
تالش براى سمفونى صلح در جهان
در دومين همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب آسيا عنوان شد: 

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى از افزايش 17 درصدى مستمرى حداقل بگيران در صورت موافقت دولت خبر 
داد و گفت: در خصوص ساير مشاغل و سطوح دستمزدى نيز، پيشنهادات خود را به دولت ارائه داده و اميدواريم 

تصويب شود كه در اين صورت پرداخت هاى جديد مستمرى ها از ماه جارى آغاز مى شود. (ادامه در صفحه 2)

افزايش 17 درصدى حقوق حداقل بگيران 
تامين اجتماعى و پرداخت آن از ماه جارى 
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عراقچي :  از آمريكايى ها پاسخ

 خواهيم خواست  

عراقچى در مورد پيش نويس اليحه مرور توافق هسته اى ايران 
كه به تصويب سنا رسيده، با تصريح اينكه اين موضوع...

خراسان جنوبى بر پرده نقره اى

ظرف 48 ساعت خودت را به پادگان بيرجند! معرفى كن! اين 
قسمتى از ديالوگ يك فرمانده ژاندارمرى است كه به شخصيت 
اصلى فيلم گفته مى شود...
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صفحه 7

افزايش حقوق مستمرى بگيران
 و بازنشستگان تأمين اجتماعى

 سخنگوى دولت گفت: در جلسه هيئت وزيران، افزايش 
بازنشستگان  و  مستمرى بگيران  حقوق  درصدى   15
تأمين اجتماعى در سال 94 نسبت به سال 93 تصويب 
شد. به گزارش فارس، نوبخت همچنين افزود: براساس 
تكليف بودجه سال 94 تا االن هيچ يارانه بگيرى از 

دريافت يارانه ها حذف نشده است.
  

انطباق پوشش بيمه هاى پايه
  براى 500 قلم تجهيزات و 200 قلم دارو 
 ايسنا: ميدرى معاون وزير تعاون ضمن اعالم خبر ابالغ 
سازمان هاى  ضوابط  و  خدمات  سازى  يكسان  طرح 
بيمه اى پايه از روز گذشته توسط وزير گفت: براين اساس 
انطباق 500 قلم تجهيزات پزشكى و 200 قلم دارو انجام 

و براى آنها باالترين پوشش بيمه اى در نظر گرفته شد.

تغييرات در توزيع بسته هاى
 امنيت غذايى 

افزايش  از  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  ايسنا:   
دفعات توزيع بسته هاى امنيت غذايى در سال جارى 
خبر داد و گفت: در ادامه اين طرح تغييراتى در گروه 
هدف خواهيم داشت. ربيعى افزود: منتظر هستيم رقم 
نهايى اعتبار در نظر گرفته شده براى توزيع بسته هاى 

امنيت غذايى به ما اعالم شود.

آغاز عرضه بنزين يورو 4 از خرداد 

مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى آبادان از 
توزيع و عرضه بنزين يورو 4 از خردادماه خبر داد. به 
گزارش بولتن نيوز، حكمت افزود: پااليشگاهها در تالشند 

تا بنزين يورو 4 را توليد و براى توزيع تحويل دهند. 
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به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مرحومه مغفوره

شادروان عاليه رسولى
 جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/2/3

  از ساعت 16/15 الى 17/15 
در محل هيئت حسينى (خيابان انقالب) 

برگزار  مى شود ، حضور  سروران  معظم  موجب امتنان  است.
خانواده رسولى و ساير بستگان

خدمتى ديگر به شهروندان محترم

بيرون بر غذاى پارس
با قيمت مناسب ، كيفيت عالى و پيك رايگان

تاالر و رستوران پارس 
 سه راه معلم - روبروى بيمارستان ارتش

تلفن: 32225420

آقايان حميد و مهدى خردمند 
درگذشت پدر گرامى تان

  را خدمت شما تسليت عرض نموده 
 برايتان صبر و شكيبايى آرزومنديم.

طال و جواهر زريران - خزاعى

"هوالباقى " 

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان

شادروان حاجيه صغرى هاتف فرد 
" همسر مرحوم حاج سيد عبدا... ذوالفقارى "

جلسه بزرگداشتى فردا جمعه 94/2/4 از ساعت  9:30 الى 10:30 صبح 
در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود . 

حضور سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود . 
خانواده هاى  : ذوالفقارى و هاتف فرد

"هوالباقى" 
به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان محمد رضا نوائى
 (بازنشسته دادگسترى) 

جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/2/3 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر
 در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) "واقع در خيابان معلم" برگزار مى شود 

تشريف فرمايى سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: نوائى ، انصارى

جناب آقاى مهندس افتخارى دوست گرامى 
سالگرد درگذشت فرزند عزيز را تسليت عرض مى نماييم 

 بقاى عمر شما و صبر و شكيبايى خاندان افتخارى را آرزومنديم. ما را در غم تان شريك بدانيد

محمود رفيعى - مهدى رفيعى

ف
دي

برآورد اوليه (ريال)مدت اجراى كارعنوان مناقصهر
مبلغ سپرده تضمين 
شركت در مناقصه 

(ريال)
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مناقصه حجمى - زمانى واگذارى 
اداره امور انبار نفت بيرجند و 
مراكز سوخت گيرى هواپيمايى 

بيرجند و طبس

8/015/879/60431/000/000يك سال شمسى

فراخوان مناقصه عمومى
 (يك مرحله اى)

شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه خراسان جنوبى در نظر دارد:
  با رعايت قانون برگزارى مناقصات ، انجام موضوع ذيل را از طريق 
مناقصه عمومى يك مرحله اى به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 مهلت و نشانى محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه: تا دو هفته پس از انتشار آخرين 
آگهى روزنامه به نشانى بيرجند - خيابان جمهورى اسالمى 6- شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى منطقه خراسان جنوبى- طبقه دوم اتاق 206 و همچنين قابل برداشت از سايت هاى 
http://www.iets.mporg.ir و http://www.monaghese.niopdc.ir  شامل: اسناد 

ارزيابى ساده و اسناد مناقصه (پاكت هاى الف ، ب و ج)
مبالغ تضمين و نوع آن در زمان مناقصه: واريز سپرده نقدى به مبلغ ياد شده در جدول 
فوق به شماره حساب 9200071107 و شناسه پرداخت به شماره 12492324 نزد بانك 
ملت شعبه مدرس بيرجند با ارائه ضمانت نامه بانكى در وجه شركت ملى پخش فرآورده هاى 

نفتى منطقه خراسان جنوبى
سالن محل  در  صبح   9 ساعت   94/2/14 دوشنبه  توجيهى:  جلسه  برگزارى   تاريخ 

 جلسات ستاد منطقه
آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: شنبه 94/2/19 تا ساعت 16

تاريخ و محل گشايش پيشنهادها: چهارشنبه 94/2/23 ساعت 10 صبح در محل سالن 
جلسات ستاد منطقه 

مدت اعتبار پيشنهادات: سه ماه از تاريخ بازگشايى پاكت ها
حداقل شرايط پيمانكاران:

1- تمامى شركت هاى توانمند داراى گواهى صالحيت معتبر و مرتبط از اداره كل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى در سال 94

تغييرات در  با آخرين  ثبت شركت  ، تصوير آگهى  اساسنامه شركت  ارائه تصوير   -2
روزنامه رسمى ، تصوير كد اقتصادى

تاريخ انتشار آگهى نوبت اول: پنجشنبه 94/2/3
تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم: شنبه 94/2/5

شماره تماس در صورت هرگونه ابهام: 056-32237875

روابط عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه خراسان جنوبى

 به مناسبت چهلمين روز درگذشت 

 مرحومه كبرى على آبادى
 و سومين سالگرد درگذشت

 مرحوم غالمرضا على آبادى
جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/2/3 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر

 در محل مسجد مرتضوى برگزار مى شود
تشريف فرمايى شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: على آبادى ، رهگذرى ، مشمول ، خسروى و ساير بستگان

"بازگشت همه به سوى اوست" 
با نهايت تاسف درگذشت مادر و خواهر عزيزمان

 مرحومه كنيزرضا ساالرى فنود (همسر مرحوم محمد حسن ساالرى قاين)
 را به اطالع اقوام و آشنايان مى رساند: 

جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 93/2/3 از ساعت 16 الى 17 
در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى باعث شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: ساالرى قاين ، رفيعى فنود ، ساالرى فنود ، جاللى

هوالباقى 
از تمامى سروران ارجمند ، دوستان ، آشنايان و اقوام كه در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم مادر عزيزمان 

شادروان بى بى فاطمه ذوالفقارى
 "همسر مرحوم سيد احمد كالفى"

ما را مورد لطف خود قرار داده و ابراز همدردى نمودند ، صميمانه تشكر مى نماييم.

ضمنا به مناسبت چهلمين روز درگذشت آن عزيز

 جلسه بزرگداشتى جمعه 94/2/4 از ساعت 9/30 الى 10/30 صبح 
در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود. 

خانواده هاى: ذوالفقارى ، كالفى 

فـروش باغ 
در بهترين موقعيت آب و هوايى واقع 

در 5 كيلومترى بيرجند ، روستاى بوشاد   

جاده آسفالت - گاز - برق 
 آب قنات - مشجر

شماره تماس: 09367706125

موبايل ســراج 
عرضه كننده انواع گوشى و تبلت اصلى 

به قيمت عالءالدين تهران

تك فروشى به قيمت عمده 
خيابان حكيم نزارى  - حدفاصل حكيم نزارى 11 و  13 

روبروى امور مشتركين ايرانسل – موبايل  سراج

32235574 - 09153625071

فروش سوپر ماركت با موقعيت عالى واقع در خيابان معلم
09215746398

"هوالباقى" 
به مناسبت چهلمين روز درگذشت پدر عزيزمان مرحوم مغفور 

شادروان حاج محسن على محسنى
"بزرگ خاندان و پيشكسوت آموزش و پرورش بيرجند"

جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/2/3 از ساعت 3/30 الى 4/30 بعدازظهر

 در محل حسينيه محبين االئمه (ع) "واقع در انتهاى مدرس 23 " برگزار مى شود 

تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم 
و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: محسنى ، هاشمى ، باقرى ، مالك ، گرانيان ، ابراهيمى و فاميل وابسته

منطقه خراسان جنوبى
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ايسنا : سخنگوى كارگروه سامانه نظارت پايش هوشمند تردد ناوگان عمومى درباره زمان اعالم سهميه هاى جديد گازوئيل براى ناوگان عمومى گفت: كميته اطالع رسانى 
تشكيل شد تا بتوانيم مطالب را به موقع و كامل در اختيار مردم قرار دهيم. شهرام آدم نژاد، افزود: از روز نخست ارديبهشت اسناد حمل يعنى بارنامه و صورت وضعيت 
ناوگان حمل و نقل عمومى مالك ارزيابى قرار مى گيرد تا در پايان ماه مشخص شود اول خرداد چه ميزان سهميه جديد گازوئيل در كارت هاى سوخت شارژ شود.

زمان اعالم سهميه هاى جديد گازوئيل ناوگان عمومى حمل و نقل برون و درون شهرى 

حذف يارانه پردرآمد ها با سياست تشويقى 
 

يك كارشناس اقتصادى با اشاره به اين كه دولت بايد در 
مورد روند حذف گروه هاى پردرآمد از يارانه اطالع رسانى 
شفاف كند، گفت: بهترين راه براى نپرداختن يارانه به 
گروه هاى پردرآمد اتخاذ سياست هاى تشويقى است. 
تاجر نيا در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: اگر دولت تصميم 
دارد برخى گروه ها را از ليست يارانه بگيران حذف كند، 
بايد با شفافيت كامل اين كار را انجام دهد. اين كارشناس اقتصادى با اشاره به 
لزوم اتخاذ سياست هاى تشويقى براى انصراف گروه هاى پردرآمد از دريافت 
يارانه تصريح كرد: دولت مى تواند با مجموعه اطالعات خود و به دور از روش 
كليشه اى سياست هاى تشويقى را اعمال كند و تسهيالتى را ارائه دهد كه افراد 

ثروتمند داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف دهند. 

جزئيات تمديد دفترچه هاى بيمه سالمت

جهان نيوز: مديركل روابط عمومى سازمان بيمه سالمت 
ايران با اشاره به اينكه اعتبار يك ساله دفترچه بيمه 
شدگان همگانى كه ارديبهشت ماه سال گذشته دفترچه 
بيمه خود را دريافت كرده اند به پايان رسيده است، گفت: 
بر اين اساس تمامى دفترچه بيمه هاى صادر شده در 
سال 1393 در صورت دارا بودن برگه سفيد، تا آخرين 
برگ و حداكثر به مدت يك سال از اتمام اعتبار، قابل استفاده خواهند بود. در واقع 
تمديد اعتبار به صورت متمركز و از طريق ستاد سازمان در سامانه انجام مى گيرد.

ميرشاه ولد، ادامه داد: بر اين اساس بيمه شدگانى كه نسخ دفترچه هايشان به اتمام 
رسيده با در دست داشتن دفترچه و كارت شناسايى معتبر به كليه دفاتر پيشخوان 
دولتى طرف قرارداد با سازمان مراجعه و دفترچه هاى جديدشان را دريافت كنند. 

افزايش 17 درصدى حقوق حداقل بگيران 
تامين اجتماعى و پرداخت آن از ماه جارى 

(ادامه از صفحه1) سيدتقى نوربخش افزود: در حال 
حاضر از نظر تجهيز منابع و امكانات آمادگى افزايش 
مستمرى ها را داريم. وى ادامه داد: در سال 92 سازمان 
تامين اجتماعى 25 درصد مستمرى مستمرى بگيران 
خود را افزايش داد و در واقع يك چهارم پايه حقوق 
تحت پوششان افزايش يافت در حالى كه تورم واقعى در آن سال 15 درصد 
بود. نوربخش درخصوص بيمه نابارورى نيز عنوان كرد: با وجود اينكه از سال 
74 تا سال گذشته مسئله نابارورى زير پوشش بيمه ها نبود، اما يكى از اقداماتى 
كه انجام شده، اين است كه اين مسئله زيرپوشش بيمه قرار گرفته و در حال 

حاضر نابارورى تحت پوشش بيمه هاى تامين اجتماعى قرار دارد. 

 بررسى روند قيمت اوراق تسهيالت مسكن 
افزايش  زمزمه  رغم  على  كه  مى دهد  نشان 
وام خريد مسكن، قيمت هر برگ اين اوراق 
با كاهش مواجه شده و از محدوده 78 هزار 
هزار   74 محدوده  به  برگ  هر  براى  تومان 
اين  ايسنا،  گزارش  به  است.  رسيده  تومان 

روزهاى گذشته خبرهايى  است كه  حالى  در 
مبنى بر موافقت بانك مركزى با افزايش وام 
خريد مسكن به 60 ميليون تومان منتشر شد، 
اما انتشار اين خبر نيز به دليل قطعى نبودن، 
در روند حركتى اين اوراق تاثيرى نداشت؛ به 
طورى كه در حال حاضر «تسه» اسفند ماه در 

قيمت 75 هزار تومان، «تسه» دى، بهمن و 
مهرماه در محدوده 74 هزار تومان و «تسه» 
محدوده  همان  در  نيز  شهريور  و  مرداد  تير، 
اوراق  است.  معامله  حال  در  تومان  هزار   74
تسهيالت مسكن اوراقى است كه متقاضيان 
استفاده از انواع تسهيالت مسكن بايد در ازاى 

تقدم  حق  برگه  يك  تومان،  هزار  هر500 
تسهيالت مسكن خريدارى كرده و به بانك 
وام  دريافت  براى  يعنى  كنند.  ارائه  مسكن 
تقدم  ورقه حق  بايد 90  ميليونى مسكن   45
تسهيالت به مبلغ شش ميليون و 660 هزار 

تومان خريدارى شود. 

ايران  كار  بازار  فعلى  مسائل  از  يكى  مهر،  گزارش  به   
دوران  از  پس  افراد  از  توجهى  قابل  درصد  كه  است  اين 
به  تمايلى  بازنشستگى،  سن  به  رسيدن  و  اشتغال 
كنند  مى  تالش  داليلى  به  و  ندارند  بازار  اين  از   خروج 
تا در فضاى اشتغال كشور باقى بمانند.  وزارت كار در تحليلى 
به چرايى بازگشت بازنشستگان به بازار كار و تمايل نداشتن 
آنها به خروج از شرايط شغلى پرداخته است. وزارت كار معتقد 
است با وجود كاهش ميزان اشتغال سالمندان ايرانى نسبت 
فعاليت هاى  در  آنان  فعال  قبل شاهد حضور  دهه هاى  به 
اقتصادى هستيم. شرايط نامطلوب اقتصادى، نبود نظام جامع 
تامين اجتماعى، نواقص سازمان هاى بازنشستگى و ... به ويژه 
در مناطق روستايى موجب شده است كه بسيارى از سالمندان 
بعد از بازنشستگى به دنبال شغل جديد باشند. نتايج نشان مى 
دهد 21.15 درصد از سالمندان در سال 90 (آخرين سرشمارى 

رسمى كشور) در فعاليت هاى اقتصادى مشاركت داشته و يا 
خواهان مشاركت هستند. ميزان مشاركت اقتصادى سالمندان 
در سال 90 در مناطق شهرى و روستايى به ترتيب 13.35و 
31.37 درصد بوده است. ميزان مشاركت اقتصادى سالمندان 
در سال 90 در مناطق روستايى باالتر از مناطق شهرى و در 

مردها بيشتر از زن هاست. 

10 واقعيت از بازار كار بازنشسته ها

1- نرخ مشاركت اقتصادى مردان 65 ساله و بيشتر تقريبا 7 
برابر زنان در اين گروه سنى است.2- سه درصد بازنشستگان 
معادل900 هزار نفر در بخش عمومى اقتصاد هستند كه از 
سوى دولت دعوت به كار شده و داراى مشاغل قانونگذارى، 
مقامات عالى رتبه، مديران و متخصصان هستند. 3- بيش از 
90 درصد بازنشسته ها در بخش خصوصى هستند كه يا از 

قبل بوده و ادامه مى دهند يا تازه وارد شده اند.4-  7.4 درصد 
بازنشسته ها حقوق بگير هستند كه نشان دهنده ناچارى براى 
كمك به وضع اقتصادى خانواده و تمايل به حضور در جامعه 
 است.5- درصد پايين حقوق بگيرى بازنشسته ها نشان مى دهد 
حتى در صورت خروج آنها از بازار كار، تاثير شگرفى در نرخ 
بيكارى جوانان ايجاد نخواهد شد.6- تمايل زنان بازنشسته با 
حضور در فعاليت اقتصادى در سال 90 به يكباره به 2 برابر 
افزايش يافته است.7- نرخ مشاركت اقتصادى افراد باالى 
تامين  نظام  داراى  به كشورهاى  نسبت  ايران  در  65 ساله 
اجتماعى و سيستم بازنشستگى قابل اتكا تا 10 برابر باالتر 
باالى 65 سال كشور  از كل شاغالن  است.8- 72 درصد 
در بخش كشاورزى و 25 درصد نيز در بخش هاى صنعت و 
خدمات مشغول به فعاليت هستند. 9-با وجود باالتر بودن نرخ 
مشاركت اقتصادى بازنشسته ها در شهرها نسبت به روستاها، 

اما دوره باقى ماندن شاغالن بازنشسته در بازار كار در روستاها 
بيشتر از شهرها است.10- به طور كلى نواقص تامين اجتماعى 
و شرايط نامطلوب اقتصادى باعث شده تا بسيارى از بازنشسته 
ها پس از سن 65 سالگى نيز به دنبال كار باشند و اين مسئله 

در روستاها بيشتر از شهرها است.

موج بازگشت سالمندان به بازار كار/ 10 واقعيت از اشتغال بازنشسته ها

قيمت اوراق تسهيالت مسكن كاهش يافت 

امروز 3 ارديبهشت 1394 مصادف با
 4 رجب 1436 و 23 آوريل 2015

شهادت «سپهبد َقَرني» اولين رئيس 
ستاد مشترك ارتش (1358ش)

ش   1292 سال  در  َقَرني  ا...  ولي  سپهبد  شهيد 
در اصفهان به دنيا آمد. از ابتداي ورود به ارتش، 
فعاليت عليه رژيم طاغوت را آغاز كرد و در سال 
به  رژيم  بر ضد  كودتا  افشاي  پي  در  1337 ش 

همراه دوستانش دستگير شد. 

آغاز جنگ نفت كش ها از سوي عراق

 عليه ايران در خليج فارس (1363 ش)

عراقي ها با حمايت آمريكا و غرب، براي نخستين بار 
با استفاده از هواپيماهاي سوپراتاندارد فرانسوي، ضمن 
حمله به جزيره خارك، نفتكش هاي حامل نفت ايران 

را در سوم ارديبهشت 1363، مورد حمله قرار دادند. 

روز بزرگداشت شيخ بهايي

سوم ارديبهشت ماه، روز بزرگداشت شيخ بهايى، عالم 
كم نظير، فقيه و حكيم فرزانه است؛ او كه از شاگردان 
شهيد ثانى و از افتخارات جهان اسالم به شمار مى آيد 
با ارائه حدود 100 اثر ارزنده در شاخه هاى مختلف علم 
و تربيت شاگردان بسيار كه هر كدام منشأ بركات 

فراوان بودند، به جهان اسالم روشنايى بخشيد.
راهپيمايي سراسري مردم مسلمان ايران در اعتراض 

به كنفرانس ننگين برلين (1379 ش).
آغاز هفته مشاغل.

قحطى در شهر تبريز حتى كنسول ها و اتباع آنها 
را تهديد مى كند.(1288ش)

درگذشت حكيم «شيخ شهاب  الدين سهروردى» 
معروف به «شيخ اشراق» (587ق).

شيعه،  كبير  رجالي  و  عالم  بزرگوار  رحلت 
آيت ا...«سيد محسن امين عاملي» (1371 ق)

بلندپايه  نويسنده  ِسروانتِس»  «ميشل  مرگ 
اسپانيايي و خالق دون كيشوت (1616م).

درگذشت «ويليام شكسپير» اديب بزرگ و نويسنده 
شهير انگليسي (1616م).

تولد «ماْكْس پِالنْْگ» فيزيك دان آلماني (1858م).
روز جهاني كتاب و حق تأليف.

تقويم مناسبت هاى  روز

ايران براى هر بيمار چند تخت دارد؟

معاون درمان وزارت بهداشت، كمبود تخت بيمارستانى 
اساسى حوزه سالمت كشور  از چالش هاى  را يكى 
عنوان كرد. به گزارش جهان، دكتر آقاجانى در گفتگو 
هر  ازاى  به  حاضر  حال  در  اينكه  اعالم  با  مهر،  با 
كشور  در  بيمارستانى  تخت   1.5 جمعيت  نفر   1000
بيمارستانى  تخت  شاخص  بتوانيم  اگر  گفت:  داريم، 
را به حدود 2.7 به ازاى 1000 نفر جمعيت برسانيم، 
آن وقت خواهيم توانست وضعيت نسبتا مطلوبى در 

توسعه بيمارستانى كشور داشته باشيم. 

40درصد خانوارهاى زن سرپرست 
در دهك  پايين اقتصادى قرار دارند 

آسيب هاى  دفتر  كل  مدير  نصر،  ولى ا...  ايسنا،   
اساس  بر  گفت:  كشور  بهزيستى  سازمان  اجتماعى 
سرشمارى هاى سال 90، 21 ميليون خانوار در كشور 
وجود دارد كه 12,5 درصد آنان زن سرپرست هستند 
در  نيز  سرپرست  زن  خانوارهاى  درصد   40 حدود  و 
دهك هاى پايين اقتصادى قرار دارند اين در حاليست 
درآمد  از  درصد   34 حدود  آنان  درآمدهاى  ميانه  كه 

خانوارهاى مرد سرپرست كمتر است. 

واردات خودرو 30 درصد افزايش يافت

 قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از كاهش 7 
درصدى واردات كاالهاى مصرفى در سال 93 نسبت 
خودرو  واردات  گفت:  و  داد  خبر  آن  از  قبل  سال  به 
در سال 93 نسبت به سال 92 حدود 30 درصد رشد 
نشان مى دهد. به گزارش مهر، خسروتاج گفت: در سال 
93 چيزى نزديك به 52.5 ميليارد واردات بوده كه در 
مقايسه با سال 92 كاالهاى سرمايه اى چيزى نزديك 
به 28 درصد رشد داشته است و مواد اوليه و كاالهاى 
و  داخلى، 4 درصد رشد  نياز صنايع  مورد  اى  واسطه 

اقالم مصرفى 7 درصد كاهش را نشان مى دهد.

بسته جديد خدمتى «كودك سالم»
 از نيمه دوم سال اجرا مى شود

 رئيس اداره سالمت كودكان وزارت بهداشت برنامه 
بهداشتى  مراكز  خدمات  پيشانى  را  سالم»  «كودك 
تكميل  و  جديد  برنامه  اجراى  از  و  دانست  مردم  به 
امسال  دوم  نيمه  از  كشور  در  سالم»  «كودك  شده 
خدمتى  بسته  بركاتى،  فارس،  گزارش  به  داد.   خبر 
«كودك سالم» را يافتن راهى براى شناسايى كودك 
به ظاهر سالم، مستعد بيمارى و يا در معرض خطر 
همه  براى  سالمت  ارتقاى  هاى  مراقبت  انجام  و 
تحول  طرح  در  كرد:  خاطرنشان  و  تعريف  كودكان 
سالمت خدمات جديدى به بسته خدمتى كودك سالم 

اضافه خواهد شد.

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

*  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

 حمل  اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول موضوع ماده 34- اصالحى قانون ثبت

ششدانگ يك باب منزل به مساحت 499/12 مترمربع پالك 26 فرعى از 63- اصلى بخش پنج نهبندان به آدرس: شهر شوسف - خيابان 
شهيد حسن جعفرى ملكى آقاى غالمرسول مالكى فرزند حسن كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 6707 صفحه 118 دفتر جلد 42 صادر و تسليم شده و با 
حدود اربعه شماال : 1- به طول 1/20 متر ديواريست به كوچه 2- به طول 27 متر ديواريست به باقيمانده پالك 26 فرعى شرقا: به طول 17/70 متر 
ديواريست به باقيمانده پالك 41 فرعى جنوبا: 1- به طول 15/50 متر ديواريست به پالك 534 فرعى 2- به طول 10/60 متر ديواريست به پالك 
535 فرعى 3- به طول 2/70 متر ديواريست به كوچه غربا: به طول 17/50 متر درب ديواريست به كوچه حقوق ارتفاقى ندارد بانك كشاورزى شعبه 
نهبندان به موجب قرارداد شماره 534988264- 89/10/9 تقاضاى صدور اجرائيه عليه: آقاى غالمرسول مالكى مبنى بر وصول مبلغ 249/789/887 
ريال را از اين اداره نموده است و پرونده تحت كالسه 9300020 در اجراى ثبت نهبندان تشكيل و اجرائيه در تاريخ 93/5/6 به مديون وفق ماده 18 
آيين نامه اجراى اسناد رسمى ابالغ و صحت ابالغ توسط متصديان گواهى شده و به دليل اين كه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونى از تاريخ ابالغ 
اجرائيه بدهى خود را توديع ننموده بستانكار جهت وصول بدهى خويش تقاضاى بازداشت پالك ثبتى 26 فرعى از 63- اصلى بخش 5 نهبندان ملكى 
بدهكار را نموده است كه به موجب نامه شماره 139305808004000234 – 93/5/27 دفتر بازداشتى اين اداره پالك فوق در قبال بدهى بستانكار 
ذيل شماره 139 دفتر بازداشتى بازداشت گرديده و بستانكار به موجب نامه شماره 55404/3122- 93/10/28 تقاضاى كارشناسى پالك مذكور را 
نموده كه پس از طى تشريفات قانونى به موجب صورتجلسه وارده به شماره 139305008282000308 – 93/11/7 مامور ابالغ و نظريه كتبى وارده 
به شماره 93/11/27- 139305008282000320 كارشناس رسمى دادگسترى ششدانگ پالك فوق كه در آن ساختمان هاى خشتى و گلى قديمى با 
سقف گنبدى به متراژ 200 مترمربع مى باشد يك قسمت از نماى ديوار جلوى ساختمان هاى خشت و گلى با مصالح آجرسفالى به طول حدود 17/5 
متر و ارتفاع 3/5 متر و ضخامت 20 سانتى متر نماسازى شده و بقيه خشتى و گلى قديمى مى باشد به مبلغ 290/635/000 ريال ارزيابى گرديده كه 
مراتب ارزيابى به موجب نامه شماره 139304908282000238 – 93/11/27 به بدهكار و بستانكار ابالغ و از ناحيه آنها اعتراضى واصل نشده و ارزيابى 
قطعيت يافته است و پالك فوق در اجراى مقررات آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا در قبال مطالبات بانك كشاورزى نهبندان در روز سه 
شنبه مورخ 94/2/22 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده حضورى 
و نقدى از مبلغ ارزيابى شده شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق اعم 
از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ 

مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. 
ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد

مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 94/2/3

حسين براتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»

چون در پرونده 1583/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى غالمحسين اميرآبادى به پرداخت مبلغ 483/873/197 ريال در حق محكوم له آقاى حسن 
سروى و پرداخت مبلغ 21/675/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اين كه از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى 
پالك ثبتى شماره 11 فرعى از 1365 اصلى بخش يك بيرجند معرفى و توقيف گرديده و حسب نظريه كارشناس ملك مذكور واقع در خيابان مطهرى 11 نبش شمال 
شرقى اولين سه راهى پالك 5 كه ميزان عرصه 213 مترمربع و اعيان شامل زيرزمين 21 مترمربع و همكف 139/8 مترمربع و طبقه اول  و  خرپشته 130 مترمربع 
و نوع اعيان استفاده مسكونى در دو طبقه همكف و اول اسكلت نيمه فلزى و سقف تيرآهن و نماى آن سنگ و داراى اشتراكات آب- برق- گاز- مى باشد كه ارزش 
شش دانگ عرصه و اعيان به مبلغ 2/081/500/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/2/16 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر 
اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 
درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان 

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

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

كارت دانشجويى اينجانب سيد ناصر زورمند 
باغدار رشته  مهندسى صنايع به شماره دانشجويى 

8911211110  مفقود شده
 و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
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مراسم گراميداشت روز زمين پاك در مدرسه دخترانه پوشينه بافت شهرستان بيرجند با حضور دانش آموزان، دبيران و عالقمندان 
به حفاظت محيط زيست برگزار شد. سخنرانى كارشناس حفاظت محيط زيست، قرائت مقاله درباره زمين پاك توسط دانش آموزان، 

اجراى نمايش، سرود و برگزارى مسابقه و ... از جمله برنامه هاى اين مراسم بود.

3گراميداشت روز زمين پاك در مدرسه دخترانه پوشينه بافت بيرجند برگزار شد
پيام شما

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

باسالم. از اداره راه و شهرسازى خواهشمنديم 
آسفالت  اصًال  بزند  القورات  جاده  به  سرى 
و  تنگ  خيلى  جاده  طرفى  از  ندارد.  خوبى 
از  سختى  به  ماشين  دو  كه  است   باريك 
بفرمائيد  لطفًا پيگيرى  كنار هم عبور مى كنند! 

روستاهاى زيادى در اين مسير وجود دارند. 
938...600
سالم. فرد كشاورزى اظهار مى داشت گاوها 
 محصول كاه به دست آمده از يكى از چاه هاى

كشاورزى جنب تصفيه خانه فاضالب بيرجند 
اهالى  بر  واى  خورند  نمى  بد  بوى  علت  به 
ها  چاه  اين  كه محصوالت كشاورزى  شهر 
را بدون اينكه بدانند مى خورند! آن وقت نبايد 
اين همه سرطان شيوع پيدا كند. جهاد كشاورزى و 

علوم پزشكى لطفًا دخالت كنيد.
915...683

خراسان  آواى  اندركاران  دست  همه  به  باسالم 
جنوبى. لطفاً در مورد بوق زدن تاكسى هاى 
تلفنى (به جاى زدن زنگ منازل) و مزاحمت 
آنها براى اهالى محل و ايجاد آلودگى صوتى 
كه مانع استراحت از ساعت 5 صبح تا شب 
مى شوند، تذكر الزم به مسئولين داده شود 
زيرا با فرهنگ باالى خراسان جنوبى نيز مطابقت 

ندارد. با تشكر.
915...141
سالم. خواهش مى كنم آوا يك نفر رو بفرست 
با ساكنينش  ها  گل  غفارى شهرك  خيابان 
مصاحبه كند ببينيد چه دل پرخونى دارند. هر 
روز دو سه ماشين تخليه چاه مياد شهرك! 
چرا مسئولين آب و فاضالب اقدام نمى كنند؟! اين 
شهرك قديميه چاه ها ديگه جواب نميدن! به كى 

بگيم؟ به كجا شكايت كنيم؟
935...146
فرماندار محترم سربيشه اگر هواى دهگردى 
مود  باسناباد  و  خاواز  روستاى  به  ايد  كرده 
بياييد. البته گريدر بياوريد چون جاده بسته 

است. خيرمقدم عرض مى كنيم.
915...806

اتوبوسرانى.  شركت  مسئولين  خدمت  باسالم 
مردم  انداختيد  راه  هست  وضعى  چه  اين 
اتوبوس  منتظر  ايستگاه  توى  بايد  چقدر 
باشند؟ يك دفعه اتوبوس ها زود مى رسن يك 
بايد  شد  خراب  اتوبوسى  اگه  رسن!  ديرمى   دفعه 
من  نشوند.  منتظر  تامردم  باشه  داشته  جايگزين 
و  رسيدم  كارم  محل  به  دير  شده  مواقع  خيلى 

باصاحبكار بحثم شده!
935...625

* رحيم زاده
معرفى كن!  بيرجند!  پادگان  به  را  ظرف 48 ساعت خودت 
اين قسمتى از ديالوگ يك فرمانده ژاندارمرى است كه به 
ديالوگ  از  قسمتى  شود...  مى  گفته  فيلم  اصلى  شخصيت 
فيلم سناتور و اين از محدود فيلم هايى است كه در آن به نام 

مركز امروز خراسان جنوبى اشاره شد... فقط همين!
روزانه صدها فيلم در سينماهاى مختلف دنيا به روى پرده 
مى رود و حاصل آن ميلياردها دالر درآمد براى شركت هاى 
فيلم سازى و سرگرمى ميليون ها انسان در سراسر اين كره 
خاكى است. ديگر امروزه فيلم و سينما جزو جدايى ناپذيرى از 
زندگى آدمى است و به عبارت ديگر بشر را وابسته خود كرده 
است. كافى است كمي در اطراف خود دقت كنيم آن وقت 
تأثير رسانه به ويژه سينما و تلويزيون را بر زندگى و اجتماع 
خود خواهيم ديد. البته اين موضوع به كشور ما محدود نمى 
شود در همه جاى دنيا نشانه هايى از اين تأثير وجود دارد. 
سينماى كشور ما به ويژه پس از انقالب جهشى بلند به سوى 
داشت. انسانى  هاى  پيام  و  فرهنگ  اخالق،  گرايى  آرمان 
 سينما به عنوان يك رسانه پر قدرت عالوه بر ارائه پيام هاى
اقوام  فرهنگى  هاى  ارزش  مبلغ  اخالقى  و  ميهنى  ملى 
گوناگون ايرانى و ابزارى براى شناساندن طبيعت، معمارى و 
همه داشته هاى فرهنگى ما نيز بوده است در اين ميان سهم 

خراسان جنوبى از اين رسانه چه بوده است ؟!...

در ميان صدها فيلمى كه پس از انقالب ساخته 
شده فيلمى كه پايه آن فرهنگ، آداب و رسوم 

گويش و موسيقى و حتى معمارى سرزمين 
خراسان جنوبى باشد وجود ندارد

در ميان صدها فيلمى كه پس از انقالب ساخته شده فيلمى 
كه پايه آن فرهنگ، آداب و رسوم گويش و موسيقى و حتى 
از  ندارد حتى  باشد وجود  معمارى سرزمين خراسان جنوبى 
فيلم هاى سينمايى اسمى از سرزمين ما  نيست جز يكى دو 
جا كه از جمله فيلم سناتور كه آن هم اشاره اى به نام شهر 

بيرجند شده و بس ...
 اين در حالى است كه منطقه ما با وجود اقليم هاى خاص 
تاريخى،  ارزشمند  هاى  بافت  وجود  كوهستانى  كويرى- 
 معمارى، داستان ها و افسانه هاى كهن منطقه اى با قابليت هاى

بيشمار براى ساخت فيلم هاى سينمايى است.
هم داستان ها و آداب و رسوم ما مى تواند دستمايه نگارش 
 فيلم ها نامه باشد و هم فضاى زيبا و چشم انداز هاى دل انگيز

و متنوع اين ديار مى تواند لوكيشن ها (فضاهاى) سينمايى 
بسيار زيبايى براى فيلم سازان ايجاد كند. طى 10-11 سالى 
كه از تشكيل استان مى گذرد در سايه شناخت بيشترى كه از 
منطقه در پايتخت ايجاد شده ... چند فيلمساز به سرزمين ما 

آمدند و فيلم هايى نيز در اين استان ساخته شد اما.....
*****

مواد مخدر كه  قاچاق  با موضوع  بود  فيلمى  قانون:  تابع 
تشكيل  از  پيش   71 سال  در  و  بيرجند  در  آن  چند صحنه 

استان فيلمبردارى شد ...
دره هاى كوه باقران و بند دره و چند نما از هتل مقدم و ...همه 
چيزى بود كه از بيرجند به نمايش درآمد. موضوع قاچاق مواد 
مخدر؟ البته براى يك شهر فرهنگى نمى توانست امتيازباشد ...

خوشبختانه در اين فيلم اسمى از منطقه برده نشده بود.
 آتش سبز: به كارگردانى محمدرضا اسالمى روايت قصه اى
در ارگ بم كرمان است كه به خاطر زلزله لوكيشن از دست 

رفته و 90 درصد فيلم در بيرجند، فيلمبردارى شد. 

محمدرضا اصالنى براى اين فيلمش كه هفت سال قبل آن 
را ساخته، تقريبًا به خيلى از مناطق تاريخى بيرجند سر زد و از 
آنها استفاده كرد. اصالنى در اين فيلم سراغ 10 بناى تاريخى 

و مناظر ديدنى مركز استان خراسان جنوبى رفته است. 
بازيگران  كه  است  قديمى  حكايت  هفت  روايت  سبز  آتش 
ا... انتظامى، مهتاب كرامتى، پگاه  صاحب نامى مانند عزت 
از  هركدام  تقريبًا  اصالنى  اند.  كرده  بازى  آن  در  آهنگرانى 
و  بيرجند  خاص  تاريخى  لوكيشن  يك  در  را  ها  حكايت 
اطرافش، جلوى دوربين برده است. مثًال حكايت مشتاق را 
در مدرسه شوكتيه بيرجند ساخته كه قدمتى 200 ساله دارد. 
 25 در  خراشاد  روستاى  در  خاتون  پادشاه  حكايت  مثًال  يا 

كيلومترى بيرجند جلوى دوربين رفته است. 
روستايى با تونل هاى زيرزمينى و قلعه هاى فراوان كه كمتر 
كسى سراغش مى رود. حكايت سنگ صبور در عمارت هاى 
عمارت  دو  است؛  شده  ضبط  و  ثبت  آباد،  رحيم  و  اكبريه 

معروف و ديدنى داخل بيرجند كه معمارى خيره كننده اى 
فورگ  قلعه  كه  نقطه  يك  در  هم  ها  حكايت  همه  دارند. 
بيرجند است به پايان مى رسد. اين قلعه از قلعه هاى فرقه 

اسماعيليه بوده و هم رديف قلعه هاى الموت است.
و  بوده  استان كرمان  فيلم  اين  تفاسير موضوع  اين  با همه 

عمًال صحبتى از معرفى استان ما به ميان نمى آيد...!
فيلم گلچهره: به كارگردانى وحيد موساييان و بازى مسعود 
رايگان، الدن مستوفى، هدايت هاشمى، افشين هاشمى و ... 
از مهم ترين  فيلم هايى بود كه در سال هاى اخير در استان 
ساخته شد. اين فيلم داستان صاحب يك سالن سينما در شهر 
كابل هست كه سعى در بازسازى سينمايى دارد اما با شروع 
جنگ هاى داخلى همه چيز رو به نابودى مى رود. متأسفانه در 
 اين فيلم نيز شناسنامه اى از بيرجند ارائه نشد و لوكيشن هاى

 شهرستان براى معرفى كابل! مورد استفاده قرار گرفت.
داستان «گلچهره» درباره اشرف خان صاحب سينماى كابل 
تسلط  و  ا...  نجيب  كمونيستى  دولت  سقوط  پس  كه  است 
مجاهدين بر كابل مى خواهد سينمايش را بازسازى كند اما 
بار  داخلى  هاى  و جنگ  پايد  نمى  ديرى  دولت  يكپارچگى 
ديگر از خرابه هاى كابل سر برمى آورد و اين جنگ به فيلم 

خانه ملى افغانستان نيز راه مى يابد.

خودسانسورى بزرگترين سد براى خلق آثار هنرى

ابوالفضل مرادى جوان 30 ساله بيرجندى، ساكن تهران است 
كه كارهايى چون «به اضافه»، «مستند برام مهم نيست»، 
«خاكسترى»، «خانه كاغذى» و «اكنون» را در كارنامه خود 
دارد. او فيلم كوتاه مى سازد و «خانه كاغذى» وى با كسب 
از  بسيارى  و  پليس  فيلم  جشنواره  در  فيلم  بهترين  عنوان 

جشنواره هاى ديگر درخشيد.
بسيار دغدغه فرهنگ استان و شهرستان را دارد، معتقد است 
بزرگترين سد براى خلق آثار هنرى خودسانسورى و محافظه 
كارى است كه باعت مى شود هنرمند در اولين قدم باز بماند. 
به عقيده وى سينما هنر گرافيست و مسئوالن بايد عالوه بر 
حمايت هاى معنوى، حمايت هاى مالى خود را به هنرمندان 

در خصوص نهادينه كردن فرهنگ دريغ ننمايند.

فرد بيرجندى لهجه و فرهنگش را باعث 
سرشكستگى دانسته و آن را كتمان مى نمايد

وى از دو پيچ تاريخى استان شدن و جدا شدن جوانان مرز و 
بوم از فرهنگ بومى منطقه مى گويد و ادامه مى دهد: هرچند 
دانشگاه ها و مراكز نظامى نقش عمده در معرفى منطقه در 
استان  مركزيت  كنار  در  و  عوامل  اين  اما  اند  داشته  كشور 
باعث شده است كه مردم و به خصوص جوان بيرجندى به 
دليل برخوردار نبودن از اعتماد به نفس مطلوب  كه اين خود 
هايش  داشته  و  فرهنگ  از  دارد  مان  پدران  رفتار  در  ريشه 
لهجه  ميهنانمان،  ساير هم  با  رويارويى  در  و  گرفته  فاصله 
سؤال  جاى  اين  و  نمايند  كتمان  را  فرهنگشان  و  آداب  و 
دارد كه چرا يك اصفهانى به لهجه خود افتخار مى كند اما 
همشهريان ما آن را باعث سرشكستگى خود دانسته و آن را 

كتمان مى نمايند!

متأسفانه مفاخر ما فقط زينت المجالس هستند

مرادى با اشاره به مفاخر بزرگى همچون عبدالعلى بيرجندى، 
ارتباطات)  (پدرعلم  نژاد  معتمد  پروفسور  و  نزارى   حكيم 
مى گويد: متأسفانه مفاخر ما فقط زينت المجالسند و در بين 

مردم خود غريب هستند در حالى كه زندگى آنها مى تواند 
مضمون آثار سينمايى باشد.  مرادى وعده مى دهد كه با نگاه 
به فرهنگ منطقه فيلم بسازد و توسعه فرهنگى را به ويژه 

وابسته به قدرت ريسك پذيرى مديران مى داند. 

مسئوالن بايد در كنار هم 
و براى ارتقاى فرهنگ جامعه گام بردارند

و  استان  مردم  ايدئولوژيكى  تند  اعتقادات  يادآورى  با  وى 
گاليه مندى از مسايل حزبى در استان  مى گويد: مسئوالن 
بايد در كنار هم وراى مسائل جناحى و ارتقاى فرهنگ جامعه 
گام بردارند. به گفته وى متأسفانه عده اى از مديران هيچ 
خالقيتى در استفاده از بخشنامه ها و اعتبارات دولتى ندارند 

كه اين خود ناشى از عدم ريسك پذيرى مديريتى است.
وى آرزو مى كند: كاش روزى برسد كه همه هم استانى ها با 

افتخار به داشته هايشان، به فرهنگ، آداب لهجه و سوغات و 
صنايع دستى و كشاورزيشان ببالند...

مديران بايد به فرهنگ 
به صورت فرا استانى نگاه كنند

حسين عباس زاده يكى ديگر از هنرمندان بيرجندى است كه 
قريب 30 سال در اين عرصه فعاليت كرده و كارهايى مانند 

نيم درى و گيوه را در كارنامه اش ثبت نموده است.
وى نيز عمده مشكل هنرمندان عرصه سينما را نبود حمايت 
و پشتيبانى مالى مسئوالن عنوان كرده و مى گويد: مديران 
 بايد به فرهنگ به صورت فرا استانى نگاه كرده و برنامه ريزى

هدفمندى را در اين خصوص دنبال كنند.
به گفته وى برخى هنرمندان بعد از يادگيرى الفباى هنر خود را 
از كسب علم و دانش بى نياز دانسته و گاهاً دچار غرور كاذب 
مى شوند و اين در حالى است كه كسى كه تكنيك هنر را 
مى داند با هنرمند بسيار فرق دارد. هنرمند واقعى در شناسايى 

زمينه هاى ارتباط مؤثر با مخاطب شناخته مى شود.
قاسمى كه از هنرمندان عرصه تئاتر است و كار طنز براى 
بيرجند،  فرش  هنر  درباره  اى  نامه  فيلم  و  نسيم  شبكه 
چندين نمايشنامه طنز هم نوشته، با اشاره به اينكه ساخت 

اثر هنرى ويژه سينمايى عالوه بر معرفى فرهنگ وآداب و 
 رسوم منطقه مزايايى ديگرى مانند درآمد زايى به دنبال دارد
تيم هايى  اين كار  آن است كه  آورد ديگر  ره   مى گويد: 
 كه براى توليد فيلم از ساير مناطق و استان ها راهى استان 
استان   فرهنگ  و  استعدادها  شناخت  بر  عالوه  شوند  مى 

درآمد زايى را براى استان به ارمغان مى آورند.
خراب  از  انتقاد  با  نيز  تئاتر  عرصه  هنرمندان  از  ديگر  يكى 
فيلم  اين  لوكيشن  گويد:  مى  گلچهره  فيلم  لوكيشن   كردن 
مى توانست براى بسيارى از دانشجويان و افراد بومى و غير 
بومى جذابيت داشته و مورد بازديد قرار گيرد. همانطور كه 
لوكيشن افسانه جومونگ يا سريال ها و فيلم هاى ديگر در 
ساير كشورها با استقبال هنرمندان و مردم عادى روبرو مى 
از لوكيشن گلچهره نيز عالوه بر بعد فرهنگى  شود، بازديد 
مى توانست از نظر اقتصادى نيز تأثيرگذار باشد به هر حال 
بودن اين لوكيشن ضررى نداشت و مى توانست كاربردهاى 

گوناگونى داشته باشد.

هنرمندان منطقه قانع و دلسوزند

ياورى، مسئول انجمن سينماى جوان استان به نبود امكانات 
در اين عرصه اشاره كرد و افزود: با توجه به اينكه هنرمندان 
اين منطقه افرادى قانع و دلسوز هستند، توانايى انجام كار 
در سال 91-90  به طورى كه  داشته  را  امكانات  با حداقل 
متوسط ساخت 20 فيلم كوتاه در سال را داشتيم و سه فيلم «نيم 
درى» از آقاى عباس زاده، «تقاطع» از مهدى حسينى و «ميگرن» 
از احمد نيك فرجام به جشنواره ها ارسال شدند كه از اين بين فيلم 

«نيم درى» موفق به كسب رتبه چهارم جشنواره اعتكاف شد. 

سوء استفاده از محبت مردم و مسئوالن

معاون هنرى سينمايى فرهنگ و ارشاد نيز در گفتگو با آوا با 
اشاره به ظرفيت باالى استان در عرصه توليد فيلم مى گويد: در 
حال حاضر در استان 4 سينماى فعال داريم كه از اين تعداد 2 تا 
در مركز استان و يكى در فردوس و ديگرى در قاين مشغول به 
 فعاليت است. وى با اشاره به تغييرات ساختارى كه در انجمن هاى
سينماى جوان رخ داده، افزود: به دنبال اين تغييرات مشكالتى 
براى انجمن سينماى جوان استان به وجود آمد كه در سال 93 
به دليل نبود اعتبارات و تمركز حساب ها، انجمن سال سختى را 
پشت سر گذاشت و خوشبختانه در يك ماهه اول سال جارى با 
اختصاص 80 ميليون ريال براى توليد فيلم كوتاه در اين بخش 
با  اميدواريم  و  انجمن ها رفع شده  اين  از مشكالت  قسمتى 
تخصيص اعتبارات بيشتر سال خوبى را در زمينه توليد فيلم كوتاه 
پيش رو داشته باشيم. وى در خصوص فيلم هاى بلند هم گفت: 
در دوسال گذشته فيلم «مسافر» اثر صباغ زاده در بخش نمايش 

خانگى مجوز گرفته است.
گفته مى شود كه سازندگان فيلم هاى سينمايى طى سال هاى 
 اخير با ادعاى همكارى نكردن مسئوالن از استان رفته اند. 
زمزم در اين باره مى گويد: برخى عوامل سازنده فيلم ها براى 
لوكيشن هاى خاص به استان مى آيند. از مهمان نوازى مردم 
 منطقه سوء استفاده كرده و با وجودى كه بايد تمام هزينه هاى
جبران دنبال  به  شود  گرفته  نظر  در  فيلم  آن  تهيه  در   فيلم 
مسئوالن  و  مردم  هاى  محبت  قالب  در  خود  هاى  كاستى 
منطقه هستند كه اين از نظر ما نوعى سوء استفاده از منطقه 
محسوب مى شود. وى در پاسخ به چرايى خراب شدن لوكيشن 
گلچهره هم مى گويد: اين لوكيشن ها استعداد خاصى براى 

جذب مخاطب نداشته و لزومى به وجود آن نبوده است.

خراسان جنوبى بر پرده نقره اى

پاسخ مسئولين به پيام شما

شركت آب و فاضالب روستايى استان

1- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده درستون  
آب  «كمبود  درباره   94/01/26 مورخ  شما  پيام 
روستاى بويك» به استحضار مي رساند: اين روستا 
با  چشمه،  آبدهى  كاهش  و  خشكسالى  علت  به 

تانكرهاى سيار تأمين آب مى شود.
2- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون  
پيام شما مورخ 94/01/22 درباره «تركيدگى لوله آب 
خيابان خليج فارس روستاى حاجى آباد» به استحضار 
فارس  خليج  خيابان  در  شبكه  اصالح  رساند:  مي 
 براى رفع مشكل موجود در دست اقدام مى باشد.

3- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده درستون 
«فرسودگى  درباره   94/01/25 مورخ  شما  پيام 
استحضار  به  شيرخند»  روستاى  شرب  آب  شبكه 
تعويض  مشكل،  اين  رفع  منظور  به  رساند:  مي 
در  مذكور  روستاى  آب  توزيع  شبكه  از  بخشى 

دستور كار اين شركت قرار گرفته است.

 دوره آموزشي nlp با ارائه مدرك 
بين المللي از دانشگاه برلين آلمان

براي اولين بار در بيرجند

آيا مي دانستيد همه آدم هاي موفق و ثروتمند
 دنيا با nlp به موفقيت و ثروت رسيده اند ؟

 توسط مدرس ازتهران 
«زينب سلگي»

 همراه با معارفه رايگان
  تلفن رزرو : 32235499

مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره 94-851
تاريخ: 94/1/29     شماره: 67/1474

 شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى در نظر دارد: عمليات اجرايى پروژه مجتمع آبرسانى كوثر شهرستان طبس (آبرسانى روستاى كريت)
 را به پيمانكاران داراى صالحيت از طريق مناقصه واگذار نمايد.

مبلغ برآورد حدودى به ريال : 2/006/161/367 بر اساس فهرست بهاى سال 1394
تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر ترجيحا ضمانت نامه بانكى به مبلغ 12/520/000 ريال به مدت حداقل سه ماه و قابل تمديد

ضمنا: چك بين بانكى و شخصى قابل قبول نيست
رشته و حداقل رتبه پيمانكار: آب – پايه 5  مدت اجراى كار: 5 ماه

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از 94/1/31 تا پايان وقت  ادارى 94/2/5
آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: پايان وقت ادارى مورخ 94/2/17 مى باشد.

http://iets.mporg.ir و يا وب سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس WWW.ABFAR-KJ.IR محل دريافت اسناد مناقصه: سايت شركت به آدرس
زمان تشكيل جلسه قرائت پيشنهادها: 94/2/20 ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات شركت   حداقل پيشنهادات دريافتى براى بازگشايى پاكت ها 2 مورد مى باشد.

اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات برابر قوانين و مقررات مربوطه مختار مى باشد. براى كسب اطالعات بيشتر از شرايط شركت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب 
سايت شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى و يا وب سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات مراجعه يا با شماره 6-32214064-056 اداره امور حقوقى 

و قراردادها تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى

خانواده محترم خردمند
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامى تان 

مرحوم محمد على خردمند
 را خدمت شما و تمامى فاميل وابسته تسليت عرض مى نماييم 

 از درگاه ايزد منان علو درجات براى آن مرحوم خواستاريم. 

دارااليتام و موسسه فرهنگى حضرت ابوالفضل (ع)
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صنايع دستى 

عجايب و خواندنى ها

مقدارى گندم نيمه پخته را «دستاس» مى كنند. به گندم هاى خرد شده بلغور گويند. بلغور را داخل شير گوسفند يا گاو ريخته مى جوشانند و مقدارى زردچوبه به هم به 
آن مى زنند. وقتى بلغور پخته شد آن را توى سينى بزرگى ريخته مقابل آفتاب مى گذارند تا خشك شود. حال براى تهيه اشكنه بلغور شير مانند ساير اشكنه ها پيازداغ 
تهيه كرده و مقدارى از بلغور شير را در آب حل مى كنند و روى پياز داغ مى ريزند تا جوشى بخورد.

اشكنه بلغور شير يكى از غذاهاى محلى استان خراسان جنوبى است

عجيب ترين نام هاى 
زنان ومردان ايرانى

عصردنا: «عجيب ترين نام هاى ايرانى» كوششى است 
 از خالصه ى تحقيقات مركز آمار ايران در خصوص 
نام هاى نامتعارف و عجيب و غريب ايرانيان. آنچه كه 

در اين نوشتار كوتاه بدان پرداخته مى شود.

* نام هاى در تضاد با جنسيت
نشان  نامتعارف  هاى  نام  جنسيتى  تحليل  و   تجزيه 
مى دهد كه 70 درصد نام هايى كه متناسب با زنان 
است براى مردان و 30 درصد نام هايى كه متعلق به 

مردان است براى زنان به كار گرفته شده است.
مصاديق نام ها: مهين رضا،  زاهدان، سينا، زن، آمل، 

پرى تك، مرد، ميناب، ولى بانو،  تهران

* نام هاى جغرافيايى
نشان  نامتعارف  هاى  نام  از  ديگر  برخى   ساختار 
 مى دهد كه 70 درصد از اين نام ها متعلق به مردان بوده

 و برگرفته از مكان هاى جغرافيايى است.
مصاديق نام ها: آمريكا، آبادان، اروپا،  همدان، درياقلى،  

شهركرد

* نام هاى زمانى
در ساختار بسيارى از اين نام ها، نشانه هايى از فصل، 
ماه، هفته، و روز ديده مى شود. در اين نمونه نيز باز 
هم مردها  82درصد اين فراوانى را تشكيل مى دهند.

مصاديق نام ها: امروز، ميانه، تيرماه، سراب، روزعلى، 
مرد، شهركرد

* نام هاى حيوانى
ساختار اين نام ها برگرفته يا تلفيقى از نام هاى مركب 
يا مستقل حيوانات است. اين نام ها 80 درصد متعلق 

به مردان و 20 درصد متعلق به زنان است. 
ياسوج،  گرگ،  تيله  سركان،  پشه،   ها:  نام  مصاديق 

سيدگرگ ا...،  ممسنى

* نام هاى نباتى
اين گونه نام ها از پسوند يا پيشوند نباتى گرفته شده 
ديگر  موارد  از  بيشتر  زنان  سهم  بين  اين  در  است. 
براى  ها  نام  اين  تفكيك  است.  درصد  در حدود 40 

مشخص شدن جنسيت بسيار مشكل است.
رامهرمز،  ترياك،  ايرانشهر،  انگور،   ها:  نام  مصاديق 

زردآلو، خرم آباد، فلفل، ممسنى

* نام هاى وصفى 
اين گونه نام ها از صفات گرفته شده است. نسبت اين 

گونه نام ها در ميان مردان بيشتر از زنان است.
مصاديق نام ها: روسپى،  مرودشت ، قيمتى، زن، سنقر، 

سوخته،  فارسان، فقير،  لنجان، قاچاق، الشتر!

صنايع دستى چوبى

و  بوده  فصلى  جنوبى،  خراسان  استان  در  بافى  تركه 
بيشتر در فصول پائيز و زمستان انجام مى شود. در اين 
فصول ساقه هاى نازك را قبل از جوانه زدن از درخت 
جدا مى كنند. شاخه ها در زمستان مرغوبترند، اما در 
طول سال نيز قابل استفاده هستند. جمع آورى مواد 
اوليه مرغوب و فراغت روستائيان باعث شده تركه بافى 

در اين فصول از رونق بيشترى برخوردارشود. 

هنر تركه بافى به لحاظ شكل و كاربرد محصوالت كه 
بيشتر در اشكال سبد و جهت حمل و يا نگهدارى مواد 
غذايى و ...ساخته مى شود به نام سبدبافى نيز معروف 
منطقه  در  حصيربافى  است  ذكر  شايان  البته  است. 
در گروه  نيز  قائنات  منطقه  در  بافى  و پخل  نهبندان 
صنايع دستى چوبى مى گنجندكه در استان رايج است. 
بيرجند استان خراسان جنوبى،   از ميان شهرستانهاى 
 و روستاهاى تابعه آن بيشتر از ديگر شهرستانها در اين 

رشته تركه بافى فعاليت دارند. 

4
مهر:  بند تاريخى دره بزرگترين بند كوهستانى بيرجند بوده 
كه در فاصله هشت كيلومترى جنوب اين شهر و در منطقه 
اين  قدمت  تاريخى،  لحاظ  به  دارد.  قرار  باقران  كوه  رشته 
بند مربوط به اواخر دوره زنديه و اوايل دوره قاجاريه است 
و در زمان امير شوكت الملك بازسازى و مرمت قرار شده 
است. ساختمان بند با مصالحى چون سنگ هاى شكسته 
با  شكل  مربع  مترى  سانتى   20 آجرهاى  و  ها  كوه  شده 
آهك و در بعضى نقاط با ساروج احداث شده و براى تقويت 
ديواره بند، پشت بند عظيمى احداث شده، عالوه بر زيبايى 
فصلى  رودخانه  آب  مسير  در  تاريخى،  قدمت  و   معمارى 
بند دره؛ آبادى آروشه، دزگ و نوك باال قرار داشته و اطراف آن 
نيز جاهاي زيبا و خوش آب وهوايي وجود دارد به همين دليل 
اين بند يكى از مهم ترين تفريحگاه هاى مردم بيرجند است.

در دور نخست سفرهاى رياست جمهورى دولت نهم در سال 
84 بود كه طرح منطقه نمونه گردشگرى بيرجند به تصويب 
رسيد تا با ايجاد زيرساخت هاى گردشگرى در اين منطقه و 
تبديل آن به منطقه نمونه گردشگرى، شاهد رشد و توسعه 

صنعت گردشگرى در استان و به خصوص بيرجند باشيم.

گذشت يك دهه از تصويب 
طرح منطقه نمونه گردشگرى

امسال بعد از گذشت يك دهه از تصويب طرح منطقه نمونه 
و  نشده  اين طرح شروع  اجرايى  گردشگرى هنوز عمليات 
هاى  بروكراسى  را  آن  دليل  تنها  پويش  مسئوالن شركت 
ادارى حاكم بر استان و مسئوالن استانى نيز اين بروكراسى 
را مسيرهايى قانونى مى دانند كه براى انجام هر كار بزرگى 
بايد طى شود. طى كردن همين مسيرهاى قانونى ادارى كافى 
دو سال را  دره  بند  نمونه گردشگرى  منطقه   بود كه طرح 
و نيم براى دريافت مجوز زيست محيطى معلق نگه دارد.

گرفتن مجوز زيست محيطى طرح در سال 89 روزنه اميدى 
بود كه بعد از گذشت 5 سال شاهد آغاز عمليات اجرايى در 
اين منطقه باشيم. در همان سال  مدير عامل سابق شركت 
پويش در گفتگو با جرايد محلى خراسان جنوبى گفته بود: 
شروع عمليات اجرايى، مستلزم تصويب طرح ارزيابى زيست 
محيطى بود كه پس از نقشه بردارى توپوگرافى مصوب شد 
و به زودى پيشنهادهاي سرمايه گذاران بخش خصوصى با 
هدف اجراى يكى از پروژه هاى ضرورى از سوى مسئوالن 
اين شركت بررسى مى شود و با توجه به محدوديت هاى 
موجود در صورت داشتن شرايط الزم، سرمايه گذارى هاى 
به صورت مشاركتى صورت مى گيرد.سرپرست  نظر  مورد 
وقت سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 

خراسان جنوبى نيز در سال 91 در گفتگو با خبرنگاران با اشاره 
به اينكه زير ساخت هاى الزم براى توسعه اين منطقه فراهم 
شده است، گفته بود: هيچ بهانه اى براى عدم سرمايه گذارى 

در اين منطقه گردشگرى پذيرفته نيست.
نمونه  منطقه  ايجاد  بود:  كرده  بيان  رضايى  محمدرضا 
گردشگرى بند دره بيرجند در سفر اول هيئت دولت به خراسان 
جنوبى تصويب شد كه تاكنون اقدام قابل توجهى براى آن 
صورت نگرفته اما به تازگى پس از تصويب طرح جامع ارزيابى 
زيست محيطى اين منطقه، حركت براى سرمايه گذارى در آن 
آغاز شده و تا پايان سال مالى 89 همه زيرساخت هاى مورد 

نياز منطقه نمونه گردشگرى بند دره بيرجند فراهم مى شود.

تصويب طرح منطقه نمونه 
در كارگروه ميراث فرهنگى سال 91

بعد از ايجاد زيرساخت ها و دريافت مجوزهاى زيست محيطى 
در  طرح  تصويب  نيازمند  دره  بند  در  اجرايى  عمليات  آغاز 

كارگروه تخصصى ميراث فرهنگى بود كه باالخره مديران 
شركت پويش موفق به تصويب اين طرح در سال 91 در 
كارگروه  شدند.  استان  فرهنگى  ميراث  تخصصى  گارگروه 
تخصصى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
در همين سال مصوب كرد ضمن باقى ماندن 144 هكتار 
با كاربرى گردشگرى در منطقه نمونه گردشگرى دره بند 
بيرجند، سرمايه گذار فعلى طرح هاى خود را در 18 هكتار 

زمين هاى تحت مالكيت خود اجرا كند.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار وقت در كارگروه ميراث 
فرهنگى استان در سال 91 با تأكيد بر اين كه طوالنى شدن 
مراحل اجراى طرح جامع منطقه نمونه گردشگرى دره بند 

بيرجند موجب به وجود آمدن مشكالت و چالش هايى در اين 
زمينه شده است، گفت: متأسفانه ورود دستگاه هاى اجرايى به 
اين امر به صورت بخشى و ارائه ندادن تعريف دقيق در اين 
مورد مشكالتى را به وجود آورد بنابراين براى رفع مشكالت، 
دستگاه هاى اجرايى مربوط بايد به طور جامع و كامل در اين 
زمينه وارد شوند تا از دادن مجوزهاى ناقص و... خوددارى 
شود. «كاظم اوليايى» با بيان اين كه محدوده 144 هكتارى 
مورد نظر با كاربرد گردشگرى بايد باقى بماند، افزود: دستگاه 
هاي متولى زمين در استان بايد با تشكيل كميته اى، وضعيت 
مالكيت اين منطقه را بر اساس اطالعات اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى بررسى كنند تا حدود 
منطقه نمونه گردشگرى دره بند بيرجند و مالكيت شركت 
پويش مشخص شود.  مدير عامل سابق شركت پويش علت 
اين تاخير را «اخالل جدى در روند همكارى شركت با ميراث 
ميراث  وقت  كل  مدير  رضايى،  مديريت  زمان  از  فرهنگى 
ميراث  كل  اداره  مسئوالن  و  كرد  اعالم  استان»  فرهنگي 
فرهنگى نيز از عمل نكردن اين شركت به تعهدات خود براى 

 شروع عمليات اجرايى در منطقه نمونه گردشگرى، سخن 
مى گفتند. اين روند ادامه داشت تا اين كه مدير عامل سابق 
شركت پويش بيرجند استعفا كرد، وى دليل اين كار را همكارى 
نكردن ميراث فرهنگى در اين باره دانست. در شهريور ماه 
سال گذشته «على جعفرى» مدير جديد طرح منطقه نمونه 
گردشگرى بيرجند در روند پيگيرى خبرنگاران براى اجراى 
اين پروژه با بيان اين كه با توجه به تغيير رويكرد مسئوالن 
جديد استان در اين زمينه و همكارى آن ها با شركت پويش 
در اين زمينه، به زودى با حضور مسئوالن خراسان جنوبى 
عمليات اجرايى درمنطقه نمونه گردشگري بند دره شروع مى 
شود، گفته بود: پس از چند سال پيگيرى براي شروع اين 

پروژه، با توجه به مسائل جديد به وجود آمده در استان، مشاور 
شركت در حال تهيه طرح مورد نظر است تا پس از نهايى 

شدن، اجراى آن آغاز شود

بروكراسى ادارى و تنگ نظرى هاى حاكم بر 
استان دليل اصلى تأخير در روند اجراى پروژه

مدير طرح منطقه نمونه گردشگرى بيرجند  با بيان اينكه اين 
طرح تاكنون ماجراهاى تلخ و شيرين زيادى از سر گذرانده 
است، گفت: هم اكنون در حال پيگيرى اين مشكالت هستيم 
و اميدواريم بزودى به نتيجه برسيم.على جعفرى دليل اصلى 
تأخير در روند اجرايى اين پروژه را بروكراسى ادارى و تنگ 
نظرى هاى حاكم بر استان عنوان كرد و گفت: تاكنون چندين 
مرتبه طرح پيشنهادى ما در جلسات كارگروه ميراث فرهنگى 
به تصويب رسيده اما هر بار به داليلى نياز به بررسى مجدد در 
كارگروه شد. وى با اشاره به اينكه تاكنون چهار طرح از سوى 
شركت پويش به عنوان طرح منطقه نمونه گردشگرى تهيه 
شده است، بيان كرد: متاسفانه هر مسئولى كار دولت قبلى و 
مسئول قبل از خود را قبول نداشته و نياز به بررسى دوباره 

طرح در كارگروه ميراث فرهنگى شده ايم.

بخش خصوصى در استان ما جايگاهى ندارد

اينكه  بيان  با  بيرجند  گردشگرى  نمونه  منطقه  طرح  مدير 
با حضور مسئوالن جديد روند خوبى در زمينه همكارى با 
سازمان ميراث فرهنگى ايجاد شده است، عنوان داشت: در 
آخرين جلسه كارگروه ميراث فرهنگى كه در ارتباط با طرح 
در آبان ماه سال گذشته برگزار شد اين طرح به طور مجدد 
به تصويب رسيد اما هنوز اين مصوبه به ما ابالغ نشده است.
جعفرى با اشاره به اينكه هنوز در زمينه اخذ مجوز ساختمانى 
پروانه  دريافت  براى  داد:  ادامه  داريم،  مشكل  پروژه  براى 
ساختمانى به شهردارى معرفى شده ايم اما صدور مجوز نياز 
به مصوبه اى دارد كه خود مسئوالن استان بايد آن را صادر 
كنند.مدير طرح منطقه نمونه گردشگرى بيرجند بيان داشت: 
تاكنون چند سرمايه گذار براى سرمايه گذارى در اين منطقه 
با شركت پويش اعالم آمادگى كرده اند و با آن ها تفاهم نامه 
منعقد شده كه به دليل عدم آماده سازى، اين تفاهم نامه ها لغو 
شده اند.جعفرى با انتقاد از اينكه على رغم سخنان مسئوالن 
براى حضور بخش خصوصى در عرصه اقتصادى، متاسفانه 
اين بخش در استان ما جايگاهى ندارد، افزود: به جاى اينكه 
مسئوالن استانى به دنبال سرمايه گذاران خارج از استان باشند 
بهتر است از سرمايه گذاران داخلى حمايت كنند و پروژه اى را 

تنها براى دريافت مصوبه 10 سال به تأخير نيندازند.

يك دهه انتظار براى آغاز پروژه گردشگرى بند دره
گردشگرى

بازى محلى خراسان جنوبى

ارهنگ ارهنگ

اين بازى در شبهاى مهتابى انجام مى شود  در محوطه 
وسيعى يك دايره با سنگ مى كشند و يكنفر وسط دايره 
جشم بسته مى نشيند و افراد در بيرون از دايره هركدام 
رنگ اسبى را مى گويند: مثًال اسب سفيد، اسب سيا، 
اسب زرد و... ونفرات خارج از دايره هر كدام با گفتن 
 رنگ اسب يك ضربه به شخص چشم بسته داخل دايره
مى زند و از او سؤال مى كنند: ارهنگ ارهنگ اسب 
زد؟  دست  تو  به  كسى  چه  اينكه  يعنى  رنگ؟    چه 
و او بايد شخصى را كه زده درست حدس بزند. مثًال اگر 
اسب سفيد ضربه زده بگويد اسب سفيد، اگر تشخيص 
او درست بود چشمهايش را باز مى كرد و با شال تاب 
داده شده اسب سفيد را مى زد و اسب سفيد جايگزين 
مشخص مى شد. و  اگر  نادرست بود افراد خارج از دايره 

به زدن ادامه مى دادند تا باالخره درست بگويد.

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

- اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى
- اجراى پتينه ، كنيتكس ، كناف

- اجراى رنگ و كاغذ ديوارى تركيبى
بيست مترى سوم- روبروى حج و زيارت     

      09151630741  

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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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

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان       09151613197 -  32221155

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

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

برنج ايرانى شاليزار
برنج ايرانى با تضمين پخت

64/000 تومان
عرضه مستقيم برنج شمال 

آماده همكارى با:
رستوران ها ، فروشگاه ها و ادارات 

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه 
صنف تعميركاران لوازم برقى و خانگى

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان 
عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند ، 
دعوت مى شود ظرف مدت پانزده روز از تاريخ 94/2/5 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 هفتاد و پنج 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

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه
 صنف صافكار و رادياتورساز

داوطلبان  از  نظام صنفى)  قانون  اتحاديه هاى صنفى (22  انتخابات  اجرايى  نامه  آيين  به  با عنايت 
عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت 
مى شود ظرف مدت پانزده روز از تاريخ 94/2/5 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 هفتاد و پنج 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

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»

نظر به اينكه در پرونده اجرايى كالسه 930096 در قبال محكوميت آقاى مجتبى زارع فرزند محمد 
به پرداخت مبلغ 7/906/200 تومان و تعداد 5 عدد سكه كامل بهار آزادى بابت مهريه و نفقه در حق محكوم لها 
خانم منصوره نعمتى و پرداخت مبلغ 1/500/500 ريال حق االجراى دولتى يك دستگاه خودروى سوارى ام وى ام 
تيپ 110 مدل سال 1384 رنگ نقره اى به شماره انتظامى 729 ب 95 ايران 12 توقيف كه طبق نظر كارشناس 
به مبلغ نود و پنج ميليون ريال (معادل نه ميليون و پانصد هزار تومان) ارزيابى شده است كه قرار است از طريق 
مزايده در روز يكشنبه 94/2/20 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى (خانواده) به فروش برسد 
كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 
10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد 

آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
مدير اجراى احكام شعبه سوم حقوقى (خانواده)  دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران 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



                        

42

7386

9587

6852

81

5694

3974

9731

69

934526187
518347269
627891543
241935876
365782491
789614352
876153924
493268715
152479638

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

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

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

طراح: نسرين كارى

پنجشنبه * 3 ارديبهشت  1395 * شماره 3203 

ضرب المثل بيرجندى

* يا ور تشت مخوره، يا ور پشم
يا بر طشت مى خورد، يا بر پشم

طعنه و كنايه از آدمى كه نسنجيده سخن مى گويد 
و به عاقبت آن نمى انديشد.

* يك بره به زيره، يك بره خبر بگيره
يكى برود به دنبال زيره، يكى برود خبر بگيرد.

رفته، و  دنبال چيزى  به كسى كه  طعنه اى است 
چون باز نگشته بايد يك نفر ديگر به دنبال او برود.

درخت مشكالت

نجار، يك روز كارى ديگر را هم به پايان برد. آخر 
صرف  براى  را  دوستى  گرفت  تصميم  و  بود  هفته 
نجار  كه  موقعى  كند.  دعوت  اش  خانه  به   نوشيدنى 
از ورود، نجار چند  به خانه رسيدند. قبل  و دوستش 

دقيقه در سكوت جلو درختى در باغچه ايستاد .....
با دو دستش، شاخه هاى درخت را گرفت. چهره اش 
بى درنگ تغيير كرد. خندان وارد خانه شد، همسر و 
فرزندانش به استقبالش آمدند، براى فرزندانش قصه 
نوشيدنى  تا  رفتند  ايوان  به  دوستش  با  بعد  و  گفت 
بنوشند. از آنجا مى توانستند درخت را ببينند. دوستش 
ديگر نتوانست جلو كنجكاوى اش را بگيرد، و دليل 
رفتار نجار را پرسيد. نجار گفت: «اين درخت مشكالت 
من است. موقع كار، مشكالت فراوانى پيش مى آيد، 
اما اين مشكالت مال من است و ربطى به همسر و 
فرزندانم ندارد. وقتى به خانه مى رسم، مشكالتم را 
بعد، وقتى آويزم. روز   به شاخه هاى آن درخت مى 

روى  از  را  آنها  دوباره  بروم،  كار  سر  خواهم  مى 
شاخه بر مى دارم.جالب اين است كه وقتى صبح به 
خيلى  بردارم،  را  مشكالتم  تا  روم  مى  درخت  سراغ 
خيلى  هم  بقيه  و  نيستند  آنجا  ديگر  مشكالت،   از 

سبك تر شده اند.

 يادم مياد يه كسى بهم گفت :مرگ هميشه به
تو لبخند مى زنه و تنها كارى كه مى تونى بكنى 

اينه كه تو هم بهش لبخند بزنى...

گالدياتور

زاهد  بـــه تو تقوى و ريا ارزانــى
من دانم و بى دينى و بى ايمانــــى

تو باش چنين و طعنه مى زن بر من
من كافر و من يهود و من نصرانى

روز بزرگداشت شيخ بهايى گرامى باد

اگر قادر نيستى خود را باال ببرى
 همانند سيب باش تا با افتادنت

 انديشه اى را باال ببرى

باشيد، ورزش كنيد، روغن  داشته  استراحت كافى  اگر 
مصرف نكنيد و سيگار نكشيد و از استرس دور باشيد، باز 

هم خواهيد مرد. پس هر كارى دوست داريد بكنيد!

اى بـى خبــر بكـوش كه صاحب خبــر شوى
تــا راهــــرو نباشـى كى راهـبــر شـــوى

حافظ

چقدر نشنيدن ها و نشناختن ها و نفهميدن ها، 
كه به اين مردم آسايش و خوشبختى بخشيده است.

اگر نمى خواهى به دست هيچ استبدادگرى گرفتار 
شوى فقط يك كار كن: بخوان و بخوان و بخوان.

الدين محمد بن عزالدين حسين معروف به شيخ  بهاء 
در  او  متولد شد.  بعلبك  در  در سال 953 هـ.ق  بهائى 
جبل عامل در ناحيه شام و سوريه در روستايى به نام 
بن  «حارث  نژاد  از  و  زيسته  مى  «جباع»  يا  «جبع» 
از  هجرى   65 سال  به  متوفى  همدانى»  اعور  عبداهللا 
همواره  عامل»  است.ناحيه «جبل  بوده  اسالم  معاريف 
يكى از مراكز شيعه در مغرب آسيا بوده است و پيشوايان 
و دانشمندان شيعه كه از اين ناحيه برخاسته اند، بسيارند. 
در هر زمان، حتى امروزه فرق شيعه در جبل عامل به 
در  شيعه  مذهب  نهادن  بنياد  در  و  زيسته اند  مى  وفور 
ايران و استوار كردن بنيان آن مخصوصًا از قرن هفتم 
هجرى به بعد يارى بسيار كرده و در اين مدت پيشوايان 
بزرگ از ميان ايشان برخاسته اند و خاندان بهائى نيز از 
بوده  عامل  جبل  در  شيعه  معروف  خانواده هاى  همان 
است.پدر شيخ بهايى از رهبران شيعه و مشايخ بزرگ و 
از شاگردان و صحابه پيشواى معروف شيعه زين الدين 
على بن احمد عاملى جبلى مشهور به شهيد ثانى است 
ه.ق  به سال 966  ثانى  از كشته شدن شهيد  كه پس 

به ايران آمد.
تبحر  رياضيات  و  هيئت  منطق،  فلسفه،  علوم  در  وى 
در  مانده  جاى  بر  او  از  كه  تأليفاتى  مجموعه  داشت، 
حدود 88 كتاب و رساله است. وى در سال 1031 ه.ق 

در اصفهان درگذشت و بنا بر وصيت خودش جنازه او 
را به مشهد بردند و در جوار مرقد مطهر حضرت على 
الرضا عليه السالم جنب موزه آستان قدس  بن موسى 
و  امام  صحن  بين  دانشمند  اين  مقبره ى  كردند.  دفن 
او  تدريس  محل  پيشتر  كه  جايى  در  آزادى  و  صحن 

بوده قرار دارد .

 شاهكارهاى شيخ بهائى 

 تقسيم آب زاينده رود
نخستين كار جالب او تقسيم صحيح و طريقه مهندسى 
بود,  باغات شهر اصفهان  زاينده رود به محله ها و  آب 
بارندگى  آمار  آوردن  به دست  با محاسبه ى  دقيق و  او 
مناطق مختلف اصفهان, حومه و كوهستان هاى اطراف 
و همچنين سرچشمه زاينده رود , طرح  دقيق نهرها و 
شيب  و سطح آنها و سهم استفاده آب هر باغ  و محله 
و منزل, به مشكل و اختالف چندين ساله اين منطقه 
از تقسيم آب هميشه در  تا قبل  پايان داد. اين منطقه 
حال نزاع و جنگ و خونريزى  قبيله اى  براى تقسيم آب 
بود و با اين كار شيخ بهائى اين گرفتارى  براى هميشه 
خاتمه  پيدا كرد. بر اساس اين رساله  يا آئين نامه كه 
مى گويند،  فنى  مشخصات  دفترچه  آن  به   امروزه  

تقسيم بندى و استفاده صحيح از آب زاينده رود قانونمند 
شد  و هنوز بر مبناى همان رونوشت تقسيم مقدار آب 
به حركت و سرعت و كشش و شيب و حجم  باتوجه 
استفاده عامه مردم  براى  يا  و  باغ ها  و  زراعى  مناطق 

مشخص و معلوم شده است. 
جالب ترين محاسبه شيخ بهائى در اين است كه فصل 
و  ماه  آذر  اوايل  روز   197 طى  را  رود  زاينده  سيالبى 
منظم  و  عادى  جريان  براى  روز   168 مدت  سپس 

بررسى و محاسبه كرده است. 

 ساخت مسجد چهار باغ به روى لجنزار
كار مهم ديگر شيخ بهائى بناى مسجد مشهور چهار باغ 
زاينده  كانا ل هاى آب  از  است كه چون در مسير يكى 
و  عظيم  ساختمان  پى ريزى  امكان  و  داشت  قرار  رود 
سنگى آن مواجه با اشكال مى گرديد و ساختمان مذكور 
هم نمى توانست روى سطح مرداب و لجن هاى موجود 
براى  امكان هر گونه خطر  و  قرار گيرد  اطراف آن  در 
و  گنبد  جانبى  ديوارهاى  براى  ويژه  به  و  ساختمان 
مناره ها وجود داشت دست به يك ابتكار زد. شيخ  براى 
اجراى صحيح اين كار پيشنهاد كرد كه نخست، مقدار 
زيادى  زغال چوب به ضخامت 2 متر در سرتاسر پى 
ساختمان پراكنده گردد و پس از كوبيدن زغال در كف 

پى ها روى آن را با ساروج  و شفته  پر كرده و پى هاى 
بنا نمايند.  ساختمان را روى  ساروج  و شفته  مذكور 
چوب  زغال  از  استفاده  از  است  عبارت  كه  روش  اين 
است  لجن زار  و  مرداب  روى  پى ساختمان هاى  براى  
اروپائيان قرار گرفت و پى و شالوده  بعدها مورد توجه 
ساختمان هاى عظيم خود را بدين طريق ساختند و هنوز 

هم در بعضى از نقاط  به همين روش عمل مى كنند . 

 گرمابه شيخ بهائى
يكى ديگر از كارهاى شيخ بهائى ساختن گرمابه اى است 
كه به احتمال نزديك به يقين از روى ايده شمع خودكار 
احمد بن موسى بن شاكر خراسانى ساخته شده است. 
طرز كار اين شمع خودكار و تهيه آبگرم حوضچه سربينه 
حمام مذكور با مراجعه به شكل و دست خط و ترسيم 
مشهود  به خوبى  خراسانى  شاكر  بن  موسى  احمدبن 
است, چون نقشه اصلى و خط نويسنده كتاب موسى بن 
از اين لحاظ سعى  شاكر خراسانى در دسترس است و 
شده كه اصالت نقشه اصلى سازنده حفظ شود و شكل 
به طريقه برشى مقطع و يا پرسپكتيو و يا ايزومتريك 
ترسيم نشده است (يعنى نقشه همانطور ترسيم شده و 
صنعتى  نقشه كشى  آن  به  كه  امروزى  نقشه هاى  مثل 

مى گويند رسم نشده است)
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يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

خدا براى آنان عذابى سخت آماده كرده است پس اى خردمندانى كه ايمان آورده ايد از 
خدا بترسيد راستى كه خدا سوى شما تذكارى فرو فرستاده است. سوره طالق آيه 10

حديث روز

فـرشتگان، بـالهاى خـود را براى جوينده دانش مى  گسترانند و برايش آمرزش مى طلبند . 
پيامبر (ص)

سخن پير قديم 

فالش بك

شيخ بهايى دانشمند فلسفه، منطق و رياضى

شماره 3203

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

09151608440 - چهكندى نژاد

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

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

را تجربه كنيد.   09158668002

 تعدادى بازارياب با سابقه
 با حقوق عالى نيازمنديم.

32220024
يك نفر حسابدار با سابقه كار 

نيازمنديم. 
32233016  ساعت تماس: 8 تا 14

دعوت  به  همكارى
اكيپ توليد بلوك و جدول سيمانى 

نيازمنديم.   09151371055

 يك نفر سرمايه گذار براى شراكت
 و كار در بازيافت نيازمنديم.

09159644002

 يك نفر خانم براى نگهدارى
 از سالمند نيازمنديم.

32311457- 32313945
09155610476

تعدادى نيروى 
جوشكار نيازمنديم.

09153085771

فروش نشاء گوجه و بادمجان 
 32228886 

09151608712 -09156657502

فروش يك دستگاه پرس ضايعات 
پالستيك (پت)  09155624495

دهكده اختصاصى  داراى
 دو هكتار  زمين  همراه  با چشمه

 و قنات  به فروش مى رسد.
09155615774

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

09151614581

280 تومان با كيفيت عالى  سى دى خام 
تومان  5300 با گارانتى  موس 

www.asbirjand.ir
15 پاسداران  حاشيه 

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

فروش ويال باالتر از بند اميرشاه ، زمين 2018  160  0915
265 متر  با 60 متر بنا و كليه امكانات 

09305616472

فروش مرغدارى با ظرفيت 30/000 
قطعه ، اتومات واقع در سه راهى روم

09305616472

 فروش زمين 200 مترى در دولت  43 
با  جواز براى ساخت ، قيمت: 140 ميليون 

معاوضه با خودرو     09151614191

فروش 2000 متر باغ  داخل محدوده 
خدماتى شهر مود  با80 اصله نهال زرشك 
2 ساله و 6 ساعت آب از قنات سربندى  

با  قيمت استثنايى
09155623695

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

09157710431

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

09151611494

 زمينى واقع در روستاى مياباد 
 به مساحت 548 با كاربرى مسكونى 

 و مجوز ساخت با امتياز آب ، برق
 و نقشه دوبلكس ، آماده تحويل وام 

با قيمت كارشناسى به فروش مى رسد.  
فورى /  قابل تعويض با ماشين

09152651572

 يك واحد آپارتمان تجارى 
حدود 40 متر واقع در ميدان جماران 

به فروش مى رسد. 
 شيرينى سراى بهار با كارگاه 

اجاره داده مى شود.
09151635616

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم
09151632890 - سبزه بين

فروش نشاء  گوجه  فرنگى ، بادمجان و  انواع  فلفل
بيرجند  -  كيلومتر  8 شمس آباد 

 ابتداى  جاده دهنو          09153636593  

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

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

09151636052

گواهى موقت پايان تحصيالت 
كاردانى معمارى معصومه صمدى 

فرزند جعفر مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل 
  09158076574- نظرى

تعميرات تخصصى
 انواع تبلت 

سجادشهر بين امامت 17و 19 
اتصال همراه     32440324

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
ارائه دهنده انواع گل طبيعى و مصنوعى 

 خدمات: دسته گل عروس
 ماشين عروس 

 چيدمان سفره عقد با گل طبيعى 
آدرس: خيابان سعيدى  

09155614954-32212174 
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: بيماران ديابتى بهتر است در برنامه غذايى خود مصرف سير و پياز را بيشتر كنند چون اين سبزى ها به دليل تركيبات گوگردى قندخون را كم 
مى كنند. تركيبات گوگردى در پياز و سير، نقش اصلى را در كاهش قندخون دارند به طورى كه باعث افزايش ميزان انسولين در خون مى شود. همچنين به 
بيماران ديابتى توصيه مى شود سوپ گشنيز، سوپ سبزيجات، ماهى، آبگوشت،  كته گشنيز و شويد، شربت آبغوره و رب انار را در برنامه غذايى خود بگنجانند.

ديابتى ها بيشتر سير و پياز بخورند

وداع تلخ فوالد خوزستان و حذف 
تراكتورسازى از ليگ قهرمانان آسيا

 
جهان نيوز: فوالد خوزستان در پنجمين ديدار خود در 
ليگ قهرمانان آسيا سه شنبه شب گذشته به مصاف 
السد قطر رفت. اين ديدار در نهايت با شكست يك 
نماينده  تا  رسيد  پايان  به  خوزستان  فوالد  صفر  بر 
بعد  بماند.  باز  دوم  مرحله  به  از صعود  ايران  فوتبال 
از باخت به الهالل اين دومين شكست متوالى فوالد 
خوزستان بود. فوالد خوستان در آخرين مسابقه خود 
كه يك ديدار تشريفاتى است ساعت 17 و 30 دقيقه 
مى رود.  تاشكند  لوكوموتيو  مصاف  به  سه شنبه  روز 
در  خود  ديدار  پنجمين  در  تراكتورسازى  همچنين 
تبريز  امام  يادگار  ورزشگاه  در  آسيا  قهرمانان  ليگ 
به مصاف نسف قارشى ازبكستان رفت. اين بازى در 
نهايت با پيروزى 2 بر يك نسف قارشى به اتمام رسيد 
ديدار رفت دو تيم هم با همين نتيجه به پايان رسيده 
بود. با اين اوصاف و با توجه به نتيجه بازى رو در رو 
مقابل نسف قارشى تراكتور سازى از ليگ قهرمانان 

آسيا خذف شد.

ذوالفقارنسب: شكست نمايندگان ايران
 قابل پيش بينى بود

 ايرنا: كارشناس فوتبال ايران گفت: شكست دو نماينده 
كشورمان با توجه به تفاوت سطح ليگ ايران با آسيا 
بيژن  بود.  بينى  پيش  قابل  آسيا  قهرمانان  ليگ  در 
در  تراكتورسازى  شكست  خصوص  در  ذوالفقارنسب 
ليگ قهرمانان آسيا گفت: اين شكست به خاطر نداشتن 
هاى  تيم  از  تراكتورسازى  فنى  كادر  كافى   شناخت 
آسيايى است. وى ادامه داد: شكست فوالد نيز از قبل 
قابل پيش بينى بود. غيبت بازيكنان محروم كار را براى 
بازيكنان فوالد سخت كرده بود. وى تصريح كرد: تيم 
المللى  بين  بازى  تجربه  تراكتورسازى  و  فوالد   هاى 
ندارند و به همين دليل نتايج خوبى بدست نياورده اند. 

عنايتى: هنوز شانس قهرمانى داريم

 فارس : رضا عنايتى مهاجم تيم فوتبال استقالل گفت: 
اين  به  نتوانيم  اگر  و  داريم  قهرمانى  هنوز شانس  ما 

عنوان دست يابيم بايد سهميه آسيايى كسب كنيم. 

با قدرت به كارم در پرسپوليس ادامه مى دهم

 مهر: قائم مقام باشگاه پرسپوليس با اشاره به اتفاقاتى كه 
طى روزهاى گذشته رخ داده، گفت: با همان اختياراتى كه 
در حوزه هاى مختلف به من داده شده بود كار و تالشم در 
پرسپوليس را دنبال خواهم كرد. نژاد فالح افزود: نسبت 
به قبل هيچ تغييرى روى نداده است و در صدد هستيم 

مسايل مالى باشگاه را نيز حل و فصل كنيم. 

بهترين و بدترين نوشيدنى ها 
براى كاهش وزن 

 شهرخبر:آب؛ هميار الغرى است: نوشيدنى هاى 

كربناته (مانند انواع نوشابه ها و نوشيدنى هاى 
ليوان آب  با آب جايگزين كنيد. 2  ورزشى) را 
باعث  زيرا  بنوشيد  غذايى  وعده  هر  از  پيش 

مى شود احساس سيرى كنيد. 
بار  هر  وزن:  كاهش  روند  تباه كننده  شربت ها؛ 

كه شما يك بطرى از انواع شربت ها، ليموناد، 
نوشابه هاى غير گازدار و ... را مصرف مى كنيد 

چندين كالرى دريافت مى نماييد. 
آب  الغرى:  روند  كمك كننده  سبزيجات؛  آب 
سبزيجات به اندازه آب ميوه ها داراى مواد مغذى 
آب ميوه ها  به  اندازه نصف  حالى كه  در  هستند؛ 

تباه كننده  انرژى زا؛  نوشابه هاى  دارند.  كالرى 
نوشيدنى هاى  از  بسيارى  وزن:  كاهش  روند 
كالرى  انرژى زا  نوشابه هاى  يا  ورزشى 
مواد  و  ويتامين ها  ميزان  اما  دارند.  اضافه ترى 

معدنى در آن ها با ساير نوشيدنى هاى كم انرژى 
مشابه است. 

با يك برنامه غذايى صحيح
 به چربى هاى كبدتان پايان دهيد

چرب  كبد  مشكل  دچار  كه  افرادى   : سالمانه 
هستند بايد در مرحله اول برنامه غذايشان را به 
طور صحيح و درست مصرف كنند اما با تغذيه 
احتمال  و  مى شود  چرب  افراد  كبد  نادرست، 
بيمارى هاى ديگر در افراد باال مى رود. مهمترين 
درمان كبد چرب درمان چربى خون است زمانى 
كه افراد ميزان چربى كبد را پايين بياورند بسيار 
سريع بهبود پيدا مى كند.  مهمترين عامل مرگ و 
مير براى افرادى كه كبد چرب دارند نوع بيمارى 
كبد نيست بلكه عالمت آن سكته هاى مغزى در 

سن 50 سال به باال است. 

از اين ماده غذايى ضد استرس 
غافل نشويد 

تغيير  با  كه  اميدوارند  پژوهشگران  سالمانه:   
تركيب باكترى هاى سيستم گوارش بتوانند به 
پاركينسون  اوتيسم،  اختالالتى همچون  درمان 

دهد مى  نشان  مطالعات  بپردازند  آلزايمر   و 
«ماست»  در  موجود  پروبيوتيك  هاى  باكترى 
قادرند به بهبود روحيه و خلق و خوى افراد كمك 
كنند. بررسى هاى پژوهشگران نشان داد افرادى 
مصرف  پروبيوتيك  ماست  وعده  دو  روزانه   كه 

مى كنند، عملكرد مغزى و تمركز بهترى دارند.

كارهايي كه نبايد
 پس از صرف غذا انجام داد 

 سالمت نيوز: پس از صرف غذا برخي كارها را 

نبايد انجام داد زيرا براي سالمتي مضر است. 
امر  اين  غذا:  از صرف  بعد  بالفاصله  خوابيدن 
باعث اختالل در روند هضم مي شود و ناراحتي 
گوارشي به وجود مي آورد. رانندگي كردن: در 
مرحله هضم و جذب غذا نياز سيستم گوارشي 
به خون افزايش پيدا مي كند و اين كار روي 

گذارد.  مي  تأثير  مغز  در  خون  تراكم  ميزان 
ورزش كردن: بدترين كار پس از غذا خوردن، 
ورزش كردن است؛ كاهش جريان خون در پي 
كند.  مي  سخت  را  هضم  روند  كردن  ورزش 

بپرهيزيد.  غذا  از  بعد  كردن  شنا  از  همچنين 
ايجاد  باعث  آب  زياد  آب:مصرف  زياد  مصرف 

اختالل در روند هاضمه مي شود.

ايمنى مواد غذايى

 ايمنى غذا يعنى: رعايت كليه شرايط بهداشتى 
به  توزيع  و  توليد  فرآورى  ونقل،  حمل  در 
شكلى كه مواد غذايى بدون هيچگونه آلودگى 
شيميايى و ميكروبى و با حفظ حداكثر كيفيت 

مواد مغذى موجود تهيه گردد. 
بين  از  را  موجود  خطرات  تمام  توانيم  نمى  ما 
ببريم ولى مى توانيم آنها را به حداقل برسانيم  
به  آلودگى  جهت  از   ، غذايى  مواد   ايمنى 
مانند  شيميايى  مواد  باقيمانده  و  ها  باكترى 
سموم دفع آفات نباتى ،آنتى بيوتيك ها ، فلزات 

سنگين و هورمون ها مورد توجه است.
مشترك  مسئوليت  يك  غذايى  مواد  ايمنى   
غذايى  مواد  زنجيره  طول  تمام  در  كه  است 
و  فروشندگان  تا  توليدكنندگان  كشاورزان،  از 

مصرف كنندگان مهم است.

مركز اطالع رسانى غذا - روابط عمومى معاونت 
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

كارهايي كه نبايد پس از صرف غذا انجام داد 

داماد ناخلف
 برادر زن 10 ساله اش را ربود

انتظامى ويژه شرق تهران  باشگاه خبرنگاران: فرمانده 
گروگانگيران  چنگ  از  ساله   10 كودك  رهايى  از 
اخاذى  هدف  با  گروگانگيرى  اين  گفت:  و  داد  خبر 
كودك  پدر  بود.  شده  انجام  نقد  وجه  ريال  ميليارد   5
ام پسر 10ساله  گفت:  پليس  به  شده  گرفته   گروگان 
از مقابل منزل ربوده شده و در ازاى آزادى فرزندم مبلغ 
500 ميليون تومان درخواست شد. سردار فتحى گفت: 
متهم كه داماد شاكى بود، شناسايى و دستگير شد و اعالم 
داشت به دليل اينكه شاكى قول داده بود براى من يك 
باب آپارتمان مى خرد و نخريد نقشه آدم ربايى را كشيدم. 

نيكوكار قالبى دستگير شد 

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى مشهد گفت: در پى 
گزارش كالهبردارى هاى سريالى از شهروندان ماموران 
پيگيرى موضوع را در دستور كار قرار دادند. سرهنگ 
نيك مرام افزود: ماموران با بررسى سرنخ هاى موجود 
فرد كالهبردار را شناسايى و دستگير كردند. متهم در 
بازجويى ها اظهار كرد: پس از سرقت مدارك شناسايى 
يك شهروند متوجه شدم او در امور خيريه فعال است. 
به همين خاطر با سوء استفاده از عنوان و مشخصات اين 
فرد، خودم را به جاى او جا زده و در خيابان هاى مناطق 
مختلف پس از شناسايى افراد ساده لوح و با معرفى خود 

به عنوان فرد َخير از آنان كالهبردارى مى كردم .

مرگ پسربچه 11 ساله 
در اردوى دانش آموزى 

تابناك: در حالى  كه دانش آموزان خودشان را براى 
آب هاى سرد  در  آنها  از  يكى  مى كردند،  آماده  نماز 
درياچه غرق شد و جانش را از دست داد. اين حادثه 
ظهر دوشنبه در حاشيه شهرستان مهريز رخ داد. آن 
روز مسئوالن مدرسه اى در شهرستان ميبد، عده اي 
از دانش آموزان را براي شركت در اردوي يك روزه 
از  يكي  كه  بودند  برده  غربالبيز  درياچه  نزديكي  به 
دانش آموزان 11ساله در درياچه جان باخت. 2 ساعت 
پس از وقوع حادثه بود كه غواص توانست جسد پسر 

بچه را بيرون بكشد. 

دستگيرى كالهبردار 280 ميلياردى

انتظامى اصفهان گفت: در پى شكايت  ايرنا: فرمانده 
مسئوالن يك شركت تجارى مبنى بر اينكه فردى با 
انتساب خود به يكى از مقامات كشور و ادعاى داشتن 
نفوذ براى تامين ارز، از آن شركت كالهبردارى كرده 
گرفت.  قرار  كارآگاهان  كار  دستور  در  موضوع  است، 
سردار آقاخانى اظهار كرد: در تحقيقات مشخص شد كه 
اين فرد با سوء استفاده از نياز شركت به ارز براى واردات 
كاال، اقدام به صحنه سازى و ارتباط هاى دروغين تلفنى 
با رئيس يكى از بانك هاى كشور كرده و مبلغ 280 
ميليارد ريال از آنان دريافت كرده است. متهم پس از 

دستگيرى به انجام كالهبردارى اقرار كرد.

بازداشت مردى كه از كامپيوترش 
انتقام گرفت 

 
 ايسنا: مرد آمريكايى كه به علت عصبانيت از كامپيوترش، 
آن را از خانه بيرون برد و هشت گلوله به سمت آن 
اين مرد در شهر كلورادو  بازداشت شد.  شليك كرد، 
اسپرينگز آمريكا كه از مشكل فنى كامپيوتر خود به 
ستوه آمده بود به دليل اين اقدام با برخورد پليس روبرو 
شد. سخنگوى پليس محلى كلورادو گفت:  كامپيوتر 
اين مرد مشكل فنى داشت و به همين خاطر آن را 
به كوچه پشتى برده و هشت گلوله در آن خالى كرد. 
«لوكاس هينچ» پس از حادثه به دليل شليك گلوله در 
يك محدوده شهرى موقتا تحت بازداشت قرار گرفت. 
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ايستگاه سالمت

حوادث

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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  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

  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 ايزوگام شرق
      0915  562  2050

0915  562  9033  
آدرس: خيابان ارتش

 جنب  جهاد كشاورزى 

32233092-3

آهن آالت سپــاهــان 
تيرآهن - ميلگرد- ناودانى - نبشى - ورق و ...
برش ورق از 3 ميل تا 30 ميل به طول 6 متر

توليد تيرچه كروميت و كمپوزيت 
آدرس: معصوميه – مقابل آتش نشانى

 تلفن: 32206311 - 32206090 - 09153617589 - 09155614084

باتخفيف ويژه

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 
به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 

09155610262- سيد مهدى فاطمى



كاظمى فرد- معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: واحدهاى توليدى خراسان جنوبى سال گذشته بيش از 82 تن زرشك و زعفران به ارزش 
حدود 5 ميليون دالربه كشورهاى اروپايى و شرق آسيا صادر كردند. كريمى افزود: مقدار 80 تن زرشك به ارزش 550هزار دالر و 2 تن و 750كيلو زعفران به ارزش 

4ميليون 468هزار و750 دالر با بسته بندى مناسب صادر شد. به گفته وى خراسان جنوبى رتبه اول توليد زرشك دنيا و رتبه دوم توليد زعفران ايران را دارد.

اولين همايش سمفونى ثروتصادرات بيش از 82 تن زرشك و زعفران
 در بيرجند برگزار شد

جوانترين  لقب  كه امروزه  تيمورى  ماهان  كارى- 
در  است  كرده  خود  آن  از  را  انگيزشى  سخنران 
اولين  جارى  ماه  ارديبهشت  سوم  و  دوم  روزهاى 
احمر   هالل  سالن  در  را  ثروت  سمفونى  همايش 
مهم  است كه  معتقد  كرد. تيمورى  برگزار  بيرجند 
ترين عامل ثروت، تغيير است و بر اساس اين مهم 
يعنى تصميم به تغيير شغل خود و تغيير ديدگاهش 
در رابطه كار تجارى منجر به كسب درآمد ميليونى 
عضو  تيمورى،  ماهان  است:  گفتنى  شد.  وى  براى 
هيئت مديره شركت ايرانيان موفق، بنيان گذار سايت 
انجمن تند خوانى، مدير عامل مؤسسه پيك كتاب در 
ايران، سخنران، مدرس، مشاور، نويسنده و پژوهشگر 
بين  مدرك  داراى  و  ذهنى  هاى  مهارت  زمينه  در 
المللى يوگاى خنده از جانب دكتر مادان كاتاريا بنيان 

 گذار يوگاى خنده در جهان است. 
صادرات  3 هزار تن كاال   

در سال 93 از خراسان جنوبى

 بيش از 2 ميليون و 942 هزار و 275  كيلوگرم كاال 
مروى،  شد.  صادر  افغانستان  كشور  به   93 سال  در 
گفت:  خبر  اين  اعالم  با  استان  استاندارد  كل   مدير 
دستبافت،  فرش  خامه  نخ  شامل:  كه  كاالها  اين 
خرماى زاهدى، ورق فوالدى گرم نورديده، خرماى 
گواهينامه  طى  است  قلمى  سبز  كشمش  و  رطب 
به كشور  استان  از طريق مرزهاى  انطباق صادراتى 

 افغانستان صادر شده است.
 پايان احداث مسكن مهر سربيشه 

 تاپايان شهريورماه امسال 

عمليات  پايان  و شهرسازى سربيشه  راه  اداره  رئيس 
ساخت و ساز مسكن مهر اين منطقه را شهريور امسال 
پيش بيني كرد و افزود: سهم سربيشه و مود از مسكن 
 906 تاكنون  كه  است  واحد   202 و  هزار  يك  مهر 
به  مالكان  و  رسيده  اقساطي  فروش  مرحله  به  واحد 
تعداد  اين  از  واحد  و 752  اند  شده  معرفي  ها  بانك 
مود  اند. سارانى، سهم شهر  دريافت كرده  كار  پايان 
را 113 واحد عنوان كرد كه  اين ساخت و سازها  از 
به علت تأخير در شروع عمليات، پيشرفت آنها قدري 
 كندتر است اما در حال ساخت و ساز است و تالش 

مي شود هرچه سريعتر به بهره برداري برسد. 

اختتاميه دومين همايش بين المللى امنيت 
انسانى در غرب آسيا امشب برگزار مى شود

حسين زاده- مراسم اختتاميه همايش بين المللى امنيت 
استانى در غرب آسيا بامشب با حضور و سخنرانى حجت 
كاظم سجادپور  كشور،  كل  دادستان  رئيسى  االسالم 
مشاور وزير امور خارجه، محمدرضا حاجى كريم جبارى 
مدير اجرايى مؤسسه اكو و خانم موالوردى معاون امور 
زنان و خانواده رئيس جمهور برگزار خواهد شد. گفتنى 
شامل:  نشست  پنج  امروز  و  گذشته  روز  طى  است: 
«تحوالت سياسى و امنيت قضايى» به رياست طاهره 
ابراهيمى فر «مرزهاى شرقى، توسعه، امنيت و تأثير آن 
انسانى» به رياست حسن عبداللهى، «دين  امنيت  بر 
رياست حجت االسالم رضايى»،  به  انسانى  امنيت  و 
رياست  به  استانى»  امنيت  و  اجتماعى  «تحوالت 
توانمندسازى  روشنايى،  «توسعه  و  سرمد  سرهنگ 

محلى، امنيت استانى» برگزار خواهد شد.

كرسي پاسخگويي به مردم 
در نمازجمعه برپا شود

تبليغات اسالمى خراسان جنوبى  شبستان- مديركل 
گفت: حضور مسئوالن در مساجد باعث دلگرمى مردم 
است و بايد در نماز جمعه كرسى پاسخگويى به مردم 
در  كرد:  اظهار  لطفيان  االسالم  حجت  باشد.  برقرار 
حوزه مديريت و برنامه ريزى بايد با مردم به عدالت 
رفتار شود. وى با بيان اينكه بايد مردم را در صحنه 
نگه داريم، گفت: بازديدهاى مديران استانى با سازكار 
جديد به شهرستان ها مى تواند عرصه اى از همدلى و 
همزبانى ملت و دولت را به نمايش بگذارد. وى تصريح 
كرد: قانون گرايى بسيار خوب است اما تا جايى كه گره 
از كار مردم باز كند بنابراين بايد در جهت قانون گرايى 

افراطى اصالحات در استان صورت گيرد. 

برگزارى مراسم اولين  مرحله قرعه كشى 
جشنواره 111 شركت مخابرات 

عنايت  با  و  رجب  مبارك  ماه  حلول  با  همزمان 
مشترك  كمپين  اولين  برگزارى  و  طراحى  به 
تلفن  اول،  (همراه  مخابرات  شركت  محصوالت 
ثابت و ADSL) در راستاى همگرايى و هم افزايى 
محل  در  كشى  قرعه  اول  مرحله  محصوالت،  اين 
جنوبى  خراسان  مخابرات  شركت  برند  فروشگاه 
واجد  نفر   8180 بين  از  قرعه  قيد  به  و  شد  برگزار 
اين شركت،  از مشتريان  نفر   220 تعداد  به  شرايط 

جوايزى از محصوالت مخابرات اهدا شد.

سردار فدوى فرمانده نيروى دريايى سپاه 
سخنران مراسم پنجم ارديبهشت در طبس

معاون فرهنگى اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس گفت: سردارعلى فدوى فرمانده نيروى 
سخنران  اسالمى،  انقالب  پاسداران  سپاه   دريايى 
در  آمريكا  شكست  سالروز  گراميداشت  مراسم  ويژه 
صحراى طبس خواهد بود. رحيم آبادى با بيان اينكه 
اين مراسم ساعت 10 صبح شنبه، پنجم ارديبهشت 
در صحراى طبس برگزار مى شود، افزود: تعداد 30 
خبرنگار از خبرگزارى ها و نشريات مختلف و صدا و 

سيما برنامه هاى اين روز را پوشش مى دهند.

   تمثال آيت ا... واعظ طبسى 
در ورودى شهر طبس رونمايى شد

 طى مراسمى از تمثال حضرت آيت ا... واعظ طبسى 
شهر طبس  ورودى  در  رضوى  قدس  آستان  توليت 
اسالمى)،  آزاد  (دانشگاه  زغالسنگ  ميدان  محل  در 
با حضور امام جمعه طبس، رئيس و اعضاى شوراى 
از  اسالمى و شهردار، مدير عامل مؤسسه و جمعى 

مسئولين رونمايى شد. 

ارزش 14 ميليون دالرى
 فرش هاى صادراتى خراسان جنوبى

فارس- به گفته رئيس اتحاديه فرش خراسان جنوبى 
در سال گذشته 100 هزار مترمربع فرش به ارزش 14 
ميليون دالر از استان صادر شده است. كاميابى مسك  
با بيان اينكه در سال گذشته 145 هزار متر مربع فرش 
ميزان  اين  از  يادآور شد:  است،  توليد شده  استان  در 
100 هزار مترمربع به كشورهاى آلمان، عمارات، ايتاليا 

و ساير كشورهاى اروپايى صادر شده است.

500 جلسه قرآن، كد شناسايى گرفتند

اسالمى  تبليغات  الكريم  دارالقرآن  مسئول  ايكنا- 
در  قرآنى  جلسه   1000 حدود  اينكه  بيان  با  استان 
براى  آنان  بانيان  از  كه  شده اند  شناسايى  استان 
اين  از  گفت:  است،  شده  دعوت  پرونده  تشكيل 
تعداد تا كنون براى 500 جلسه قرآنى كد شناسايى 
صادر شده است. به گفته اشرفى يكى از ويژگى هاى 
محافل قرآنى بيرجند اين است كه بسيارى از افرادى 
كه در اين محافل شركت مى كنند از يك فاميل و 
قوم و خويش هستند و در كنار صله رحم از بركت 

اين جلسات نيز بهره مند مى شوند.

21 تن فرآورده غير بهداشتى معدوم شد

مدير كل دامپزشكى گفت: سال گذشته بيش از 21 
تن انواع فرآورده هاى غيربهداشتى در خراسان جنوبى 
انجام بيش  به  كشف و معدوم سازى شد. رفيعى پور 
از16 هزار و 740 مورد بازديد بهداشتى طى اين مدت 
و  اشاره كرد  دامى  فرآورده هاى خام  از مراكز عرضه 
افزود: همزمان با گرم شدن هوا و افزايش سرعت فساد 
فرآورده هاى خام دامى، شهروندان در هنگام تهيه مواد 

پروتئينى به تاريخ توليد محصوالت دقت كنند.

احياى هنر پارچه بافى سنتى 
 در روستاى درخت توت بخش درح 

به همت ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
شهرستان سربيشه، دهيارى و اهالى روستاى درخت 
توت بخش درح، حوله بافى سنتى اين روستا بعد از 
بخش  اين  در  بافى  پارچه  كارگاه  تعطيلى  سال   12
انجام  هاى  ريزى  برنامه  با  است  اميد  كه  شد  احيا 
پارچه  و  بافى  گليم  رونق  شاهد   94 سال  در  شده، 

بافى سنتى در اين بخش باشيم.

تدريس رشته هاى تذهيب و معرق چوب 
  در هنرستان كار و دانش عقيله بنى هاشم قاين 
 رئيس ميراث فرهنگى شهرستان قاينات در بازديد از 
هنرستان عقيله بنى هاشم گفت: امروزه سوق دادن 
دانش آموزان در مقطع متوسطه به سوي رشته هاي 
فني و حرفه اي و كار و دانش از جمله دغدغه هاي 

وزارت آموزش و پرورش مي باشد. 
در  هنر  و  فن  يك  فراگيري  با  تنها  افزود:  عباسى 
اين دوره از تحصيل است كه مي توان آينده شغلي 
شما  داد:  ادامه  وى  نمود.  تضمين  را  جوان  نسل 
موفقيت  و  ها  كالس  پايان  از  بعد  آموزان  دانش 
در  ديپلم  اخذ  به  موفق  مربوطه،  هاي  آزمون   در 
و  كار  شاخه  در  چوب  معرق  و  تذهيب  هاى  رشته 
دانش مي شويد كه اميد است با فراگيري اين هنر 
اصيل و سنتي كشورمان با توجه به خشكسالى هاى 
زمينه  شهرها  به  مهاجرت  از  جلوگيرى  و  مستمر 

اشتغال خود و ديگران را فراهم نماييد.   
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صف 9 كيلومترى خودروهاى صادراتى در مرز ماهيرود

تردد بيش از 4 ميليون وسيله نقليه 
در محورهاى مواصالتى خراسان جنوبى

حسينى- مدير كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان 
جنوبى گفت: فروردين ماه امسال 4 ميليون و 291 
هزار و 763 دستگاه خودرو در محورهاى مواصالتى 

اصلى استان تردد كرده اند.
خودروهاى  سهم  تعداد  اين  از  كرد:  اظهار  نصرى 

سنگين 883 هزار و 831 دستگاه و به طور ميانگين  21 درصد و تعداد 
كل  از  درصد   79 معادل  سوارى  دستگاه   932 و  هزار   407 و  ميليون   3
تردد در محورهاى استان بوده است. وى بيان كرد: آمار ثبت شده توسط 
شعبه استانى مركز مديريت راه هاى كشور در بيرجند نشان مى دهد ميزان 
سال  ماه  اسفند  نسبت  درصد   22 استان  مواصالتى  محورهاى  در  تردد 
اعالم  بر  بنا  همچنين  كرد:  تصريح  نصرى  است.  داشته  افزايش  گذشته 
مركز مديريت راه هاى كشور شعبه استانى نتايج تجزيه و تحليل اين آمار 
به اين صورت است كه تعداد سرعت هاى غير مجاز ثبت شده برابر 470 
هزار و 219 وسيله نقليه، تعداد وسايل نقليه اى كه داراى فاصله غير مجاز 
با وسيله نقليه جلويى بوده اند 179 هزار و 235 دستگاه و تعداد سبقت غير 

مجاز ثبت شده برابر 92 هزار و 834 وسيله نقليه است. 
وى افزود: در اين مدت ميانگين سرعت تردد ثبت شده در محورهاى استان 
81 كيلومتر بر ساعت بوده و محور بيرجند آرين شهر بيشترين و محور زهان 

اسفدن كمترين ميزان تردد را به خود اختصاص داده است.

 حسين زاده- بر اساس اعتقادات ما اصلى ترين عامل امنيت زا
ايمان است و اگر ايمان نباشد امنيتى هم نيست و اگر امنيت 
لذا موضوع  و  نخواهد داشت  اى هم وجود  توسعه  نباشد 

امنيت را بايد جدى گرفت.

شكوفايى استان جز در سايه امنيت امكان پذير نيست

اين مطلب را قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان و امام 
جمعه بيرجند در مراسم افتتاحيه دومين همايش بين المللى 
امنيت انسانى در غرب آسيا كه روز گذشته در تاالر واليت 
دانشگاه بيرجند برگزار شد، عنوان كرد.  وى گفت: امنيت 
حقيقتى را از نظر عقل، قرآن، روايات و قانون اساسى نظام 
اسالمى از ضروريت ها و نيازهايى دانست كه زيرساخت 

خيلى از امور در راستاى رشد و تعالى انسان مى باشد.
در ابتداى اين جلسه خليلى رئيس دانشگاه بيرجند گفت: 
اين دانشگاه طى 40 سال عمر خود عالوه بر تالش در 
امر آموزش، همواره در ابعاد فرهنگى، اقتصادى، امنيتى و 

اجتماعى نيز تأثيرگذار بوده است.

بدون پرداختن جدى به موضوع امنيت
 نمى توان انتظار توسعه در ساير امور داشت

استاندار خراسان جنوبى نيز با اشاره به اينكه اگر به امنيت با 
جديت بيشتر پرداخته نشود، نمى توان انتظار توسه و پيشرفت 
در ساير امور را داشت، امنيت اقتصادى را بسيار با اهميت 
دانست. وى افزود: در سايه امنيت اقتصادى مى توان عمران 
و آبادانى و توسعه و پيشرفت و اشتغال ايجاد كرد. خدمتگزار 
خراسان جنوبى جزو امن ترين استان هاى كشور دانست و  
ادامه داد براى ايجاد اميد، نشاط و شادابى در جامعه تالش 

كنيم و از همه افكار و ساليق در اين زمينه بهره ببريم  كه 
اين امر جز باهمدلى و در كنار هم بودن محقق نمى شود.

ضرورت تبيين امنيت انسانى با رويكرد اسالمى
 به ويژه از سوى انديشمندان ايرانى

به گفته دبير علمى همايش بين المللى امنيت انسانى در 
غرب آسيا ايده برگزارى اين همايش به سال 87 كه پايان 
دهه امنيت انسانى در برنامه هاى يونسكو و سازمان ملل بود 
برمى گردد كه ما اولين همايش بين المللى امنيت انسانى در 

غرب آسيا را با كمك دانشگاه بيرجند برگزار كرديم.
 محمدرضا مجيدى اظهار كرد: امروز، امنيت انسانى با زندگى 
عرصه  در  مهم  موضوعات  از  و  خورده  گره  مردم   روزمره 
بين المللى است و انديشمندان و صاحب نظران غرب آسيا 
و به ويژه ايران با رويكرد اسالمى بايد در راستاى تبيين اين 
اصل گام بردارند و اين نظرات در عرصه بين امللى مطرح 
از مفاهيم  ابزارى  استفاده  اجازه  از غربى ها  تا برخى  شود 
نماينده سابق جمهورى  پيدا نكنند. سفير و  حقوق بشرى 
اسالمى ايران در يونسكو و استاد دانشگاه تهران گفت: تعداد 
150 مقاله براى دومين همايش بين المللى امنيت انسانى در 
غرب آسيا ارسال شده كه پس از داورى در قالب چكيده ها، 

پوسترها چاپ خواهد شد.
ادامه  در  نيز  قضائيه  قوه  فرهنگى  معاون  هادى صادقى   
اين جلسه با بيان اينكه امنيت انسانى اطمينانى است كه 
هر شهروند از تضمين جان و مال و حقوق خود بايد داشته 
باشد، گفت: امنيت همواره از سوى قدرت ها تهديد مى شود 
و چنانچه قدرت ها كنترل نشوند، امنيت از بين مى رود. وى 
افزود: ناامنى از سوى مراكز قدرت ايجاد مى شود و تجمع 

قدرت از هر نوع كه باشد سخت يا نرم، موجب ايجاد ناامنى 
براى فاقدان قدرت مى شود.

امنيت انسانى، سنگ بناى توسعه پايدار

خانم الروش، رئيس دفتر منطقه اى يونسكو در ايران نيز با 
تشكر از برگزاركنندگان اين همايش، گفت: صلح و امنيت و 
آرامش براى پيشرفت ارزشى انسان ها ضرورى است و ما در 
يونسكو به امنيت انسانى به عنوان سنگ بناى توسعه پايدار 
نگاه مى كنيم و آن را از اصول 27 گانه توسعه پايدار مى 
دانيم. وى با تأكيد بر اهميت بحث هاى آموزشى براى ايجاد 
امنيت انسانى پايدار، اظهار كرد: بايد با رويكردى مشاركتى 
به ارائه آموزش هاى الزم بپردازيم تا همه افراد دانش الزم 
براى ايجاد امنيت پايدار كه به توسعه و پيشرفت مى انجامد 
را بدست آورند. وى اعتقاد و ايمان را در توسعه امنيت پايدار 
بسيار مؤثر دانست و گفت: يونسكو در اين راستا به دنبال 
افزايش سطح ايمان و اعتقاد ملت هاست. ضمن اينكه بر 
روى علم و مباحث مورد توجه همه كشورها نيز متمركز 
است. وى اظهار اميدوارى كرد: اين همايش دستاوردهاى 
خوبى در راستاى ارائه راهكارها و راه حل ها براى ايجاد 

امنيت پايدار در سطح منطقه و جهان داشته باشد.

منطقه گرفتار افراط و تفريط شده است
سركنسول افغانستان در مشهد نيز با اشاره به چالش ها و 
مشكالت فراروى ملل منطقه، اين چالش ها را مانع تكامل 
و تعالى دانست و بر ضرورت ارائه راهكارهايى در اين باره 
از سوى دانشمندان و اهل خرد تأكيد كرد. صديقى افزود: 
متأسفانه ما گرفتار افكار افراطى و تفريطى شده، حال آنكه 
دين اسالم دين اعتدال و ميانه روى است و از مبارزه صادقانه 
و مشترك كشورهاى منطقه براى زدودن افكار افراطى و 

تفريطى يك ضرورت است.
دبير كل كميسيون ملى يونسكو نيز به عنوان آخرين سخنران 
جلسه افتتاحيه اين همايش گفت: امروز براى امنيت انسانى 
بيش از هرچيز به خرد و خردورزى نيازمند هستيم و بدون 
خرد امكان دسترسى به امنيت انسانى وجود ندارد. ضمن 
اينكه طنين صداى عشق هم براى امنيت انسانى الزم است. 
محمدرضا سعيدآبادى، هوا و هوس را دليل اصلى ناامنى 
هاى جهان ذكر كرد و افزود: دليل اينكه امروز موضوع امنيت 
انسانى در سازمان ها و مراكز علمى مهم تلقى مى شود اين 
است كه روان جهان از جنگ و كشتار و خشونت آزرده و 
خسته است و همه بايد تالش كنند تا سمفونى صلح در 

اركستر جهانى اجرا شود.

در دومين همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب آسيا عنوان شد: 

تالش براى سمفونى صلح در جهان

مراسم افتتاحيه طرح ضيافت انديشه
 اساتيد خراسان جنوبى برگزار شد

كاظمى فرد- مراسم افتتاحيه طرح ضيافت انديشه اساتيد خراسان جنوبى با 
حضور مسئوالن دانشگاهى و شهرستانى در طبس برگزار شد. 

مصطفى اخوان صفار، رئيس دانشگاه پيام نور طبس در اين مراسم ضمن 
گراميداشت سال جديد و تبريك حلول ماه رجب، گفت: اين طرح در 5 روز 
و با استفاده از اساتيد برجسته كشورى در حال برگزارى است و برنامه هاى 
نظر  در  اين طرح  براى  نيز  تفريحى  و  اجتماعى  فرهنگى،  علمى،  جانبى 

گرفته شده است. 
اولين  گفت:  مراسم  اين  در  هم  جنوبى  خراسان  نور  پيام  دانشگاه  رئيس 
جشنواره استانى حركت اواسط ارديبهشت ماه امسال به ميزبانى دانشگاه پيام 
نور خراسان جنوبى برگزار مى شود. ثقفى با اشاره به اينكه دانشگاه پيام نور در 
بحث فعاليت هاى آموزشى جزو 10 دانشگاه بر تر جهان اسالم است، گفت: در 
دانشگاه هاى مجازى هم جزو سه دانشگاه بر تر منطقه محسوب شده ايم. وى 
با اشاره به اينكه طرح ضيافت انديشه اساتيد طرحى بسيار خوب براى افزايش 
انگيزه و روحيه اساتيد و تقويت معنوى آنها است، گفت: اميد است اساتيد از 
اين طرح   نهايت استفاده و بهره بردارى را داشته باشند و بعد از اتمام طرح به 

انگيزه باال و قوت قلب بر سر كالس هاى درس حاضر شوند. 
در پايان اين مراسم دكتر محمدهادى مصلحى طى حكمى از سوى مسئول 
نهاد رهبرى در دانشگاه پيام نور استان به عنوان دبير هم انديشى دانشگاه 

پيام نور خراسان جنوبى منصوب شد.

اعضاي هيئت مؤسس كانون انجمن هاي 
صنفي كارفرمايي استان انتخاب شدند

از  در راستاي برنامه ريزي، سازمان دهي، هدايت و نظارت و بهره مندي 
ظرفيت قانوني، نشست و جلسه توجيهي تشكيل كانون انجمن هاي صنفي 
صنفي  هاي  انجمن  شده  معرفي  نمايندگان  حضور  با  استان  كارفرمايي 
كارفرمايي استان، در محل سالن جلسات اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
با  كل  اداره  كار  روابط  مدير  جلسه  ابتداي  در  شد.  برگزار  جنوبى  خراسان 
مهم برشمردن نقش و جايگاه تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در پيگيري 
مطالبات صنفي جامعه هدف، همدلي و گفتگو براى حل و فصل مسائل و 
مشكالت صنفي را رمز موفقيت و توسعه روابط ميان تشكل ها دانسته و 
 خواستار همكاري اعضاي تحت پوشش و مشاركت آنها را در برنامه ريزي هاي

انجام شده در جهت بهره مندي مطلوب از ظرفيت تشكل ها شد. 
افزايش مراجعات به مراجع حل  رضا زاده كاهش 53 درصدي شكايات و 
اختالف اداره كل درسال 93 را حاصل تالش و مشاركت فعال تشكل ها در 
مسائل و مشكالت موجود دانسته كه نتيجه آن تنظيم و بهبود روابط كار و 

رضايت طرفين كار بوده است.
وى به نقش تشكل ها درگسترش ارتباطات، ترويج گفتگوهاي سازنده، ايجاد 
فضاي قانوني مناسب براي فعاليت ها و روان شدن كارها و كمك به اشاعه 
فرهنگ كار شايسته در جامعه اشاره و يكي از برنامه مهم اداره كل در سال 
جاري را توسعه ارتباطات گفتگو محور و همدالنه ميان تشكل هاي كارگري 

و كارفرمايي عنوان نمود.  

برگزارى جشنواره بزرگ خيريه كودكان صبور در دانشگاه آزاد 

 گيوكى- عليرغم راه اندازى سامانه جامع امور گمركى و 
به  ايران  اسالمى  جمهورى  گمرك  هاى  كمك 
نبودن  تكميل  افغانستان،  به  صادرات  افزايش   دليل 
و  متولى  هاى  سازمان  سوى  از  الزم  هاى  زيرساخت 
همچنين بسته شدن ساير بازارچه ها،  موجب ازدحام 
خودروهاى صادراتى در مرز ماهيرود و تشكيل صفى در 

حدود 9 كيلومتر شده است.
موجبات  ها   زيرساخت  ساير  و  رفاهى  خدمات  نبود   
 زحمت رانندگان و كاركنان دستگاه هاى شاغل در مرز را 

فراهم كرده است.
از مرز  به ذكر است روزانه 300 دستگاه خودرو   الزم 

ماهيرود خارج مى شوند.

خيريه  بزرگ  جشنواره  افتتاحيه  مراسم  فرد-  كاظمى 
كودكان صبور با همت انجمن روانشناسى دانشگاه آزاد 
اسالمى با حضور جمعى از خيرين و مسئولين دانشگاه آزاد 
در محل دانشكده ادبيات اين دانشگاه برگزار شد. ناجى 
دبير اين جشنواره با اعالم اين خبر گفت: اين جشنواره به 
مدت يك هفته از دوم ارديبهشت ماه تا نهم ارديبهشت 
 همزمان با برگزارى نمايشگاه فروش دست سازه هاى

 كودكان تحت سرپرستى مؤسسه خيريه حضرت على 
اكبر و دختران كم توان ذهنى مؤسسه دختران خورشيد 
از  توانند  اينكه عالقمندان مى  بيان  با  ادامه دارد. وى 
محصوالت اين نمايشگاه براى كمك به مؤسسات خيريه 
خريد نمايند، اظهار كرد: مراسم اختتاميه نهم ارديبهشت 
ماه با اهداى جوايز به برگزيدگان عكس كودكان صبور 

در دانشكده حقوق برگزار مى شود.

آگهى مزايده اموال منقول «مرحله اول»

پرونده كالسه 9309985610100746 به موجب اجرائيه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بيرجند آقاى سيد كمال الدين موسوى محكوم است به پرداخت مبلغ 636/042/971 ريال بابت 

اصل خواسته به همراه خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسى در حق خانم مريم افزا و مبلغ 27/500/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت. لذا مقرر گرديده است تعداد 400/000 آجر گرى نپخته كه حسب نظريه 

كارشناس هر عدد آجر مبلغ 450 ريال كارشناسى گرديده است از طريق مزايده با قيمت كارشناسى در تاريخ چهارشنبه 94/2/16 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان خوسف به 

فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به فردى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فى المجلس از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است مابقى را حداكثر 

ظرف يك ماه به صندوق دادگسترى توديع و قبض مربوطه را تسليم اجراى احكام نمايد. در غير اين صورت 10 درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. بديهى است در 

صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزايده و صدور دستور تمليك از دادگاه صادر كننده حكم ، اموال مذكور به برنده مزايده تحويل خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل 

از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.

كوچى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران
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شرط اجماع قطعى اصولگرايان از نظر 
 آيت ا... موحدى كرمانى

اگر  اينكه  بيان  با  مبارز  روحانيت  جامعه  دبيركل 
به  حتمًا  بدانيم  مالك  را  الهى  و  سياسى  عقالنيت 
روند  گفت:  مى رسيم،  حداكثرى  ائتالف  و  اجماع 
پيدا  خوبى  شكل  روزها  اين  اصولگرايان  همگرايى 
اصولگرايان  اگر  افزود:  كرمانى  موحدى  است.  كرده 
كندروى و تندروى را كنترل كنند و به عقل جمعى 
را  مشورت  اصل  مهم  كارهاى  در  و  نمايند  عمل 
فراموش نكنند، موفق خواهند شد.وى افزود: اميدواريم 

تجربه انتخابات سال 92 هرگز تكرار نشود.

پيروزى احمدى نژاد محصول خوش خيالى 
 سياست مداران اصالح طلب بود 

پيرامون  گفتگويى  در  طلب  اصالح  فعال  عطريانفر 
موضوع انتخابات 94 گفت :هر چقدر خوش خيال تر و 
غره به پيروزى بزرگ گذشته باشيم، قطعا بازنده خواهيم 
 شد.پيروزى احمدى نژاد در سال84 محصول خوش خيالى 
اصالح طلبان بود. انديشه افراطى براى انتخابات 94، هم 

دشمن اصولگرايى است و هم دشمن اصالح طلبى.

توصيه سردارقاسمى به هاشمى

سردار قاسمى گفت : سفراى ما، وزير خارجه ما و آقاى 
هاشمى رفسنجانى بايد سخنان سال 66 امام را بخوانند 
و مرور كنند. آقاى هاشمى در مرگ ملك عبدا... در 
پيامى اظهار تسليت كرد و براى او از درگاه بارى تعالى 
مغفرت و علو درجات نمود و همچنين ناراحت شد كه 
كسى مانند آيت ا... جنتى آن سخنان را در نماز جمعه 
مطرح كرد.وى افزود: بسيار متاسفم كه اين افراد خود 
را هم راى امام مى دانند و معلوم نيست اينها امروز 

استحاله شده اند يا از ابتداى انقالب خراب بودند.

هشدار انصارحزب ا... به ناطق و سيدحسن 

سخنرانى  احتمال  خصوص  در  حزب ا...  انصار 
سقوط  يادواره  در  خمينى  سيدحسن  و  ناطق نورى 
هواپيماى «ياك 40» و درباره احتمال تكرار واقعه 

شيراز در حمله به على مطهرى هشدار داد. 

تصويب كليات استانى شدن انتخابات  

نمايندگان مجلس بعد از تصويب كليات طرح استانى 
شدن انتخابات مجلس مقرر كردند كه اين طرح براى 
بررسى و رفع اشكاالت به كميسيون شوراها ارجاع  و 

سپس به صحن اصلى براى تاييد عرضه گردد .

دولت با استانى شدن انتخابات مخالف است   

 معاون رئيس جمهور اعالم كرد: به طور كلى دولت 
با اين طرح مخالف است. انصارى گفت: اين طرح، 
استانى محض نيست و تلفيقى از استانى و شهرستانى 
است؛ در نتيجه معايب شهرستانى بودن در آن حفظ 

شده و محاسن استانى بودن از بين رفته است.

مذاكرات تا پيش از تير  به توافق نمى رسد

ايتارتاس نوشت: يك منبع در تيم مذاكره كننده ايران 
از  پيش  را  توافقنامه  بود  نخواهيم  قادر  كرد   اعالم 
فوق  منبع  برسانند.  پايان  به  تيرماه  االجل  ضرب 
همچنين اين احتمال را كه دور پايانى گفتگوها در ماه 

ژوئن به طوالنى ترين دور تبديل شود، رد نكرد.

درگيرى ايران و آمريكا در خليج عدن 
 يعنى مرگ مذاكرات هسته اى! 

بالقوه  درگيرِى  گونه  هر  نوشت:  اينديپندنت  روزنامه 
كشتى هاى  و  آمريكا  دريايى  نيروى  پرسنل  ميان 
ايرانى، ممكن است مذاكرات هسته اى بسيار حساس 

با ايران را بى ثبات كند يا آن را كًال برهم زند.

نيويورك تايمز: ضررهاى وارد شده 
 به عربستان دليل توقف حمله به يمن است  

 نيويورك تايمز به نقل از يك مقام عالى رتبه دولت 
آمريكا، گفت: دليل تمايل عربستان به توقف تجاوز 
به يمن، ضررهاى بسيار جانبى وارده به اين كشور 

ناشى از بمباران هاست.

 مذاكره كنندگان ايرانى به وين رفتند 
چهارشنبه  صبح  ايران  اى  هسته  كنندگان  مذاكره 
به  روزه   70 مهلت  شروع  در  تا  شدند  وين   راهى 
«برجام» جان بدهند، سندى كه به گفته آنها « زنده 

است ولى هنوز كامل نشده».

 بحرين ؛ خواستار روابطي خوب با ايران 
 وزير خارجه بحرين گفت: ما خواستار داشتن روابطى 
كشور  ايران  اينكه  ويژه  به  هستيم  ايران  با  خوب 
همسايه است. وى گفته است : ما از هر توافقى كه به 
نفع كشورهاى خليج فارس و تقويت امنيت و ثبات اين 

كشورها باشد، استقبال مى كنيم.

 عراقچى :  تمركزمان بر تحريم هاست 
 5+1 و  ايران  بين  مذاكرات  جديد  دور  آستانه  در   
كرد  تاكيد  ايران  هيئت  ارشد  عضو  عراقچى، 
از  دور  اين  در  ايرانى  مذاكره كنندگان  تمركز  كه 

مذاكرات بر موضوع تحريم ها خواهد بود. 

 اوباما: به ايران «هشدار مستقيم» داديم  
اوباما رئيس جمهور آمريكا گفت كه آمريكا پيام هاى 
مستقيم را به ايران ارسال كرده و به اين كشور درباره 
ارسال سالح به يمن كه مى تواند در تهديد دريانوردى 

منطقه مورد استفاده قرار گيرد هشدار داده است.

 گفتگوى تلفنى ظريف و كرى درباره يمن
سوال  اين  به  پاسخ  در  خارجه  وزارت  سخنگوى 
با  تلفنى  تماس  در  «كرى»  شده  مدعي  االخبار  كه 
«ظريف» درباره يمن صحبت داشته، گفت: اين گفتگو 
صورت گرفته است.وى افزود:در طول مذاكرات مواردي 
پيش آمده است كه بنا به ضرورت گفتگوهايي صورت 

گرفته و اين گفتگو هم در همان چارچوب است.

 رئيس مجلس شوراى اسالمى با اشاره به 
پايان جنگ در يمن گفت: دولت سعودى 
عمليات  منظور  به  كه  است  كرده  اعالم 
اميد  احياى  و  بازگرداندن  مرحله  سياسى 
به يمن آغاز مى شود. به نظر مى رسد يك 
بازسازى  مرحله  انداخته اند،  جا  را  مرحله 
اين  در  سعودى  دولت  روانى  و  روحى 

شكست مفتضحانه است.

الريجانى : با اين همه سر و صدا
در يمن به چه رسيديد ؟ 

دكتر الريجانى با طرح اين سوال كه در 
27 روز چه چيزى رخ داده است، توضيح 
داد: در اين 27 روز بيش از هزاران نفر از 
مردم يمن زن و مرد و كودك به شهادت 
رسيدند و هزاران نفر مجروح شدند.بخشى 
از زيرساخت هاى اين كشور تخريب شد و 
نيروهاى انقالبى انصار ا... و ارتش يمن بر 
تعداد زيادى از استان ها مسلط گشتند. حاال 
بايد از دولت سعودى سوال كرد كداميك 
از سه موضوع اهداف عمليات به اصطالح 
طوفان قاطعيت بوده است. با اين همه سر 
و صدا به چه رسيده ايد كه در بيانيه خود 
اعالم مى كنيد كه به اهداف خود رسيديم. 
آيا  افزود:  اسالمى  رئيس مجلس شوراى 
اين عمليات كشتن مردم  از  مقصود شما 

اين  زيرساخت هاى  تخريب  يا  بود  يمن 
كشور يا اينكه مى خواستيد مردم انقالبى 

در استان هاى اين كشور مسلط شوند.

رايزنى محرمانه ايران و عربستان

بس  آتش  ان  ان  سى  حال،  همين  در 
محرمانه  هاى  رايزنى  نتيجه  را  يمن 
كرد.  توصيف  سعودى  عربستان  و  ايران 
اين رسانه آمريكايى نوشت : چندين روز 
امورخارجه  وزير  ظريف  محمدجواد  پيش 
تايمز  نيويورك  براى  يادداشتى  در  ايران 
از ضرورت وجود عزم سياسى بيشتر براى 

خبر  يمن  در  ها  درگيرى  كردن  متوقف 
 داد. كامال روشن است كه ايران احساس 

مى كند بخشى از تحوالت جارى در يمن 
است و مى كوشد بخشى از تالش ها براى 

پايان دادن به حمالت يمن باشد. 

ايران به شدت انتقاد كرده است 

ايران به شدت از مسائل جارى در يمن و 
حمالت هوايى عربستان سعودى در يمن 
انتقاد كرده است. با همه اين اوصاف، به 
از  پرده تالش هايى  نظر مى رسد پشت 
جانب ايران براى پايان دادن به جنگ در 

يمن درجريان بوده و گفتگوهايى در حالى 
پيگيرى بوده است با آنكه مقامات ايرانى 
عربستان  درباره  شديداللحنى  سخنان 
اين  براساس  اند.  كرده  مطرح  سعودى 
گزارش، ظاهرا رايزنى هايى بين عربستان 
سعودى و ايران و ديگر كشورهاى منطقه 
و  تركيه  و  بوده  جريان  در  زمينه  اين  در 
و  ايران  گفتگوهاى  كننده  تسهيل  عمان 

عربستان سعودى در اين باره بوده اند.

 اوباما از عربستان حمايت 
مى كند، اما نه به اندازه اى كه 

ايران را آزرده خاطر كند

روزنامه وال استريت ژورنال نوشت: باراك 
اوباما مى كوشد از حمالت عربستان به يمن 
حمايت كند ، اما نه به اندازه اى كه موجب 
آزردگى ايران شود.  در ادامه اين گزارش 
ادعا شده است: اگر ايرانى ها بتوانند آنچه را 
سعودى ها از راه هوا منهدم مى كنند دوباره 
از راه دريا به يمن برسانند، رياض مدتى 
ها  كرد. سعودى  نخواهد  تحمل   طوالنى 
هستند  شواهدى  جستجوى  در  همچنين 
ايران به مسلح كردن  كه نشان دهد اگر 
دشمنان عربستان در يمن، عراق، سوريه 
و لبنان ادامه دهد، آمريكا هنوز هم آماده 

است از اين كشور پشتيبانى كند. 

عكس روز 

الريجاني: آتش بس، نشانه شكست عمليات كودكانه عربستان به يمن است 

آتش بس يمن، نتيجه ى رايزنى محرمانه ايران و عربستان

سردار نقدى  : فريب سفره هفت سين دشمن را نخوريم

نوروز  ايام  در  گفت:  مستضعفين  بسيج  سازمان   رئيس 
گروهك هاى وابسته به آمريكايى ها در شرق و جنوب كشور 
ما سربازان و مرزبانان ما را به شهادت مى رسانند. زمانى كه 
آنها سفره هفت سين انداختند، بيش از 100 شبكه ماهواره اى 
عليه ارزش هاى ما پيام مى دهند و همچنين موج تفرقه بين 
شيعه و سنى مخابره مى كند و از طرفى در عراق به طور غيرمستقيم به داعش كمك 

مى دهد. سردار نقدى تاكيد كرد : بايد اين دشمن را عميق بشناسيم. 

عراقچي :  از آمريكايى ها پاسخ خواهيم خواست  

عراقچى در مورد پيش نويس اليحه مرور توافق هسته اى ايران 
كه به تصويب سنا رسيده، با تصريح اينكه اين موضوع يك 
مسئله داخلى آمريكا است، نسبت به عواقب آن بر مذاكرات و 
ايجاد ترديد جدى نسبت به حسن نيت طرف آمريكايى هشدار 
داد. وى تاكيد كرد: « در حالى اين هفته به مذاكرات بازخواهيم 
گشت كه قطعا از هيئت آمريكا در مورد اين موضوع توضيح خواهيم خواست و در مورد 

افتتاح نمايشگاه دستاوردها و توانمندي هاي سالمت استانجزئيات لغو تحريم ها از آنها اطالعات روشنى مطالبه خواهيم كرد.»

به مناسبت چهلمين روز درگذشت  

شادروان حجت االسالم و المسلمين حاج اسدا... خزاعى 
جلسه بزرگداشتى جمعه 94/2/4 از ساعت 10 الى 11 صبح در محل 

مسجد على ابن ابيطالب (ع) "واقع در خيابان بهشتى" برگزار مى شود 

تشريف فرمايى شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: خزاعى ، علوى و ساير بستگان

با نهايت ادب و احترام، به مناسبت اولين سالگرد درگذشت خادم اهل بيت (ع)  

شادروان مسعود خراشاديزاده
" فرزند مرحوم كرباليى حسين خراشاديزاده (شاعر) " 

جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/2/3 بعد از نماز مغرب و عشا 
در محل هيئت حضرت على اكبر (ع) " واقع در خيابان شهيد منتظرى

 حدفاصل منتظرى 15 و 17 " برگزار مى شود

تشريف فرمايى شما سروران موجب امتنان است.
جمعى از خادمين مجتمع فرهنگى - مذهبى حضرت على اكبر (ع)

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

ثبت نام كربال - هوايى 
اعزام: 94/3/9

مصادف با نيمه شعبان 
32224113- 32475475 دفتر مشكوه خوسف
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امالك و مستغالت

فروش منزل كلنگى بامتراژ 
320متر بادودربند مغازه تجارى 

   09151606346

فروش آپارتمان همكف مسكن مهر 
شمالى.شركت خاورسازه باواريز كامل 

فى 38م  09304420606 

فروش واحد75مترى پروژه مولوى 
آماده تحويل ، پاركينگ و انبارى  

09395620954
 فروش آپارتمان 100مترى

 نارنج 6،اركيده2،بابهترين امكانات 
 09153617584

فروش زمين با متراژ250 متر 
باعرض13متر باكليه امتيازها 
سپيده 18  09153618298

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى
 از پروژه نگين معصوميه

   فى كارشناسى 09195605878 
فروش زمين با موقعيت عالى 

نرجس،پروانه مسكونى وتجارى 
قيمت220م   09151634634 

فروش زمين امير آباد 
 انتهاى خيابان امام على(ع) 

120متر23م  09398771500 

فروش منزل وياليى تازه ساز 
درحسين آبادسادات يامعاوضه بازمين 

داخل شهر  09158650989 

فروش آپارتمان89مترى مجتمع
 پرديس مدرس5طبقه سوم

 فول امكانات   09301209479 
فروش مغازه40مترى 

نبش چهارراه شهيدفايده 
مترى6م    09375620458 
فروش زمين2500متر تقاب
 بانيم ساعت آب150نهال

  فنس كشى   09375620458 

فروش يك واحدآپارتمان درسايت 
ادارى يامعاوضه  بازمين شمال شهر 

09159612285
فروش منزل وياليى خيابان دولت  

90مترزمين 80متربنا تكميل 
فى85ميليون   09155618396 

فروش آپارتمان 75مترى 
غفارى10معاوضه بازمين درنرجس 
يانيروهوايى    09157236142 

فروش امتياز آپارتمان فرهنگيان
 واقع در چهارراه انقالب با واريزى

 35 م فى 45   09384306663 

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

 09362888492

فروش منزل نيمه سازدركالته بجد
دونبش155مترازدم قسط

 09157408805

فروش باغ 700 متر درخت كارى 
با36 ساعت آب چشمه اكبرآباد 

بهدان    09151630855 

فروش آپارتمان 50 متر زمين 
102مترزيربنا مهرشهر فى 60م

09151633727   

فروش منزل قديمى خيابان دانشگاه 
متراژ450متر 

فى توافقى   09158640121 
خريدار آپارتمان در محدوده 
مدرس،پاسداران،معلم،غفارى

 تا 170 م   09156665012 

فروش يا معاوضه منزل وياليى طرح 
قديم.داراى20متر كوچه.شهرك 
شهيد مفتح  09159615844 

فروش منزل وياليى شيك اميرآباد 
نيمه اسكلت دو خوابه و انبارى

 09351444398

فروش مسكن مهر(75 مترمفيد)
آدرس مهرشهر

 09153633517

فروش زمين واقع در دستگرد
موقعيت عالى 

09157200514
فروش زمين كشاورزى  لب جاده 

به متراژ 1000 متر و 80 عدد درخت    
با نيم ساعت آب  09159616274

فروش سوپر ماركت 
واقع در حاشيه غفارى

09301322568 
فروش يك واحدآپارتمان75مترى 

       60م+25م وام،طبقه دوم 
 09155629202

فروش 100مترزمين واقع در كالته 
بجدى دهنه ى 10در10

فى  12/500م 09331736362 

فروش يك قطعه زمين به مساحت 
450مترواقع درحاجى آبادزيركوه 

فى24م    09151924267 

فروش زمين 
خيابان نرجس

 09158529895

فروش منزل وياليى
 شيك كارگران 14 فى 120م 

09159647685

فروش يك قطعه زمين حاجى آباد 
متراژ170متر مجوز 3طبقه ساخت 

 09153612078

فروش آپارتمان چهكند 75مترى 
دوخوابه با تمام امكانات 50م 

     نقد+20م وام 09156667648 

فروش آپارتمان مجموعه 3واحدى 
طبقه دوم شركت باستيان بنا 

 09153612078
فروش زمين دستگرد

     200مترى سند دار فى توافقى 
 09156034119

فروش زمين  500سهمى
 سندداربلوارناصرى
09156203703

فروش يامعاوضه يا  مشاركت 
3200مترداخل محدوده شهرجهت 
ساخت باغ تاالر 09155625297 

 فروش منزل وياليى 160متر بنا    
     96متر واقع حسين آباد سادات 

 09155616256

فروش زمين 162 متر جنوبى 
واقع در مهرشهر 70 ميليون 

09151631290

فروش يك واحد آپارتمان
 واقع درخوسف 

      12ميليون   09158615049 

فروش ملك حاشيه خيابان مصطفى 
خمينى مناسب سازمان هاو بانك و يا 

مغازه 235 م   09158632953 

فروش آپارتمان 72مترى 
 غفارى 10سند آ زاد .قيمت مناسب 

09151614238

فروش واحدآپارتمان 113مترى 
خيابان شهيدناصرى پروژه ارتش 

 09153634929
فروش خانه وياليى تازه ساز- دو 
طبقه- 225 متر زيربناى مفيد 
اميرآباد   09151608918 

فروش زمين كشاورزى 3000متر 
با3ساعت آب

 09157556797 

فروش يك قطعه زمين 
به متراژ 80 متر واقع در خيابان 

جمهورى اسالمى   09154815703 

فروش فاز 2 نظام پرستارى،حاشيه 
بلوارشهيد فايده.  110 مترى 
مترى 1م   09151641339

فروش آپارتمان61 مترى
 مفتح 10 مترى 1/400 

 +20  وام   09195605878

فروش خانه وياليى قابل 
سكونت(تيرآهنى)در خيابان كمال 

قاين فى 200 م   09150902609 
فروش واحد 100مترى حاشيه 

فلكه سفير اميد فاز2مسكن كارگشا 
 09153634396

فروش يامعاوضه 113  متر
ازمجموعه سه واحدى خيابان نيايش 

تكميل    09155625297 

فروش200مترزمين.شهرك چهكند.
فى100م يامعاوضه  

بابلدوزركماتسو 09159633172 

فروش يك قطعه زمين حاشيه 
خيابان جمهورى به مساحت90

دوكله   09151614227
خريدار آپارتمان ترجيحا در محدوده 
توحيد، مدرس، غفارى، معلم ، تا 
سقف 100 م  09155626830 

فروش آپارتمان در پونه با امكانات 
كامل 90 متر مفيد

      فى 137 م   09157717206 
فروش يك واحدمسكونى 75مترى  

فول امكانات فى 49م واقع در 
دشت چهكند   09151650665 

فروش واحدپرستاران درخيابان 
انقالب 103متر طبقه اول

22م+60وام  09158639500

فروش واحد تجارى در بهترين 
موقعيت ميدان امام
09122176875

فروش واحدآپارتمان 
سپيده16زيربنا103متر95م 

نقد+20م وام  09155624165
فروش امتياز آپارتمان كارگشا 

حاشيه فلكه سفير اميد فى توافقى 
09158610783

فروش زمين به متراژ 259 متر 
جنوبى داراى پروانه 5 طبقه روى 

پيلوت  09371200162

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

رهن و اجاره

رهن واجاره طبقه دوم
 خيابان مفتح

 09155614156
نيازمندرهن واجاره سايت ادارى 

لطفاپيامك كنيد
 09301209479

نيازمند خانه اجاره اى تازه 
ساز،دوخوابه،تميز در خيابان 
17شهريور   09157411368

اجاره مغازه به متراژ 30متر واقع در 
بلوار غديرحاجى آباد 

09155615516
اجاره  مغازه اى واقع در خيابان
 مفتح 24متر تمام سراميك1م+
 100تومان   09157224521

نياز مند خانه اى اجاره اى 
معصوميه 1م +.200 اجاره

09159615844

دو طبقه جهت اجاره بسيار شيك 
نوساز  زيربنا 200 متر مدرس

09155611193

رهن و اجاره يك مغازه 
نبش بهشتى17

09151604453
رهن و اجاره منزلى در حاجى آباد 
واقع در خليج فارس با امكانات 

 09151600080
اجاره مغازه 24 مترى

 معصوميه انتهاى تالش   
 09158609782

اجاره مغازه با زيرزمين به صورت 
يكجا واقع در خيابان جمهورى 

09155610089

اجاره واحد 100مترى دوخوابه 
طبقه سوم بلوار جماران

09151611213  
رهن و اجاره منزل وياليى 

زيربنا50متر زمين300مترجهت انبار 
يا مسكونى   09151601178 

خودرو پرايد

فروش پرايد مدل87  رنگ نقراى 
دوگانه سوز كارخانه بيمه تا آخر سال 

فى 9800   09159644607 
فروش هاچ بك سفيد مدل 80

 بيمه تا برج 10 فى 7900
09159647810 

خريدار پرايد مدل 85 الى87 
 بى رنگ تخفيف كامل بيمه

09152651312
فروش پرايدمدل88سه تيكه رنگ 
نقره اى بيمه تابرج10السيك نو
 فى 12م 09155580681 

فروش پرايد79سبز يشمى 
بدون رنگ 8 م 
09154521619

خريدار پرايد، مدل 87،دوگانه 
كارخانه، بى رنگ و تميز

 09153634772
فروش sx131 مدل 90 خانگى

 بدون رنگ ، نوك مدادى
 فى  15/700   09151603734

فروش پرايدsx141 سفيد
 مدل 90 دوگانه دستى

 09151027322
فروش پرايد مدل 87 نقره اى بيمه 

10 ماه سه تيكه رنگ 
12م     09398175893

پرايد سفيد مدل 85 
بيمه تا برج 7 دور رنگ

9/500 م   09156660560 

فروش 132مدل87سفيدبدون رنگ 
تك گانه خانگى از اول تخفيف بيمه  

 09156032825

فروش پرايد 131SE مدل93 
بيمه ضعيف  بدون خش

 فى 18/200   09151642214 
فروش پرايد 132 سفيد مدل93 
دوايربگ تمام فول فى18/700م 

 09156667648
فروش111sx,مدل90

    رنگ نقره اى,دزدگير,فى16/500 
 09399238721

فروش پرايد111هاچ بك
 مدل 91بدون رنگ

فى 61/500 م 09157212377

فروش پرايد87دوگانه كارخانه
       بيمه برج8  رنگ نوك مدادى 

 09395995828

فروش پرايد 131مدل 90نوك مدادى
   بى رنگ بيمه تا برج 11 فى 16م 

 09157711765
خريدار پرايد چپى
 به باال ترين قيمت
 09385185089

فروش پرايد دوگانه كارخانه يك بدنه 
رنگ مدل 89 بيمه الستيك 
نقدا13م   09151605276 

فروش  پرايد84بدون رنگ بيمه
تابرج 6 الستيك 70درصد 
 11م    09159624921 

 فروش پرايد 84 نقره اى 
دوگانه دستى دور رنگ 8900 

 09157412611

فروش 131Slمدل 91
 فابريك بيمه تا برج 11فى.17800م

09398529829

فروش پرايد89دوگانه كارخانه
رنگ سفيدبيمه تابرج8

فى  15600   09389895898 

خودرو پژو

فروش پژو 206نقره اى مدل83 
تمام رنگ فى 13م  يامعاوضه 
باماشين      09158647818 

 فروش پارس دوگانه 90
 بدون رنگ كم كار.بيمه

فى توافقى 09151605345

فروش آردى85سفيد
دوگانه فى9م

 09156662696
فروش پارس تى يو فايو 91  سفيد 
بى رنگ  تميز فى  33/500    

 09156042402
فروش پژو405 مدل81 دوگانه 

باتجهيزات ايتاليايى  بيمه برج6    
فى توافقى   09155619686

فروش آردى سفيد 83 بيمه كامل 
فول،فنى سالم

ظاهر تميز  09156692556 

فروش پژو مدل 82 انژكتورى
         رنگ نقره اى  فى 10500 

 09153637097
فروش پژو 405،مدل 85،تمام 

رنگ،رنگ نوك مدادى،تميز
 شاسى سالم  09363351211 

فروش آردى 84سبز يشمى 
فوق العاده تميز بيمه 6ماه 

09368417693

خودرو متفرقه

فروش خودرو پيكاپ دوكابين
 مدل 81 تميز  160000كاركرد

09155611193 

فروش وانت مدل 87 بيمه 
الستيك كامل يامعاوضه با پرايد

 09395995828
خريدارپى كى مدل 84تا85 

تميزخانگى بدون رنگ 
 09159617026

فروش تندر 89 فول
 بيمه والستيك كامل
 09159659546

فروش موتورسيكلت 125 احسان 
مدل88  بدون كالچ تميز

 فى 1400  09216973019 
فروش موسو اتومات 6سيلندر

 نوك مدادى فنى عالى
09151607030

فروش پيكان وانت مدل 81
بيمه تابرج10يك درب وگلگير

 رنگ، اتاق نو  09155624539 

خريدارپرايدتاكسى درون شهرى
 به صورت شرايطى ترجيحا

 فى زير15   09159617792

فروش پيكان مدل 80 بدون رنگ 
بيمه تابرج 8 الستيك جلو نو  

 09159634478

فروش پيكان 78 دوگانه
 ال پى جى بيمه 1سال

 تخفيف كامل   09158619514 

فروش وانت تويو تا 84سفيد
 موتور سالم، بيمه 
 09155629713

فروش سمند مدل 81 سفيد
 تك برگ سند  بيمه تا 94/8

12/700م    09155612533 

فروش پيكان وانت 
مدل88بسيارتميز  فى10/5 

 09158621728
فروش وانت مزدا تك كابين سفيد

 مدل90  500 . 29     
09151609887

فروش تويوتا كروال دنده اى مدل 
2006 نقره اى يك بدنه رنگ
فى 41م   09151638517 
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ر فروش موتورسيكلت تيزپرتوس 
مدل90 يكسال بيمه بسيارتميز
   فى 1400    09157911741 

فروش موتور هندا مدل 91
بامدارك كامل  فى 1/100م 

 09305242994

فروش پى كى مدل82 رنگ مشكى 
يكسال كامل بيمه 

فى5300   09155621979 
 

متفرقه
 

 فروش  1000 متر سراميك كف 
لعابدار   آيدا  با قيمت استثنايى 

 09154004113

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى 
ياتعويض باخودرو
09382508978

خريدار ركتى فاير200يا250و
پيكورتخريب5/7يا5/5كيلودرحد نو 

 09155616108

فروش لوازم آرايشگاه زنانه
فى توافقى

 09352376866
نيازمند يك عددكفى وانت 

پيكان دست دوم باقيمت مناسب  
09159625601

فروش 
شترمرغ پروارى

 09155619845

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

 09157710431

فروش لوازم دست دوم 
گازسوز LPG  خودرو سوارى  

 09382508978

فروش يخچال ايستاده موتور فرانسه 
تهران برودت6 درب
 09151636052

خريدار 
درخت پسته دوساله
09155624993

فروش دستگاه جوجه كشى450 
تايى مرغ اتومات بدون چرخش
 فى توافقى 09156034119 

فروش نهال خزانه پسته
 با قيمت مناسب
09159620826 

فروش آرايشگاه زنانه با كليه امكانات 
و جواز كسب واقع در خيابان معلم. 

فى 8/5م     09155628525 

فروش يك دستگاه فتوكپى 
توشيبا مدل35 فوق العاده تميز
     1/200 م    09155610089 

فروش تعدادى 
الستيك پرايدى كاركرده

 09151600341

فروش پلى استيشن2تميزوكم 
كاربادسته اصلى وكارت حافظه
فى250م    09399238721 

فروش لوازم يدكى پرايد
 در خيابان عدل 
 09157202154

فروش دستگاه بلوك زن و ميكسر 
فى توافقى

09151611497 

فروش 
يك دستگاه پمپ باد 
 09368417802

فروش آسياب مرغدارى 2 اسب 
يا معاوضه با تيلر
09396576360

فروش كليه لوازم كابينت سازى 
(فلزى) فى توافقى
09153613862
خريدارليفتراك

 دست دو
09153621395

فروش اتاق وانت پيكان
 با ارتفاع دومتر چادر كشيده 
فى توافقى 09153637097

 CNG فروش وسايل كامل
دوكپسوله

09376250905

خريدار يك دستگاه تيلر كشاورزى 
دو چرخ

09153621395 
فروش وسايل گازسوزوانت پيكان 

كاربراتورى بامخزن بزرگ 
دست دوم  09152038400

دوچرخه ويوا حرفه اى رنگ سبز 
پسته اى بسيار تميز فقط 190هزار 

تومان   09305242994

رايانه و همراه

فروش گوشى نوكيا
c3لمسى وصفحه كليد-

ميزكامپيوتركمددار09153638963 

فروش گوشى سامسونگ 
GT.S7262ده روز كاركرد 

فى 220 هزارتومان 09372464860 
فروش گوشى

نوكيا6303درحدنوباكليه وسايل
 فى توافقى 09305584421

 y511 فروش گوش هواوى
يك ماه كاركرد بسيار تميز

.  240 هزار تومان  09158642661 

گوشى NOKIA N8 در حد نو 
قيمت 400

09156660278

chachaمدلhtc فروش گوشى
اندرويد فى 180 
09356423753

فروش موس و كيبورد وايرلس 
V-K12C مدل ،OSCAR

فى توافقى   09157929252 

جوياى كار

نيازمند فروشنده  
 جهت كار در مغازه مدرس 

 09156695564

نيازمند شاگرد ساده
 جهت كار در سوپر ماركت

09155624526

راننده پايه يكم باتمام مدارك بارى 
آماده به همكارى
09159152836

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

جوانى 25ساله متاهل
 باخودروى وانت پيكان 

 09159625601
راننده بلدوزربا23سال سابقه
كارآماده.همكارى باادارات

 وشركت هاى معتبر09159633172 
تعدادى راننده با گواهينامه معتبر و 
خودرو مدل باال بصورت تمام و نيمه 
وقت نيازمنديم 09365613536 

تعدادى راننده با ماشين تمام وقت   
    ترجيحا دوگانه سوز نيازمنديم 

 09155619072

آشپز نيمه ماهر
 هشت سال سابقه كار در مشهد 

09380174733

به يك كارگرماهر يانيمه ماهر
      براى آرماتوربندى نيازمنديم 

 09158641723

شاگرد براى كار در آب شيرين كن 
معصوميه  در شيفت صبح نيازمنديم.

 09395068668
به يك شاگرد

 سنگكار نيازمنديم  
09153613758

راننده پايه يك.فنى، جوياى كار 
درشركتهاو ادارات وغيره

 09155 611860
جو ياى كار؛ده سال سابقه كارميو ه 
فر وشى وخشكبار درمشهد مقدس 

09194087258

استادگچكار
با15سال سابقه آماده كار 

09157655086

جوان26ساله متاهل  داراى مدرك 
ليسانس حسابدارى گواهينامه موتور 

09156015811

لوازم منزل

فروش يك دست
 مبل 7نفره 

09150904649
فروش تلويزيون 21ال جى مدل 

اسليم سالم 280هزار تومان 
09105469391

فروش گاز فردار 5 شعله فندكى
 با يك شعله زماندار
 09395592221 

فروش دو دست ميز عسلى
          ام دى اف نو  فى توافقى 

 09156660595
فروش يك عددكمدتلويزيون,بوفه
ويك عددكمدجاكفشى وجالباسى

09152696228
خريدار

چرخ خياطى ژانومه 
09307215001

فروش فرگاز پيلوت 5شعله ترموكوپل 
دار، داراى دو جوجه گردان 

و سلف كلين.09153633772


