
اشتغال 1300 نفر در شش طرح بزرگ صنعتى
رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خبر داد :

مديرعامل شركت عمران و بهسازى شهرى ايران درباره آخرين وضعيت پرداخت وام بافت فرسوده گفت: دولت 
تضمين كرده كه 9 درصد از ميزان تسهيالت و سود بافت فرسوده را پرداخت كند. به گزارش ايسنا، محمدسعيد 

ايزدى با يادآورى سهميه بانك هاى عامل در اختصاص تسهيالت بافت فرسوده گفت. ( ادامه در صفحه 2)

آخرين جزئيات از پرداخت وام بافت فرسوده 
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3

عليخانى: منتقدان دولت روحانى

در جامعه نفوذى ندارند

مخالفت با دولت در دو نوع است كه نوع اول آن منطقى و نوع 
دوم مخالفت ها با دولت كه اقليتى نيز در مجلس هستند...

رانندگان تاكسى هاى  برون شهرى در ميدان آزادى بيرجند

انتظار، دعوا و ديگر هيچ ...

جمعيت زيادى در عرض خيابان گرد هم آمده و صدا و هياهو به 
گوش مى رسد. در اين بين گاه حرف هاى ركيك هم رد و...
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صفحه7

كيفيت بنزين زير ذره بين دولت

كارگروهى  تشكيل  از  استاندارد  ملى  سازمان  رئيس 
براى بررسى كيفيت بنزين طبق مصوبه شوراى عالى 
استاندارد خبر داد. به گزارش جهان، پيروزبخت افزود: در 
اين كارگروه تمام مقررات مرتبط با بنزين و اينكه نحوه 
نظارت بر كيفيت و نظارت بر عهده چه سازمانى باشد، 
برنامه آينده و مسائل مالى و كارمزد خدمات و هزينه 

آزمون بررسى خواهد شد.

فرصت طاليى براى بازنشستگى 
خودروهاى قديمى   

ايسنا:يك كارشناس صنعت خودرو گفت: احتمال توافق 
جامع هسته اى در كنار اشتياق خودروسازان خارجى به 
رده  از  براى  طاليى  فرصت  ايران،  در  سرمايه گذارى 
خارج كردن خودروهاى قديمى است. خاكسارى افزود: 
در راستاى رفع انحصار از بازار خودرو دولت بايد از يك 
نيز  از سوى ديگر  سو تعرفه واردات را كاهش داده و 
خودروسازان را ملزم به برنامه ريزى براى از رده خارج 
كردن خودروهاى قديمى و توليد خودروهاى جديد كند. 

تسهيالت بيمه براى متكفلين سربازها

جهان نيوز: حسينى مدير كل نام نويسى و حسابهاى 
دفترچه  گفت:  اجتماعى  تأمين  سازمان  انفرادى 
بيمه  تكفل  تحت  افراد  به  اجتماعى  تأمين  درمانى 

شده سرباز ارائه مى شود. 

تفاهم بانك ها براى كاهش نرخ سود 
سپرده يكساله به 20 درصد

كرد:  اعالم  ها  بانك  رئيس شوراى هماهنگى  ايرنا: 
براى  خصوصى  و  دولتى  هاى  بانك  عامل  مديران 
كاهش سود بانكى به تفاهم رسيدند و قرار شد نرخ 

سود سپرده يكساله به 20 درصد كاهش يابد.

همزمان با 29 فروردين؛ رژه نيروهاى مسلح در بيرجند برگزار شد/ صفحه 7

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

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

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار فـروش باغ 
 در بهترين موقعيت آب و هوايى

 واقع در 5 كيلومترى بيرجند ، روستاى بوشاد 

 جاده آسفالت - گاز - برق - آب قنات - مشجر

تلفن تماس: 09367706125

جناب آقاى مهندس بهروز سهيل 
به راستى كه فقدان عزيزان به سختى به باور مى نشيند

 ولى در برابر تقدير پروردگار چاره اى جز تسليم و رضا نيست 
درگذشت مادر گرامى تان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت مى گوييم.

مهدى فدويان ، محسن باقرى نژاد ، محمد فدويان
 مهدى عابدينى ، مهدى قربانى ، محمد رضا خياط

جناب سرهنگ سهيل 
رئيس محترم ايستگاه شركت هواپيمايى ماهان در فرودگاه بيرجند

 با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تسليت مى گوييم

 از درگاه خداوند متعال علو درجات آن مرحومه و صبر و سالمتى براى بازماندگان خواستاريم.

احمد كاشانى – آژانس هواپيمايى و گردشگرى آسيا پرواز

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت 

 شادروان احمد زهدى " بازنشسته بانك ملى"
 در تهران را به اطالع مى رساند. جلسه يادبود آن مرحوم 

 امروز يكشنبه 94/1/30 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر
 در محل هيئت حسينى "خيابان انقالب" برگزار مى شود.

خانواده هاى: زهدى ، ابطحى راد ، زجاجى ، زندى

جناب آقاى كاظم شمشيرگران 
درگذشت پدر گرامى تان 

شادروان حاج على اكبر شمشيرگران
 را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تسليت گفته

 براى آن مرحوم رحمت الهى و براى شما و ساير بازماندگان
 صبر جميل آرزومنديم.

مديرعامل و هيئت مديره صنايع توليدى درنماى شرق

مراسم تشييع مرحوم مغفور  

شادروان حاج سيد محمد حسين كرباسى
 امروز يكشنبه 94/1/30 ساعت 3 بعدازظهر 

از محل غسالخانه بيرجند برگزار مى شود.

خانواده كرباسى

مراسم تشييع مرحومه مغفوره 

حاجيه فاطمه چهكندى نژاد 
 امروز يكشنبه 94/1/30 ساعت 4 الى 5 بعدازظهر

 از محل غسالخانه برگزار مى شود
ضمنا مراسم سومين روز درگذشت آن مرحومه سه شنبه 94/2/1 

از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر در محل هيئت حسينى "خيابان انقالب" 
منعقد مى شود.

خانواده هاى: خرد پژو ، صائبى ، الله ، على نژاد ، دلير، نيكنام
 چهكندى نژاد و ساير فاميل وابسته

شركت ايمن حفاظ پاسارگاد
  دو نفر نيروى آقا 

فوق ديپلم يا ليسانس برق
 مسلط به كامپيوتر

  و يك نفر حسابدار خانم يا آقا 
با حداقل 5 سال سابقه كار 

نياز دارد.
شماره تماس: 32450702-3

غذاى آماده ياس عدل
مرغ بريــان

 با كيفيتى متفاوت

 امتحان كنيد
نبش عدل 18

اجراى نماى آلومينيوم با پايين ترين قيمت 09151655537 - 09157201009  32204431  - 09155610366 رمضانى

جناب آقاى دكتر مهدى سخائى نيا
موفقيت جناب عالى را در اخذ

 درجه دكترى تخصصى رشته مهندسى كامپيوتر – نرم افزار  
 كه نشان از توكل به حضرت حق و تالش هاى بى شائبه شما بوده ، تبريك گفته

از خداوند متعال سالمتى و سربلندى شما را در تمامى عرصه هاى زندگى خواستاريم.

پدر، مادر و برادر

جناب آقاى مهندس مجيد محمدنژاد
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى به عنوان

 معاون بهره بردارى شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى
  باعث مسرت و خشنودى است. از صميم قلب انتصاب شما را تبريك گفته

 از درگاه خداوند منان توفيق روزافزون و سالمتى تان را آرزو مى نماييم.

مديرعامل و هيئت مديره شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير

جناب آقاى مهندس سيد على هاشم آبادى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير امور آب و فاضالب شهرستان بيرجند
 تبريك گفته

 از خداوند منان توفيق روزافزون تان را خواستاريم.

مديرعامل و هيئت مديره شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير

 
جناب آقاى مهندس محمد خراشاديزاده

با نهايت تاسف و تالم مصيبت وارده را صميمانه خدمت شما 

و خانواده محترم تان تسليت گفته

 از درگاه ايزد منان براى شما و ساير بازماندگان صبر و اجر آرزومنديم.

مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى
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قيمت زعفران صادراتى در بسته بندى بيش از سى گرمى در سال گذشته معادل با 1385,8 دالر براى هر كيلوگرم از اين جنس بوده  كه در مقايسه با سال 
1392، قيمت اين نوع زعفران نزديك به 22 دالر افزايش داشته است. به گزارش ايسنا، همچنين صادرات انواع زعفران در بسته بندى 10 تا 30 گرمى ارزشى 
معادل با 127.6 ميليون دالر را در سال گذشته براى ايران داشته است. قيمت متوسط براى صادرات هر كيلو از اين نوع زعفران 1472.4 دالر بود.

افزايش قيمت زعفران صادراتى

پيش بينى معافيت مالياتى براى شهرك هاى صنعتى

قانون  تصويب  به  اشاره  با  صنعت  وزير  معاون 
اليحه  اين  در  گفت:  مجلس،  در  توليد  از  حمايت 
صنعتى  شهرك هاى  در  مستقر  واحدهاى  براي 
معافيت هاى  شهرها  كيلومتري   30 شعاع  در  واقع 
مالياتى در نظر گرفته شده است. به گزارش مهر، 
اين موضوع كه  با اشاره به  ادامه  سيدابريشمى در 
در ايجاد زيرساخت هاى مناسب شهرك هاى صنعتى به دنبال كيفى سازى 
شوراى  مجلس  مصوبه  براساس  گفت:  هستيم،  زيرساخت ها  تأمين  و 
اسالمى و برنامه ريزى سازمان مديريت و برنامه ريزى، خدمات زيربنايى تا 
درب شهرك ها آمده كه اميد است نياز واحدهاى صنعتى به صورت كيفى 

مثل جاده دسترسى، آب، برق، گاز، سيستم فاضالب و ... تأمين شود.

مدارس غيردولتى امسال رتبه مى گيرند

توسعه  و  غيردولتى  مدارس  سازمان  رئيس 
مشاركت هاى مردمى آموزش و پرورش از اجراى 
جارى  سال   در  غيردولتى  مدارس  رتبه بندى  طرح 
اظهار  ُگرد،  مرضيه  جهان،  گزارش  به  داد.  خبر 
راه  آموزش هاى  كيفى  و  كمى  توسعه  كرد: 
مدارس  اين  مى خواهيم  و  است  مدنظرمان  دور 
هيئت  مدارس  بحث  در  كرد:  اضافه  وى  دهيم.  قرار  توجه  مورد  را 
كرديم،  شروع  گذشته  سال  از  كه  مهمى  بحث هاى  از  يكى  نيز  امنايى 
آموزشى  مراكز  رتبه بندى  طرح  افزود:   وى  بود.  مدارس  اين  ساماندهى 
كه ماست  برنامه ريز ى هاى  جزو  نيز  دولتى  غير  مدارس  و  پرورشى   و 

 اميدواريم محقق شود.

نرخ مكالمات درون شهرى افزايش يافت

معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى از 
ارائه پيشنهاد تغيير نرخ مكالمات تلفنى به كميسيون 
تنظيم مقررات ارتباطات خبر داد و گفت: در اين مدل 
پيشنهادى نرخ مكالمات بين استانى تغييرى نخواهد 
داشت. به گزارش مهر عباسى شاهكوه گفت: تغيير 
نرخ مكالمات تلفن ثابت كه از سوى شركت مخابرات 
ايران به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى ارائه شده به جمع بندى 
نهايى رسيده است. وى افزود: تغيير نرخ تلفن ثابت به طور قطع يكنواخت 
نخواهد بود و تغييراتى در نرخ آبونمان و مكالمات داخل استانى خواهيم داشت. 
وى با تاكيد براينكه تمام پارامترهاى نرخ خدمات تلفن ثابت افزايش نخواهد 

داشت، افزود: حتى ممكن است در برخى پارامترها كاهش تعرفه ديده شود.

از ابالغ   (ادامه از صفحه1) ايزدى گفت: بعد 
اختصاص  منظور  به  مركزى  بانك  مصوبه  
تسهيالت بافت فرسوده، بانك ملت با 5 هزار 
سهميه، بانك ملى با 15 هزار سهميه، بانك 
با  بانك تجارت هم  و  با 2550 سهميه  رفاه 
و سال  كردند  آمادگى  اعالم  هزار سهميه   5
گذشته دركل بيش از 27 هزار سهميه اعالم 

شد. وى  ادامه داد: اين سهميه ها در شرايطى 
شرايط  گذشته  سال  در  ما  كه  شد  اعالم 
به  تسهيالت  ابالغ  زمانى  و  داشتيم  بحرانى 
سال  آخر  ماه  دو  در  عمَال  كه  رفت  بانك ها 
تسهيالتى پرداخت نمى كنند. اختالف موجود 
در تعريف و تفسير اين وام باعث شد بانك ها 
وام تسهيالت را به اين شكل پرداخت كنند. 

ميزان  از  شهرها  سهم  به  اشاره  با  ايزدى 
پرداخت تسهيالت بافت فرسوده اظهار كرد: 
 40 و  كالن شهرها  براى  تومان  ميليون   50
 250 باالى  شهرهاى  براى  تومان  ميليون 
نيست  ترديد  و  شد  گرفته  نظر  در  نفر  هزار 
فقط بحث ميزان سود و بهره اين وام است كه 
در بازه دو ساله و ده ساله به صورت مشاركت 

مدنى و فروش اقساطى پيش بينى شده است. 
به گفته مديرعامل شركت عمران و بهسازى 
شهرى ايران، سود دوره دوساله 27 درصد و 
در  درصد   22 ساله   10 مشاركت  دوره  سود 
نظر گرفته شده است. وى تاكيد كرد: دولت 
تضمين كرده 9 درصد از اين ميزان تسهيالت 

و سود را پرداخت كند.

نمايندگان كارگران نامه اى به معاون روابط كار وزارت كار 
اند مقدمات برگزارى يك نشست  نوشته و از وى خواسته 
سه جانبه با دستور كار ويژه قانونى شدن واريز تمامى حقوق 
مهر،  گزارش  به  كند.  فراهم  را  بانكى  حساب هاى  به  ها 
واريز  طرح  كارگران  امسال  مهم  كارهاى  دستور  از  يكى 
كليه دريافتى ها و حقوق به حساب هاى بانكى است كه از 
سال گذشته دنبال مى شود. در اين باره نمايندگان كارگران 
و كارفرمايان به همراه دولت نشستى را در سال 93 برگزار 
كردند اما با مخالفت كارفرمايان، تاكنون بدون نتيجه مانده 
است. نمايندگان كارگران مى گويند از اين طريق امكان سوء 
استفاده هاى احتمالى از حق و حقوق نيروى كار از بين مى رود 
و از سويى در زمان بروز اختالف بين كارگران و كارفرمايان؛ 

حساب هاى  كردن  با چك  توانند  مى  اختالف  حل  مراجع 
بانكى افراد، راى صادر كنند. در شرايط فعلى بخشى از حقوق 
نيروى كار كشور به صورت دستى پرداخت مى شود كه در 
اين بخش احتمال شكل گيرى سوء استفاده نيز وجود دارد. 
دبيركل كانون عالى شوراهاى اسالمى كار كشور گفت: در 
قالب اين نامه، موضوع واريز حقوق كارگران به حساب هاى 
بانكى و جلوگيرى از ادامه پرداخت هاى دستى مورد تاكيد قرار 
گرفته است. رحمت ا... پورموسى اظهار كرد: درخواست كرده 
ايم در يك نشست سه جانبه با حضور نمايندگان كارگران، 
كارفرمايان و دولت بتوانيم در اين زمينه به بحث و بررسى 
بپردازيم و نتيجه را براى طرح در شوراى عالى كار آماده كنيم. 
وى با اشاره به اينكه كارگران معتقدند پرداختى كمتر از 712 

هزارتومان مصوبه امسال شوراى عالى كار، ظلم به نيروى كار 
كشور است، گفت: يكى از معضالت فعلى جامعه كارگرى اين 
است كه افراد قراردادهاى كارى خود را طبق قانون كار امضا 
نمى كنند؛ از اين رو مى بينيم كه برخى كارگران حتى يك 
نسخه از قراردادشان را نيز در اختيار ندارند. وى افزود: براساس 
قانون كار، قراردادها بايد در 4 نسخه تنظيم و يك نسخه در 
اختيار كارگر، يكى در بنگاه، ديگرى در اداره كار و قرارداد آخر 
نيز در اختيار نماينده كارگران قرار بگيرد. اما هم اكنون نه تنها 
بسيارى از كارگران قرارداد مربوط به خود را در اختيار ندارند، 
بلكه مجبور به امضاى سفيد نيز مى شوند كه بعد از آن كارفرما 
مى تواند خود نسبت به تنظيم قرارداد سفيد امضا با نظر خود 
اقدام كند. پورموسى خاطرنشان كرد: به صورت كلى از معاون 

وزير كار خواسته ايم تا در قالب برگزارى اين نشست سه جانبه 
ملى، تقاضاى ويژه كارگران در فراهم شدن مقدمات قانونى 

واريز تمامى دريافتى ها به حساب هاى بانكى را دنبال كند.

جزئيات طرح جديد پرداخت حقوق كارگران/دستوركار ويژه شوراى3جانبه ملى

آخرين جزئيات از پرداخت وام بافت فرسوده 
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 قتل «گريبايدوف» سفير كبير روسيه تزاري در 
ايران به دست مردم معترض تهران (1207 ش).

آمار  درگذشت دكتر «خواجه نوري» محقق علم 
(1372 ش).

محمد جواد تربتى اديب و شاعر و فرهنگى و مدير 
روزنامه پوالد درگذشت (1349ش).

نمايندگان حزب پان ايرانيست در مجلس شوراى 
كردند  استيضاح  بحرين  بمناسبت  را  دولت  ملى 

(1349ش).
برقرار  سياسى  روابط  هم  با  شمالى  كره  و  ايران 

كردند (1352ش).
انتشار روزنامه  قانون توسط «ملكم خان»،  آغاز 

ناظم  الدوله فرمانفر معروف(1307 ق).

درگذشت سعدى افشار آخرين بازمانده 
نسل سياه بازى كشور (1392ش)

سعدى افشار تا ششم ابتدايى درس خواند، براى 
نخستين بار در سال 1330 بر روى صحنه رفت. 

وى تنها بازمانده نمايش سياه بازى در ايران بود.

اولين سفر «ناصرالدين شاه قاجار»
 به اروپا (1252 ش)

ميرزا حسين خان مشيرالدوله، صدراعظم ناصرالدين 
شاه قاجار، در نخستين سال صدارتش كوشيد براي 
آشنايي شاه با مظاهر تمدن اروپا و ايجاد زمينه هاي 
مناسب براي اجراي برنامه هاي مورد نظر خود در 

ايران زمينه هاي سفِر شاه را به اروپا فراهم سازد. 

سايروس ونس وزير امور خارجه آمريكا در 
اجالس وزيران پيمان سنتو گفت(1357ش)

ايران مهمترين نقش را در امنيت سنتو ايفا مى كند.

و  فرانسوي  دانشمند  «پيركوري»  درگذشت   
مكتشف راديوم و پولونيوم (1906م). 

نامي  طبيعي دان  داروين»  «چارلز  درگذشت 
انگليسي (1882م).

دوم  جهاني  جنگ  از  پس  ملل  جامعه  انحالل 
(1946م).

تقويم مناسبت هاى  روز

امسال 6 ميليارد تومان براى تجهيز 
مراكز اسكان نوروزى فرهنگيان هزينه شد 

 
مديركل تعاون و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش 
گفت: امسال شش ميليارد تومان براى تجهيز مراكز 
گزارش  به  شد.  هزينه  فرهنگيان  نوروزى  اسكان 
ايسنا، فرشيد سيارى اظهار كرد: نكته مثبت اسكان 
كه  بود  اين  سال  ابتدايى  ايام  در  مسافران  نوروزى 
هيچ مسافرى در مدارس و مراكز اسكان آموزش و 

پرورش دچار مشكلى نشد. 

نحوه رسيدگى به تخلفات خدمات 
پس از فروش خودرو

مدير مهندسى بازرسى خدمات شركت بازرسى كيفيت 
صورت  در  مشتريان  كرد:  اظهار  ايران  استاندارد  و 
هرگونه نارضايتى از خدمات نمايندگى هاى شركت هاى 
واحد  به  ابتدا  واردكننده خودرو، مى توانند  و  خودروساز 
بازرسى و شكايات آن شركت خدمات پس از فروش 
مراجعه كنند. به گزارش ايسنا، سليمى با بيان اين كه 
در صورت عدم رسيدگى مشتريان بايد شكايت خود را 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه كنند، خاطرنشان 
كرد:  اين وزارتخانه شكايت مربوطه را رسيدگى كرده و 
در صورت درست بودن شكايت، شركت خدمات پس از 

فروش را ملزم به ايفاى حقوق مشترى خواهد كرد.

در رشد جمعيت، سادات پيشتازند

مهاجرت  و  جمعيتى  اطالعات  و  آمار  دفتر  مديركل 
درصدى   1.4 رشد  به  اشاره  با  احوال  ثبت  سازمان 
جمعيتى ايران گفت: در كنار اين رشد جمعيتى، شاهد 
رشد 2.5 درصدى سادات در كشور هستيم. بيشترين 
تراكم جمعيتى سادات نسبت به جمعيتشان به ترتيب 
مربوط به استان مازندران با 11 درصد، استان يزد با 
10 درصد و استان هاى قم و كهگيلويه و بويراحمد با 

9 درصد اختصاص دارد.

پوشش بيمه اى سالمندان/ارائه
 بسته هاى حمايتى

اشاره  ضمن  سالمندان  ملى  شوراى  دبيرخانه  رئيس 
به آمار 6 ميليون و 100 هزار نفرى سالمندان گفت: 
در  سالمندان  همه  راهبردى  جامع  سند  اجراى  با 
كشور تحت پوشش بيمه قرار خواهند گرفت. براتى 
اينكه در سند جامع  بر  تأكيد  با  با فارس،  در گفتگو 
مختلفى  سرفصل هاى  كشور  سالمندان  راهبردى 
داشت:  بيان  است،  شده  پيش بينى  سالمندان  براى 
از  بيمه اى  و  درمانى  معيشتى،  حمايتى،  بسته هاى 
مهمترين سرفصل هاى اين سند راهبردى خواهد بود.

وى ادامه داد: در اين سند سياست گذارى هاى اصلى و 
كالن در حوزه بيمه اى پيش بينى شده است.
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    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

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

تعمير انواع لوازم گـازسـوز  در منزل و در اسرع وقت  
   09158624439 - جانى

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

گچ كارى و گچ برى با قيمت مناسب 
پذيرفته مى شود.

 (شهر و روستا)   
09159658659  

nlp با ما باشيد 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)  

همـراه با معـارفه رايگـان
تلفن رزرو: 32235499

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 75 مترى خيابان مفتح 100 ميليون  ،  50 نقد و 50 وام ، تخليه  ،آماده تحويل 

    *  فروش يا معاوضه آپارتمان 100 و 180 مترى در حال ساخت واقع در سپيده  ، آورده اوليه 35 ميليون           

وام  مسكن 50 ميليون  

   *  فروش منزل وياليى واقع در انقالب 1 ،  180 متر زمين 85 بنا ، جديد ساز ، 100 ميليون 

پيمانكارى و مشاركت در ساخت منطقه خوب يا فقط حاشيه خيابان هاى اصلى

 امالك آسمان در خدمت همشهريان
بيست مترى دوم غربى مدرس ، بين كوچه 1 و 3          3-32231772 و 09155611127

( راه هاي رسيدن به ثروت ، 
احساس ارزشمند بودن ، خود سازي)
* دوره آموزشي ضمير ناخودآگاه (12 ساعت )

*كارگاه يك روزه افزايش عزت نفس (3 ساعت )

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند:
هيچ گاه براي تبديل شدن به آن فردي كه مي خواهيد ، دير نيست ...

توسط استاد زينب سلگي
تلفن رزرو : 32235499

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»
نظر به اين كه در پرونده 691/91 اجرايى در قبال محكوميت آقاى هادى رضايى فرزند 
محمد حسن محكوم است به پرداخت مبلغ 1/788/244/714 ريال در حق محكوم له 
آقاى كيوان عباسپور و پرداخت مبلغ 25/056/105 ريال بابت حق االجرا در حق دولت با 
توجه به اين كه از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى 
يك قطعه زمين معروف به زمين پى برج با كاربرى مزروعى به شماره ثبتى 39 فرعى از 
430 اصلى بخش 2 بيرجند واقع در دشت اسفهرود به مساحت كل 19301/58 مترمربع 
با 1809/54  برابر  ثالث  از 16 سهم مشاع متعلق به شخص  باشد كه 1/5 سهم  مى 
مترمربع با توجه به مشاع و مزروعى و خارج از محدوده خدمات شهرى بودن زمين در 
حال حاضر هر متر به مبلغ 320/000 ريال ارزيابى مى گردد كه ارزش كل 1809/54 
مترمربع به مبلغ 579/052/800 ريال مى باشد و دوم يك قطعه زمين بند ساز زراعى با 
كاربرى مزروعى به شماره پالك 49 فرعى از 430 اصلى بخش 2 بيرجند به مساحت كل 
20040 مترمربع كه 1/5 سهم مشاع از 16 سهم ششدانگ متعلق به شخص ثالث برابر 
با 1878/75 مترمربع با توجه به مشاعى و مزروعى و خارج از محدوده خدمات شهرى 
بودن زمين مذكور هر مترمربع به ارزش 720/000 ريال ارزيابى مى گردد كه ارزش كل 
آن به مبلغ 1/352/700/000 ريال مى باشد كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 
94/2/27 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد. در 
اين مرحله از مزايده مال مورد مزايده به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و 
اقدام  معامله  ثمن  باقيمانده  پرداخت  به  نسبت  ماه  تا يك  مكلف است حداكثر  نامبرده 
نمايد. در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد 
 متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه 

تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 1404/93 اجرايى در قبال محكوميت خانم زهره پرونده به پرداخت مبلغ 
1/367/578/340 ريال در حق خانم عصمت فرخى با وكالت خانم زرين و پرداخت مبلغ 
59/250/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به اين كه از ناحيه 
محكوم عليه پالك ثبتى به شماره صفر فرعى از 288 اصلى بخش يك بيرجند معرفى 
و توقيف گرديده كه حسب نظريه كارشناس ملك واقع در بيرجند- خيابان حكيم نزارى 
نبش حكيم نزارى 8 كه ميزان عرصه 24/91 مترمربع و همكف تجارى به متراژ 24/91 
مترمربع و اعيان خشت و گل گنبدى و داراى اشتراك برق كه ارزش شش دانگ عرصه 
ارزيابى  ريال   1/893/000/000 مبلغ  به  فرهنگى  ميراث  محدوده  به  توجه  با  اعيان  و 
شده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/2/23 از ساعت 10 الى 11 
صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده 
شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك 
باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد  ماه نسبت به پرداخت 
مى  تمايل  صورت  در  متقاضيان  شد.  خواهد  تجديد  مزايده  و  ضبط  دولت  نفع  به  اوليه 
 توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود 

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى - مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران
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با شروع سال نو چهره شهر با حضور المان هاى ويژه نوروزى دگرگون شد. از ميان آثار ارائه شده در نوروز 94  «باغ مينياتورى ايرانى» كه توسط سازمان پارك ها و فضاى 
 سبز شهردارى بيرجند اجرا شد، مورد توجه خاص شهروندان قرار گرفت. اين طرح كه برگرفته از فضاى باغ هاى ايرانى است و در ابعاد كوچك اجرا شد، خاطرات فضاى دلنشين 

خانه هاى قديمى را در اذهان عمومى زنده كرد. شايد بتوان گفت ايجاد حس نزديكى مردم با طبيعت اين طرح، عامل اصلى استقبال مردمى از آن بوده است. 

3استقبال مردمى از طرح باغ مينياتورى در بيرجند
پيام شما

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

بيرجند در نگاه يك دانشجو

با  بشناسند،  صفرچهارش  با  همه  شايد  را  بيرجند 
دانشجو  نگاه يك  در  اما  بيرجند  تراشيده.  كله هاى 
يعنى كاج هاى سر به فلك كشيده و كهنسال يعنى 
شيب تند پياده روها، خيابان هاى تميز و خلوت، يعنى 
هجوم  گل،  هاى  باران  شايد  ترافيك.  بى   ترافيك 
ملخ ها به شهر و يا حتى طوفان هاى گرد و خاك 
 برايت يك تجربه تازه باشد كه خاص اين طرف هاست.
آفتاب  و  زمستان  وحشتناك  سوز  مثل  درست 

تبخيركننده تابستانش.
بيرجند در معلم و مدرس يعنى دوردور المبورگينى، 
حتى  كه  هايى  ماشين  يا  و  جنسيس  و  هيونداكوپه 
ده  محمدحسين  يعنى  نيستى،  بلد  هم  را  شان  اسم 
ساله دعافروش بازار امام كه يك خواهر كوچكتر دارد 
و هفته پيش پدرش فوت كرده و اين هفته پدرش از 
داربست افتاده و شايد هفته بعد با اسيد سوخته است 
و جمعيت هاى خيريه كه همه مى دانند كم اند براى 

كشيدن بار محمدحسين ها.
يك  كه  است  هايى  مكان  اولين  جز  قلعه  احتماًال 
هاى  پله  راه  كند.  مى  بازديد  آن  از  بيرجندى  غير 
كه  مانند  حجره  هاى  اتاقك  سرپوشيده،  و  باريك 
كشك بادمجان مخصوص بيرجندى سرو مى كنند 
و بوى دوسيب. اطراف قلعه بافت قديم بيرجند قرار 
دارد جايى كه به ندرت دانشجو و غيربيرجندى ديده 
مى شود. پر از چهره هاى ساده و بى رياى بيرجندى 
و  سخنان  در  غيرتشان  و  ريشه  و  رگ  كه  اصيل 
توانى در  را مى  و يكرنگى  پيداست. صفا  رفتارشان 
ديوارهاى كاهگلى  پود  و  تار  در  و  گنبدهايشان  زير 
خانه هايشان بيابى و در سراشيب كوچه هاى باريك 
شان به دنبال مهربانى از اين طرف جوى به سمت 
هاو  شاپ  كافى  بازارها،  عوض  در  بپرى.  آن  ديگر 
و گاهى سرباز كه  دانشجو  از  است  پر  فودها  فست 
مايه رونق اقتصاد بيرجند هستند. فروشنده هايى كه 
غروب  كنند.  مى  چرب  را  شان  سبيل  خوب  انصافًا 
بيرجند يعنى تماشاى آبنماى موزيكال پارك توحيد 
با صداى موزيك هنزفرى يا شايد تماشاى هياهوى 
رتيل ها و عنكبوت ها توى تنها شهربازى بيرجند. 
آخر هفته يعنى بوى جوجه بخت برگشته توى بنددره 
 يا كوه هاى باقران. با تمام حس غربت و دلتنگى هاى

يك دانشجو، اينجا مردمى دارد مهمان نواز كه لهجه 
شان به شيرينى روزهايى است كه برايت مى آفرينند. 
دل  كه  شود  مى  ها  خاطره  از  شهرى  برايت  اينجا 
كندن از آن مثل جدا شدن از شهر مادرى ات است.

بيرجند شهرى است كه مردمش دانشجو و سرباز را 
خوب مى فهمند. 

 دانشجوى دانشگاه فرهنگيان- سميه جعفرى

از قلم شما

تابلو  نصب  براى  شهردارى  اقدام  سالم  با 
راهنما در شهر قابل تحسين است اما دو تا 
ايراد داره اولش تعداد تابلوها كم است و چهار راه 
بعدى نمى دونى كجا بايد برى دوم اينكه حداقل 
ديده بشه تابلو چهار راه غفارى تحت هيچ شرايطى 
ديده نميشه آخه تابلو را پشت درخت نصب كردند. 

لطفًا درستش كنيد.
915...496
 سالم آوا. لطفاً از مسئولين مربوط به خانه هاى

مصالح  به  نسبت  دارم  تقاضا  آباد  شوكت 
ساختمانى رها شده و بازمانده از كيسه هاى 

گچ و... در طبيعت فكرى بردارند. باتشكر
915...953

دوم  الين  داريم  تقاضا  شهردارى  مسئولين  از 
را  ادارى  سايت  محبت  بلوار  و  مهر  بلوار 
اين  در  پارك  احداث  به  نسبت  و  كنند  آسفالت 

منطقه اقدام نمايند.
510...939
راهور  مأموران  بوديد  كرده  چاپ  روزنامه  در  آوا 
بدون   89/12/24 9مصوب  ماده  طبق 
مشاهده تخلف حق متوقف كردن وسايل نقليه 
و مطالبه مدارك را ندارند. اگر اين قضيه درست 

است پس چرا بدون دليل جلوى ما را مىگيرند؟
617...938

* آرين منش
و  آمده  هم  گرد  خيابان  عرض  در  زيادى  جمعيت 
گاه  بين  اين  در  رسد.  مى  گوش  به  هياهو  و  صدا 
را  بدل مى شود.  جمعيت  و  رد  ركيك هم   حرف هاى 
مى شكافيم و سر صحنه حاضر مى شويم.....؟ گويا دعوا 
بر سر مسافر است! راننده تاكسى مسافر نگون بخت را 
به سمت خودروى خود مى كشد، راننده شخصى اصرار 
دارد مسافر در خودروى وى بنشيند و در اين ميان مسافر 
شود، مى  كشيده  سو  آن  و  سو  اين  به  گيج  و   سردرگم 
 گويا در ابتدا مسافر براى طى مسافت، يكى از تاكسى هاى
برون شهرى را انتخاب كرده  و دست بر قضا همان موقع 
يكى از خودروهاى عبورى آن مسير جلوى مسافر ترمز 
زده و او را سوار مى كند و اين مى شود آغاز دعوايى پر 

هياهو و كشمكشى پر جر و بحث ...
اجازه  ندارى چه كسى  تو حق مسافر زدن  دزد مسافر! 
سوار كردن مسافر و دزديدن مسافر يك تاكسى را به تو 
داده .... در اين ميان راننده خودروى شخصى عصبانى و 
هم  با  راننده  دو  حاال  دهد.  مى  از دست  را  خود  كنترل 
دست به يقه مى شوند و مسافر براى اينكه آبى بر آتش 
بريزد سعى مى كند با مداخله دعوا را خاتمه دهد كه مورد 
ضرب و شتم طرفين دعوا قرار مى گيرد و ... از اين قبيل 
رانندگان  بين  مسافران  بر سر  روزمره  هاى  بحث  و  جر 
خودروهاى  رانندگان  با  شهرى  برون  هاى  تاكسى 

شخصى، در طول روز كم نيستند. 
در مسير خروجى شهر واقع در ميدان آزادى تعداد زيادى 
 خودروى برون شهرى پارك شده اند، بنا به گفته راننده ها،
تاكسى هايى كه در آنجا حضور دارند بنا به زمان حضورشان 
آنجا، نوبت گرفته و طبق نوبت مسافرگيرى كرده و  در 
به سمت مقصد حركت مى كنند... اما در اين ميان يكى 
از تاكسى ها بنا به هر دليلى به يك مسافر بسنده كرده 
و حركت مى كند و بسيارى از اين ماشين ها نيز تا سوار 
شدن آخرين مسافر، منتظر مانده و پس از آنكه ظرفيت 
آنان تكميل شد راه مى افتند. يكى از مسافران كه قصد 
 خروج از شهر را دارد، كمى جلوتر از صف تاكسى هاى
زرد برون شهرى ايستاده و براى هر خودرويى كه از مسير 

خيابان عبور مى كند، دست تكان مى دهد.
  

يك ساعت هم، برايم حكم يك روز را دارد

اين  از  چرا  اينكه  بر  مبنى  آوا  سؤال  جواب   در 
استفاده نمى كند، مى گويد:  برون شهرى  تاكسى هاى 
دانشجو هستم و االن كه نزديك غروب است مى خواهم 
است  استان  روستاهاى  از  يكى  كه  ام  زندگى  محل  به 
برگردم و فردا عصر هم براى حضور در كالس بايد در 
دانشگاه حاضر باشم. اگر قرار باشد اين فاصله كم زمانى 
را هم يك تا دو ساعت منتظر پر شدن ظرفيت تاكسى  
ندارد و يك ساعت هم   برايم صرفى  بمانم، ديگر رفتن 

برايم حكم يك روز را دارد.

اگر بخواهم منتظرتكميل ظرفيت تاكسى باشم 
شايد بيشتر از 2 ساعت هم معطل شوم..

شهروند ديگرى كه بسيار عجله دارد نيز منتظر خودروى 
عبورى است او نيز در گفتگو با آوا مى گويد: براى تحويل 
مداركم به بانك در ساعتى مشخص قبل از تعطيلى بانك، 
اينكه اكثر تاكسى ها با توجه به  ارائه دهم،  آنها را   بايد 
منتظر پر شدن توسط مسافرهاى ديگر مى مانند زمانم 
از خودروهاى  استفاده  با  فاصله  اين  در  و  رفته  از دست 
عبورى مى توانم به روستاى مقصد رفته و برگردم اين در 
حالى است كه اگر بخواهم منتظر مسافر باشم شايد بيشتر 

از 2 ساعت هم معطل شوم...

اگر قرار باشد مسافر مدت 2 ساعت يا بيشتر 
منتظر پر شدن تاكسى بماند كه از تاكسى 

استفاده نمى كند و با حداقل هزينه و استفاده 
از مينى بوس هاى روستا به آنجا مى رود

يا  باشد مسافر مدت 2 ساعت  قرار  اگر  گويد:  وى مى 
بيشتر منتظر پر شدن تاكسى بماند كه از تاكسى استفاده 
نمى كند و با حداقل هزينه و استفاده از مينى بوس هاى 

روستا به آنجا مى رود...
چند متر آن طرف تر دو خانم جوان در فضاى سبز كنار 
خيابان نشسته اند، در گفتگو با آوا مى گويند: مدت يك 
ساعت و اندى است كه منتظر حركت تاكسى اند. يكى از 
آنها مى گويد: االن نزديك غروب است و در اين ساعات 
فكر  اگر  است،  خطرناك  كمى  ها  خانم  براى  تردد  روز 
مى كردم اينقدر معطل مى شوم و زمانم به هدر مى رود 
حداقل يكى از كتاب هايم را براى مطالعه با خود آورده و 

از اين زمان استفاده بهترى مى كردم.
برون  هاى  تاكسى  از  استفاده  دليل  ادامه   در  رزاقى 
تبع  به  و  بيشتر  باالتر، سرعت  امنيت  را ضريب  شهرى 
وجودى  با  گويد:  مى  و  دانسته  مسافر  بيشتر  راحتى  آن 
كه يك دستگاه مينى بوس هر روز صبح زود ساعت 6 از 

روستا به مركز استان آمده و بعد ازظهر ساعت 2 به سمت 
روستا بازمى گردد، مى گويد: بسيارى اوقات بنا به برنامه 

كالسى به اين ماشين ها نمى رسم.
نيز  ديگر  جوان  خانم  زهى  هاشم  گفتگو  اين  حين   در 
مى گويد: متأسفانه خودروهاى عمومى و مينى بوس ها يا 
 اتوبوس هايى كه براى تردد در روستاها استفاده مى شوند
اكثراً فرسوده اند و نه تنها شكل و ظاهر مناسبى ندارند 
بسيارى مواقع خرابند و تعمير آن چند روز يا يك هفته 
طول مى كشد و در اين مدت چه كسى پاسخگوى نياز 
اهالى در بحث حمل و نقل است... وى همچنين با اشاره 
به وجود برخى مسافت هاى طوالنى و گاه خاكى بودن 
باال  باعث  موضوع  اين  گويد:  مى  روستاها  برخى  جاده 
بودن هزينه هاى تاكسى هاى برون شهرى مى شود به 
طورى كه در مسافت هاى دور يا روستاهايى كه بخشى از 
راه آنها خاكى است اكثر تاكسى ها تنها در صورت كرايه 

هاى دربستى اقدام به تردد مى كنند...
چرا  گويد:  مى  موجود  وضع  از  مندى  گاليه  با  وى 

شهردارى يا پايانه فكرى به حال مسافرانى كه مجبورند 
زمان زيادى را در اينجا باشند، نمى كند؟!

مرد ميانسال ديگرى نيز با گاليه مندى از معطلى زياد 
استان  شهرى  برون  نقل  و  حمل  ناوگان  از  استفاده   در 
و  مسافر   3 وجود  با  تاكسى  راننده هاى  اكثر  گويد:  مى 
اصرار زياد مسافران اقدام به حركت نكرده و تا ظرفيت 4 

يا 5 نفر نيز مسافران را معطل مى كنند...
به خاطر  از مواقع  بسيارى  اضافه مى كند: من در  وى 
كنار  در  زياد  معطلى  از  دورى  و  بيشتر  عمل  سرعت 
بر  را  شخصى  و  عبورى  خودروهاى  از  استفاده  خيابان، 
آنها  از  و  داده  ترجيح  شهرى  برون  و  زرد  هاى  تاكسى 
براى تردد استفاده مى نمايم. وى مى گويد: در بسيارى از 
مواقع هزينه هاى تردد با خودروهاى شخصى به مراتب 

نسبت به تاكسى ها كمتر است.

مشكالت از نگاه رانندگان تاكسى برون شهرى

جوادى، يكى از راننده هاى تاكسى برون شهرى است 
 15 دارد  خاصى  آرامش  همكارانش  ديگر  بر خالف  كه 
خط  در  كه  است  سال   8 و  است  راننده  كه  است  سال 
كند. وى عمده  كار مى  برون شهرى  زرد  تاكسى هاى 

مشكل راننده هاى برون شهرى را كمبود سوخت بنزين 
عنوان و مى گويد: اخيراً سهميه بنزين ما از 900 ليتر در 
ماه به 750 ليتر و براى خودروهاى دوگانه سوز از 600 
ليتر به 500 ليتر كاهش يافته كه اين مسئله به دغدغه 

بزرگ براى رانندگان تبديل شده است.
جوادى به هزينه هاى باالى كارت هوشمند دفترچه ثبت 
اشاره كرده و مى گويد: متأسفانه  ساعت كارت سالمت 
باعث  عرصه  اين  در   رانندگان  درست  ساماندهى  عدم 
به  گويد:  مى  وى  است.  شده  بسيارى  مشكالت  بروز 
به  گيرى  نوبت  براى  صبح   4/5 ساعت  از  معمول  طور 
اين  مكان مراجعه مى كنم و به دليل نبود مسافر كه خود 
ناشى از عدم ساماندهى مطلوب در جهت جذب مسافر است تا 

نزديك غروب به انتظار مسافر مى نشينم.

مسئوالن در پاسخ به تقاضاى ساماندهى 
مركز ترمينال براى تاكسى هاى برون شهرى 

فقط قول داده و عمل نمى كنند..

موقع  تا  زود  صبح  از  كه  مطلب  اين  يادآورى  با  وى 
حركت جايش روى نيمكتى آهنى در كنار خيابان است 
سرپناهى  و  مأمن  نبود  به  رانندگان  مشكالت  ديگر  از 
مى  و  كرده  اشاره  روز  ساعات  طى  در  استراحت  براى 
كنار  را  گرم  روزهاى  كه  مسئوالنى  متأسفانه  گويد: 
گذرانند مى  بخارى  كنار  را  زمستان  سرماى  در  و   كولر 
يا  يخبندان  و  سرد  روزهاى  در  را  رانندگان  حال 
سپرى  آفتاب  مقابل  در  كه  تابستان  داغ   روزهاى 
به  پاسخ  در  مسئوالن  و  كنند  نمى  درك  را  شود  مى 
هاى  تاكسى  براى  ترمينال  مركز  ساماندهى  تقاضاى 
برون شهرى فقط قول داده و عمل نمى كنند... راست 
گفته اند كه  «درنيابد حال پخته هيچ خام / پس سخن 

كوتاه بايد والسالم» 

هر روز دعوا براى جذب مسافر

راننده ديگرى رشته كالم را به دست مى گيرد و در حالى 
كه دستان پر از زخم خود را به ما نشان مى دهد،  مى گويد: 
روزى نيست كه در اينجا براى جذب مسافر دعوا نشود ... وى 
راننده تاكسى برون شهرى است  و به گفته خودش هر روزه 

شاهد دعواهاى بين رانندگان خودروهاى شخصى وتاكسى 
هاى برون شهرى است كه نگاه ويژه و خاص مسئوالن 
براى ساماندهى اين مشكل را مى طلبد و تاكسيرانى و نيروى 

انتظامى بايد نظارت بيشترى داشته باشند.

كاهش سرعت مزيد بر علت شده
 و مسافران را فرارى مى دهد 

  
سرعت  كاهش  به  رانندگان  مشكالت  ديگر  از  وى 
گويد:  مى  و  كند  مى  اشاره  استان  در  اى  جاده   مجاز 
كيلومتر  اى110  جاده  مجاز  سرعت  كشور  درسرتاسر 
اين مقدار به 85 تا 95 كيلومتر  است در استان ما اخيراً 
كاهش پيدا كرد كه اين امر باعث استقبال نكردن مسافر 

از تاكسى ها شده است. 
خصوص  در  ديگر  مشكالت  به  اشاره  با  ادامه  در  وى 
مسافران  و  رانندگان  به  ساماندهى  براى  ترمينال  نبود 
گويد: تكميل ظرفيت مى  براى  بسيار  زمان   و هدررفت 

كاهش سرعت هم مزيد بر علت شده و  اخيراً  متأسفانه 
مسافران را فرارى مى دهد. وى مى گويد: وقتى سرعت 
باشد و هزينه هاى تردد  اتوبوس  ماننده سرعت  تاكسى 
از  استفاده  به  مسافران  ترجيحًا  است  كمتر  اتوبوس  با 

اتوبوس ها روى مى آورند...

خودروهاى شخصى امانمان را بريده اند

يكى ديگر از رانندگان با گاليه از كثرت وجود خودروهاى 
 شخصى در مسيرهاى مختلف مى گويد: با وجود درگيرى هاى
و  شخصى  خودروهاى  حضور  شاهد  همواره  روزه  هر 

مسافركشى آنها هستيم و ديگر امانمان را بريده اند.
وى ادامه مى دهد: نظارتى بر اين امر نيست و هركس 
روى  مسافركشى  به سمت  شود  مى  نااميد  كه  هرجا   از 
شخصى  خودروهاى  رانندگان  بسيارياز  و  آورد  مى 

كارمندان بازنشسته ارتش، فرهنگى، و ... هستند.
هاى  تاكسى  رانندگان  كه  مطلب  اين  به  اشاره  با  وى 
برون شهرى به صورت ويژه دراين خط كار كرده و شغل 
اصلى شان مسافركشى است، مى گويد: وجود رانندگان 
گذران  و  درآمد  دوم  شغل  عنوان  به  خط  اين  در  ديگر 

زندگى ما را به شدت تحت تأثير قرار داده اند.

با هزينه هاى باالى زندگى
 مجبور به مسافر كشى شده ام

رانندگان  از  برخى  هاى  صحبت  گفتگو  بين  اين  در   
 خودروهاى عبورى نيز شنيدنى است: يكى از اين راننده ها
قالى  نخ  فروشنده  عنوان  به  گويد: 30 سال گذشته  مى 
 مشغول به كار بوده و بعد از ركود بازار فرش، و هزينه هاى

باالى زندگى مجبور به مسافركشى شده است.
از مواقع رانندگان تاكسى هاى  وى مى گويد: بسيارى 

اينكه  به  توجه  با  و  شده  مسافر  معطلى  باعث   زرد 
براى حركت بايد ظرفيت آنها كامل شود زمان زيادى از 

مسافر هدر مى رود. 
باالى  نرخ  موارد  اين  بر  عالوه  دهد:  مى  ادامه  وى 
سمت  به  مسافران  رويكرد  باعث  زرد  هاى  تاكسى 
بنا  كه  است  حالى  در  اين  است  شخصى  خودروهاى 
تر پايين  بسيار  قيمت  با  خودروهاى شخصى  شرايط   به 

تنها مختص  اين مشكل  نمايند.  مى  جابجا  را  مسافران 
مسير  هاى  راننده  و  مسافران  و  نبوده  آزادى  ميدان 
نهبندان در چهار راه غفارى نيز با اين مشكالت به صورت 

حادتر روبرو هستند.
يكى از مسافران در گفتگو با آوا مى گويد: با وجود استقبال 
هاى تاكسى  متأسفانه  شهر  هاى  ورودى  در   مسافران 
 برون شهرى در اين مكان از حداقل خدمات بى بهره اند

نور  از  محافظت  براى  بانى  سايه  حتى  كه  اى  گونه  به 
خورشيد در اينجا تعبيه نشده است.

تاكسى هاى برون شهرى لزوماً جهت 
استفاده از شرايط بهتر بايد به ترمينال ها 

مراجعه كرده و در آنجا مستقر شوند

هاى  پايانه  و  نقل  و  حمل  كل  اداره  معاونت  توضيح 
خراسان جنوبى در اين خصوص بسيار مختصر است.

 حسينى در خصوص رفع مشكالت رانندگان تاكسى هاى
برون شهرى مى گويد: سامان دهى در ترمينال ها بسيار 
براى  لزومًا  شهرى  برون  هاى  تاكسى  و  است  مطلوب 
استفاده از شرايط بهتر بايد به ترمينال ها مراجعه كرده و 

در آنجا مستقر شوند. 
وى حل مشكل رانندگان تاكسى هاى برون شهرى را 
به شهردارى محول كرد و ساماندهى در مكان فعلى را 

وظيفه شهردارى دانست.

انتظار، دعوا و ديگر هيچ ...
رانندگان تاكسى هاى  برون شهرى در ميدان آزادى بيرجند

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

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

 آگهى تغييرات شركت گدار سفيد بيرجند «سهامى خاص» 
به شماره ثبت 948 و شناسه ملى 10360026857 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 93/9/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقاى ابوالفضل دانشور به شماره ملى 2410098029 به سمت رئيس هيئت مديره ، آقاى سعيد 
دانشور به شماره ملى 2411401329 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى محمد على بوشادى 
به شماره ملى 0652418554 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- 
آقاى محمد على بوشادى به شماره ملى 0652418554 به عنوان مديرعامل شركت براى مدت دو 
سال انتخاب گرديد و كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى آقاى 
محمد على بوشادى (مديرعامل) و آقاى ابوالفضل دانشور (رئيس هيئت مديره) و مهر شركت معتبر 
 است و كليه اوراق عادى با امضاى آقاى محمد على بوشادى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر است.

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

 آگهى تغييرات شركت گدار سفيد بيرجند «سهامى خاص»
 به شماره ثبت 948 و شناسه ملى 10360026857 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 93/9/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقايان محمد على بوشادى به شماره ملى 0652418554 ، سعيد دانشور به شماره ملى 

2411401329 و ابوالفضل دانشور به شماره ملى 2410098029 به عنوان اعضاى اصلى 
هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.

2- آقاى مهدى كاظمى به شماره ملى 3621555234 به عنوان بازرس اصلى و آقاى محمد 
حسن صفايى به شماره ملى 0652647723 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال 

مالى انتخاب گرديدند.
3- روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت انتخاب شد.

4- ترازنامه و صورت هاى مالى شركت از سال 1384 تا سال 1392 به تصويب مجمع رسيد.
اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان جنوبى
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

 آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه 
صنف فروشندگان لوازم التحرير و كتاب فروشان

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان 
عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند دعوت 
مى شود براى مدت 10 روز از تاريخ 94/2/1 با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت 
 اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان صنعت، معدن و تجارت

 (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبان:
 تابعيت جمهورى اسالمى ايران  - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران

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

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

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

 عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى (2 برگ)  - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى
 گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى - گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر

 داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 
 رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

 ساب انواع سنگ هاى 
مرمر گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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دانستنى ها

ذره بين

ريحانه دخترك خردسال دوستش بود كه عالقه بسيار او به نجوم و ستاره شناسى و ارادتى 
كه به اين دانشمند داشت، سبب شد تا وى به آموزش دادن به او بپردازد و از آن پس به او ابو ريحان يعنى پدر ريحانه گفته شد
 و چون در خارج از شهر خوارزم زندگى مى كرد لقب بيرونى به او داده شد.

لقب ابوريحان بيرونى از كجا آمده است؟ 

ميزان دريافتى معلمان در چند كشور مختلف

پيدا  اهميت  مردم  از  بسيارى  براى  امروزه تحصيالت 
كرده است و سطح علمى اكثر كشورها رشد چشم گيرى 
را در سال هاى گذشته داشته است. افزايش سطح علمى 
شهروندان شدن  تحصيل كرده  و  كشور  يك   مردم 
از  برخى  دارد.  مثبتى  تاثيرات  كشور  آن  اقتصاد  بر 
كشورها امكانات و منابع بهتر و بيشترى را براى آموزش 
شهروندان خود فراهم كرده اند و بدين طريق مى توانند 
عده بيشترى از مردم را به تحصيل علم تشويق كنند. 
در اين گزارش براساس گروه بندى هزينه ها و مخارج 
عضو  كشورهاى  در  دانشجو  و  دانش آموز  هر  براى 
انجام  رتبه بندى  توسعه  و  اقتصادى  سازمان همكارى 
براى  را  هزينه  بيشترين  كه  كشورهايى  و  شده است 
دانش آموزان خود صرف مى كنند، معرفى شده اند. قابل 
ذكر است كه هرچند برخى از اين كشورها آموزش عالى 
رايگان را براى دانشجويان نيز فراهم كرده اند . اين مقدار 
نشان دهنده هزينه هاى متوسط آموزش ابتدايى، متوسطه 

و غيرعالى در يك كشور مى باشد.
* لوكزامبورگ19049 دالر براى هر دانش آموز

با توجه به هزينه زيادى كه اين كشور براى دانش آموزان 
باالترين  كه  نيست  تعجب  جاى  مى كند،  خرج  خود 

دستمزد شروع كار براى معلمان را نيز داشته باشد. 
معلمان بى تجربه كه كار خود را از مدرسه ابتدايى اين 
كشور آغاز مى كنند، مى توانند انتظار 64042 دالر در سال 
را داشته باشند.  اين مبلغ معادل 217 ميليون تومان در 
سال و 18 ميليون و 405 هزار و 233  تومان در ماه 
براى تازه كارها و براى معلملن با سابقه ده سال كار 
معادل 272 ميليون تومان در سال و بيش از 22 ميليون 

تومان در ماه مى باشد.
 سوئيس 13510 دالر براى هر دانش آموز

دنيا  معلمان  خوش شانس ترين  جزو  سوئيس  معلمان 
هستند، چرا كه اينكه اين كشور سومين حقوق باال را 
در جهان به معلمان خود اهدا مى كند. معلمان اين كشور 
مى توانند انتظار 47329 دالر را براى شروع كار داشته و 
با افزايش سابقه كار خود تا ده سال انتظار 52444 دالر را 
نيز داشته باشند.سوئيس 5.4 درصد از توليدناخالص داخلى 
خود را براى تحصيالت شهروندان دانش آموز خود هزينه 
مى كند. متوسط سال هاى درس خواندن دانش آموزان اين 

كشور 16 سال مى باشد.
* نروژ 13066دالر براى هر دانش آموز

براساس گزارشات اعالم شده نرخ باسوادى در نروژ 100 
درصد مى باشد. نروژ از نظر بين المللى براى آموزش و 
پرورش خود تحسين شده است اما اين تشويق به راحتى 

و با هزينه كم نيز حاصل نشده است.
 اين كشور 7.3 درصد از توليد داخلى را براى تحصيالت 
درآمد  انتظار  مى توانند  تازه كار  مى كند.معلمان  هزينه 
33349 دالر در سال را براى شروع كار خود داشته باشند، 
دستمزد ها  و  حقوق  باالترين  از  يكى  رقم  اين   كه 

در جهان است.

انسان چه سالى بر زمين غلبه كرد؟

تاثيرات  مقايسه  به  سيستماتيك  بطور  محققان 
سال  هزار  در 50  انسان  فعاليت  اصلى  محيطى 
گذشته بر اساس پيش نيازهاى رسمى پرداختند. 
تنها دو تاريخ با اين معيارها همخوانى داشت: يكى 
براى  زمان  آن  در  كه  بود   1610 سال  آن ها  از 
نخستين بار برخورد جهان هاى جديد و قديم در 
سراسر جهان حس شد. تاريخ دوم، سال 1964 
بود كه با پيامدهاى آزمايش سالحهاى هسته اى 

مرتبط بود.
كانديداى   عنوان  به  را   1610 سال  دانشمندان، 
قويتر انتخاب كردند. به گفته آن ها، ورود اروپايى ها 
به آمريكا در سال 1492 و تجارت جهانى متعاقب 
آن باعث انتقال گونه ها به قاره ها و اقيانوس هاى 
زمين  در  حيات  مجدد  تنظيم  كه  شد   جديد 

را به دنبال داشت. 
از  اقيانوسى  متقابل  مكرر  و  سريع  تبادل  اين 
است.  بوده  بى سابقه  زمين  تاريخ  در  گونه ها 
محققان همچنين يك ميخ طاليى را كشف كردند 
كه ممكن است به همان عصر تعلق داشته باشد 
كه طى آن يك شيب متمايز در دى اكسيد كربن 
جوى در سال 1610 رخ داده و در سوابق هسته 

يخى قطب جنوب جذب شد.
ورود  از  مستقيم  نتيجه  عنوان  به  كاهش  اين 

اروپاييان در آمريكا رخ داده بود.
مهاجرت به جهان جديد منجر به مرگ حدود 50 
ميليون نفرد از بوميان شد كه اكثر آن در نتيجه 

آبله در چند دهه اول قرن شانزدهم روى داد.
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و  مؤلف  معلم،  بيرجندى  احمدى  احمد  استاد  شادروان 
نويسنده اى فاضل و متعهد بود كه در محافل و مجامع ادبى 

و دانشگاهى طرفداران بسيارى داشت. 
به  چشم  بيرجند  در  شمسى  هجرى   1301 سال  در  وى 
جهان گشود. پدرش مرحوم حاج مالمحمد دهگى بيرجندى 
از روحانيون نامى عصر خويش بود. پدرش مدرس مدرسه 
شيخ  حاج  مرحوم  شاگردان  از  و  بيرجند  معصوميه  علميه 
ايشان  خارج  درس  در  ها  سال  و  بود  گازارى  باقر  محمد 

شركت كرده بود.
استاد احمدى در 6 سالگى در دبستان تدين كه از مدارس 
مشغول  بود  بيرجند  قديمى  بسيار  مكانى  در  تأسيس  تازه 
اعتقادى  جديد  مدارس  به  استاد  پدر  البته  شد،  تحصيل 
نداشت ولى مرحوم احمدى با انگيزه درونى در كسب علم 
و دانش سعى و تالش بسيار مى كرد؛ به طوريكه در همه 

سال هاى تحصيل شاگرد اول كالس بود.
احمد پس از اتمام مكتب خانه هاى سنتى قديم در 8-7 
سالگى به دبستان تدين رفته، تحصيالت 6 ساله ابتدايى را 
در اين مدرسه و دبستان حكيم نزارى به پايان مى رساند. 
با  خانه  در  مادر  و  پدر  تعليمات  طريق  از  دوران  اين   در 

كتاب هاى مذهبى و معارف اسالمى آشنا مى شود.
وى مى گويد: «دوستى اهل بيت را از مادرم آموختم كه 
هميشه كتاب طريق البكاء را مطالعه مى كرد و بر مظلوميت 
حضرت سيدالشهدا (ع) و ساير ائمه گريه مى كرد به حدى 
كه پدرم او را از افراط در گريه منع مى كرد، شيوه او در من 
بسيار اثر كرد، به همين جهت به سوى مدايح و مناقب اهل 

بيت كشيده شدم و مجذوب محبت آن بزرگوار گرديدم.»

استاد احمدى به شغل معلمى درآمد

استاد احمدى پس از پايان تحصيالت متوسطه و دانشسراى 
مقدماتى درسال 1324 به كسوت معلمى در مى آيد و در 
رشته زبان و ادبيات فرانسه به دانش اندوزى پرداخت، ولى 2 
سال بعد در دانشگاه تهران پذيرفته مى شود و در رشته زبان 
هاى خارجى (فرانسه و انگليسى) ادامه تحصيل مى دهد و 

در سال 1328 موفق به اخذ دانشنامه ليسانس فرانسه شد.
در همين سال ها بود كه او عالوه بر دروس اصلى رشته 
از محضر استادانى  فرانسه، توانست در درس هاى فرعى 
اديب و دانشمند چون دكتر محمد معين، دكتر خانلرى، دكتر 

يحيى مهدوى و عالم ربانى الهى قمشه اى نيز استفاده كند. 
در نتيجه عالقه به ادبيات فارسى در دل و جانش پرورش 
يافت. عالوه بر اين، از محضر پر فيض دانشمند گرانمايه 

فرزان نيز بهره ها برد.

احمد احمدى با مجله يغما «مهمترين 
مجله ادبى آن زمان» همكارى داشت

وى پس از اخذ ليسانس در سال 1328 به عنوان دبير به 
زادگاه خود بيرجند بر مى گردد و در دبيرستان هاى اين شهر 
به تدريس اشتغال مى ورزد و به تدريس زبان فرانسه در 

دبيرستان ها ودانشسراى بيرجند پرداخت، ضمنا با مجله يغما 
«مهمترين مجله ادبى آن زمان» همكارى داشت و مقاالتى 

مفيد از نشريات فرانسه براى آن مجله ترجمه مى كرد.
استاد احمدى از سال 1334 تا سال 1340 رياست دانشسراى 
مقدماتى پسران بيرجند را عهده دار بوده و معلمان زيادى 
را تربيت كرده است و در سال 1340 به مشهد منتقل شد، 
اما دلبستگى به زبان و ادبيات فارسى - كه درونمايه اى از 
فرهنگ اسالمى داشت - بر تخصص در زبان فرانسه غالب 
آمد و مقرر شد به عنوان دبير ادبيات فارسى در دبيرستان 

فيوضات مشغول خدمت گردد.
در سال 1342 در دانشسراى مقدماتى، مركز تربيت معلم 
و دانشسراى راهنمايى تربيت معلم تدريس زبان و ادبيات 
منتقل دانشگاه  به  سپس  گيرد،  مى  عهده  به  را   فارسى 

نيز  و  اسالمى  معارف  و  الهيات  دانشكده  در  و  شود  مى 

و  فرانسه  زبان  دروس  تدريس  به  مشهد  ادبيات  دانشكده 
ادبيات فارسى مشغول مى شود.

آورده  به رشته تحرير در  استاد احمدى مقاالت متعددى   
كه در كتب و مجالت رسمى به چاپ رسيده است از جمله 
آنها «راهنماى كتاب» مجله «سخن» ، «يغما»، «هيرمند» 
مجالت  با  همچنين  است.  پرورش  و  آموزش  نشريات  و 
الهيات  انسانى و نشريه دانشكده  ادبيات و علوم  دانشكده 

مشهد همكارى داشته است.
استاد در سال هاى اول تدريس در دانشسراى مشهد و مركز 
تربيت معلم 2 جلد كتاب نفيس به نام «سيرسخن» را با 
همكارى دكتر حسين رزمجو تأليف كرده است كه سالها به 

صورت كتاب جنبى و حتى درسى در آمده بود. كتابهاى ديگر 
استاد عبارت است از «زندگى و افكار ولترـ  انشا و نويسندگى 
ـ دستور زبان فارسى ـ داناى راز ـ شرح حال اقبال الهورى 
ـ خدا را بشناسيم ـ فروغى كه روشنگر دلهاست ـ امامت و 
رهبرى» ـ و كتاب هاى بسيارى در زمينه مذهبى كه براى 
آموزش دينى جوانان و نوجوانان بسيار مفيد بوده بويژه در 

رژيم سابق كه جاى آنها خالى بود.

نام استاد احمدى سالها زينت بخش
 كتابهاى درسى دبيرستانى بود

استاد احمدى در دوران انقالب اسالمى در تأليف كتاب هاى 
دبيرستانى همكارى چشمگيرى داشته و نام وى به عنوان 
مؤلف زينت بخش كتب دبيرستان هاست. كار تأليف استاد 

از  بعد  از جمله كتاب هاى  ادامه داشته  نيز  انقالب  از  بعد 
مناقب  ـ  علوى  مناقب  كتابهاى  به  توان  انقالب وى مى 

فاطمى ـ مدايح رضوى ـ چهارده اختر تابناك اشاره كرد.
همچنين درباره دانشمند و رياضيدان معروف موالنا عبدالعلى 
بيرجندى جزوه اى حاوى شرح حال به چاپ رسانده و نيز 
با انگيزه معرفى بزرگان قهستان، ديوان محمد بن حسام 
خوسفى را با همكارى محمد تقى سالك چاپ كرده كه مورد 

توجه پژوهشگران و محققان قرار گرفته است.
كتابخانه مسجد  رياست  زيادى  احمدى مدت  احمد  استاد 
گوهرشاد مشهد و مسئوليت فرهنگى مركز پژوهش آستان 

قدس رضوى را به عهده داشت.
موسسه  نام  تحت  فرهنگى  مجموعه   1376 سال  در 
فرهنگى دكتر احمدى بيرجندى در بولوار احمدآباد مشهد  
به مديريت جناب آقاى حبيب ا... صحرانورد با حضور ايشان 
دهنده  تداوم  فرهنگى  زمينه هاى  در  با تالش  كه  افتتاح 
راه استاد بيرجندى گرديده و با برگزارى جلسات متعدد با 
حضور تعدادى از افراد صاحب قلم و عالم خراسان جنوبى 
هاى  فعاليت  انجام  در جهت  وافرى  تالش  مشهد  ساكن 
گوناگون فرهنگى و اجتماعى نموده است كه از آن جمله 
 مى توان به تأسيس صندوق خيريه اى با نام صندوق خيريه

حال  در  كه  كرد  اشاره  مشهد  مقيم  هاى  بيرجندى   
مديريت  به  خاقانى  خيابان  مشهد  پيورزى  بلوار  در  حاضر 
آقاى  جناب  مانند  همشهرى  دلسوزان  از  تعدادى 
 صحرانورد، آقاى بقايى، آقاى خواجوى، مشغول به فعاليت

 مى باشد.استاد احمدى بيرجندى پس از عمرى تالش مفيد 
در زمينه هاى مختلف فرهنگى و علمى در 24 آذر سال 

1377 برابر با 25 شعبان 1419 دار فانى را وداع گفت.

بعضى از تاليفات استاد احمدى

سيدالشهداء  حضرت  مراثى  و  مناقب  خون:  اشك   *
با قرآن آشنا شويم،  امامت و رهبرى، *  (عليه السالم)، * 
* پرتوى از سيماى تابناك على عليه السالم، * پند و عبرت: 
اختر  چهارده   * اخالقى،  و  دينى  تاريخى،  مسائل  شامل 
تابناك: زندگانى چهارده معصوم عليهم السالم، * خداپرستى 
در شعر فارسى، * دانه و پيمانه: شامل داستانهايى از عارفان 
بزرگ، سنايى، عطار، مولوى، سعدى.، * شعر در زندگى، * 

مناقب علوى در شعر فارسى

با نام آوران استان:

احمد احمدى بيرجندى؛ نويسنده و پژوهشگر برجسته ادبيات ايران

عكس و مكث 

سخنرانى 40 سال پيش ظريف در آمريكا

درمانگاه خيريه ولى عصـر (عج) 
وابسته به دارالشفاء فاطمه زهرا (س)   

آماده ارائه خدمات ذيل براى رفاه حال همشهريان محترم
 همه روزه به جز ايام تعطيل 

 در شيفت هاى صبح و بعدازظهر مى باشد: 
 ويزيت پزشكان: عمومى- متخصص داخلى- قلب و عروق- عفونى- اطفال- زنان 
 خدمات پاراكلينيكى: دندانپزشكى- مركز مشاوره ( گروه درمانى ، مشاوره فردى) 

كلينيك سوء مصرف مواد- داروخانه – آزمايشگاه- مامايى
 (مشاوره فردى و گروهى براى بانوان) 

 تزريقات – پانسمان - بخيه – ختنه - آندوسكوپى- اكو- نوار قلب - راديوگرافى دندان 
 نشانى: بيرجند - خيابان جمهورى اسالمى 19- ميدان شهيد سندروس (فرهنگ سابق) 

تلفن: 32227361 - 32227363 - 32227364

بخـار گستـر  مهـر ايرانيـان
نمايندگى  خراسان جنوبى

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

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

32323551 -  09155623575   حسينى تلفن ما را ذخيره نماييد

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

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

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

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

 كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما
 به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى مذهبى  

فعاالن پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش 
خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى شود ما را در اين كار 

خداپسندانه  همراهى نمايند. آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)
 داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)  : 32313472 - 09151631855- 

طاهرى    شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                
                            مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع)
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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

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

09153613243 - شريفى



طراح: نسرين كارى                        

فيزيكدان   - مسير   -1 افقي: 
جايزه  از  سهمي  برنده  و  انگليسي 
ضد  همت-  بلند   -2  1927 نوبل 
ادبانه  بي  تصديق  كلمه  مثبت- 
شده-  خم  الشرائين-  ام   -3
سازمان فضايي 4- بعضيها از چاه 
قالي-  رديف  ندهند-  تشخيص 
زيور- نفع 5-  مرطوب - عصر- 
پرسپوليس  سابق  گلر  ايليچ  نام 
پول  واحد  ارتشي-  درجه   -6
مفتاح-   -7 همه  بنگالدش- 
 تراز- ظاهر بنا 8- دانه به دانه- از 
فرصت  مجال،   - ها  سبزي 
خارپشت  هند-  خرد  پول   -9
پت!-  يار   -10 هوو  استراليايي- 
قصيده  استاد  لشكر-  محل 
پارسي 11- فشردگي  سراي شعر 
عدد  ورزشي-  نصاب  حد  گلو- 
هيزم  ابزار   -12 عرب  شش 
پسوند  خيالي-  آرزوي  شكني- 
نوعي خودرو-  انجير 13-  مولد- 
زيبارو  گوارش-  دستگاه  عضو 
14- همچشمي كردن- كشوري 
ارزش  و  قدر  بي  آفريقا-  قاره  در 

15- بيوتكنولوژي- سعادتمند

شركت  پاكي-   -1 عمودي: 
 -2 جنوبي  كره  سازي  اتومبيل 

ماندني  زبان-  گرفتگي  شبان- 
خرخر  تيره-  رنگ   - بيهوده   -3
اوضاع  باشد  عقرب  در  اگر   -4
حروف  از  يرقان-  است-  آشفته 
آسيايي  كشورى   - انگليسى 
مقابل  كشميري-  شال   -5
خواب-  رگ   -6 گرما  كارفرما- 
مجهول-  عدد   -7 كشاورز  پهلو- 
ورزش  عكاسي-  در  اصطالحي 
اروپايي-  لقب  مردود-   -8 ذهني 
يار   -9 جمعي  ارتباط  وسايل  از 
برجسته  كار  درخشان-  مجنون- 

 -11 پياپي  تاكنون-  آدم-    -10
خودروسواري-  خانمانه-  تعجب 
زين-  نمد   -12 ترازو  پارسنگ 
نبرد - سگرمه  هنوز شاد نشده - 
آسيا  در  كشورى  مركز   -13
- پادشاه ساساني- بي باكي 14- 
كه  خاصيتي  ليورپول-   مهاجم 
اي  نقطه  درهر  آن  گيري  اندازه 
منجر  اييكسان  نتيجه  به  فضا  از 
استان  در  باستاني  شهري  شود- 
بوشهر 15- سمبوليسم- دودكش
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پاسخ جدول 3199

يكشنبه * 30 فروردين 1394 * شماره 3199 

ضرب المثل بيرجندى

* ادم گدا و ايهمه ادا
آدم گدا و اينهمه ادا؟

نوعى گاليه است از آدمى ندار ولى خودخواه، پرمدعا، 
و صاحب رفتارهاى مشابه.

دعوت به رفتار متناسب با شان خود 
يا به قول روان شناسان رفتار بهنجار

* آدمى خو، خور عزيز مكنه، خو خوار
آدمى خود، خودش را عزيز مى كند، 

خودش خود را خوار
عزت با ذلت هر كس به رفتارهاى 

خود او بستگى دارد.

نقش زن در پيشرفت همسر

شوهرانشان  پيشرفت  و  موفقيت  در  زنها  گويند  مى 
نخست  از  اى  مراغه  ساعد  دارند.  بسزايى  نقش 
نايب  كه  بود:زمانى  كرده  نقل  پهلوى  دوران  وزيران 
اين  و  آمدم  زنم  پيش  خوشحالى  با  شدم  كنسول 
وى  رساندم...اما  خانم  سركار  اطالع  به  را  داغ  خبر 
«خاك گفت  و  جنباند  سرى  تمام  اعتنايى  بى   با 

نايب  تو  است؛  كنسول  فالنى  كنند؛  سرت  بر 
كنسولى؟!»گذشت و چندى بعد كنسول شديم و رفتيم 

پيش خانم؛ آن هم با قيافهايى حق به جانب...
باز خانم ما را تحويل نگرفت و گفت «خاك بر سرت 
تو  و  است  خارجه  امور  وزارت  معاون  فالنى  كنند؛ 
خانم  كه  خارجه؛  امور  وزارت  معاون  كنسولى؟!»شديم 
باز گفت «خاك بر سرت؛ فالنى وزير امور خارجه است 
و تو...؟!»شديم وزير امور خارجه گفت «فالنى نخست 

وزير است... خاك بر سرت كنند!!!»
گامهاى  با  بار  اين  و  وزير  نخست  شديم  آنكه  القصه 
مطمئن به خانه رفتم و منتظر بودم كه خانم حسابى يكه 
بخورد و به عذر خواهى بيفتد.تا اين خبر را دادم به من 
نگاهى كرد؛ سرى جنباند و آهى كشيد و گفت: «خاك 

بر سر ملتى كه تو نخست وزيرش باشى 

اوليور: استن... تو به عشق 
در يك نگاه اعتقاد دارى؟

استن : آره خوب حداقل وقت آدمو نميگيره!

فيلم: شواليه سياه

ارتشى! اهتمامت را در سنگرهاى دفاع و امنيت پاس 
مى داريم و استوارى گام هايت را در صيانت از هستى 

وطن، آرزومنديم؛ روزت مبارك!
*********

ارتش، تبلور استقالل و آزادى مردمى است كه آوازه 
غيرت و هم بستگى شان، دروازه هاى پوالدين جهان 

را درنورديده است

در شهرى كه خورشيد را به قيمت شمعى نمى خرند 
،پروانه شدن يعنى تباهى !

دوريت  از  كه  اونقدر  تنگ شده…  برات  دلم  خيلى 
مياد  يادم  قيافت  وقتى  اما  ميگره…  ام   گريه 

خندم ميگيره!!

خبر به آينه مى گيرم از نفس هر دم
به زندگى شده ام بس كه بدگمان بى تو 

صائب تبريزي

اگر كسي احساست را نفهميد مهم نيست، 
فهميدن  بزن،  لبخند  و  باالبگير  را  سرت 

احساس، كار هر كس نيست.

هر كس آن چنان مى ميرد كه زندگى مى كند و هر 
كس آن چنان كه در بيداريست، خواب مى بيند!

دكتر على شريعتى.

يك  انتخاب  هنگام  مشتريان  مى دهد  نشان  تحقيقات 
معيار  از  بيشتر  آن  اجتماعى»  «اعتبار  به  اغلب  رستوران، 
تميزى اهميت مى دهند. مصرف كنندگان به محصوالت و 
خدماتى كه به نظرشان «قابل اطمينان» باشد، كشش بارز و 
وافرى دارند و بررسى ها نشان مى دهد كه آنها براى چنين 
كسب وكارهايى ارزش بيشترى قائل هستند. اما آنها براى 

به دست آوردن تجربه واقعى چه اندازه مشتاق هستند؟
گلن كارول، استاد كسب وكار تحصيالت تكميلى دانشگاه 
رستوران دارى  به صنعت  خود  جديد  تحقيق  در  استنفورد، 
مى پردازد و اين سوال را مطرح مى كند كه آيا مصرف كنندگانى 
كه به دنبال غذاى خوب هستند، عوامل مهم ديگرى مانند 

تميزى را ناديده مى گيرند؟
ايده انجام تحقيق از ماجراى مربوط به رستوران هاى چينى 
دانشگاه  از  لمان  دبليو  كه كارول و هم تيمى هايش ديويد 
در  سوئيس  لوگانو  دانشگاه  از  كواكس  باالز  و  ويرجينيا 
نشات  داشتند،  خاطر  به   1980 سال هاى  از  لس آنجلس 
مى گيرد. در اين رستوران ها به طور معمول اردك ها را در انبار 
در دماى معمول به مدت طوالنى از گردن آويزان مى كردند. 
در آن زمان نام اين رستوران ها به دليل نقض اصول ايمنى و 
بهداشت كاليفرنيا بسيار شنيده مى شد، اما بسيارى از مشتريان 
با وجود اقدامات صورت گرفته از سوى مقامات به منظور حفظ 
سالمت آنها به شدت به اين سركوبى اعتراض كردند. به گفته 
كارول واكنش مصرف كنندگان ريشه در اين ادعا داشت كه 

اين روش پخت و پز و نگهدارى اردك ها بيش از چهار هزار 
سال است كه به كار مى رود  و در طول اين مدت طرفداران 
زيادى به دست آورده است. اين موضوع حاكى از آن است كه 
نقض هنجارهاى استداللى مانند نقض كد بهداشت مورد 
تاييد ممكن است اشكالى نداشته باشد يا حتى به كرات مورد 

حمايت مشتريان قرار بگيرد.
چگونگى شكل گيرى عقايد مشتريان

كه  دريافتند  همكارانش  و  كارول  گذشته،  تحقيقات  در 
آنها  نظر  به  كه  رستوران هايى  به  اغلب  مصرف كنندگان 
معتبرند امتياز بيشترى مى دهند. اين بار محققان به دنبال 
كسب اطالعات بيشتر در مورد چگونگى شكل گيرى نظرات 

مصرف كنندگان بودند.
از نظر  قضاوت درباره اعتبار يك رستوران بسى سخت تر 
دادن درباره يك انگشتر الماس يا يك اثر هنرى است. با 
در نظر گرفتن اين موضوع مى توان گفت كه «مساله در واقع 
اصل بودن چيزى است كه به شدت بر ارزش موضوع اثر 
مى گذارد. به عنوان مثال، به گفته كارول، ارزش يك نسخه 
كپى از نقاشى پيكاسو بسيار كمتر از ارزش نسخه اصلى آن 
است». «اما تنها از ديدگاه بيننده مى توان پى برد كه آيا يك 

رستوران چينى يا تايلندى داراى اعتبار است يا نه».
در تحقيق اخير، كارول و همكارانش فرض را بر اين گذاشتند 
كه مصرف كنندگان يكى از دو اصل اجتماعى را هنگام نظر 
دادن درباره يك رستوران به كار مى برند. يكى از آن اصول، 

علم و استداللى است كه به عنوان اصل ضرورى شناخته 
مى شود. ديگرى اصل تفسيرى نام دارد و وابسته به موقعيت 
است. در مورد رستوران ها، اصل ضرورى مطابق با قوانين 
يا  اگرها  به  بيشتر  تفسيرى  اصل  است.  محلى  بهداشت 
فرهنگى  هنجارهاى  با  رستوران  يك  سازگارى  چگونگى 

مى پردازد كه باعث «معتبر شدن» آن مى شود.
اگر رستورانى اعتبار كافى را داشته باشد، نقض هنجارهاى 
اشكالى  است  ممكن  بهداشت  آيين نامه  مانند  استداللى 
نداشته باشد و يا حتى به كرات مورد تاييد قرار بگيرد. در مورد 
رستوران هاى چينى، 2 اصل اجتماعى تميزى و اعتبار با هم 
مغايرت دارند. كارول و همكارانش به اين فكر افتادند كه اين 
موضوع تا چه اندازه مى تواند صحت داشته باشد و اينكه كدام 
اصل، تميزى يا اعتبار بر عقايد مشتريان تاثير مى گذارد. بدين 
منظور آنها نظرات ثبت شده مشتريان رستوران هاى ايالت 
لس آنجلس در سايت نشريه عمومى مربوط به رستوران ها 
و همچنين داده هاى كنترل بهداشت رستوران هاى موجود 
به منظور  دادند.  قرار  بررسى  مورد  را  بهداشت  وزارت  در 
دستيابى به ميزان ارزشيابى مشتريان از رستوران ها، محققان 
تعداد ستاره هاى منظور شده براى يك رستوران توسط هر 
معيار  براى  دادند.  قرار  خود  بررسى  را مالك  بازديدكننده 
نظافت، محققان به بررسى آخرين رتبه بهداشت (سالمت) 
اخذ شده رستوران ها از سوى وزارت بهداشت پرداختند و از 
طريق تجزيه و تحليل متن براى هر بازبينى يك امتياز براى 

معيار بهداشت منظور كردند. براى ارزيابى ميزان اعتبار نيز از 
روش مشابه استفاده كردند و با بررسى كليدواژه هاى مربوط 
به اعتبار و عدم اعتبار براى هر بازبينى يك امتياز براى معيار 
درجه  تاثير  كارول «سپس  گفته  به  گرفتند.  درنظر  اعتبار 
تميزى و امتياز معيار اعتبار بر ميزان ارزش گذارى مشتريان 

درباره هر رستوران با هم مقايسه شد».
معيار اعتبار بر نظافت غلبه مى كند

آنها دريافتند كه اعتبار يا همان اصل اجتماعى تفسير، مستعد 
يا همان اصل ضرورى  اهميت نظافت و  بر  پيشى جستن 
است. اگرچه مشتريان نظرات منفى درباره رستوران هاى با 
درجه بهداشت پايين داشتند، هنگامى كه رستوران از اعتبار 
بااليى برخوردار بود، مشتريان درجه پايين بودنشان به لحاظ 
پايان مى توان گفت كه  ناديده مى گرفتند. در  بهداشتى را 
به  مشتريان  نظر  در  معتبر  اما  غيربهداشتى  رستوران هاى 
لحاظ ارزش گذارى عمدتا با رستوران هاى بهداشتى مشابه 
خود برابرى مى كردند. با اين وجود، رستوران هايى كه به لحاظ 
درجه اعتبار پايين تر و يا كثيف تر بودند به لحاظ ارزش گذارى 
به طور قابل توجهى از همتايان بهداشتى خود پايين تر بودند.

اين تحقيق نشان داد هنگامى كه اصول اجتماعى در تضاد 
با يكديگر هستند مشتريان تمايل به استفاده از يكى و نقض 
مواد غذايى  به موضوع  تحقيق  اين  اگرچه  دارند.  ديگرى 
پرداخته است، اما مساله اعتبار بر بسيارى از محصوالت و 

خدمات در تجارت تاثير مى گذارد.
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پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

«اميد است كه خدا دوستى ميان شما و دشمنانتان برقرار گرداند و خدا قادر و خدا 
بسيار آمرزنده و مهربان است.» سوره ممتحنه آيه 7

حديث روز  

شش چيز را براى من ضمانت كنيد تا من بهشت را براى شما ضمانت كنم، راستى در گفتار، وفاى 
به عهد، بر گرداندن امانت، پاكدامنى، چشم بستن از گناه و نگه داشتن دست. پيامبر (ص)

سخن پير قديم

فالش بك

اعتبار يك كسب وكار چه اندازه اهميت دارد؟

تدريس  خصـوصى 
رياضى  و فيزيك را 20 بگيريد  (راهنمايى ، 

دبيرستان ، دانشگاه)    09303402797

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم
09151632890 - سبزه بين

 يك نفر خانم براى نگهدارى
 از سالمند نيازمنديم.

32311457- 32313945
09155610476

شركت پخش مواد غذايى و بهداشتى 
يك بازارياب آقا با سابقه كار مفيد 
نيازمند است.     09368975977

دعوت به همكارى
اكيپ توليد بلوك و جدول سيمانى 

نيازمنديم.   09151371055

قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

يك نفر ليسانس عمران در زمينه 
آب با سه سال سابقه بيمه براى اخذ 
گريد نيازمنديم.  09155622188

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

را تجربه كنيد.   09158668002

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

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

09151608440 - چهكندى نژاد

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

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 09158651167- شهريارى

يك خانم با مدرك ليسانس كامپيوتر 
براى انجام امور ادارى نيازمنديم. 
32233958 - 09364297571

يك نفر نيروى خانم آشنا به امور 
آموزشى براى كار در موسسه 

آموزشى  نيازمنديم.
09195788009

32234563
 يك همكار خانم مسلط به كامپيوتر 

 و آفيس با روابط عمومى باال براى كار 
 در دفتر نمايندگى بيمه كوثر كد 5440

 به صورت دو شيفت نيازمنديم.
آدرس: خيابان شهيد محالتى - حدفاصل 
پاسداران و معلم - رو بروى نمايشگاه 

اتومبيل  جانفدا
32447068

پيش فروش آپارتمان خيابان رسالت (150 مترى) 
فى : مترى 16/000/000 ريال

09354851937

تعدادى نيروى برقكار ساده و نيمه ماهر 
در بيرجند  نيازمنديم.

09157243418

اجاره و رهن 16 واحد آپارتمان يكجا 
مناسب ادارات و سازمان ها

09151614581

به صورت  شرايطى صاحب  شغل شويد
 فروش فروشگاه در بهترين خيابان شهر

 با دكوراسيون و سابقه كار
09387592012

فروش نشاء گوجه و بادمجان 
 32228886 

09151608712 -09156657502

فروش آپارتمان واقع در خيابان 
مدرس يا معاوضه با ماشين مدل باال

09151611494

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 3 تن 
و فروش دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

رهن منزل مسكونى
يك منزل مسكونى كلنگى دربست واقع 
در معلم 26 رهن و اجاره واگذار مى شود.

09153637144 - زنگويى
32443284

فروش يك واحد آپارتمان 110 مترى 
 استاندارى (سپيده كاشانى) 
فول امكانات    قيمت: توافقى

تماس هر روز از ساعت 15 به بعد
09151041922

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل 

  09158076574- نظرى

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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      0915  562  2050

0915  562  9033  
آدرس: خيابان ارتش

 جنب  جهاد كشاورزى 

32233092-3

يك كارگاه تعمير و توليد مبل با 
بهترين موقعيت به فروش مى رسد.

0915  160  2018
اجاره يك باب واحد تجارى با دهانه 7 متر

 و متراژ 40 مترمربع با  كليه  امكانات
 و موقعيت عالى / نبش غفارى 21

 09151614825
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اخبار ورزشى

شهرخبر: محققان متوجه شدند كه صرف غذا در رستوران خطر ابتال به فشار خون را افزايش مى دهد بطورى كه صرف هفته اى يك بار غذا در رستوان 
و يا غذاى غيرخانگى اين خطر را 6 درصد افزايش مى دهد. بر اساس اين مطالعه، مصرف غذاهايى كه در خارج از منزل درست مى شود با مصرف 
كالرى، چربى اشباع شده و نمك بيشتر كه همگى آنها موجب ابتال به فشار خون باال مى شود، ارتباط دارد.

غذاى غيرخانگى عامل افزايش فشار خون 

پنجمين دوره مسابقات شترسوارى كشور
 در كوير حلوان طبس برگزار شد

كشور  شترسوارى  مسابقات  دوره  پنجمين   : ايسنا   
جمعه  كرمان  تيم  برترى  با  طبس  حلوان  كوير  در 
دوره  پنجمين  پايان  در  داد.  پايان  خود  كار  به  شب 
مسابقات شترسوارى كشور، «حسن طايفه رشيدى» 
از كرمان، «رضا شهولى» از كرمان و «جواد عراقى» 
كسب  را  سوم  تا  اول  مقام هاى  ترتيب  به  طبس  از 
كردند. در رده تيمى نيز تيم استان كرمان اول، تيم 
خراسان جنوبى دوم و تيم روستاى حلوان سوم شدند 
معرفى  اخالق  تيم  عنوان  به  نيز  اصفهان  استان  و 
شد. محمد رسول كلهر مشاور عالى فدراسيون ورزش 
روستايى و بازى هاى بومى و محلى و رئيس دپارتمان 
ورزش هاى سنتى و بازى هاى بومى و محلى كشور 
ارديبهشت   12 مسابقات  دوره  ششمين  كرد:  اظهار 
استان  خوربيابانك  توابع  از  مصر  روستاى  محل  در 

اصفهان برگزار خواهد شد.

تعداد گل هاى هفته 26 ليگ برتر فوتبال، 
ركورد دو فصل اخير را شكست

 ايرنا: در هفته بيست و ششم ليگ برتر فوتبال 28 
رقابت  اين  اخير  فصل  دو  در  كه  رسيد  ثمر  به  گل 
در  گل   28 رسيدن  ثمر  به  است.  نداشته  سابقه  ها 
هشت مسابقه اين هفته چهاردهمين دوره ليگ برتر، 
رساند.  ثبت  به  را  مسابقه  هر  در  گل   3,5 ميانگين 
رقابت چند تيم براى قهرمانى و چند تيم براى باقى 
ماندن در ليگ برتر، جذابيت رقابت هاى اين فصل را 

تا هفته هاى پايانى مسابقات باال نگه داشته است.

سعيد معروف در صدر نظرسنجى براى 
انتخاب بهترين واليباليست سال 2014جهان

 ايرنا: مير سعيد معروف ملى پوش ايرانى تيم زنيت كازان 
روسيه در نظر سنجى تارنماى ورلد وايد جابز در صدر 
بهترين واليباليست سال 2014 جهان قرار گرفته است. 
بعد از معروف، تيلو ساندر از آمريكا، ماريوش ويازلى از 
لهستان و گئورگى گروزر از آمريكا قرار دارند. اين راى 
قهرمانى  مسابقات  در  كنندگان  بين شركت  از  گيرى 

مردان جهان در سال 2014 انتخاب مى شود.

نخستين حضور تيم زنان كشتى گير
 در آوردگاه جهانى

سنتى  هاى  كشتى  كميته  رئيس  مومنى  ايرنا:   
براى  پهلوانى  كشتى  و  زنان  آليش  كشتى  تيم  گفت: 
كند.  مى  شركت  خارجى  رويداد  يك  در  بار   اولين 
و  به همراه مربى  (آليش)  بانوان كشتى گير  از  نفر  دو 
سرپرست در رقابت هاى اسپورت آكورد شركت مى كنند.

با اين گل دهانتان را خوشبو كنيد! 

بر زيبايى خاصيت  بنفشه، عالوه  سالمانه: گل 
را  دهان  گل،  اين  خوردن  با  دارد.  نيز  درمانى 

روزى  درمان سرماخوردگى  براى  كنيد.  خوشبو 
كنيد.  استفاده  گياه  اين  كرده  دم  از  ناشتا  2بار 
ضماد تهيه شده از گل و برگ هاى اين گياه را 
روى پيشانى بماليد تا از سردرد رهايى يابيد. اين 
گياه خاصيت ضدقارچى، ضد التهابى و ضدعفونى 

دارد. بوييدن گل تازه بنفشه خواب آور است.

حجامت براى چه كسانى مفيد است؟ 

يداوى محسوب  اعمال  تسنيم: حجامت جزو   
مى شود كه يك روش درمان بيمارى و روش 

دانست  بايد  البته  است.  بيمارى   از  پيشگيرانه 
آسيب  بدن  به  خودسرانه  حجامت  انجام  كه 
مى رساند و بهتر است با تجويز پزشك صورت 
دليل  به  بهار  فصل  در  حجامت:  فوايد  پذيرد. 
نظر  با  خون  هيجان  افزايش  و  هوا  گرمى 

پزشك بهتر است حجامت صورت پذيرد. زنانى 
كه يائسه مى شوند، با نظر پزشك بهتر است كه 

در فصل بهار حجامت كنند.
در روايات آمده است درمان بيمارى هاى ناشى 
بيمارى هاى  افزايش خون حجامت و درمان  از 
افزايش سودا و صفرا، مصرف مسهل  از  ناشى 
و درمان بيمارى هاى ناشى از بلغم حمام است.   
متخصصان طب سنتى عقيده دارد كه در طب 
از60  بعد  و  سالگى   2 از  قبل  حجامت  سنتى 
به  احتياج  اگر  پذيرد. ولى  نبايد صورت  سالگى 

حجامت باشد با نظر پزشك مى توان انجام داد.

راه هاى رفع پُف زير چشم 

تسنيم: تيرگى زير چشم مى تواند به دليل وجود 
مواد زائد در بدن باشد كه پاكسازى بدن از مواد 
زائد خود مى تواند تيرگى زير چشم را برطرف 
گوارش  چشم،  زير  ُپف  داليل  از  كند.يكى 
اين  روى  اينكه  از  قبل  بنابراين  است.  ضعيف 
بايد  را  فرد  گوارش  سيستم  كنيم،  كار  موضع 

تقويت كنيم. 
اليه  براى  چشم  زير  به  شير  يا  كتيرا  ماليدن 
بردارى مفيد است و تيرگى زير چشم را از بين 
مى برد و پوست را روشن مى كند ولى نه براى 
حساس  بسيار  چشم  دور  كه  چرا  افراد؛  همه 

مى شود  توصيه  معتدل  ورزش  بهار  در  است. 
ولى  مى كند  كمك  زائد  مواد  دفع  به  خود  كه 
ورزش شديد باعث گرمى بسيار و روان شدن و 
تحريك اخالط و تحليل زياد است و براى بدن 
آسيب زاست. بهتر است كه ورزش در بهار، آرام 

و طوالنى مدت باشد تا بدن بيشتر سود ببرد.

درمان لك  هاى پوستى با اين گياه 

بيان»  «شيرين  گياه  عصاره  از  نيوز:  سالمت 
براى درمان لك  هاى پوست استفاده مى  شود. 
تحقيقات در اين زمينه، نتايج رضايت  بخشى را 

بيان  به عالوه عصاره شيرين   است  داده  ارايه 
تيرگى  و  پوست  قرمزى  كاهش  در  مى  تواند 
فعال  ماده  باشد.  التهاب، كاربرد داشته  از  پس 
شناخته شده در شيرين بيان، «فالونوئيد» است 
كه مى  تواند با پراكنده كردن مالنين، موجب 

روشن شدن پوست شود.

استرس كودكى خطر بروز 
ديابت را 3 برابر مى كند 

كه  دهد  نشان مى  محققان  مطالعات  شهرخبر: 
استرس دوران كودكى، خطر بروز ديابت نوع 1 

را سه برابر افزايش مى دهد. اين مطالعات نشان 
هاى  درگيرى  اثر  بر  كه  كودكانى  كه  دهد  مى 
خانوادگى، مشكالت بيكارى والدين و ساختار از 
هم گسيخته خانواده در معرض استرس قرار دارند، 
سه برابر بيشتر در معرض ابتال به ديابت نوع 1 قرار 
مى گيرند. مطالعات نشان مى دهد كه علل ديابت 
نوع 1 بسيار پيچيده و شامل حمله هاى خودايمنى 

است كه ريشه ژنتيكى و محيطى دارند.

رژيم غذايى پرچرب در دوران 
باردارى خطرناك است

 
رژيم  جديد،  پژوهش هاى  براساس  سالمانه: 
باعث  نه تنها  باردارى  دوران  در  پرچرب  غذايى 
سيستم  بلكه  مى شود  نوزاد  كبد  شدن  كوچك 
را ضعيف مى كند. محققان  بدن كودك  ايمنى 
كه  پرخورى  و  پرچرب  غذايى  رژيم  دريافتند، 
مادران در دوران باردارى دارند، محدوديت هاى 
خون  بنيادى  سلول هاى  رشد  در  قابل  توجهى 
در كبد جنين ايجاد مى كند و در نهايت سيستم 
ايمنى بدن در حال رشد جنين به خطر مى افتد. 
اين پژوهش ها روش غلط بسيارى از مادران را 
كه تصور مى كنند در دوران باردارى بايد تغذيه 
و  پرچرب  غذاهاى  از  و  دهند  افزايش  را  خود 

پركالرى استفاده كنند، تكذيب مى كند.

استرس كودكى خطر بروز ديابت را 3 برابر مى كند

48 مجروح در تصادفات 
درون شهرى هفته گذشته استان

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى فا. استان خراسان 
از وقوع 40 فقره تصادف طى هفته گذشته  جنوبى 
سرهنگ  داد.  خبر  استان  شهرى  درون  معابر  در 
گذشته  هفته  تصادفات  در  گفت:  رضايى  عليرضا 
 متاسفانه تعداد 48 نفر از هم استانى هايمان مجروح 
شده اند. وى علت 48 درصد از مجموع تصادفات را 
توجه نكردن به جلو ، 15 درصد تغيير مسير ناگهانى، 
13 درصد رعايت نكردن حق تقدم، 8 درصد توانايى 
نيز  را  درصد   16 و  نقليه  وسيله  كنترل  در  نداشتن 

ساير علل دانست.

 مرگ دلخراش پدرزن با ضربات تبر 

باشگاه خبرنگاران : رئيس دادگسترى ريگان گفت: 
مردى با تبر به خانواده همسرش حمله كرد و پدرزن 
اظهار  شاهينى  دستگير شد.  رساند،  قتل  به  را  خود 
داشت: هفته گذشته بر اثر درگيرى بين يك جوان 
زن،  پدر  وى  همسرش  خانواده  اعضاى  و  31ساله 
مادر زن و همسر خود را با تبر مجروح مى كند. بعد 
از وقوع درگيرى مجروحان به بيمارستان منتقل كه 
بر اثر جراحات پدر خانواده فوت مى شود.  متهم پس 
از ارتكاب قتل متوارى شده بود و كمتر از 48 ساعت 
را  حادثه  اين  ارتكاب  علت  وى  شود.  مى  دستگير 

اختالف خانوادگى اعالم كرد.

اخاذى از سالخورده ها با نقاب وحشت
 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى تربت حيدريه گفت: 
گزارش يكى از اهالى روستاى نسر اين شهرستان مبنى 
بر اخاذى فردى با صورت پوشيده، ماموران را بر آن 
داشت كه براى پيگيرى اين سرقت ها وارد عمل شوند. 
سرهنگ حيدرى مقدم افزود: در بررسى ها مشخص 
شد متهم با پرسه زدن در روستا و شناسايى افراد مسن 
و تنها، با پوشاندن صورت و ايجاد رعب و وحشت به 
قصد اخاذى به در منازل آنان مراجعه مى كرده است. 
ماموران متهم كه جوانى32 ساله و سابقه دار بود را 
شناسايى و دستگير كردند. متهم در بازجويى ها به 

ارتكاب جرم خود اعتراف كرد. 

شاگرد ناخلف سارق طالجات 
منزل صاحب كار 

با  گفت:  مشهد  غرب  سركالنتر  خبرنگاران:  باشگاه 
اعالم يك فقره سرقت مقاديرى طال از منزل مسكونى، 
رسيدگى به اين پرونده در دستور كار پليس قرار گرفت. 
سرهنگ ميالن لو افزود: در بررسى از صحنه جرم و 
قفل هاى اين منزل، مشخص شد كه سارق يا سارقان، 
هيچگونه  بدون  و  داشته اند  دست  در  را  منزل  كليد 
خسارتى خود را به درون خانه رسانده اند.  در بررسى هاى 
بيشتر، با مشكوك شدن پليس به شاگرد مغازه صاحب 
خانه، او را به عنوان مظنون دستگير كردند.  شاگرد مغازه 

در برابر شواهد و ادله موجود، لب به اعتراف گشود. 

پرستار بچه سارق از آب درآمد 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى خوانسار اصفهان 
بر  مبنى  شهروندان  از  يكى  شكايت  پى  در  گفت: 
سرقت از منزل وى، ماموران بررسى اين موضوع را 
افزود:  اروجى  داد. سرهنگ  قرار  خود  كار  دستور  در 
ماموران تحقيقات خود را در اين زمينه آغاز كردند و 
به زنى كه به عنوان پرستار در منزل شاكى رفت وآمد 
داشت مشكوك شدند و پس از اطمينان از سارق بودن 
وى، او را دستگير كردند.در ابتدا سارق منكر هرگونه 
سرقت شده ولى پس از مواجه شدن با مستندات دقيق 
و كامل مبنى بر اينكه نامبرده در سرقت منزل نقش 

داشته، به دو فقره سرقت با اين روش اعتراف كرد. 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  بنگاه  قالب بتن 
توكــل 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
32313600  -  09151615069 جليلى

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
انواع گل هاى

 طبيعى و  مصنوعى 
شيشه هاى كريستالى  

آدرس: بيست مترى اول غربى ، خيابان سعيدى  

09155614954-32212174 

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



دادرس مقدم- مديركل ثبت احوال استان در گفتگو با خبرنگار آوا از افزايش 25 مورد دوقلوزايى در استان خبر داد.
 پورحسين افزود: سال گذشته 220 مورد دوقلوزايى و 6 مورد سه قلوزايى داشته ايم كه اين ميزان در سال 92 در دوقلوزايى 195 مورد و در سه قلوزايى صفر بوده است. 

كارگاه آموزشى زيست محيطى افزايش 25 موردى دوقلوزايى در خراسان جنوبى طى سال گذشته
در زيركوه برگزار شد

 كارگاه آموزشى زيست محيطى ويژه پرسنل هنگ مرزى 
شهرستان زيركوه برگزار شد. رئيس نمايندگى حفاظت 
محيط زيست زيركوه گفت: در اين كارگاه آموزشى يك 
روزه درباره ارزش هاى محيط زيست، تخريب و آلودگى 
محيط زيست ناشى از عملكرد نامناسب بشر، اهميت 
حيات وحش و شكار و صيد غير مجاز و تأثير اين عوامل 

بر زندگى بشر مطالبى بيان شد.

برگزارى جشن اشتغال مهارت آموختگان زن استان 

آموزش  مراكز  زن  آموختگان  مهارت  اشتغال  جشن 
فنى و حرفه اى در محل سالن آمفى تئاتر اين اداره 
اى   و حرفه  فنى  آموزش  مدير كل  برگزار شد.  كل 
كه  نفرى   872 و  هزار   16 از   93 سال  در  گفت: 
آموزش هاى فنى و حرفه را فرا گرفته اند 7 هزار و 
400 نفر زن بودند. خوشايند افزود: در آموزشگاه هاى 
آزاد 4700 نفر و در آموزش هاى روستايى نيز 2074 
اين  در  اند.  گرفته  فرا  را  مهارتى  هاى  آموزش  نفر 
مراسم ده نفر از مهارت آموختگان شاغل برتر استان 
آموختگان  مهارت  از  نفر   200 از  بيش  بين  از  كه 

شاغل زن انتخاب شده بودند، تجليل شدند.

نوزادان درميانى كه نامشان 
فاطمه يا زهرا است، تجليل شدند  

فاطمه  حضرت  والدت  مناسبت  به  كه  مراسمى  در 
جمعه  ائمه  درميان،   فرماندار  حضور   با  (س) و 
اداري،  شوراي  بخشداران، اعضاي  تسنن،  و  تشيع 
شهردار، شوراي اسالمي اسديه و مسئولين نظامي در 
شهردارى درميان برگزار شد به نوزاداني كه در فاصله 
زمانى ارديبهشت ماه سال 93  تا فروردين ماه 94 به 
دنيا آمده اند و نام آنها فاطمه يا زهرا بوده است به 

رسم يادبود هدايايي اهدا شد. 

اختصاص 560 ميليارد ريال تسهيالت 
بانك اكو به پروژه فاصالب بيرجند

مهر- معاون شركت آب و فاضالب استان از اختصاص 
560 ميليارد ريال و سه ميليون يورو تسهيالت ارزى و 
ريالى بانك توسعه تجارت اكو براى احداث مدول دوم 
تصفيه خانه و اجراى خط انتقال فاضالب بيرجند خبر 
داد و گفت: با پرداخت اين وام در قالب تفاهم نامه وامى 
توسط دولت تضمين شده است. هاشمى مقدم اظهاركرد: 
تاكنون حدود 72 درصد اعتبارات مصوب پروژه فاضالب 
بيرجند تخصيص يافته كه با اختصاص آن بخشى از اين 
پروژه به مرحله اجرا درآمده است. به گفته وى، ميزان 
اعتبار مصوب اين پروژه در سال مالى گذشته 5 ميليارد 
و 335 ميليون تومان بوده كه تاكنون مبلغ 3 ميليارد 
پروژه  اين  براى  اعتبار  اين  از  تومان  ميليون   980 و 
تخصيص يافته است. وى با بيان اينكه تاكنون طرح 
فاضالب در مهر شهر بيرجند اجرا نشده است، گفت: اين 

طرح نيازمند اجراى 60 كيلومتر شبكه فاضالب است.

باران همچنان ميهمان مردم استان است

كارشناس هواشناسى استان از پيش بينى بارش بارن 
براى مركز استان تا امروز ظهر خبر داد. زارعى افزود: 
بارندگى ها از جمعه شب در استان آغاز كه تا ظهر ديروز 
بيشترين ميزان بارندگى را در آرين شهر و حاجى آباد با 
9 ميليمتر داشته ايم. وى ادامه داد: در شهرستان هاى 
سرايان 7 ميليمتر، قاين 2 ميليمتر و فردوس و بيرجند 
1 ميليمتر بارندگى داشته ايم. وى افزود: بارندگى ها در 
نوار غربى استان تا امروز صبح، در نيمه مركزى تا ظهر 
و در نوار شرقى استان تا شب ادامه خواهد داشت. وى 
خاطر نشان كرد: پيش بينى مى شود شدت بارندگى در 

شهرستان درميان از همه نقاط بيشتر خواهد بود.

12هزار كودك بيرجندى غربالگرى بينايى شدند

مهر- مدير بهزيستى بيرجند از غربالگرى بينايى 11 
سال  در  سال  تا شش  سه  بين  كودك  و 965  هزار 
گذشته در اين شهرستان خبر داد. شرفى اظهار كرد: 
در يك ساله اخير غربالگرى بينايى اين كودكان تنها 
با پرداخت مبلغ دو هزار تومان توسط چهار مؤسسه 
در بيرجند صورت مى گيرد. وى همچنين به اجراى 
طرح آگاه سازى پيشگيرى از معلوليت ها اشاره كرد 
و گفت: برنامه عملياتى طرح آگاه سازى 14 هزار و 
500 نفر بوده كه طى سال گذشته به 15 هزار و 510 

نفر آموزش ارائه شده است.

پست هاى قرنطينه اى استان تجهيز مى شود 

رئيس سازمان دامپزشكى كشور از تجهيز ايستگاه هاى 
خراسان  و  بلوچستان  و  سيستان  استان هاى  قرنطينه 
جنوبى در سال جديد خبر داد. خلج در بازديد از شهرك 
شيرى  فرآورده هاى  ساخت  حال  در  واحد  و  صنعتى 
بشرويه براى تكميل و تجهيزات الزم و استاندارد اين 
واحد قول مساعد داد و در مورد ورود دام به كشور گفت: 
يك سرى از دام هايى كه سبب ارتقاء ژنى مى شوند، نياز 
كشور است كه ضمن بازديدها و بررسى سالمت دام با 

مجوز آن را به اندازه الزم وارد مى كنيم.

     آغاز مرمت آرامگاه ابوالمفاخر قاينى 
از محل  قبل  ادامه مرمت هاى  در  در سال جارى   
(اعتبارات  اى  سرمايه  هاى  دارايى  تملك  اعتبارات 
استانى) سال 1393، آرامگاه ابوالمفاخر قاينى مرمت 
شد. رئيس ميراث فرهنگى قاينات افزود: نصب درب 
و پنجره هاى چوبى، بند كشى جداره ديواره بيرونى 
بنا، مرمت و احياى بناى چسبيده به آرامگاه بر اساس 
جمله  از  مجموعه  ساماندهى  براى  شده  ارائه  طرح 

اقدامات مرمتى مى باشد. 
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كاظمى فرد- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از افتتاح 
شش طرح بزرگ صنعتى با اعتبار 12 هزار و 240 ميليارد ريال در 
استان خبر داد و گفت: براى يك هزار و 331 نفر به صورت مستقيم 

با بهره بردارى از اين پروژه ها اشتغال ايجاد مى شود. 
حقيقى بهره بردارى از سيمان خاكسترى با اشتغال 400 نفر، آهن 
اسفنجى فوالد قائنات با اشتغال 450 نفر، كك طبس با اشتغال 
303 نفر را از پروژه هاى قابل افتتاح در سه ماه سوم و چهارم 

امسال برشمرد و افزود: پروژه هاى قطعات سيمانى سبك با 80 
نفر اشتغال، سيمان از كلينكر با 50 نفر اشتغال و منيزيت فيوز و 

سينتر با 50 نفر اشتغال آماده بهره بردارى است. 
وى با بيان اينكه اولين پروانه بهره بردارى صنعتى استان در سال 
واحد  اين  گفت:  است،  شده  صادر  طبس  كك  براى  نيز  جارى 
صنعتى با سرمايه گذاى دو هزار و 300 ميليارد ريال سبب اشتغال 
303 نفر مى شود كه در سه ماهه سوم امسال افتتاح خواهد شد.

پروانه   148 و  هزار  سه  گذشته  سال  در  اينكه  بيان  با  حقيقى 
 صنفى در استان صادر شده است، بيان داشت: 26 درصد صدور

 پروانه هاى صنفى استان در بخش توليد بوده و اين نشان از تغيير 
سمت و سوى واحدها از توزيعى و خدماتى به توليدى است.

حقيقى افزود: در سال جارى به دنبال افزايش واحد صنفى نيستيم بلكه 
براى ايجاد واحدهاى توزيعى بزرگ مقياس تالش مى كنيم مجتمع 

هاى خريد و فروش و فروشگاه هاى زنجيره اى ايجاد كنيم.

اشتغال هزار و 300 نفر در 6 طرح بزرگ صنعتى تا پايان سال

اجراى طرح آمار گيرى مبدا- مقصد در جاده هاى استان

رحيم زاده- طرح امار گيرى مبدا- مقصد در جاده هاى استان به طور همزمان 
در سطح كشور از تاريخ 16 الى20 ارديبهشت ماه به طور شبانه روزى برگزار 
مى شود. مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى استان هدف از اجراى اين 
طرح را ساماندهى حمل و نقل جاده اى در زمينه كاال، مسافر و تزانزيت، 
ايمن سازى عبور و مرور شبكه راه هاى كشور و كاهش تصادفات جاده اى، 
 استفاده بهينه از امكانات موجودى و اقتصادى كردن صنعت حمل و نقل و ...
دانست. نصرى افزود: با توجه به شبكه راه هاى شريانى تعداد 18 ايستگاه 
آمارگيرى در 9 نقطه استان مشخص شده و ضمن شمارش انواع وسايل 
نقليه، پرسش  و پاسخ نيز انجام خواهد شد. وى هزينه اجراى اين طرح را در 
استان حدود دو ميليارد ريال برآورد كرد و افزود: اين طرح توسط پيمانكار و 

با نظارت اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان انجام خواهد شد.

كاظمى فرد- همزمان با 29 فروردين روز ارتش مراسم 
رژه نيروهاى مسلح با حضور امام جمعه بيرجند، استاندار، 
سپاه  فرمانده  استان،  انتظامى  فرمانده  و  آجا   فرمانده 

انصارالرضا(ع) و جمعى از خانواده معظم شهدا و جانبازان 
در بلوار شهيد صياد شيرازى بيرجند برگزار شد.

 29 گفت:  مراسم  اين  در  استان  در  ارتش  ارشد  فرمانده 

فروردين سالروز ارتش جمهورى اسالمى ايران و حماسه 
آفرينى هاى نيروى زمينى است. سرهنگ قوام يوسفى بيان 
كرد: توفيق رزمندگى و پا در ركاب بودن واليت  نصيب ما 
شده و بايد براى حفاظت و حراست از كيان و عزت و اقتدار 

نظام جمهورى اسالمى ايران كوشا باشيم.
 استاندار نيز گفت: به بركت ايثارگرى نيروهاى مسلح، تيم هاى

با  و  ديپلماسى كشور در ميدان رزم سياسى مى درخشد 
قدرت هاى استكبارهاى جهانى وارد گفتگو و مذاكره مى 
اثبات مى رسانند. خدمتگزار با  شوند و عزت ايران را به 
تاكيد بر اينكه نيروهاى مسلح هرگز وارد سياست و حزب و 
گروه نشده و نخواهند شد خاطرنشان كرد: نيروهاى مسلح، 
و  و شرف  انقالب  و  ارضى  تماميت  و  كيان  از  دفاع  جز 

كرامت مردم، مسيرى را دنبال نمى كنند.
قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان هم با تأكيد بر اينكه 

استكبار در برابر درايت، معنويت و ابهت ايران اسالمى نمى 
تواند تواضع نكند، گفت: تيم ديپلماسى اگر عزت و افتخار 
مى خواهد بايد مطيع واليت فقيه باشد. حجت االسالم 
رضايى افزود: نيروهاى مسلح در عرصه هاى گوناگون با 
براى  فوالدى،  دژ  اين  كه  دادند  نشان  دالورى  و  ايمان 
و  دارد  بااليى  توان  ايران،  ملت  بزرگ  اهداف   تحقق 

مى تواند پوزه دشمنان را به خاك بمالد. 
با  مسلح  نيروهاى  مختلف  هاى  يگان  مراسم  ادامه  در 
نشان دادن قدرت و توان بازدارندگى خود، انواع ادوات و 
تجهيزات جديد خود را به نمايش گذاشتند و يگان هاى 
انتظامى  نيروى  بسيج،  و  ارتش، سپاه  زمينى  و   موتورى 

از مقابل جايگاه رژه رفتند. 
آموزشى  نيروهاى  از  هزار   2 تحليف  مراسم  همچنين 

مركز آموزش امام رضا(ع) بيرجند برگزار شد.

همزمان با 29 فروردين؛ رژه نيروهاى مسلح در بيرجند برگزار شد

وعده سرمايه گذار چينى: بهره بردارى از كارخانه توليد 
شمش چدن بهمن ماه امسال در شهرك صنعتى خوسف

حسين زاده- فرماندار خوسف در سال گذشته گفته بود: دستگاه هاى كارخانه 
توليد شمش چدن در شهرك صنعتى شهيد رحمانى خوسف طى چند هفته 
آينده به اين شهرستان وارد خواهد شد. فرجامى همچنينى خواستار رفع مشكل 
آب اين شهرك صنعتى شده بود. در تماس با وى پيگير موضوعات مطرح شده 
در جلسه مذكور شديم. وى با بيان اينكه سرمايه گذار چينى كار فونداسيون 
پروژه را به انجام رسانده، گفت: بر اساس وعده وى، اين پروژه تا پايان ديماه 
امسال به بهره بردارى خواهد رسيد و به طور مستقيم براى 225 نفر ايجاد 
اشتغال خواهد كرد. فرجامى درباره مشكل آب شرب شهرك صنعتى نيز گفت: 
لوله كشى داخلى آب شهرك انجام شده و چاه حفر شده اما بحث تصفيه و آب 
شيرين كن مطرح است كه وزير نيرو قول مساعد در اين زمينه را داده است. 

شاخص هاى تخصيص اعتبار به مركز استان 
به صورت ويژه ديده شود 

رحيم زاده- فرماندار بيرجند در جلسه كميته برنامه ريزى شهرستان، حاشيه 
نشينى را از مشكالت سرازير شدن جمعيت به مركز استان دانست و افزود: از 
آنجا كه اين افزايش در برنامه ريزى هاى استانى و شهرستانى لحاظ نمى شود 
لزوم توجه مسئولين را به تخصيص اعتبار مى طلبد. منصورى تعداد پروژه هاى 
شهرستان را 194 پروژه با اعتبار بالغ بر 203 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: 
از اين تعداد 17 پروژه از محل 2 درصد درآمدهاى نفتى با اعتبارى بالغ بر 140 

ميليارد ريال بوده است كه از اين ميزان نيز 75 درصد تخصيص يافته است. 
 2/5 رشد  به  اشاره  با  نيز  بيرجند  ريزى  برنامه  كميته  دبير  جهانشاهى 
رشد  شاهد  امسال  اعتبارات  در  گفت:  گذشته  سال  در  اعتبارات  درصدى 

خوبى در اختصاص اعتبار خواهيم بود.

مزايده حضورى
اداره كل تبليغات اسالمى خراسان جنوبى در نظر دارد:

تعداد سه دستگاه خودرو مزدا دو كابين دوگانه مدل 87 را از طريق مزايده حضورى 
(حراج) به فروش برساند.

متقاضيان مى توانند از زمان درج آگهى لغايت 94/2/9 در ساعات ادارى از ساعت 
12 الى 14 براى بازديد به نشانى خيابان مدرس - بلوار مبلغان - روبروى پارك 

توحيد مراجعه نمايند.
تاريخ برگزارى مزايده 94/2/10 راس ساعت 10 صبح در محل اداره كل تبليغات 

اسالمى خواهد بود. همچنين اين اداره در رد يا قبول پيشنهادات مختار مى باشد

افرادي كه ورزش مي كنند شادتر و بانشاط تر هستند.
روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

شماره هاى تماس:
32424323 
09151639086 - 09151602439  

 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 ...

شماره حساب: 107713410 نزد بانك رفاه شعبه خيابان معلم  به نام مركز 
 نيكوكارى محله  غفارى

آدرس:  بيرجند   - خيابـان  غفارى  
بيست  مترى  جرجانى

 مسجد  حضرت  محمد  رسول   ا...  (ص)

آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت اول»
نظر به اين كه محكوم عليه آقاى مهدى اسكندرى راد فرزند حسين به شماره شناسنامه 648 و شماره ملى 0651812151 در پرونده 

كالسه 43550 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب بيرجند ، محكوم به پرداخت مبلغ 1/220/000/000 ريال از بابت رد مال به محكوم 
له آقاى محمدرضا سميعى گرديده و با توجه به اين كه ملك به نفع آقاى محمدرضا سميعى توقيف شده و با مشخصات حدود يك هكتار كه اربعه آن 
از شمال به زمين آقاى عليجانى، از غرب به زمين آقاى شمس آبادى ، از شرق به زمين آقاى على محمدى و از جنوب به زمين آقاى عليزاده محدود مى 
شود و همچنين پنج ساعت آب از چاه گودال شن كه بر مدار 12 سهم مى باشد، به آدرس: جاده بيرجند- خوسف حدودا روبروى زندان مركزى بيرجند 
كه بر اساس نظريه كارشناسى قيمت زمين به همراه آب ، مجموعا به قيمت 1/950/000/000 ريال مى باشد و از طريق مزايده در روز سه شنبه ، 
مورخ 94/2/8 از ساعت 10 الى 12 در دفتر اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى بيرجند به فروش مى رسد. در اين مرحله از مزايده به كسانى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و برنده مكلف است حداكثر تا يك 
ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غيراين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در 
صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا شرايط بازديد آنان فراهم شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهدبود.   

سيد حسن رضوى- داديار اجراى احكام دادسراى عمومى و انقالب بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

كالسه 93/2461  اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»

چون مقرر گرديده : اموال شامل 1- موتور برق هندا بنزينى استارتى به مبلغ 13/500/000 ريال 2- كولر آبى بزرگ مستعمل داراى موتور سالم به مبلغ 
1/500/000 ريال 3- كولر آبى خانگى كوچك با موتور سالم به مبلغ 1/000/000 ريال جمع اموال به مبلغ 16/000/000 ريال كارشناسى شده در 
قبال بدهى آقاى محمد حسن احمدى به مبلغ 28/160/000 ريال در حق اسماعيل قربانى و مبلغ 1/400/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق 
مزايده روز چهارشنبه مورخ 94/2/23 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت 
پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده 
مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع 
دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين 

طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران



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

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو
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  امام هادى (ع) :  علماء و دانشمندانى كه به فرياد دوستان و پيروان ما برسند 
و از آن ها رفع مشكل نمايند، روز قيامت در حالى محشور مى شوند كه تاج 

درخشانى بر سر دارند و نور از آن ها مى درخشد.

12 : 33
19 : 26
23 : 49
4 : 32
5 : 59

تالش مشاور هاشمى براى تبرئه سعودى ها
 

مشاور سياسى رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
در مورد تعرض به دو نوجوان ايرانى كه در عربستان 
صورت گرفت، اظهار كرد: اين اقدام محكوم است و 
مشاور  داد.  نشان  عكس العمل  البته  هم  ايران  دولت 
جده  قضيه  البته  كرد:  تاكيد  هاشمى  آيت ا...  سياسى 
ربطى به دولت ها ندارد يعنى قضيه دولتى نيست فقط 

دو عنصر خاطى در عربستان بودند.

خانواده امام خمينى :  تاييد خاطره هاشمى  
و تكذيب خاطره خواهر احمدى نژاد 

 
شرق نوشت : بيت امام(ره) به يارى آيت ا... آمد. آنجا 
كه هجمه ها باال و آيت ا... هاشمى به دروغ گويى متهم 
شد. اين بار دختر امام يعنى زهرا مصطفوى و دختر او 
يعنى ليلى بروجردى وارد ماجرا شدند و خاطره وى را 
تأييد كردند. در اين بين خانواده امام اظهارات پروين 
احمدى نژاد، خواهر رئيس دولت نهم و دهم را در 

تكذيب سخنان هاشمى نيز تكذيب كردند.

10 نماينده در ميان بورسيه هاى غيرقانونى 

از  و  مجلس  آموزش  كميسيون  عضو  درويش پور، 
نمايندگانى كه پيگير ماجراى بورسيه ها بوده، گفت :  
چند نفر از بورسيه هاى غير قانونى  نماينده اند. دكتراى 
برخى هنوز تمام نشده. اسامى شان در فهرست است. 
اينها بورسيه هاى عادى نيستند. رانت اينها مستقيم بوده 
و اسامى بناست محرمانه باقى بماند، هم حيثيت افراد 

حفظ و هم جلوى جوسازى هاى احتمالى گرفته شود.

دستگاه ديپلماسى مرهون دولت قبل   

 جانشين فرمانده سپاه امام صادق(ع) گفت: اگر امروز 
دستگاه ديپلماسي ما در اين مسئله موفقيت هايي را 
كسب كرده، مرهون تالش هاي دولت مردان دولت 
قبل است. وى افزود : ما در اين مسئله آنقدر توان خود 

را باال برديم كه دشمنان مجبور شدند آن را بپذيرند.

اوباما از ايران در مقابل اعراب حمايت 
مى كند، چون پدرش شيعه بوده است

 
مفسران رسانه هاى عرب ادعا كردند رئيس جمهور 
آمريكا به اين دليل حامى ايران است كه پدرش يك 
اوباما  حسين  «باراك  نوشت:  آلگماينر  بود.  شيعه 
فرزند يك پدر كنيايى شيعه است. خاطرات كودكى 
فردى كه كاخ سفيد را اداره مى كند، خاطرات شيعى 
هستند كه بر موضع وى براى اتخاذ سياست خارجى 
به طرفدارى از ايران تاثير گذار است و به اين دليل 
است كه اوباما بسيار اشتياق دارد، ايران به صورت 
يك پيروز ظاهر شود و كشورهاى سنى، نفوذ خود را 
در منطقه از دست بدهند.» وى ادعا كرد اظهاراتش 
بر  اوباما  پرزيدنت  شيعى  نامه  شجره  خصوص  در 

اساس واقعيات است.

 آمريكا  نيم ميليمتر تخلف كند آرزوى 
 امضاى توافق با ايران را به گور خواهد برد 
 آيت ا... موحدى كرمانى گفت: اوباما مى گويد اگر ايران 
يك ميليمتر تخلف كند تمام تحريم ها برمى گردد و ما 
هم مى گوييم اگر آمريكا نيم ميليمتر تخلف كند آرزوى 

امضاى توافق با ايران را به گور خواهد برد.

اگر به بيانيه مراجعه كنيد، شما حتى يك 
 كلمه «تعليق» يا كلمه «مرحله» نمى بينيد

وزير امور خارجه در گفت وگو با شبكه يورونيوز، بار 
مرحله  به  مرحله  دنبال حذف  به  ايران  گفت:  ديگر 
دوستان  از  «برخى  گفت:  ظريف  نيست.  تحريم ها 
غربى ما و شركايمان در اين مذاكرات، به تحريم ها 
 : افزود  وى  مى نگريستند.»  خود  سرمايه  همچون 
اين و  از  به صحبت  اياالت متحده شروع  متأسفانه 
استفاده از عبارت «تحريم هاى مرحله اى» كرده، اما 
كنيد، شما حتى يك  مراجعه  بيانيه مشترك  به  اگر 

كلمه «تعليق» يا كلمه «مرحله» نمى بينيد.
 

ارتش: كسى تا كنون به ناوهاى ايران در 
 خليج عدن اخطار نداده است

دريادار حبيب ا... سيارى فرمانده نيروى دريايى ارتش 
اجازه نمى دهيم هر  اينكه  بيان  با  جمهورى اسالمى 
هم  هيچ كس  و  بدهد  اخطار  ما  ناوهاى  به  كسى 
تاكنون به ناوهاى ما اخطار نداده است، گفت: نيازى 

به پهلوگيرى ناوهاى ايرانى در سواحل يمن نيست.

 اطمينان موگرينى درمورد توافق با ايران 
 فدريكا موگرينى مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا ،

گفت: در مورد تبديل شدن توافق اوليه درباره برنامه 
هسته اى ايران به يك توافق نامه نهايى تا پايان ماه 
ژوئن، « اطمينان » دارم.  اين اظهارات را در پاسخ به 
پرسشى در اين خصوص مطرح كرد كه آيا اقدام روسيه 
در لغو ممنوعيت فروش تسليحات به ايران مى تواند 

باعث منحرف شدن توافق از مسير خود شود يا خير.

آمريكا : دادن سامانه اس300 به ايران ، 
 عالمت ضعف اقتصاد روسيه است 

كاخ سفيد آمريكا تصميم روسيه را براى فروش سامانه 
موشكى اس300 به ايران نشان دهنده ميزان ضعف 
اقتصاد روسيه دانست.به گزارش العربيه، واكنش آمريكا 
به تصميم روسيه در حاليست كه صنايع نظامى روسيه 
تصاوير جديدى از رزمايش تانك هاى پيشرفته تى 90 
قرارداد  از طريق  است  در تالش  روسيه  كرد.  پخش 
فروش اين تانك ها ميلياردها دالر درآمد كسب كند. 

سرلشكر فيروزآبادى: ادعاى عربستان 
 درمورد كمك ايران به يمن خنده دار است 
در  عربستان  ادعاى  پاسخ  در  فيروزآبادى  سرلشكر 
زمينه كمك تسليحاتى ايران به يمن گفت: اين ادعا 
خنده دار است زيرا همه مى دانند اين عربستان است 
كه از طريق آمريكا تسليحات مختلف را تهيه كرده و 

امروز عليه ملت مظلوم يمن به كار مى برد.

امروز  كه  اين  بر  تاكيد  با  جمهور  رئيس 
آن  از  باالتر  و  ملت  آرامش  مايه  ارتش 
اضافه  است،  منطقه  هاى  ملت  آرامش 
كرد: دالوران نيروى ارتش از خليج فارس 
تا خليج عدن ، از درياى عمان تا درياى 
مديترانه ، آب هاى آزاد و اقيانوس ها با 
پرچم به اهتزاز درآمده جمهورى اسالمى 
درياها  در  را  خود  دالورانه حضور  ايران، 

ثبت مى كنند.

كسى نگران حضور ارتش  ايران 
در آب هاى بين المللى نيست

براى  حضور  اين  اما  كرد:  تصريح  وى 
و  كشتيرانى  و  ساحلى  كشورهاى  امنيت 
همچنين امنيت راه ها و آبراه هاى دريايى 
ارتش  حضور  نگران  كس  هيچ  است. 
هاى  آب  در  ايران  اسالمى   جمهورى 
عالى  شوراى  رئيس  نيست.  المللى  بين 
امنيت ملى گفت: رزمايش ارتش يا سپاه 

موجب آرامش مردم منطقه است. 

روحانى : ما به رغم قدرت 
 تابع قوانين هستيم

روحانى ادامه داد: ما به رغم قدرت ، تابع 
قوانين هستيم. اين كه شما مى بينيد در 
فناورى صلح آميز هسته اى ، راه مذاكره 
دنيا  به  ايم مى خواهيم  انتخاب كرده  را 
در  مشكلى  هيچ  دهيم  نشان  منطقه  و 

ميز  پاى  كه  نيست  جهان  و  منطقه  اين 
منطق و مذاكره حل نشود. وى با تاكيد 
بگوييم يك  دنيا  به  اين كه خواستيم  بر 
افتخار خود  را  قانون  اجراى   ملت مقتدر، 

مى داند، افزود: ما در موضوع هسته اى 
اعتماد  براى  را  المللى  بين  مقررات  همه 

جهانى انجام خواهيم داد.

دو راه داريم، يا حمله به ايران، يا 
زندگى در كنار تسليحات اتمى!

رياست جمهورى  نامزد   ، در همين حال 
ايران،  به  حمله  يا  داريم،  راه  دو  آمريكا: 
يا زندگى در كنار تسليحات اتمى. ماركو 
نامزد  و  جمهوريخواه  سناتور  روبيو، 

 2016 سال  جمهورى  رياست  انتخابات 
آمريكا گفت :آمريكا يا بايد به ايران حمله 
اتمى  تسليحات  كنار  در  اينكه  يا  و  كند 
آنها زندگى كند. روبيو گفت: در اينجا يك 

ببينيم  بايد  حقيقت دشوار قرار دارد و ما 
بر  نظامى  بدتر است. حمله  كه كداميك 
ايران اتمى!. در اين  ايران و يا يك  ضد 
مشترك  ستاد  رئيس  و  خارجه  وزير  بين 
در خصوص  سخنانى  نيز  آمريكا   ارتش 
آورده  زبان  به  ايران  عليه  نظامى  گزينه 

كه با واكنش ظريف روبه رو شد.

ترك عادت موجب مرض است

خبرى  نشست  در  خارجه  امور  وزير 

مشترك با همتاى استراليايى خود در پاسخ 
به پرسشى درباره سخنان وزير خارجه و 
ارتش آمريكا مبنى  رئيس ستاد مشترك 
بر باقى بودن گزينه هاى نظامى روى ميز 
ترك  بگويم  مى توانم  فقط  كرد:  تصريح 
تصريح  وى  است.  مرض  موجب  عادت 
تنها  و  ندارد  وجود  گزينه اى  چنين  كرد:  
راه براى آنها اين است كه حق ايران را 
احترام  اساس  بر  و  شناخته  رسميت  به 
متقابل عمل كنند تا استراتژى بهترى در 

مذاكرات داشته باشند.

احتمال لغو بخش بزرگى از 
تحريم ها بدون موافقت كنگره

از  آسوشيتدپرس   ، اخبار  اين  با  همزمان 
اعمال  تحريم هاى  از  بعضى  لغو  امكان 
جمهورى  رئيس  توسط  ايران  عليه  شده 
اياالت متحده، بدون موافقت كنگره خبر 
كنگره  اگر  حتى  گزارش  اين  بر  بنا  داد. 
باراك  كند،  رد  را  ايران  با  نهايى  توافق 
اوباما ممكن است با فرمان اجرايى بخش 
بزرگى از تحريم ها را لغو كند. گفتگوهاى 
ايران با 1+5  از اين هفته براى نگارش 
وين  در شهر  جامع  و  نهايى  توافق  متن 
طرف  دو  مى شود.  سرگرفته  از  اتريش 
دارند  فرصت  تير)   9) ژوئن  ماه  پايان  تا 
سيزدهم  روز  كه  سياسى  تفاهم  جزئيات 
فروردين ماه در لوزان سوئيس بدست آمد 

را ثبت و آن را نهايى كنند.

سومين جشنواره مجسمه هاى نمكى در نهبندان / عكس : محسن مومن زادهعكس روز 

 ترك عادت موجب مرض است ؛ احتمال لغو تحريم بدون موافقت كنگره

حوثى ها تا اين لحظه «صبر استراتژيك» پيشه كرده اند  

فرا  آن  زمان  اكنون   » اينكه  بيان  با  ا...  حزب  دبيركل 
رسيده است تا مسلمانان و اعراب بايستند و به سعودى ها 
افزود: سعودى ها  ادامه جنايات ديگر كافى است»،  بگويند 
، انديشه تكفيرى را در سراسر جهان منتشر كرده اند. سيد 
به  يمن  عليه  تجاوز  تبديل  كرد:  خاطرنشان  نصرا...  حسن 
 جنگ شيعه و سنى شكست خورده است و تاكنون يمنى ها براى پاسخ گويى به 

گزينه هاى خود متمسك نشده اند و صبر راهبردى را پيشه كرده اند.

عليخانى: منتقدان دولت روحانى در جامعه نفوذى ندارند

 قدرت ا... عليخانى گفت : مخالفت با دولت در دو نوع است كه 
نوع اول آن منطقى و نوع دوم مخالفت ها با دولت كه اقليتى 
نيز در مجلس هستند به دليل مخالفتى است كه با خود دولت 
دارند يعنى از نظر سياسى از اين دولت ، دل خوشى ندارند و 
اين مخالفت ها ادامه دار است. اين نماينده سابق مجلس تاكيد 
كرد: البته اين مخالفت ها نبايد در كار دولت اثر گذار باشد در حقيقت اين مخالفان 

اكثريت نيستند و در جامعه نفوذى ندارند .

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

جناب آقاى محمد رضا خراشاديزاده 
درگذشت پدر بزرگوارتان را خدمت جناب عالى تسليت گفته

 ما را در غم خود شريك بدانيد.
ضمنا مراسم سومين روز درگذشت

 شادروان محمد حسن خراشاديزاده
 دوشنبه94/1/31 از ساعت 4/30 الى 5/30 بعدازظهر در محل 
حسينيه قمر بنى هاشم (ع) "خيابان شهيد منتظرى" برگزار مى شود.

هيئت مديره اتحاديه عكاسان و چاپخانه داران بيرجند
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امالك و مستغالت

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى: توافقى  09157414784

فروش يك واحد آپارتمان 110 
مترى استاندارى فول امكانات تماس 
از ساعت 15 به بعد  09151041922

فروش يامشاركت 3200مترزمين 
جهت باغ تاالر ياسفره خانه سنتى 
درمعصوميه  09376250669 

فروش يك واحدمسكن مهرشركت 
جهان سازان باواريزى كامل 

09368417677

فروش زمين 133متر
حاجى آباد ، فى 28م

09153634751

فروش فورى منزل وياليى واقع در 
خوسف سند شش دانگ 

قيمت توافقى09151644902 

فروش 10ساعت آب چاه و10هكتار 
زمين درسربيشه
09155616433

فروش آپارتمان چهارراه فايده 
فازفرهنگيان واريزى31 م

فى 40 م  09155610761 

فروش منزل 2كله حاشيه بلوار 
مناسب انبوه سازى
 09155610761

فروش يك واحد آپارتمان واقع در 
سايت ادارى 85 مترى. فى 75 م 
نقد+20 م وام  09151634577

فروش منزل سجادشهر شمالى  دو 
طبقه با زيرزمين بازسازى شده
 09155625854  فى 300 م 

فروش منزلى با متراژ 170 متر 
واقع درشكرآب با امتياز كامل 

 09333265876

فروش آپارتمان 115مترمفيد
2خواب-جماران

 09359515355

فروش منزل در شكرآب خاك گچ 
200 مترزمين 120 متر بنا 

     فى توافقى   09158633502 

فروش باغ منزل
 درفاصله 100 مترى چاه زينى 

توافقى 09153622680

فروش منزل قديمى 450 متر
    مقابل دارايى قيمت كارشناسى 

 09158619926

فروش آپارتمان تازه ساز در خيابان 
انقالب.فى 76 م بعالوه 20 ميليون 

وام 7 درصد 09159645302 

فروش يك واحد ازسه طبقه هاى 
مهرشهر خيابان همت

 طبقه اول   09151607401 

فروش زمين 302 مترى مشاع 
بعد از بيدخت دانشگاه آزاد 

 فى توافقى  09151636769 

فروش فورى و شرايطى امتياز 
302 ارتش بعد از دانشگاه آزاد 

 09151632896

فروش منزل وياليى خيابان دولت
 90مترزمين 80متربنا 

 09155618396

فروش 6ساعت آب ازچاه عبداللهى 
زمين 20000مترواقع درمعصوم آباد    

فى كارشناسى 09157201840

فروش واحد78مترى,انتهاى موسى 
بن جعفرفى:46ميليون نقد+وام

 09157212695

فروش220مترزمين دوكله 
شمال شهر.نبش خيابان نرجس 
فى250ميليون.  09155615119

فروش آپارتمان 94مترمفيدفول 
امكانات قيمت90ميليون + 20م وام 

 09157926549

فروش زمين شعبانيه،موقعيت 
عالى،داراى جواز مسكونى وتجارى 

فى:220م   09151634634 

خريدار منزل وياليى
 200مترى در معلم
 09151639123

فروش زمين دستگرد
 200مترى سند دار فى توافقى 

 09156034119

فروش زمين واقع در 
  حاجى آباد متراژ صد متر 8ميليون 

 09305617239

فروش منزل دوطبقه دردستگرد 
امكانات فول شيك  يا معاوضه      

باملك در شهر 09151639659

فروش وياليى بازسازى شده 
 مدرس 12متراژ240نزديك خيابان 

فى 450م  09155623107

فروش امتياز آپارتمان فرهنگيان
 واقع در چهارراه انقالب با واريزى

 35 م   09384306663 

فروش آپارتمان سايت ادارى 
75مترطبقه پنجم 65م

 09375620458

فروش آپارتمان61 مترى مفتح 
10، مترى 1400  و20  وام 

09195605878

فروش زمين 150مترى
   انتهاى  بلوارمجيديه باسند 6دانگ 

 09305279195

فروش منزل كلنگى با متراژ 
3200متر بادو دربند مغازه تجارى 

 09151606346

فروش يك واحد آپارتمان 75 مترى 
65 م+ 25 م وام
09158669351 

فروش منزل دوبلكس دستگرد 
 سند مالكيت بسيار شيك تازه ساز
 امكانات فول 09128604607 

فروش مغازه تجارى بازارچه  شهرك 
گلها40متر امكانات تكميل

 09152463655

فروش زمين منتظرى 17 
متراژ 140 متر

 09153625171
 فروش يامعاوضه منزل دونبش 

شمالى2 طبقه و اقع دربهشتى 14 
فى 200 م 09153613651

فروش 2قطعه زمين 240مترى 
وياليى باسهام فرح آباد-سارى

فى 60م تومان 09191044920 

فروش واحد75مترى طبقه 
   دوم مهرشهرشركت مولوى  

 09153623788
فروش يك قطعه زمين مشاع 
به متراژ80 متر واقع در خيابان 

جمهورى اسالمى 09154815703 

فروش منزل دردوطبقه
 خيابان سجادشهر،ماژانى

 09152664834

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى
 از پروژه نگين معصوميه 

    فى كارشناسى 09195605878 

فروش 250متر زمين آبشار گيوك 
   با موقعيت عالى 60متر بنا نيمه ساز 

 09362888492
فروش آپارتمان 50متر زمين 

102مترزيربنا 
حافظ غربى  09151633727

خريدار يك واحد آپارتمان نوساز
 تا 60م نقد مابقى وام 

 09159654262

فروش منزل 2طبقه
  حاشيه  خيابان 14مترى  

09151614187 
فروش يك قطعه زمين به متراژ 

1000 متربانيم ساعت آب
       فى 27م 09159616274 
فروش يك واحد مسكن مهر

طبقه همكف، باحياط خلوت 
09155624152

فروش واحدمسكن مهر 
درمهرشهر،آماده تحويل

 شركت مولوى 09158625305

فروش منزل وياليى جديدساز 
200 مترى واقع در خيابان نرجس  

 09398834514
خريدار منزل در بافت قديمى

                  در حد50م 
 09105091724

فروش منزل  باتمام امكانات 
باقيمت استثنايى حسين آباد سادات 

 09157560735
فروش يا معاوضه منزل وياليى 

شهرك گلريز سورگ
09156691352

فروش يك واحدآپارتمان فاز 
فرهنگيان در حال ساخت نبش 
چهار راه انقالب  09151632577

فروش آپارتمان چهكند 75مترى 
دوخوابه با تمام امكانات 50م 
نقد+20م وام 09156667648

فروش باغ واقع در رزگ،حدود 
1000متر زمين ،با يك شبانه روز 

آب   09334357188

فروش آپارتمان 100 متر فول 
امكانات بلوار بقيه ا.. پاركينگ .انبارى 

09127117641
فروش يامعاوضه 113 مترازمجموعه 
سه واحدى خيابان نيايش تكميل 

09155625297
فروش منزل وياليى زمين 115متر 

زيربنا90متر تمام اسكلت 
      فى 120م   09159647685 

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !



      3
3000272424

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

رهن و اجاره

اجاره واحد تجارى با دهانه 7 متر و 
متراژ 40 مترمربع با كليه امكانات   

نبش غفارى 21   09151614825

نيازمندرهن واجاره سايت ادارى
 لطفا پيامك كنيد
 09301209479

اجاره سويئت40مترغفارى
 شهرك گلها آب،برق،گاز،تلفن 
فقط200    09152463655 

رهن  طبقه همكف دوكله مستقل 
فول امكانات خيابان ارديبهشت

13 ميليون   09157412611 
اجاره منزل 

جواديه،2خواب،آشپزخانه،حال 
فقط160   09152463655 

اجاره يك زمين كارگاهى به متراژ 
حدودى 2000 متر به همراه دو 

سوله و نگهبانى 09151609917 

اجاره يك طبقه منزل 
سجادشهر خ آيت ا... تهامى 

09151607905

اجاره مغازه تمام سراميك مفتح 9   
قيمت توافقى..

09157224521

رهن و اجاره خانه وياليى 
غفارى 26

09155007453 

خودرو پرايد

فروش 132سفيد،بدون رنگ،دوگانه
بيمه تابرج8 فى16800

 09158645719

فروش فورى سوارى پرايدمشكى 
مدل 83 بدون رنگ بيمه كامل 
دوگانه سوز  09151636005

فروش پرايد 84 دوگانه دستى
 دور رنگ  فى 9,300
 09157412611

131 سفيد مدل 90 اس ال
  خانگى و كم كار خريداريم

09397489799

فروش پرايد85 نقره اى تميز
 بيمه دوماه الستيك ضعيف 

فى 10800   09398771500 
فروش پرايد مدل 84 قرمز

 تمام رنگ بيمه تا آخرسال  
 09383391397

فروش هاچ بك مدل75دور رنگ 
بيمه يك سال تخفيف بيمه 7 سال
ظاهرى تميز 09015686914 

فروش پرايد سفيد مدل 85 بيمه
 تا برج 7 پخش باند 

فى 9500    09373591368
خريدار پرايد مدل 87 
دوگانه كارخانه بى رنگ

09152651312
فروشsx 131 مدل 90 

خانگى بدون رنگ
 فى 15/700   09151603734 

فروش پرايد مدل 90
 يامعاوضه بامدل پايين

 09368678706

 فروش پرايد88بيرنگ سفيد بيمه 
ضعيف ازاول تخفيف فى 13/400

09158610692

فروش پرايد84بدون رنگ 
بيمه 5ماه فى11م
 09159624921

فروش پرايدمدل 90 
       نوك مدادى دوگانه فى 17م

 09152664834
 فروش پرايد مدل 85 دوگانه 

كارخانه بيمه كامل يك بدنه رنگ 
 فى 500/ 11  09159614582 

فروش پرايدsx 141 سفيد مدل 90 
دوگانه دستى بيمه تا ارديبهشت 94 

09151027322

خريدار پرايداز85تا89 
تك يادوگانه

 09156644348

فروش پرايد 85سفيد ،سقف 
ودوگلگير رنگ، شاسى سالم  

     فى 9300      09151630601 

فروش پرايدسفيد مدل 85
 دور رنگ شاسى سالم

 09158136412  فى 9/500 

فروش   141  سفيد بسيار تميز
بيمه تا برج 5 

 09158644214

فروش پرايد141مدل86
         نقره اى بدون رنگ 11م 

 09381680255

فروش پرايد سبز يشمى مدل 79 
بيمه تا برج 11 بدون رنگ فى8 م

 09157568587

خودرو پژو

فروش  206تمام رنگ مدل 83
بيمه   يك سال الستيك ندارد

 فى 9500    09155626056 

فروش آردى 82 بيمه كامل
 دور رنگ دو گانه سى ان جى

 09151634660    فى 6500 
فروش پژو 405دو گانه ال پى جى

 مدل78  فى9م
 09153632761

فروش آردى سفيد 83
بيمه كامل ،فول،فنى سالم  

09156692556
فروش آردى85سفيد،دوگانه
بيمه يك ماه،دور رنگ فى9م

 09156662696
فروش پارس مدل 88سفيد

     بدون رنگ فنى سالم فى 26 م 
 09151611864

فروش پارس دوگانه 90 
بدون رنگ و فنى فى توافقى 

 09151605345
فروش پژو 405مدل78
معاوضه بامنزل دهلكوه

 09153632761

پژو 405مدل 90 نقره اى دوگانه 
كارخانه .بيمه الستيك كامل

 معاوضه باپارس  09351102373 

فروش پژو405مدل88دوگانه كارخانه
       رنگ نقره اى فوق العاده سالم. 

 09357403002

خريدار پژو 
تمام رنگ  دوگانه 
09398063785

فروش پارس 90دوگانه كارخانه
 نوك مدادى بدون رنگ

 فى 29/500   09158381091 
فروش پژو SD-V9 206 اتومات 

مدل 87 فوق العاده تميز 
 فى 29 م  09153633942

خريدار نقدى حواله پارس تى يو فايو 
تحويل تير94 

 09153635766

خودرو متفرقه

فروش موتور پيشتاز 87 
يكسال بيمه رنگ سفيد  

09305617304
فروش مزدا دوكابين مدل84

تميزوكم كار  فى 23 م
09158619372

فروش هنداليفان مدل88
يكسال بيمه

09357502813.

فروش يامعاوضه ام وى ام110 
   رنگ سفيد مدل 90چهارسيلندر 

 09158340025

فروش تندر 90 سفيد فول 
E2  مدل 92 تميز بدون رنگ 

 09355640457

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

 09158529895

خريدار رانا يا سمند مدل باال 
                   ترجيحا 94 

 09164326576

فروش پيكان وانت مدل 81بيمه 
تابرج10يك درب وگلگير رنگ 

 09155624539

فروش پى كى مدل 82 دور رنگ 
قيمت 5/800

 09158626367
فروش موتور 150cc آزما

 5دنده مدل 89 
09154521619

متقاضى ماشين مدل  باال 
جهت معاوضه با آپارتمان

 09151611494

فروش ام وى ام 530سفيد
مدل90 فى 32م
09151608713 

خريدار نيسان كمپرسى
 14م

 0915964588

متفرقه
 

فروش تعدادى قفسه وسطى دوطرفه 
و 3  سبد چهار طبقه يكطرفه 

 09333812805
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ر فروش دستگاه پرس لوله ى پنج اليه 
نيوپايپ ، فقط 3 م
 09382801620

فروش نهال خزانه پسته
 با قيمت مناسب
09159620826 

 
فروش تفنگ بادى 5,5 

در حد نو با دوربين
09151634678 

فروش  بهترين نهال پسته
 بامناسب ترين قيمت    

09158634844
فروش لباس عروس

 و لباس نامزدى به قيمت اجاره  
 09158638748

فروش پوشاك مردانه در راسته 
بازار با موقعيت عالى و پروانه كسب  

 09157710431
فروش تمامى

 لوازم كابينت سازى (فلزى) 
      فى توافقى    09153613862 

فروش يا معاوضه پروانه 
مشاور امالك به قيمت مناسب  

 09306085059

خريداركارواش 
خانگى سالم ومرتب
 09153624802

فروش انواع نشاء گوجه.بادمجان.
فلفل دلمه.قلمى سبزشيرين وتند.

 09151641580

واگذارى كليه اجناس پوشاك
 انجل،  غفارى،روبروى بيمارستان 

وليعصر    09016513831 

گهواره 
خريداريم 

09158600378
فروش نشاءگوجه فرنگى و بادمجان 

بذراصالح شده 
09156657502

فروش دوشاخه تير آهن نمره 18
 نو  يك ترانس جوش شماره 400 

فى توافقى09151632141 
فروش تمامى 

وسايل ساندويچى 
09305617304

فروش مواد غذايى آجيل و 
خشكبار واقع در معلم باهنر شرقى 

09155617031
فروش گندم دامى داخلى

زير فى بازار
09151613644 

فروش وسايل كامل يك كارگاه 
جوشكارى،به صورت يكجا

09157418930
فروش 

وسايل آرايشگاه زنانه        
09359672756

واگذارى خدمات تايپ و تكثير با ده 
سال سابقه به همراه جواز و اينترنت 

 09156681401
خريدار موتور آب دو اينچ

 كار كرده 
09153622770

يك عدد دوچرخه 
   كمك دار جهت كودك خريداريم 

 09354961823

فروش دستگاه جوجه كشى 400الى 
500تايى اتوماتيك بدون چرخش 

فى توافقى   09305615159 
فروش فورى

تمامى لوازم ساندويجى
 باكمترين قيمت 09158629533 

نيازمند سوله اطراف شهر 
همچنين سازنده و نصاب 
سوله09151640588 

فروش 4حلقه رينگ اسپورت16 
20پر OZ  پژويى با الستيك 

09158654834 
فروش دودستگاه 

دوچرخه20و24بسيارتميز
باقيمت مناسب  09158629388 
فروش آسياب مرغدارى دو اسب 
يا معاوضه با تيلر در حد يك تومان 

 09396576360

كولر آبى تميز
                   خريداريم 

 09155624152

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى 
يامعاوضه باخودرو.
 09382508978

فروش شيشه دوجداره رفلكس 
طاليى دراندازهاى مختلف 

   زير فى بازار   09354804722 

فروش
مينى ماركت 

 09333812805

فروش كليه وسايل كابينت سازى 
فلزى  فى توافقى

09361069639

يك عدد يخچال ايستاده دو درب 
نيازمنديم.

09301244931

فروش يك دست ميزوصندلى ادارى 
باقيمت مناسب 

 09398609698

فروش فورى فريزر بستنى   
مخصوص سوپرماركت فى توافقى 

 09158630052

فروش فريزر
 09333812805

واگذارى تاكسى تلفنى فعال 
توحيد 5كارت سوخت 10ميليون 

 09306703037

اجاره پروانه كسب امالك فعال با 
وسايل ومغازه ماهيانه 500تومن 

 09395619072
يخچال ايستاده متور فرانسه 

 تهران برودت
6 درب   09151636052 

رايانه و همراه

فروش دوربين حرفه اى كانن
D1000 با دولنز

 09360024459

فروش گوشى G610تميز 
1ماه كاركرد فى340تومان 

09332851671

 huawei y300 فروش گوشى
قيمت 270

09157210219

4G htc amazeفروش گوشى
 يا معاوضه با موتور سيكلت

 09017982816

فروش موس و كيبورد وايرلس 
 V-K12C مدل ،OSCAR

09157929252
فروش گوشى
 نوت3 اصلى

 09335542327  

خريدار سيم كارت همراه اول دائمى
 با خط رند و خاص.
09153623568

فروش تبلت10اينچى مارشال 
اندرويد4,1دوربين5

550تومان    09153618702

جوياى كار

راننده پايه يكم باتمام مدارك بارى 
آماده به همكارى
09159152836
جوياى كار  فورى
 درشيفت بعدظهر
 09157243603

ليسانس حسابدارى آشنا  
 بانرم افزارها. بدون سابقه كارى

 09158347275.

به تعدادى بازارياب مجرب 
با شرايط ويژه نيازمنديم

 09155617140 

تعدادى راننده با خودرو به صورت 
تمام و.نيمه وقت نيازمنديم 

09365613536

به يك عدد شاگرد براى كار در آب 
شيرين كن معصوميه  در شيفت 
صبح نيازمنديم.09395068668 

ليسانس حسابدارى با5سال
 سابقه  حسابدارى وصندوق دارى 

 09158652017

جوانى 30 ساله 
جوياى كاردرشيفت بعدظهر

 09158651034

به تعدادى بازارياب جهت كار در 
گروه توليدى چوب نيازمنديم

09385364775
تعدادى راننده با ماشين مدل باال 

تمام وقت نيازمنديم
09155619072

لوازم منزل

فروش ميز ال سى دى چوبى لترون 
           در حد نو  200 تومن 

09353318808
فروش  5عدد
كپسول بوتان

 09151639659

خريدار
كولر كاركرده وسالم
 09155624152


