آماده همكارى با ارگان هاى 

خصوصى و دولتى
09157976748

ليسانس،جوياى كار 
دفترى،شركتى،مطب و....    

09385045077
جوياى كار فورى

 درشيفت بعدظهر مى باشم   
09157243603

جوان 24ساله متاهل داراى 
ماشين 111، آماده همكارى 

باارگان هاى دولتى وخصوصى    
09373916265

نيازمند به فروشنده خانم ياآقابا 
سابقه سوپرماركت براى مهرشهر
پيام بفرستيد. 09156036960

به تعدادى راننده با خودروى 
دوگانه سوز جهت كاردرآژانس 

نيازمنديم 09159637817

راننده پايه يك بامدارك كامل 
آماده همكارى 
09156126991

تعدادى راننده تمام وقت جهت 
كاردرآژانس با اختصاص كارت 

سوخت نيازمنديم
09155619072

تعدادى راننده با خودرو به صورت 
تمام و نيمه وقت جهت كار در 

آژانس نيازمنديم 09365613536
به يك راننده با ماشين دوگانه 

جهت كار در آژانس نيازمنديم  
09157217084

آشپز ماهر با 12سال سابقه كار 
جهت همكارى در كار آشپزى 

09019885126

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

متفرقه
 
 

تانكرآب 2هزار ليترى به باال خريدارم 
پيامك بزنيد 

09155614947     

منبع اگزوز حرفه اى پرايد فرمول2 
فروشى يك سوم قيمت مغازه       

09196062070

فروش ويژه تابلو منظره طبيعت 
و حيوانات شفاف زير قيمت بازار    

09010488686

فروش ويژه سينك ظرفشويى استيل 
البرز و آينه سرويس بهداشتى فالمينگو 

زير قيمت بازار   09010488686

فروش قفسه سوپر ماركتى و ترازو 
ديجيتال در حد نو 
09151611497

فروش دستگاه بلوك زن و ميكسر
 فى توافقى

09151611497 

فروش ميز و صندلى
 آرايشگاه مردانه

09151604947  

فروش سيستم ال بى جى 
مخزن 80فى 220   

09155624532  

دوچرخه كراس 24 رنگ قرمز 
كمك دوشاخ دنده اى 160      

09196062070

تاكسى تلفنى فعال با 5كارت سوخت
 و حدودا 50زنگ به مبلغ 10ميليون
 واگذار مى شود      09306703037

فروش 4حلقه رينگ اسپرت 17   
 09156692238

فروش تاكسى متر آژانس كم كار   
09359057779

 ADSL2 مودم وايفا بى سيم
دسته دو خريدارم      

09156176610

فروش ميز ال سى دى 
فى190هزارتومان
09156680970 

فروش تانكر2000ليترى ورق سفيد
 و كپسول گاز بوتان  

09151609309  

50مثقال زعفران سرقلم فروشى    
09153621585

فروش دوچرخه دماوند تميز 
رنگ مشكى فى 110 هزار تومان 

09372464860

فروش تمامى
 وسايل ساندويچى
09305617304  

صندلى كارآرايشگاه مردانه
 به قيمت مناسب خريداريم.

09105463787

فروش 2عددصندلى كارآرايش زنانه 
رنگ نارنجى،نو،استفاده نشده

09105463787

فروش تعدادى دستگاه پرينتر و 
كپى و راديو ضبط و ويدئو و تلفن 

و....09016975611

فروش 3عدد ويترين مغازه هركدام 
1متر درحد نو بسيار تميز فى توافقى

09155622615

فروش سينك ظرفشويى آينه
 سرويس بهداشتى زير قيمت كارخانه

09151606610

يك عددتانكرهزارصدليترى
  ورق سياه فى سى صدتومان

 09382067148

بوفه شيشه اى تميزباچوب گردو 
فى توافقى

09158627926

فروش يا معاوضه آسياب مرغدارى 
2اسب ،با تيلر

09396576360

فروش ميز 
صندلى ولوازم ادارى 

09157405909

فروش تعدادى قفسه وسبد چهار 
طبقه ، فى توافقى
09333812805

فروش پخش پايونر 7150 و آمپ 
پايونر 4 كانال در حد نو.فى 800 

هزار تومان 09152671003

دوربين نو آكبند wx80باگارانتى 
580تومن قيمت مغازه 680

09151639348

 فروش يك دستگاه رهياب 
(GPS) خودرو، در حد نو، 

09155630568

خودرو متفرقه

جيپ آهو، كرم رنگ 
مدل64،موتورآمريكايى،بيمه 8ماه 

مناسب طبيعت گردى
09153614301

موتور سيكلت 125 شوكا مدل 
89،فوق العاده سالم، فاقد بيمه.

قيمت 1800   09355973402

فروش پيكان مدل82،بدون 
بيمه،2تيكه رنگ، قيمت5300    

09155624532

ماشين ون نقره اى بى رنگ فنى 
سالم بدون رنگ بيمه كامل فى 

09383166867     1600
فروش هنداليفان مدل88

يكسال بيمه
09357502813

ريو مدل 89 سفيد
 بدون رنگ  

09151632577   

پى كى مدل 83بيمه ندارد، 
كاپوت رنگ نقره اى موتورى سالم 
6 م       09158632953   

ريوسفيدمدل89  
كاركرد60000قيمت27/400  

 09151632370

فروش وانت پيكان دوگانه كارخانه 
مدل87بيمه تابرج12 فى920000 

09151650531

پيكان مدل 82دوگانه سى ان 
جى بيمه تابرج 7قيمت 7م  

09368417802

تندر 90 سفيد فول E2 مدل 
92 تميز بدون رنگ كم كار     

09355640457

موتور پيشتاز 87 
يك سال بيمه، رنگ سفيد 1200    

09305617304

فروش يا معاوضه ام وى ام 530 
نوك مدادى مدل 91 خيلى كم 

كاروتميز  09151611494

فروش يا معاوضه 
 ليفان 520 مدل 88 بدون رنگ   

09151603994
موتورهندامدل83بيمه ندارد

فى500هزارتومان
09339894416 

زانتيانقره اى
مدل84،بيمه والستيك كامل 

09157213655

مينى بوس مدل پايين
 زير ده تومان خريداريم

09016975611 

فروش پاترول مدل76رنگ سفيد 
تميزومرتب

09151638892 

فروش سمندسفيد مدل 88 
بدون رنگ

09151649019
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مشكى فى2300
09159627300

وانت مزدا سفيد مدل90
29 . 500

09151609887 

فروش سمندسورن مدل87كم كار 
بدون رنگ تميز

09153634751

فروش وانت ،مدل 85
 يكسال بيمه 

09151602810

فروش پى كى نقره اى مدل 82 دو 
رنگ ، تميز سه حلقه الستيك نو

6م 09152697516

موتور 125 مدل86، بدون مدارك 
فى: 600

09159645880
فروش يا معاوضه نيسان ديزل مدل 

92 تحويلى 93 بسيار تميز
09335215289

سمنددوگانه دستى مدل81
هيوندامدل95

09153617561

خودرو پرايد
فروش پرايد82،سفيد 

بدون رنگ،دوگانه فى8700                     
09360452369

فروش پرايد85 نقره اى تميز 
الستيك بيمه ضعيف، 11200م      

09398771500

فروش تاكسى 141-مدل86تميز
تازه تعمير-فروش ياتعويض

09152655046

فروش 132نوك مدادى مدل 
90بيمه تا خرداد بدون رنگ 
15/700م     09151637996

فروش پرايد نقره اى مدل86 
چهار درب ، تخفيف 8سال  

09333575787 

فروش 131نقره اى 92فول خيلى 
تميزوسالم بدون رنگ بيمه تابرج 4     

09301884247

فروش پرايد81بدون رنگ 
بيمه و معاينه فى8ميليون 

 09155614818

فروش هاچ بك83قرمز بيمه و 
معاينه1سال تخفيف13سال 
تازه تعمير    09155614818

فروش هاچ بك مدل80سفيد
سه تكه رنگ بيمه تا آذر94 

تخفيف8سال، فنى سالم،فى8600         
  09377665109

فروش پرايد 85 نقره اى دور رنگ 
بيمه تا برج 5 تخفيف9 سال 
09380721849 الستيك نو فنى سالم دوگانه 

فروشى هاچ بك سفيد مدل 80 
بيمه تا برج 10،الستيك درحدنو،

فى 8400 09159647810

فروش پرايد نوك مدادى مدل84
تميز در حد نو،دوگانه چهار حلقه 

الستيك نو 09159647604

فروش پرايد88سفيد بدون رنگ 
دوگانه دستى بيمه، فى13/600 

09152340692

خريدار پرايد مدل 85 
دوگانه كارخانه بى رنگ

 09386318385

خريدار هاچ بك سفيد
 مدل 83تا 85

09159645880

فروش هاچ بك 84 تميز
 رنگ سفيد 

 09196062070
پرايداز85تا89خريداريم

 تك يادوگانه
09156644348

فروش پرايد111، مدل 91
 فول، قيمت توافقى
09373916265

خودرو پژو

 ،v8,90،91،92مدلsd/خريدار پژو
سفيدبيرنگ،پول نقد و يا معاوضه با 

پرايد       09153617836

206مدل83مشكى رينگ 
اسپرت دور رنگ12م         

    09105091724

فروش فورى پژو آردى يشمى دوگانه 
بيمه 6ما الستيك نو بدون رنگ تازه 

تعمير فى 6م   09158625089

پژو206مدل28-12-88 سفيد بيمه 
1سال الستيك بسيارتميز

قيمت25م   09105037566 

206 مدل 82 آلبالويى متاليك 
تمام رنگ   

09365995561

فروش پژو پارس مدل 93
 داشبورد قديم فى 33م    

09158381091

پژو 405 مدل 90
 به باالى شما را خريداريم  

09153624193   

حواله پارس سال دوگانه تحويلى 
فقط شهريور 94 نقدا خريداريم 

09153635766

فروش پژوپارس 94سفيد
صفر 

09151644100 

فروش پژو پارس93كم كار بدون 
خط وخش تميزرنگ آبى رويال   

09155337084

پژو 206 مدل 80 رنگ سبز متاليك 
يكسال بيمه فى توافقى و معاوضه
 با هاچ بك   09374690405

پژو 206 مدل 88،تيپ 6،فول،كاپوت 
رنگ،بيمه 9 ماه،الستيك نو
فى 30/500/000 تومان

09153610289


