
خانواده شهدا ، صاحبان اصلى انقالب
در جشن يادمان پدران آسمانى عنوان شد :

و  مديريت  سازمان  همراهى  با  خواست  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  از  رئيس جمهور  اول   معاون 
برنامه ريزى كشور و كميسيون اجتماعى دولت، آيين نامه اى دقيق براى بيمه اجتماعى فراگير بر اساس 

مستندات قانونى تهيه كرده و آن را به هيات وزيران ارايه دهند. ( ادامه در صفحه 2)

ربيعى و نوبخت مكلف شدند آيين نامه
 بيمه اجتماعى فراگير را تهيه و به دولت ارائه كنند

با افرادى كه پرونده دارند 
بسيار محترمانه رفتار مى كنيم 

وزير اطالعات گفت: امروز برخورد دستگاه اطالعاتى با كسانى 
كه پرونده دارند بسيار محترمانه...

دوچرخه هاى شهرى؛
 توقف در اولين ايستگاه

توسعه تكنولوژى و پيشرفت ماشين آالت، در كنار تمامى مزاياى 
 خود، باعث شده است كه زندگى افراد، كم تحرك تر...
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ارايه يارانه كااليى براى تحريك تقاضا 
در بازار داخلى

يارانه  طرح  از  صنعت،  وزير  مقام  قائم  خسروتاج  ايرنا: 
كااليى براى تحريك تقاضا در بازار داخلى خبر داد و گفت: 
براين اساس طرحى در دست تهيه است كه براى خريد 
محصوالت واحدهاى توليدى سقف تسهيالتى اعطا شود.

 
اعطاى وام به دانشجويان زائر

ايرنا: رئيس سازمان حج و زيارت، از افزايش 25 درصدى 
ميزان تقاضاى مردم براى اعزام به عتبات عاليات خبر 
داد و گفت: با دستورالعملى كه بزودى اعالم خواهد شد، 
تسهيالت ويژه اى از جمله وام يك ميليون تومانى براى 

اعزام دانشجويان به عتبات عاليات ارائه خواهد شد.
 

آغاز سنجش سالمت الكترونيكى 
 كالس اولى ها از اول خرداد

ايسنا: قدمى رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى 
كشور ضمن اعالم اين خبر كه طرح سنجش سالمت 
دانش آموزان اول دبستان از اول خردادماه آغاز مى شود 
سالمت  سنجش  به  مربوط  اطالعات  امسال  گفت: 

نوآموزان به صورت آنالين ثبت مى شود. 

 
اعالم اولويت استخدام 5 هزار معلم 

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزير آموزش و پرورش 
اولويت استخدام معلمان را اعالم كرد.به گزارش خبرگزارى 
صدا و سيما، بطحايى گفت: بيشترين نياز آموزش و پرورش 
معلم مرد در دوره ابتدايى و دبير متوسطه است. وى افزود: 
پس از بررسى اعالم نياز استان ها ، آزمونى براى متقاضيان 
برگزار مى شود و فارغ التحصيالن داراى مدرك تحصيلى 

ليسانس و باالتر مى توانند در اين آزمون شركت كنند.  

تجليل از فعاالن نمايش در ارديبهشت تئاتر / صفحه 7

حجت االسالم والمسلمين جناب آقاى عبادى
نماينده محترم شهرستان هاى بيرجند ، خوسف و درميان در مجلس شوراى اسالمى

جناب آقاى مهندس منصورى    فرماندار محترم شهرستان بيرجند
جناب آقاى مهندس جعفرى          بخشدار محترم مركزى بيرجند

جناب آقاى مهندس صفوى نژاد    مدير محترم آب و فاضالب روستايى بيرجند
 جناب آقاى مهندس فالح              مدير محترم بنياد مسكن انقالب اسالمى بيرجند

جناب آقاى مهندس محمودى      مدير محترم جهاد كشاورزى بيرجند
جناب آقاى مهندس انصارى  مسئول محترم راه روستايى اداره راه و شهرسازى بيرجند

جناب آقاى اصغرى                      مدير محترم ورزش و جوانان بيرجند
جناب آقاى مهندس حسينى      مدير محترم منابع طبيعى و آبخيزدارى بيرجند

برخود الزم مى دانيم از بذل توجه شما سروران بزرگوار و حضور در جمع مردم محروم ، واليتمدار و شهيدپرور 

روستاى حسن آباد براى بررسى مشكالت و تالش در جهت رفع آن
 كه باعث ايجاد مسرت و اميد در مردم روستا شد، تقدير و تشكر نموده و توفيق روزافزون تان را

 از ايزد منان خواستاريم. 

اهالى ، شوراى اسالمى و دهيارى روستاى حسن آباد

با عرض تبريك و احترام به مقام شامخ معلم 
باغ پرديس بيرجند

محلى با صفا ، سرسبز و وسيع براى برگزارى اردوهاى مربيان 
آموزش و پرورش در هفته معلم

 رايگــان 
پذيرش و نوبت: روزهاى زوج آقايان   روزهاى فرد خانم ها

ظرفيت 2 هزار نفر
از شنبه 19 تا پنجشنبه 94/2/24

صبح از ساعت 8 الى 12   بعدازظهر 4 الى 8 
با ارائه معرفى نامه از نهاد مربوطه

 آوردن اطفال ممنوع است
تلفن: 09151611017- زرين پناه

«هوالباقى»

دكتر ابراهيم  زنگويى
  دندانپزشك و رزمنده عمليات غرورآفرين خيبر 

دوران دفاع مقدس به لقاء ا... پيوست 

مراسم سوم آن زنده ياد امروز پنجشنبه 94/2/17 

از ساعت 16:30 الى 17:30 در مسجد و حسينيه مرحوم آيت ا... آيتى  برگزار مى شود
 حضور اقوام ، همكاران ، دوستان ، همرزمان آن عزيز سفر كرده موجب شادى 

روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: زنگويى ، ساجدى نيا ، روح پرور

پنج سال از غروب ناباورانه عزيزمان

 شادروان بابك نجاتى 
گذشت. دست تقدير او را از باغ زندگى جدا كرد و جز مشتى 

خاك بر ما باقى نگذاشت. 

پنج سال از پرواز معصومانه  اش گذشت ، اين پنج سال را با ياد و بى حضورش 

چه تلخ و مبهوت به پايان برديم و در فراقش چه خون ها كه از دل چكيد 

و چه اشك ها كه بر رخ دويد و هنوز به يادش اشك مى ريزيم تا شايد آرام گيريم. 

يادش را با ذكر صلواتى گرامى مى داريم

خانواده

با تشكر از همه عزيزانى كه در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم 

مرحوم حاج على عبيرى
 قبول زحمت نمودند به اطالع مى رساند: مراسم اربعين پدر عزيزمان 

 امروز پنجشنبه 94/2/17 از ساعت 3/30  الى 4/30  بعدازظهر

 در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) منعقد مى باشد.

خانواده هاى: عبيرى ، جميع و ساير بستگان

هرگز ياد تو از لوح دل و جان نرود

دو سال است كه نگاه مهربان عزيزترين مان مرحوم مغفور

 شادروان محسن الرى
 را در خيال خويش مى جوييم 

تا هميشه به يادت خواهيم بود. روحش شاد

پدر، مادر، همسر و فرزندان

سركار خانم دكتر حميده خواجوى
مصيبت درگذشت مادرعزيزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده 

 از خداوند منان براى آن عزيز سفر كرده علو درجات و براى بازماندگان محترم
 صبر و شكيبايى آرزومنديم.

دكتر نرگس ناصح ، دكتر زهره خزاعى ، دكتر ناهيد قنبرزاده ، دكتر محبوبه زنگويى 

 دكتر مرضيه عطايى ، دكتر فرزانه سيف الدين ، دكتر مهرانگيز ساالرى

جناب آقاى مهندس عباس الوانى
درگذشت برادر گرامى تان را تسليت عرض نموده

  از درگاه حضرت حق براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و بازماندگان 
طلب صبر مى نماييم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى 

سركار خانم دكتر حميده خواجوى
مصيبت درگذشت مادر عزيزتان را صميمانه تسليت عرض نموده 

 از خداوند منان براى آن عزيز سفر كرده علو درجات 
و براى بازماندگان صبر و بردبارى مسئلت مى نماييم.

دكتر مليحه زنگويى ، دكتر فاطمه امام پور ، دكتر سعيده بابائيان
 دكتر مليحه خسروى ، دكتر شيما شهابى نژاد

شركت بيمه كارآفرين (سهامى عام) در راستاى گسترش 
فرهنگ بيمه و ارتقاى سطح كمى وكيفى خدمات خود در استان 
خراسان جنوبى از افراد با انگيزه فعال وعالقه مند جهت اعطاى  

نمايندگى(آيين نامه 54)دعوت به همكارى مى نمايد. 

اعطاى نمايندگى 

92 آدرس : بيرجند  بلوار صياد شيرازى- 
05632235863

نحوه ثبت نام : مراجعه حضورى و تكميل مدارك ثبت نام 
١

فروش سوپرماركت
 با  موقعيت عالى واقع در خيابان معلم 

09215746398

اطالعيه شماره 2 
ستاد انتخابات كشور 

شرح در صفحه 2

جناب آقاى مهندس عباس الوانى
مديرعامل محترم شركت اساس سازه شرق

مصيبت درگذشت برادر عزيزتان مرحوم محمد رضا الوانى
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده، از خداوند 
منان براى آن عزيز سفر كرده علو درجات و براى بازماندگان محترم 

صبر و شكيبايى آرزومنديم.

هيئت مديره و پرسنل شركت اساس سازه شرق

آگهى استخدام
 يك شركت توليدى نياز به يك نفر

 كارشناس بهداشت حرفه اى دارد. متقاضيان 
 محترم مى توانند از تاريخ درج آگهى به مدت 
 يك هفته رزومه كارى خود را به صندوق پستى

 441 بيرجند ارسال نمايند.
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رئيس كميته امداد امام خمينى (ره) با اشاره به چابك و كوچك سازى ساختار اين نهاد گفت: خدمات كميته امداد به نيازمندان با چابك سازى ساختار 
موثرتر مى شود. به گزارش مهر، سيد پرويز فتاح گفت: تالش مى كنم تا مستمرى مددجويان تحت حمايت افزايش پيدا كند و با حل مسائل كالن در 
حوزه فقر، تعداد نيازمندان را كاهش دهيم.

تالش براى افزايش مستمرى مددجويان كميته امداد

ركود مسكن رو به پايان است

انبوه سازان  سراسرى  كانون  مديره  هيئت  عضو 
پايان  به  رو  مسكن  بخش  در  ركود  اينكه  بيان  با 
است، گفت: دولت بايد با ارائه  و اجراى برنامه ها و 
طرح هاى هدف دار انگيزه بخش خصوصى را براى 
ورود به ساخت و ساز افزايش دهد. ايرج رهبر در 
گفتگو با فارس، گفت: دوران ركود مسكن همواره 2 تا 2,5 سال طول 
مى كشد و به نظر مى رسد اين دوره در حال اتمام است و قطعًا با به پايان 
رسيدن دوران ركود، دوره رونق مجدداً به بخش مسكن باز خواهد گشت.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا ميزان ساخت و ساز كاهش پيدا كرده 
بخش  حضور  انگيزه  دولت  بايد  كه  است  اين  بنده  اعتقاد  گفت:  است، 
خصوصى براى ساخت و ساز را تقويت كند و تا زمانى كه بخش خصوصى 

انگيزه نداشته باشد ساخت و ساز رونق نمى گيرد.

وام خريد كاال 8 ميليون، جعاله 10 ميليون
 و خودرو 15 ميليون تومان شد

توسط  شده  ارائه  پيشنهادهاى  اعتبار  و  پول  شوراى 
مورد  زير  شرح  به  را  مركزى  بانك  اعتبارى  بخش 
تصويب قرار داد: الف) خريد كاالها و خدمات ضرورى از 
قبيل كاالهاى مصرفى با دوام نو و دست اول از محل 
توليدات داخلى و هزينه تحصيل، وديعه مسكن و ساير نيازهاى ضرورى مشابه، 
حداكثر تا مبلغ 80 ميليون ريال. ب)تسهيالت جعاله تعميرمسكن حداكثر تا مبلغ 
100 ميليون ريال. ج) تسهيالت خريد خودروى سوارى (توليد داخل) معادل 60 
درصد بهاى خودرو و حداكثر به ميزان 150 ميليون ريال. د) تسهيالت كارت 
اعتبارى بر پايه عقد مرابحه، حداكثر تا مبلغ 50 ميليون ريال. ح) تسهيالت خريد 
خودرو بابت جايگزينى خودروهاى فرسوده شخصى از محل توليد داخلى معادل 

80 درصد بهاى خودرو و حداكثر به مبلغ 200 ميليون ريال. 

شرط ورود داروهاى خارجى به ايران اعالم شد
 

رئيس سازمان غذا و دارو از البى شركتهاى دارويى با 
پزشكان براى تجويز داروهاى خارج از فهرست رسمى 
انتقاد كرد و گفت: شرط ورود داروهاى خارجى جديد به 
كشور اين است كه اين داروها را با كمترين قيمت در 
دنيا به ايران بفروشند. به گزارش جهان، ديناروند افزود: 
سياست وزارت بهداشت براى ورود داروهاى خارجى به كشور اين است كه 
اين داروها مشابه توليد داخل نداشته باشند.سياست وزارت بهداشت در مورد 
اين داروها سياست كنترل قيمت است، براى اينكه بتوانيم هزينه بيماران را به 
حداقل برسانيم. وى درباره ورود داروهاى تك نسخه اى و خارج از فهرست به 
كشور نيز توضيح داد: با توجه به سياست وزارت بهداشت مبنى بر حمايت از 
توليد داخل ورود داروهاى تك نسخه به كشور خيلى كمتر شده است و در اين 

مورد خيلى سختگيرى مى كنيم.

 (ادامه از صفحه 1) اسحاق جهانگيرى با اشاره 
فراگير  اجتماعى  بيمه  اوليه  طرح  تدوين  به 
اجتماعى،  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  سوى  از 
برقرارى عدالت اجتماعى و زدودن فقر از جامعه 
را از آرمانهاى انقالب اسالمى و دغدغه مسئولين 
كشور دانست و گفت: الزم است براى اين كار از 

تجربيات كشورهاى پيشرو در اين زمينه استفاده 
شود تا زودتر به نتايج مورد نظر دست پيدا كنيم. 
به گزارش فارس، وى همچنين ضرورت بيان 
دقيق اولويت هاى اجراى طرح بيمه اجتماعى 
فراگير در كشور را مورد تاكيد قرار داد و گفت: 
براى اينكه بتوانيم در اين زمينه به اهداف مورد 

نظر دست پيدا كنيم بايد طرحى كامل و جامع 
تدوين شود تا بتوان منابع مورد نياز براى اجراى 

آن را نيز تامين كرد. 
جهانگيرى با بيان اينكه موضوع صندوق هاى 
بازنشستگى حتماً يكى از محورهاى پر اهميت 
لزوم  بر  بود،  خواهد  توسعه  ششم  برنامه  در 

روشن شدن ابعاد و زواياى مشكالت موجود در 
خصوص اين صندوق ها تأكيد كرد و افزود: الزم 
است مسائل مربوط به اين صندوق ها از جمله 
نحوه سرمايه گذارى بلند مدت منابع آنها به طور 
دقيق مورد بررسى قرار گيرد تا بتوانيم در برنامه 

ششم توسعه به درستى به آن بپردازيم.

 شوراى عالى كار 30 ارديبهشت پرونده ستاد توزيع بُن كااليى 
كارگران را پس از سال ها حرف و حديث و شائبه رانت هاى 
ميلياردى خواهد بست و با تعطيلى دائمى اين ستاد، عمال 

توزيع بن غيرنقدى كامال متوقف مى شود.
 به گزارش مهر، تا 10 سال پيش تر از اين توزيع بُن براى 
كارگران و مشموالن قانون كار به صورت كااليى و از سوى 
مراكز توزيعى مشخصى انجام مى شد. برخى مراكز مامور شده 
بودند تا كاالهايى را تهيه و در ازاى دريافت بن هاى كاغذى 
هاى  پرونده  متاسفانه  نمايند.  واگذار  كارگران  به   غيرنقدى 
ميلياردى از سوء استفاده هاى مالى نيز در سال هاى گذشته 
در زمينه توزيع كاالى كارگرى باز شده و حواشى فراوانى نيز 
پيرامون آن شكل گرفته است. در اين باره اختالف نظرهاى 
نمايندگان  و  كاالها  تامين  مسئول  اتحاديه  بين  شديدى 
كارگران به وجود آمد و باعث شد تا كار به صورت كامل 
در اين بخش متوقف شود. پس از آن اين ايده طرح شد كه 

بهتر است اختيار خريد كاال را به خود مشموالن قانون كار 
بدهيم به اين نحو كه بن هاى غيرنقدى از سيستم حقوق 
و دستمزد نيروى كار حذف شود و به جاى آن وجهى كه به 
صورت ساليانه از سوى شوراى عالى كار تعيين مى شود در 
پايان هر ماه به عنوان يك رديف حقوقى به حساب كارگران 
واريز شود. اعمال اين روش در فاصله يك دهه اخير باعث از 
 بين رفتن رانت در تامين و توزيع كاال و احتمال شكل گيرى 
تبانى در اين مراحل شده، واسطه ها به صورت كامل از چرخه 
حذف شده اند و كارگران اختيار دارند كه وجه بن نقدى خود را 

به هر شكل و هر زمانى كه مى خواهند هزينه كنند.
حاال چند سالى مى شود كه بن كارگرى به صورت نقدى از 
سوى شوراى عالى كار تعيين مى شود و در پايان هر ماه به 
همراه حقوق ها به حساب كارگران واريز مى شود. آخرين مبلغ 
تعيين شده براى بن نقدى كارگران مربوط به سال جارى 
است كه به ازاى هر ماه كاركرد كارفرمايان موظف شده اند 

110 هزارتومان به حقوق كارگران به عنوان بن نقدى اضافه 
و پرداخت كنند.

ايران  كارگران  صنفى  انجمن هاى  عالى  كانون  دبيركل   
به  امكان،  اتحاديه  عملكرد  از  گزارشى  ارائه  كرد:  اظهار 
و  گذشته  سال هاى  در  غيرنقدى  بن هاى  مجرى  عنوان 
بن  رفاهى  امور  ستاد  فعاليت  توقف  درباره  گيرى  تصميم 
خواهد  كار  عالى  مهم شوراى  كارهاى  دستور  از  كارگران 
بود. عباسى ادامه داد: همچنين قرار است شوراى عالى كار 
تصميم گيرى كند كه طى آن بتوان مهلت اجراى آئين نامه 
مستثنى شدن كاركنان بقاء متبركه و برخى مراكز اينگونه 
از شمول قانون كار ادامه يابد. وى تصريح كرد: برخى بر 
اين نظر بودند كه بايد بن هاى كااليى برگردد و دوباره در 
اختيار كارگران قرار گيرد ولى تشكل هاى كارگرى كشور 
با اين ايده مخالفند و ما فكر مى كنيم روش پرداخت بن 
نقدى مناسب است و بايد ادامه يابد. دبيركل كانون عالى 

انجمن هاى صنفى كارگران ايران گفت: متاسفانه عملكرد 
توزيع بن هاى غيرنقدى كارگرى مناسب نبوده و خروجى 
در  حتى  است.  نداشته  كشور  كارگرى  جامعه  براى  خوبى 

مواردى ايجاد رانت و فساد اقتصادى نيز شده بود.

پرونده بُن  كااليى بسته شد/ تعطيلى دائمى ستاد توزيع بُن كارگران

ربيعى و نوبخت مكلف شدند آيين نامه بيمه اجتماعى فراگير را تهيه و به دولت ارائه كنند
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درگذشت استاد «بديع الزمان فروزانفر» 
نويسنده، شاعر و اديب برجسته معاصر 

(1349ش)

استاد بديع الزمان فروزانفر در حدود سال 1279 
خراسان  استان  در  بشرويه  در  ق)   1318) ش 
آثار  گرانقد  اديب  اين  از  آمد.  دنيا  به  جنوبى 
و  تاليف كتاب سخن  مانده كه  بر جاي  فراواني 
سخنوران در چهار جلد، تاريخ ادبيات ايران و نيز 
تصحيح كليات شمس تبريزي و نيز تصحيح فيه 

مافيِه مولوي و... از آن جمله اند. 

درگذشت «مهرداد اوستا» شاعر 
و قصيده سرا (1370 ش)

محمدرضا رحماني مشهور به مهرداد اوستا در سال 
1306 ش در بروجرد متولد شد. اَِوستا اشعاري زيبا 
درباره انقالب اسالمي و همچنين رثاي حضرت 
انواع  در سرودن  اوستا  مهرداد  است.  امام سروده 

شعر به ويژه قصيده مهارت و شهرت داشت. 
صدور دستورالعمل اجرايي تحريم اقتصادي ايران 

توسط دولت آمريكا (1376 ش).
روز اسناد ملي.

شهادت شهيد عليرضا كمالى  زاده (1361ش).
اليحه جديد آئين دادرسى كيفرى با حذف پاره اى 

از تشريفات زائد تقديم مجلس شد(1352ش).
كرمانشاه  و  آذربايجان  ايالم،  خراسان،  در  سيل 
ويران  را  خانه  صدها  نفر   54 كشتن  بر  عالوه 
ساخت و هكتارها زمين كشاورزى را به لجن زار 

تبديل كرد(1354ش).
در مقابل كاخ سفيد واشنگتن دانشجويان ايرانى 

تظاهرات كردند(1357ش).
وفات حضرت «ابراهيم» فرزند رسول اكرم(ص)

(10 ق).
فقيه  اشرفي»  االسالم  «حجت  تولد 

مسلمان(1220 ق).
تولد عالم بزرگ «شيخ عباس آل  كاشف الغطاء» 

(1323 ق).
 تسليم كامل آلمان در برابر متفقين و پايان جنگ 

جهاني دوم در اروپا (1945م).
جنگ  جريان  در  متفقين  توسط  تونس  اشغال 

جهاني دوم (1943م).

تقويم مناسبت هاى  روز

استانهاى داراى بيشترين و كمترين
 صنايع آالينده

 مديركل دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط 
ترتيب  به  قم  و  اصفهان  استان هاى  گفت:  زيست 
بيش ترين و كم ترين صنايع آالينده را در خود جاى 
داده است. انصارى در گفتگو با ايسنا افزود: در سال 
93 ، تعداد صنايع آالينده اعالم شده توسط استان ها 
اصفهان،  استانهاى  كه  است  بوده  صنعت   3264
ترتيب  به  خوزستان  و  رضوى  خراسان  يزد،  تهران، 
و  كهكيلويه  استانهاى  و  آالينده  صنايع  بيشترين 
قم  و  جنوبى  خراسان  شمالى،  خراسان  بويراحمد، 

داراى كمترين واحدهاى صنعتى آالينده هستند.

عمر متوسط جاده هاى كشور چقدر است؟

رئيس مركز تحقيقات راه و شهرسازى وزارت مسكن 
جاده ها  نامناسب  وضعيت  به  اشاره  با  شهرسازى  و 
گفت: عمر متوسط جاده ها در كشورهاى توسعه يافته 
10 تا 15 سال است ولى در ايران 5 تا 6 سال است.

استانداردهاى  عدم  شكرچى زاده  جهان،  گزارش  به 
الزم براى مصرف بهينه انرژى را از ديگر معضالت 
ساختمان سازى عنوان كرد و گفت: بايد در اين زمينه 
مصرف  درست،  مديريت  مهندسان،  آموزش  با  هم 
مرحله  در  هم  و  ساخت  مرحله  در  هم  را  انرژى 

بهره بردارى، كنترل نماييم.

اجراى طرح «سرشمارى سبك زندگى»
 با هدف تحليل آسيب هاى اجتماعى 

 
رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  اجتماعى  رفاه  معاون 
اجتماعى با بيان اينكه با همكارى سازمان بهزيستى، 
طرح سرشمارى سبك زندگى را آغاز كرديم، گفت: 
تقديم  و  نهايى  ارديبهشت  پايان  تا  طرح  اميدواريم 
افزود:  ميدرى  احمد  ايسنا،  گزارش  به  شود.  دولت 
تحليل  كه  مى دهد  نشان  ديگر  كشورهاى  تجربه 
آسيبهاى اجتماعى مى تواند اثربخش باشد و اين اقدام 

خدمت بزرگى به جامعه محسوب مى شود. 

كاهش 74 درصدى مصرف گازوئيل 
در مقابل افزايش 10 درصدى گاز 

 
با 10درصد افزايش مصرف گاز، تغذيه نيروگاه ها از طريق 
گازوئيل و مازوت به ترتيب 74 و 43 درصد كاهش يافت. 
به گزارش ايسنا، از ابتداى سال جارى تا يازدهم ارديبهشت 
ماه شش هزار و 39 ميليون متر مكعب در نيروگاه ها براى 
توليد برق مصرف شد در حالى كه اين مقدار نسبت به گاز 
مصرفى در دوره مشابه در سال گذشته بيانگر10,2 درصد 
رشد است. براين اساس حجم مصرفى گازوئيل در زمان 
مورد بحث در نيروگاه ها به ميزان120ميليون ليتر بوده كه 

نشاندهنده كاهش 73,9 درصدى مصرف گازوئيل است.

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

اطالعيه شماره (2)  ستاد انتخابات كشور
به آگاهي هم ميهنان عزيز مي رساند: با توكل به خداوند متعال و عنايت حضرت ولي عصر(عج) انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در سراسر 
كشور با موافقت شوراي محترم نگهبان در تاريخ 1394/12/7 برگزار مي شود. زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسالمي از تاريخ 1394/9/28 

به مدت يك هفته تعيين گرديده است.
در اجراي تبصره 6 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي مراتب زير اعالم مي شود:

 با استناد به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسالمي اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند و تاكيد مي گردد 
داوطلبان مشمول بندهاي اين قانون تا تاريخ 94/3/28 از سمت خود استعفا خواهند داد.

 الف) اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده 
و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

1 – رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي 2 – دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي 3 – مشاورين معاونين رئيس جمهور  4 – روساي دفاتر 
روساي سه قوه 5 – وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها 6 – معاونين و مشاورين وزرا  7- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه 
وزارتي و روساي دفاتر وزرا  8 – اعضاي شوراي نگهبان و هيئت مركزي نظارت بر انتخابات 9 – رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي 10 – رئيس 
ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي 11 – دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي 12 – رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي 
13 – رئيس سازمان بازرسي كل كشور  و معاونين و مشاورين وي 14 – روسا و سرپرستان سازمان ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي، سياسي نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور 15 – رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي 16 – رئيس 
جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران و معاونين وي 17 – استانداران 18 – معاونين و مشاورين استانداران 19 – فرمانداران 20 – بخشداران 21 – 
شهرداران و روساي مناطق شهرداري 22 – روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي 23 – رئيس دانشگاه آزاد اسالمي 24 – اعضاي هيئت مديره و مديران 
عامل بانك ها 25 – اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد. 
26 – رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي 27 – روسا و سرپرستان بنيادهاي (مستضعفان ، شهيد ، 15خرداد و مسكن) كميته امداد امام 
خميني(ره) ، نهضت سوادآموزي ، سازمان تبليغات اسالمي ، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاق هاي بازرگاني و 
صنايع و معادن و تعاون و معاونين و مشاورين آنان 28 – شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطالعات ب) اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه انتخابيه 
قلمرو ماموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 1 – ائمه جمعه 
دائمي  2 – قضات شاغل در امر قضا و روساي دادگستري شهرستان ها و استان ها 3 – مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها و معاونين آنها 
4 – مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و معاونين آنها 5 – روسا و سرپرستان ادارات و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين 
آنان در استان و شهرستان 6 – روسا و سرپرستان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها 
7 – اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت در استان  و شهرستان  8 – سرپرستان مناطق و روساي شعب بانك ها در 
استان و شهرستان  9 – سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسالمي درمركز استان و شهرستان ها 10 – مديران مركز صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 

11 – اعضاي شوراهاي اسالمي شهر و روستا
ج ) اعضاي هيئت هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود به موجب تبصره يك اين ماده كليه مقاماتي كه داراي 
 عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي «الف» و «ب» مشمول اين ماده مي باشند كه تشخيص همطرازي با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني 

رئيس جمهوري مي باشد.
بر اساس تبصره 2 ماده 29كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت ، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد قبول استعفا 

شرط است ، همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي باشد.
همچنين كليه اشخاصي كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسالمي بوده و مشمول موضوع اين ماده و تبصره 5 آن مي باشند مي بايست بر اساس تبصره 
3 ماده فوق از تاريخ 94/2/28 حداكثر به مدت يك ماه گواهي رسمي مبني بر استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي «الف 

و ب» ماده 29 را از مراجع مربوطه دريافت نمايند.
مطابق تبصره 4 جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذيصالح باالتر ، حداكثر به مدت يك ماه به طور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه 

مسئوليتي نداشته  باشد.
در پايان يادآور مي شود كه داوطلبان به هنگام مراجعه براي ثبت نام مي بايست گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل 
ياد شده را كه در تاريخ مقرر اخذ نموده اند ارائه نمايند و قبول استعفا بعد از مدت تعيين شده براى ثبت نام و اعالم داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسالمي 

مورد پذيرش مراكز ثبت نام نمي باشد.
ستاد انتخابات كشور
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

تعمير انواع لوازم گازسوز 
 در منزل و در اسرع وقت  

   09158624439 - جانى
 اجراى  نصب  داربست  فلزى 

در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى
ثبت نام در محل / تلفن تماس و  ثبت نام:

 09152470300 - 32214166 
دارالقرآن امام على بن ابيطالب (ع) تهران شعبه بيرجند

آموزش رايگان قرآن كريم ويژه خواهران
هر هفته  سه شنبه ها ساعت 16 هيئت حسينى (خيابان انقالب) 

فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
(مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره 1394,545 )

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار: شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص) - بيرجند- بلوار شهداي عبادي- تقاطع خيابان انقالب 
شركت گاز استان خراسان جنوبي- امور قراردادها   تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32214834

 موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد و بهره برداري ، مشتركين ، گازباني ، قرائت كنتور ، توزيع صورت حساب مشتركين ، وصول مطالبات ، بازرسي و نظارت بر توزيع گاز ،
 تعميرات شبكه و انشعابات و اجراي 6000 متر شبكه و 300 انشعاب در سطح ناحيه قاين (شامل شهرهاي: قاين و خضري و نيمبلوك و آرين شهر و روستاهاي تابعه)

 نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 42956/ت28493ه- مورخ 1382/08/11 
 مبلغ تضمين 340,000,000 ريال (سيصد و چهل ميليون)- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد.

شرايط متقاضيان : دارا بودن حداقل پايه 5 (قديم يا جديد) در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته  نفت و گاز  - داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري 
مشابه - ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابي كيفي 

برنامه زماني مناقصه:
مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران: از 94/02/16  لغايت 94/02/23 - ( اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران در سايت 

شركت گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR «قسمت مناقصه و مزايده – فرم هاي الكترونيكي» قابل دانلود مي باشد)
آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي: پايان وقت اداري مورخ 94/03/06

اعالم نتايج ارزيابي كيفي: 94/03/19 
آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه: يكشنبه مورخ 94/03/31 ساعت 12:00

زمان و مكان بازگشايي پاكت ها: يكشنبه مورخ 94/03/31 ساعت 14:30- سالن كنفرانس شركت گاز استان خراسان جنوبي
شركت هاي واجد شرايط مي توانند براى دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين ارائه كپي برابر با اصل شده گواهينامه صالحيت 
پيمانكاري در حداقل پايه 5 (قديم يا جديد) در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته  نفت و گاز  به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزيابي كيفي و همچنين اسناد 

مناقصه را به طور همزمان دريافت نمايند. پيشنهادات مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي را كسب نمايند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد. 
اين آگهي در سايت هاي www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ،  http://iets.mporg.ir  قابل رؤيت مي باشد.

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي
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فارس- در جلسه بررسى مشكالت حوزه ارتباطات و فناورى اطالعات زيركوه مسئوالن نسبت به رفع مشكالت قول اين حوزه مساعد دادند. فرماندار زيركوه در اين جلسه خواستار ارتقا و به كارگيرى 
نيرو در اداره مخابرات شهرستان شد و ابراز اميدوارى كرد با مساعدت و همكارى مسئوالن استانى و شهرستانى به زودى مشكالت و موانع پيش رو در مبحث ارتباطات و فناورى اطالعات رفع شود. 

خانزاده گفت: با توجه به اينكه اين شهرستان تازه تأسيس است و از طرفى به خاطر مرزى بودن و مسائل امنيتى نياز است زيرساخت هاى الزم در اين شهرستان پياده و اجرايى شود.

3مشكالت حوزه ارتباطى زيركوه رفع مى شود

* رحيم زاده
توسعه تكنولوژى و پيشرفت ماشين آالت، در كنار تمامى 
 مزاياى خود، باعث شده است كه زندگى افراد، كم تحرك تر
و ساكن تر شده و اين بى تحركى و نبود فعاليت عضالت 
شود،  مى  آنها  شدن  سست  به  منجر  كه  ها  ماهيچه  و 

عواقب ناگوارى به همراه خواهد داشت. 
به  نياز  احساس  و  نگرش  تغيير  با  امروزه  خوشبختانه 
داشتن زندگى سالم تر و شاداب تر، اقبال افراد به انجام 

ورزش روز به روز در حال افزايش است...
در اين راستا دوچرخه سوارى يكى از ورزش هايى است 
استفاده  اينكه  ضمن  و  بوده  آسان  آن  به  دسترسى  كه 
و كاهش مصرف  هوا  آلودگى  باعث كاهش  از دوچرخه 
استفاده  براى  تواند جايگزين مناسبى  سوخت است، مى 
مداوم از خودرو باشد. دوچرخه سوارى يك ورزش هوازى 
است كه به استقامت قلب و عروق كمك مى كند. به طور 
كلى اين ورزش يك فعاليت منظم است كه تأثير بسزايى 
تقويت  به  و  داشته  پا  و مچ  پا  باالى  تناسب قسمت  در 
زردپى،  مفاصل  ران،  پشت  و  زانو  اطراف  هاى  ماهيچه 

ماهيچه هاى چهارسر ران و لگن كمك مى كند.
بيشتر فعاليت هاى ورزشى كه داراى ضربه هاى موزون 
سوارى،  دوچرخه  و  دويدن  مانند  هستند  هماهنگ   و 
مى توانند منجر به كارآيى منظم سيستم قلبى و تنفسى 
به   توان  مى  سوارى  دوچرخه  فوايد  مهمترين  از  شوند. 
باال بردن مصرف اكسيژن بدن، تقويت قدرت عضالنى 
پاها، تقويت توانايى بدن براى جلوگيرى از ساخت اسيد 
الكتيك و كاهش درصد چربى بدن اشاره كرد و از ديدگاه 
قدرتى نيز، دوچرخه سوارى به عنوان يك ورزش قلبى-

عروقى بر دويدن ارجحيت دارد.
*****

تعداد زيادى دوچرخه در اتاقك شيشه اى در كنار هم به 
صف شده اند...

نگاهى  با  اى  پسربچه  طرفتر  آن  كمى  ديگر  نماى  در 
حسرت بار در حال تماشاى صف دوچرخه هاست...

جلو مى آيد و مى پرسد: نمى شود يكى از آنها را بدهيد 
سوار شوم؟ متصدى ايستگاه لبخندى زده و مى گويد: نه! 
100 بار ديگر هم كه بپرسى مى گويم نه! بايد باالى 15 

سال باشى، برايمان مسئوليت دارد!
براى  ميانسالى  ناپديد مى شود و مرد  بعد پسر  لحظاتى 
امانت گرفتن دوچرخه وارد ايستگاه مى شود... آقا براى 

امانت گرفتن اين دوچرخه چه مدركى الزم است؟
كارت  فقط يك  نمى خواهد،  دهنده: چيز خاصى  امانت 

شناسايى معتبر ارائه دهيد، كافى است. 
مرد دوچرخه را به امانت مى گيرد ولى كمى جلوتر آن را 
تحويل نوجوان مى دهد و مى گويد: حواست باشد تا 2 
 ساعت ديگر بايد آن را تحويل دهى، فقط در كنار پياده رو

و پارك بازى كن و چندين شرط ديگر....!!

ايجاد ايستگاه هاى  امانت دوچرخه 
فكر خيلى خوبى بود 

در مدت زمانى كه در اينجا هستيم چند نفر ديگر نيز براى 
گرفتن دوچرخه به ايستگاه مراجعه مى كنند يكى از آنها 
دانشجو است و مى گويد: امانت دوچرخه در اين ايستگاه 
فكر خيلى خوبى بوده و اكثر دانشجوها در بيشتر مواقع 
به خصوص اوقات بيكارى جهت ورزش به ايستگاه آمده 
و با امانت گرفتن دوچرخه اقدام به دوچرخه سوارى مى 
كنند. وى مى گويد: با توجه به اينكه ما دانشجو هستيم 
خودمان  شهر  از  دوچرخه  مثل  وسايلى  آوردن  امكان  و 
برايمان مقدور نيست وجود اين مراكز طرح خيلى خوبى 
بوده و مورد استقبال اكثر جوان ها به خصوص دانشجويان 

قرار گرفته است.
جوان ديگرى نيز مى گويد: با توجه به وجود اين مركز 
در نزديكى دانشگاه و مجاورت با ايستگاه پياده روى قرار 
دارد نسبت به ساير ايستگاه ها از شرايط بهترى برخوردار 

بوده و با استقبال بيشترى مواجه است.

براى انجام بسيارى از كارهاى شخصى 
در شهر از دوچرخه استفاده مى كنم

از  بسيارى  انجام  براى  خودش  گفته  به  بنا  كه  حامد 
كند، مى  استفاده  دوچرخه  از  شهر  در   كارهاى شخصى 
پاسخگوى  شب  تا  صبح  از  ها  ايستگاه  اين  گويد:  مى 
استقبال مردم هستند و براى قشر دانشجو به خصوص به 

صرفه بوده و نوعى ورزش نيز محسوب مى شود. 
به متصدى  ارائه كارت شناسايى  ميانسالى در حين  مرد 
امانت دوچرخه،  ضمن تشكر از انجام خدمات شهردارى 
مى گويد: انجام كارهاى اينچنينى عالوه بر اينكه باعث 
تخليه  و  نوعى ورزش  و شادابى جوانان مى شود  نشاط 

انرژى نيز مى باشد.

 فوايد متعدد دوچرخه سوارى

وى مى گويد: استفاده از وسايط نقليه مثل دوچرخه عالوه 
بر اينكه مى تواند به افزايش بنيه بدنى افراد كمك كند، 

عامل مهم ديگرى در كاهش آلودگى هاى هوا است.
وى ادامه مى دهد: جايگزين نمودن دوچرخه به جاى استفاده 
از وسيله نقليه موتورى و خودروها كاهش ترافيك شهرى 
دارد. وى  دنبال  به  نيز  را  آمدن مصرف سوخت  پايين   و 
مى گويد: استفاده از دوچرخه در شهر باعث فرهنگسازى 
سنين  در  سواران  دوچرخه  مشاهده  و  شده  ورزش  براى 
از  استفاده  در  جامعه  اقشار  ساير  ترغيب  باعت  مختلف 

دوچرخه و انجام ورزش هايى از اين قبيل مى شود. 

 اتومبيل شخصى دارم 
اما بيشتر دوچرخه سوارى مى كنم

يوسفى مرد ميانسالى كه براى امانت گرفتن دوچرخه به 
با  ايستگاه مراجعه كرده، مى گويد: 41 سال سن دارم و 
وجودى كه اتومبيل شخصى دارم بيشتر اوقات براى خريد 

نان يا لوازم مورد نياز خانه از دوچرخه استفاده مى كنم.
وى ادامه مى دهد: ورزش دوچرخه سوارى عالوه بر اينكه 
باعث تقويت جسم و ماهيچه هاى بدن مى شود شادابى و 
نشاط روحى انسان را به دنبال دارد. ادامه مى دهد: كاش 
استفاده  و  سوارى  دوچرخه  براى  را  مسيرى  شهردارى 

دوچرخه سواران در مسير خيابان ها در نظر مى گرفت.

خطر دوچرخه سوارى در خيابان هاى كم عرض

يوسفى مى گويد: استفاده از دوچرخه در مسيرهاى داخل 
شهر به نوعى هم فال است و هم تماشا. به گونه اى كه 
 استفاده از دوچرخه، عالوه بر اينكه باعث كاهش هزينه هاى
جانبى و استهالك شده، در جلوگيرى از هدررفت زمان 
نيز مؤثر بوده و خود نوعى ورزش براى سالمتى محسوب 
بودن  عرض  كم  به  توجه  با  گويد:  مى  وى  شود.  مى 
سواران  دوچرخه  تردد  بيرجند،  شهر  اصلى  هاى  خيابان 
در مسير خيابان هاى اصلى گاهًا خطرناك بوده و حادثه 

ساز مى شود. 

امان از حرف مردم

وى در ادامه مى گويد: متأسفانه در استان و شهرستان ما 
فرهنگ دوچرخه سوارى جا نيفتاده و بسيارى از افرادى 
كه دوچرخه سوار مى شوند مورد تمسخر عده اى ديگر 
قرار مى گيرند و مثًال اگر كسى با وجود ماشين شخصى از 
دوچرخه استفاده مى كند وى را به عنوان فردى خسيس 
در استفاده از سوخت تلقى كرده و يا دوچرخه سوارى را 

كارى براى جلب توجه عوام مى دانند.

مسير كوتاه حوصله مان را سر مى برد

ايستگاه دوچرخه سوارى بانوان در پارك بانوان با توجه به 
فضاى خاص و محافظت شده اى كه دارد مركزى است 

كه با استقبال خوب بانوان مواجه شده است. 
مزاياى  يادآورى  با  سوار  دوچرخه  هاى  خانم  از  يكى 
سعى  گويد:  مى  سوارى  دوچرخه  به خصوص  و   ورزش 
مى كنم روز درميان براى دوچرخه سوارى به اينجا بيايم. 

سوارى  دوچرخه  مسير  بودن  كوتاه  را  مشكل  تنها  وى 
عنوان كرده و مى گويد: با توجه به اينكه امكان دوچرخه 
پارك وجود  داخل محدوده  در  تنها  بانوان  براى  سوارى 
دارد، مسير حركت خيلى محدود بوده و كم است كه باعث 

بى حوصلگى بانوان دوچرخه سوار مى شود.
وى در ادامه مى گويد:  اگر مسئوالن در حاشيه محيط 
دور  تا  دور  سوارى  دوچرخه  براى  الينى  پارك  داخلى 
را  سوار  دوچرخه  بانوان  استقبال  بگيرند  نظر  در  پارك 

چندين برابر خواهد كرد.

دوچرخه هاى كوچك براى استفاده
افراد زير 15 سال ضرورى است

وى همچنين مى گويد: با توجه به شور و اشتياق كودكان 
به دوچرخه سوارى متأسفانه دوچرخه هاى كوچك براى 
استفاده افراد زير 15 سال وجود ندارد اگر به اين موضوع نيز 
رسيدگى شود ورزش و استفاده دوچرخه از همان كودكى 
فرهنگسازى شده و از جايگاه بهترى برخوردار خواهد شد.

يكى از متصديان امانت در ايستگاه ميدان امام در گفتگو 
با آوا از مزاياى اين طرح به ايجاد نشاط، كاهش ترافيك 
و... اشاره  كرده و مى گويد: در هر يك از اين ايستگاه ها 
تعداد 30 دستگاه دوچرخه وجود دارد كه به طور ميانگين 
در طول روز 15 دستگاه از اين دوچرخه ها مورد استفاده 

همشهريان قرار مى گيرد.
 وى مى گويد: استقبال مردم از اين ايستگاه بيشتر براى 
انجام كارهاى سطح شهر است و البته در ايستگاه غفارى 
است  سالمت  و  روى  پياده  ايستگاه  مجاورت  در  كه 
دوچرخه ها بيشتر براى ورزش استفاده مى شود به طورى 

كه آن ايستگاه تا ساعت 11 كشيك دارد.
وى ادامه مى دهد: از ساعت 7 صبح تا 8 شب در حال 
ارائه خدمات هستيم و همشهريان مى توانند در قبال ارائه 
كارت شناسايى معتبر اين دوچرخه را به امانت بگيرند. وى 
مى گويد: اين دوچرخه ها بيمه بوده و هرگونه حادثه براى 

سرنشين يا خود دوچرخه تحت پوشش بيمه هستند.

برخى افراد دوچرخه هاى امانتى را پس نمى دادند

در سال گذشته برخى از افراد دوچرخه ها را امانت برده 
از سوى  اينگونه  موارد  البته  كه  دادند  نمى  تحويل  ولى 

شهردارى پيگيرى مى شود.
وى استقبال قشر جوان را نسبت به استفاده از دوچرخه 

ميان  اين  در  البته  افزود:  و  كرد  عنوان  بيشتر  شهر  در 
افرادى با رنج سنى 40 به باال نيز وجود دارد كه با وجود 
خودروهاى شخصى فقط براى تفريح و ورزش اقدام به 

دوچرخه سوارى مى نمايند.

وجود 4 ايستگاه دوچرخه سوارى 
براى آقايان و بانوان در شهر بيرجند

تعداد  آوا  با  گفتگو  در  بيرجند  شهردارى  ورزش  مسئول 
ايستگاه  را 4  ايستگاه هاى دوچرخه سوارى سطح شهر 
براى  ايستگاه   3 تعداد  اين  از  گويد:  مى  و  كرده  عنوان 
شده  گرفته  نظر  در  بانوان  براى  ايستگاه  يك  و  آقايان 
دوچرخه سوارى  ايستگاه هاى  گويد:  ناصرى مى  است. 
خيابان  و  (ره)  خمينى  امام  ابوذر،  ميادين  در  آقايان 
غفارى و ايستگاه دوچرخه سوارى بانوان در پارك بانوان 
مستقر است. وى تعداد دوچرخه هاى ايستگاه آقايان را 
را 10 دستگاه  بانوان  تعداد دوچرخه هاى  30 دستگاه و 
دانسته و اعتبار هزينه براى احداث و تجهيز ايستگاه هاى 
دوچرخه سوارى را بالغ بر  ميليون تومان عنوان مى كند.

درخواست ها براى افزايش و احداث تعداد 
مراكز بيشتر در اقصى نقاط شهر

كارى  ساعت  بيرجند  شهردارى  بدنى  تربيت  مسئول 
با  و  كرده  عنوان  تا 10 شب   7/5 از  را  ها  ايستگاه  اين 
 توجه به استقبال خوب مردم در امانت گيرى دوچرخه ها
مى گويد: تاكنون درخواست هاى بسيارى براى افزايش 
 و احداث تعداد مراكز بيشتر در اقصى نقاط شهر داشته ايم

كه در صورت افزايش تعداد اين مراكز به 10مركز در سطح 
شهر، در فاز دوم برنامه استفاده از سيستم هوشمند و ارئه 
اين  برنامه كار قرار دارد كه در  كارت هاى هوشمند در 
 راستا تاكنون همه مراكز امانت دوچرخه، به سيستم هاى

كامپيوترى تجهيز شده اند.

امانت دوچرخه براى افراد باالى 15 سال در ازاى 
ارائه كارت شناسايى معتبرامكان پذير است

وى شرايط امانت دوچرخه را براى افراد باالى 15 سال در 
 ازاى ارائه كارت شناسايى معتبر عنوان كرده و مى گويد:

حادثه  وجود  صورت  در  و  اند  بيمه  ها  دوچرخه  همه 
پاسخگو  بيمه  سوار  دوچرخه  يا  دوچرخه  براى  احتمالى 

است و چون بيمه براى افراد زير 15 سال پاسخگو نيست، 
افراد باالى 15 سال مجاز به استفاده از اين دوچرخه ها 
هستند و نوجوانان زير 15 سال تنها با رضايت و حضور 

والدين مجاز به استفاده از دوچرخه ها مى باشند. 
خيابان  در  روى  پياده  ايستگاه  وجود  به  اشاره  با  وى 
اين  دوچرخه  امانت  ايستگاه  از  افراد  استقبال  غفارى، 
و  دانسته  بيشتر  ها  ايستگاه  ساير  به  نسبت  را   منطقه 
مى گويد: ايستگاه پياده روى از ميدان سفير اميد شروع 
شده و تا كنون تا نزديكى بلوار پيامبر اعظم پيش رفته 
است كه در صورت تأمين اعتبار در فاز دوم مسير  ايستگاه 

تا چهار راه موسى بن جعفر ادامه خواهد يافت.

دوچرخه ها جزو اموال بيت المال هستند 
و بايد در نگهدارى از آنها دقت كرد

اين  گويد:  مى  ها  دوچرخه  امنيت  خصوص  در  ناصرى 
و  بازبينى  مربوطه  پيمانكار  توسط  روز  هر  ها  دوچرخه 
سرويس مى شوند. وى  خطاب به همشهريان مى گويد: 
 دوچرخه هاى ارائه شده از بودجه بيت المال تهيه شده اند
و مردم بايد در استفاده از آنها، اين وسيله را مانند وسيله 
و  نگهدارى  به  نسبت  و  گرفته  نظر  در  خود  شخصى 

مراقبت  از آنها كوشا باشند.

 امكان ايجاد الين دوچرخه سوارى 
در خيابان ها وجود ندارد

مى  شهر  در  سوارى  دوچرخه  الين  ايجاد  درباره  وى 
با توجه به قدمت خيابان هاى شهر و كم عرض  گويد: 
بودن خيابان ها و باال بودن هزينه ها، امكان ايجاد الين 
دوچرخه سوارى در خيابان ها وجود ندارد و اگر قرار باشد 
الينى براى دوچرخه سوارى در نظر گرفته شود با توجه 
به تنوع و كثرت مسيرها و بعضًا نبود پياده روهاى عريض 

اين امكان وجود ندارد. 
*****

البته اين همه، داليل اقبال نه چندان مثبت همشهريان به 
استفاده از دوچرخه ها نيست. نبود فرهنگ دوچرخه سوارى، 
درك نادرست از استفاده اين وسيله مفيد و حذف امكان 
شدن  كمرنگ  داليل  از  وسيله  اين  از  نوجوانان  استفاده 
كاركرد ايستگاه هاى دوچرخه مى باشد به نحوى كه مى 
توان ادعا كرد بيشتر دوچرخه هاى موجود در ايستگاه ها در 

همان جا متوقف مانده و استفاده نمى شوند ...

دوچرخه هاى شهرى؛ توقف در اولين ايستگاه

پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

برسانيد.  مسئولين  گوش  به  را  مردم  حرف  لطفًا 
توانستند  مى  فقط  درآمد  كم  و  كارگر  قشر 
نان بخورند نان را هم گران كردند وزن نان 

هم كم شد!
915...761

مهرماه سال گذشته براى نصب يك پل فلزى 
آخر  روى  پياده  پيست  روى  مترى  نيم 
محترم  شهردارى  و  داديم  پيامك  پاسداران 
هنوز  ولى  است»  اقدام  دست  «در  داد  جوابيه 
دست  در  مفهوم  تازه  نگرفته.  صورت  اقدامى 

اقدام را فهميديم!
915...907
شهرسازى  مسئولين  از  آوا  محترم  روزنامه  سالم 
پيگيرى كن در مورد صنف مسكن خوار و بار و 
عطار ولى عصر32 چرا بعد از چند سال واريز 
كردن  آسفالت  از  هنوز  آسفالت  وجه  كامل 

كوچه خبرى نيست. منتظر جواب هستيم.
915...273

در  ماهيانه  ريال   800 گنجاندن  آيا  سالم 
خوار  حق  بابت  كارگران  حقوقى  فيش 
كارگر  زحمتكش  قشر  كردن  مسخره  بار 
نيست؟ آيا با800 ريال مى توان يك پفك نمكى 

خريد. لطفًا وزير محترم كار پاسخگو باشند.
915...247
تشكر  و  باسالم  سربيشه،  راه  اداره  مسئولين 
داريد  استحضار  كه  همانطور  شما،  زحمات  از 
به سبب  به دهشيب  مهلوجان  روستا  جاده 
بارندگى هاى فروردين ماه در نقاطى آسيب 
ديده و تخريب شده ضمن اينكه در جاهايى كه 
شن ريزى هاى انجام شده نيز از بين رفته است، 
ممنون مى شويم درصورت امكان براى آسفالت 

و يا حداقل مرمت آن اقدام فرماييد.
915...245
نباشيد خدمت آواى عزيز   باعرض سالم و خسته 
ازتون تشكر   و همكاراى گراميشون. مى خواستم 
 و قدردانى كنم بابت اينكه حرف و درد دل مردم 
را بدون كم و كاستى به گوش نهادهاى دولتى مى 

رسونين. اجركم عندا...
915...393
سالم. مى دونم چاپ نميشه ولى بازم پيام مى دم 
مگه  فرهنگى  قشر  اين  آقاجان  بشه.  سبك  دلم 
چكار ميكنن هفته اى كًال 24 ساعت كار ميكنن.

پس من كارگر چى كه هفته اى 60 ساعت 
با حقوق كم با استرس بيكار شدن با 4 ماه 
تأخير حقوق با غرغر كارفرما و... بابا جان تو 

رو خدا واقع بين باشين.
915...608

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه هاى  شهردارى بيرجند

1- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
بيرجند  هاى  «تاكسى  درباره   94/1/22 مورخ  شما 
استحضار  به  كنند»  مى  سوار  مسافر  دربست   فقط 
 760 طرف  از  خدمت  ارائه  به  توجه  با  رساند:  مى 
تاكسى در شهر بيرجند و با نظارت بازرسين سازمان 
هنوز امكان هرگونه قصور وجود دارد لذا از شهروندان 
عزيز درخواست مى شود در صورت مشاهده هرگونه 
 تخلف مراتب را با ذكر كد تاكسى به شماره تلفن هاى
به  جدى  پيگيرى  تا  اعالم  سازمان   32226005-6

عمل و نتيجه در اسرع وقت اعالم شود.
در ستون  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
يك  براى  «چرا  درباره   94/1/19 مورخ  شما  پيام 
 مغازه عوارض گذاشتيد و يكى ديگر را معاف كرديد» 
 4/5 تخفيف  به  توجه  با  رساند:  مى  استحضار   به 
سر  در  كسبه  صنوف  شناسايى  تابلوهاى  براى  متر 
از  معاف  متر   4/5 زير  تابلوهاى  ها،  مغازه  درب 

عوارض مى باشند.
3- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/1/19 درباره «باز نمودن بريدگى بلوار 
استحضار  به  ارتش»  مسكن  مقابل  شيرازى  صياد 
مى رساند: باز نمودن بريدگى بلوار شهيد ناصرى در 

دستور كار شهردارى قرار دارد.

اصالحيه 
در مطلب چاپ شده با عنوان «توضيح دبير شوراى 
فرهنگ عمومى استان درباره مقبره حكيم نزارى» 
روز گذشته متن «احتراماً ضمن تبريك فرا رسيدن ماه 
رجب و ميالد با سعادت مولود كعبه» در ابتداى مطلب 

چاپ نشده بود كه بدين وسيله اصالح مى شود.

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت تعاونى مصرف كاركنان كويرتاير (نوبت اول)     تاريخ انتشار : 94/2/17

به اطالع اعضاى محترم مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف كاركنان كويرتاير يكشنبه 94/3/10 راس 
ساعت 14 در محل نمازخانه كويرتاير تشكيل مى شود. لذا از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 
ذيل در اين مجمع اصالتا و يا وكالتا حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با 

 نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند.
 حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد

ضمنا داوطلبان عضويت در سمت بازرسى موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى و صدور دعوت نامه تشكيل مجمع 
عمومى عادى مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس در خصوص عملكرد و فعاليت سال 93 - بررسى و تصويب صورت هاى مالى شركت منتهى به تاريخ 

93/12/29 - پيش بينى بودجه سال مالى 94  - انتخاب بازرس قانونى شركت - اتخاذ تصميم در مورد سود و زيان سال 93
افزايش سرمايه و اعضاى شركت - تعيين خط مشى آينده شركت

هيئت مديره

آگهى تغييرات شركت كيميا گران خشت و 

سنگ «سهامى خاص» به شماره ثبت 4086 

و شناسه ملى 10360055241

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 93/10/27 
تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقاى هادى خسروى رقيه آباد به شماره ملى 0652759521 
و آقاى جواد ابراهيمى مقدم به شماره ملى 0653124988 و خانم 
رويا روبياتى به شماره ملى 1292875259 به عنوان اعضاى اصلى 

هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
2- خانم معصومه ابراهيمى به شماره ملى 0652925685 
به عنوان بازرس اصلى و خانم بيگم روسى به شماره ملى 

0652720277 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال 
مالى انتخاب گرديدند.

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

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

آگهى تغييرات شركت كيميا گران خشت و سنگ «سهامى خاص» به شماره ثبت 4086 و شناسه ملى 10360055241
به استناد صورت جلسه هيئت مديره مورخ 93/10/27 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقاى جواد ابراهيمى مقدم به شماره ملى 0653124988 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى هادى خسروى رقيه آباد 
به شماره ملى 0652759521 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم رويا روبياتى به شماره ملى 1292875259 به سمت منشى هيئت 

مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
2- آقاى جواد ابراهيمى مقدم به شماره ملى 0653124988 به عنوان مديرعامل شركت براى مدت دو سال انتخاب گرديد و كليه اوراق و 
اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و اوراق عادى با امضاى آقاى جواد ابراهيمى مقدم (مديرعامل) و مهر شركت معتبر خواهد بود.

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

سركار خانم مهين نيك شعار
مـادر دلسوز و فداكارم 

 هفته معلم را خدمت شما كه الحق شغل انبيا را در دوران خدمت تان به نحو شايسته اى

 با همت واالى تان ارج نهاديد، تبريك عرض مى نمايم. اميدوارم هميشه مويد و تندرست باشيد

مهدى حديدى نژاد

شناسه ملى: 10360024135
شماره ثبت: 721
كد اقتصادى: 411186769558
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مناسبت ها

مناسبت ها

سفره آردى  با تركيب تكنيك گليم ساده و پيچ و گليم پيچ با حاشيه ى پرزدار بافته مى شود. با توجه به كاربرد اين بافته ها براى خميرگيرى نان، اين صنايع دستى به 
اين نام شناخته مى شود.سفره آردى كاربرى هاى ديگرى نيز از جمله زيرانداز براى پخت، رو كرسى اى و سجاده دارد.اين رشته صنايع دستى 200 سال قدمت دارد و 
هم اكنون به 22 نفر در روستاى معواج و مهنج قاين آموزش داده شده تا عالوه بر ايجاد اشتغال، اين هنر ارزشمند احيا شود.

سفره آردى نوعى گليم مربعى  شكل  در منطقه  سرايان تهيه  مى شود 

در آستانه روز بيماري هاي خاص و صعب العالج

اينجا انتظار، لحظه
 به لحظه معنا پيدا مي كند

در  جديد  بيمار  هزار   80 تا   70 حدود  ساالنه  ايسنا: 
مى شوند،  افزوده  سرطان  به  مبتاليان  جمع  به  ايران 
نيست.  پوشيده  هيچكس  بر  بيماران  اين  مشكالت 
برخى مناسبت ها بهترين فرصتند تا تلنگرى كوچك 
ما  شهرنشينى  روزمرگى هاى  اين  كنار  و  گوشه  در 
كنار  از  گذشتن  ساده  كه  چرا  كند،  بيدار  خواب  از  را 
كلمه اى به نام انسانيت آسان نيست، مشكالت روزمره 
افتاده اى را نگيريم و يا حتى  بهانه اى است تا دست 
نبينيم. بيماران خاص، كسانى كه شايد تنها با كلمه اى 
در  و  شد  زندگى سختشان  ياراى  بتوان  ما،  از سوى 
از  هر  كه  مشكالتى  نگذاشت.  تنهايشان  مشكالت 
چندگاهى شايد به سراغ خودمان نيز بيايد و ما گاهى 
براى شاد كردن دل كس  آنقدر دير مى كنيم كه حتى 
پشيمانى هايمان سودى ندارد. وارد مركز بيماران خاص 
آزارت مى دهد،  بيرجند كه مى شوى، فضاى غريبش 
اينجا انتظار، لحظه به لحظه معنا پيدا مي كند، انتظار 

رهايي، رهايي از غم و بيماري...
روى  آرام  كه  رفتم  ساله اى  خانم مسن 70  به سراغ 
تخت دراز كشيده بود، مى گويد: هفته اى 4 نوبت براى 
درمانى  شيمى  بخش  به  دور  راه  و  روستا  از  درمان 
خدمات دهى  وضعيت  از  مى گويد:  او  مى آيد.  مركز 
مركز و رسيدگى پرسنلش به بيماران رضايت دارم و 
بيش از 7 ماه است كه تحت درمان قرار گرفته ام. از 
وضعيت تهيه دارو و درمانش راضى است و مى افزايد: 
براى تهيه داروهايم مشكلى ندارم و خداروشكر هزينه 
درمان بسيار پايين است. در بخش تاالسمى نيز خانم 
20 ساله اى بود كه در مورد مشكالتش به ايسنا گفت: 
6 ماه است كه از روستاى درميان با سختى فراوان به 
از وضعيت تهيه دارو و  اين مركز مى آيم.  درحاليكه 
با خنده رويى مى گويد:  دارد،  اظهار رضايت  درمانش 
درحال حاضر با وضعيتم كنار آمده ام و به جايى رسيده ام 

كه از هيچكس دلخور نيستم.
او مى گويد: شايد درك احساسم براى شما يا هر كسى 
ديگر كه نمى داند چه زمانى به سالمتى مى رسد، سخت 
باشد. كودكان تاالسمى زنان و مردان كوچكى هستند 
دردناكى  سوزن هاى  آنها  كودكانه  هر شب  قصه  كه 
است كه هشت ساعت مداوم قصه زندگى، صبر، توكل 
و مقاومت را در گوش آنها زمزمه مى كند تا در آغاز 
روز ديگر، خنده و بازى را با اميد فرياد كنند. رضا و 
فاطمه برادر و خواهرى كه مبتال به تاالسمى اند، آنقدر 
سرگرم بازى هستند كه گويا اصًال درك نكرده اند چه 

وضعيتى دارند....

بياييد به شكرانه نعمت 
سالمت همه باهم دعا كنيم...

4
مهر:  حاشيه نشينى پديده اى، موقتى و رو به زوال نيست، 
بنابراين، بايد براى حل اساسى آن چاره انديشى شود.بايد توجه 
داشت كه مسائل و مشكالت حاشيه نشينى مشكلى فردى و 
خصوصى نيست كه حل آن بر عهده همين مناطق باشد، زيرا 
گسترش ابعاد آن دامن فقير و غنى را خواهد گرفت. در استان 
خراسان جنوبى نيز طى 10 سال گذشته مهاجرت گسترده 
مردم از روستاها به شهر بيرجند باعث بروز معضل حاشيه 
نشينى شده كه هر چند برخى مسئوالن هنور آن را به عنوان 
معضل حاشيه نشينى  و تعريفى كه از آن مى شود قبول 
ندارند اما مشكالتى  همچون ساخت و سازهاى غير مجاز 
در روستا هاى اطراف شهر بيرجند كه متاسفانه روز به روز در 
حال افزايش است را شاهد هستيم و جاى نظارت مسئوالن 
متولى خالى است. در دولت گذشته برخى خدمات از جمله 
لوله كشى آب، گاز و برق به برخى روستا هاى اطراف شهر 
بيرجند انجام شد كه با اين اقدام عمال خيال حاشيه نشينان 
را از  دريافت چنين خدماتى آسوده كرد و افرادى كه سالها 
به دليل ساخت و ساز غيرقانونى از خدمات محروم بودند در 
طول چند روز مشكالت پيش روى خود را رفع شده يافتند و 
اين خود باعث رونق حاشيه نشينى در اطراف شهر بيرجند 
اطراف  روستاهاى  در  خواران  زمين  فعاليت  افزايش  و  شد 
 شهر بيرجند را در پى داشت كه در اين رابطه افرادى سودجو 
زمين هاى كشاورزى و اراضى ملى خارج از محدوده را با وعده 

قرار گرفتن در محدوده شهرى به افراد مهاجرمى فروشند.

گسترش حاشيه نشينى نظام شهرى
 بيرجند را دچار مشكل كرده است

اوج  گويد:   مى  شناسى  جمعيت  كارشناس  حسينى،  على 
مهاجرت از روستا هاى خراسان جنوبى از هشت سال گذشته 
آغاز شده كه هم اكنون نيز اين روند با شيب ماليم درحال 
افزايش است. وى با بيان اينكه  براساس سرشمارى سال 90 
حدود 28.5  درصد جمعيت كشور در روستاها ساكن هستند، 
گفت:  اين وضع با درصدى تفاوت، در  استان خراسان جنوبى 
روستايى  جمعيت  كاهش  روند  افزود:  وى  دارد.  وجود  نيز 
همچنان ادامه دارد و پيش بينى مى شود جمعيت روستاها 
تا سال 1410 از 28.5 درصد فعلى به 22 درصد برسد. وى 
يكى از ابعاد مهاجرت ها را افزايش جمعيت شهرها و به تبع 
آن تشديد مشكالت زيست محيطى برشمرد و افزود: جمعيت 
مهاجر روستايى عموما در اطراف شهرها ساكن مى شوند كه 

اين خود تبعات فرهنگى و اجتماعى بسيارى به دنبال دارد.

رونق زمين خوارى در روستاهاى اطراف بيرجند

در  متاسفانه  نيز، گفت:  بيرجند  بخشدار مركزى شهرستان 
روستاهاى حاشيه شهر بيرجند از جمله حاجى آباد، امير آباد، 
چهكند، دستگرد، على آباد لوله، حسين آباد سادات و شمس 
هستيم  نشينى  حاشيه  پديده  شاهد  بيرجند  شهرستان  آباد 
كه افزايش جمعيت در شهر بيرجند به اين روستا ها سر ريز 

شده است. عليرضا جعفرى تصريح كرد: امكانات محدود در 
روستا هاى اطراف شهر بيرجند جوابگوى اين جمعيت گسترده 

نيست و در اين روستاها با كمبود زيرساخت مواجه هستيم.
بخشدارمركزى شهرستان بيرجند بيان كرد: به دليل مهاجرت 
زياد به روستاى هاى حاشيه شهر مردم اقدام به ساخت و ساز 
غيرمجاز درخارج از طرح هادى اين روستا ها كرده اند كه اين 
خانه ها بدون پروانه ساخت و مجوز و استحكام الزم ساخته 
شده است. وى بيان داشت: بخشى از زمين هاى اين روستاها 
بخصوص در روستاى حاجى آباد بيرجند توسط افراد سودجو 
و زمين خوار تملك و براى ساخت و ساز غير مجاز به مردم 
واگذار شده است و اين روند در چند سال گذشته شدت گرفته 
است.جعفرى اضافه كرد: در اين روستاهاى حاشيه شهر بيرجند 
شاهد شدت پديده زمين خوارى در چند سال گذشته بوده ايم و 

كه هنوز ادامه دارد و افراد سودجو زمين هاى  تصاحب شده را 
با قيمت هاى توافقى به مردم مى فروشند.وى گفت: در سال 
جارى با پيگيرى هاى صورت گرفته تا حدودى از شدت اين 
ساخت و سازها كاسته شده ولى بايد گفت همچنان ادامه دارد.

بخشدار مركزى شهرستان بيرجند بيان كرد: ساخت سازهايى 
كه خارج از طرح هادى روستايى انجام مى شود دولت مجوز 
آب، گاز، برق و خدمات زيربنايى را به اين افراد نمى دهد.

وى ادامه داد: هم اكنون جمعيت زيادى در روستاهاى اطراف 
بيرجند بدون خدمات زيربنايى هستند و گاها دريافت غيرقانونى 

برق و آب از همسايگان و تيرهاى برق دارند.
بخشدارمركزى شهرستان بيرجند عنوان كرد: در روستاهاى 
اطراف شهر زيرساخت هاى مناسبى وجود ندارد و اين روستا 
با مشكالت آموزشى، بهداشتى، فرهنگى دچار هستند. وى با 
بيان اينكه جمعيت روستاى حاجى آباد شهرستان بيرجند در 
سال 90 كمتر از 400 خانوار بوده است، گفت: درسال 92 
اين تعداد خانوار به هزار نفر با جمعيت هشت و هزار و 500 

نفرافزايش يافته است.

بخشدارمركزى شهرستان بيرجند ادامه داد: جمعيت برخى از 
روستاهاى اطراف شهر بيرجند از جمله حاجى آباد طى دو سال 

اخير 400 درصد رشد داشته است.

گسترش 40 درصدى وسعت بيرجند
 و عدم پرداخت يك ريال به شهردارى

افزايش  خصوص  در  بيرجند،  شهر  اسالمى  شوراى  عضو 
حاشيه نشينى در شهر بيرجند، گفت: جاذبه هاى شهرى باعث 
جذب برخى از افراد به شهر شده و با توجه به اينكه اين افراد 
بضاعت مالى براى اسكان در مركز شهر ندارند حاشيه شهر را 

براى سكونت انتخاب مى كنند. 
مهدى بهترين يكى ديگر از عوامل فزايش حاشيه نشينى 
اخير در  را  خشكسالى هاى چندين ساله  بيرجند   در شهر 

خراسان جنوبى دانست و افزود: كاهش درآمد مردم براساس 
افزايش حاشيه  باعث   اخير  ساله  خشكسالى هاى چندين 

نشينى در بيرجند شده است.
خدمات  در  عدالت  رعايت  عدم  دليل  به  كرد:  تصريح  وى 
دهى به روستائيان باعث شده كه درچندين سال اخير با اوج 

مهاجرت از روستاها به شهر مواجه شويم.
عضو شوراى اسالمى شهر بيرجند عنوان كرد: با الحاق مهر 
شهر به بيرجند يك شبه 40 درصد جمعيت شهر گسترش 
يافت كه اين عامل باعث شده كه شهردارى بيرجند نتواند 

خدمات مناسبى در اين منطقه به شهروندان ارائه كند.
وى يكى از مشكالت حاشيه نشينى را رواج شغل هاى كاذب 
دانست و افزود: اين شغل هاى كاذب در زمينه هاى اقتصادى، 

امنيتى، فرهنگى و اجتماعى جامعه را دچار اختالل مى كند.
بهترين با اشاره به اينكه ما در موسى بن جعفر و مهرشهر 
افزود: مشكالت  بهداشتى هستيم،  دچار مشكالت  بيرجند 
منتقل  متولى  مسئوالن  به  شهر  هاى  حاشيه   بهداشتى 

شده است.

براى حاشيه نشينى روستا هاى 
اطراف بيرجند برنامه اى نيست

در برگزارى كارگروه سكونتگاه هاى غير رسمى خراسان جنوبى 
نيز مسئوالن متولى معضالت شهرى برنامه مشخصى براى 
بررسى معضالت حاشيه نشينى اطراف شهر بيرجند نداشتند 
و به نظر مى رسد بيشترين تالش خود را معطوف به مركز 
شهر بيرجند دارند اين در صورتى است كه معضالت ناشى از 
حاشيه نشينى در روستا هاى اطراف شهر در چند سال آينده 

دامن مركز شهر را نيز خواهد گرفت.
 مديركل بهزيستى خراسان جنوبى،  با بيان اينكه دركارگروه 
سكونتگاه هاى غير رسمى محالت شمال شهربيرجند از جمله 
 موسى بن جعفر، جواديه، كارگران به عنوان سكونتگاه هاى

حاضر  حال  در  كرد:  عنوان  اند،  شده  معرفى  رسمى  غير 
دركارگروه سكونتگاه هاى غيررسمى تنها به بررسى و حل 
 معضالت سكونت گاه هاى غيرمجاز در مركز شهربيرجند 
در روستاهاى  نشينى  براى حاشيه  اى  برنامه  و  پردازد  مى 

اطراف شهر بيرجند ارائه نشده است.
محمد حسن اكبرى مطلق كمبود اعتبار را عامل اصلى براى 
عدم ارائه برنامه براى مشكالت روستاهاى حاشيه اى شهر 
ذكر كرد و گفت: به دليل اين كمبود اعتبار بررسى معضالت 
حاشيه نشينى در اطراف شهر بيرجند سال آينده در دستور كار 
قرار مى گيرد.مديركل بهزيستى خراسان جنوبى بيان داشت: 
از تمام فرماندارى هاى استان خواسته شده كه سكونتگاه هاى 

غيررسمى خود را به دبيرخانه كارگروه ارسال كنند.

طرح سكونتگاه هاى غير رسمى
 خراسان جنوبى نيازمند بازنگرى

معاون سياسى و اجتماعى فرماندار بيرجند در تعريف سكونت 
گاه هاى غير رسمى بيرجند گفت: سه نقطه كارگران، رجائى 
و موسى بن جعفر به عنوان سكونتگاه هاى غير رسمى بيرجند 

معرفى شده اند. 
على جزندرى با تاكيد بر اينكه طرح سكونتگاه هاى غير رسمى 
بايد روستاهاى  بازنگرى است، عنوان كرد:  نيازمند  بيرجند 

اطراف شهر بيرجند در اين طرح گنجانده شوند.
غيررسمى  سكونتگاه هاى  دركارگروه  مسئول  اين  گفته  به 
خراسان جنوبى پيشنهاد شده  كه برخى روستا هاى اطراف 
شهر بيرجند به عنوان سكونتگاه هاى غير رسمى معرفى شود 

كه تاكنون اين اقدام صورت نگرفته است.
 وى با بيان اينكه هم اكنون بيشتر برنامه ها فرهنگى اين 
كميته در شمال شهر بيرجند برنامه ريزى شده و كمتر در 
روستاهاى حاشيه اى شهر شاهد اجراى اين گونه برنامه ها 
هستيم، ادامه داد: اميد است با گنجانده شدن اين روستاها 
به مجموعه سكونت گاه هاى غير رسمى بتوانيم اقدامات 

فرهنگى و اجتماعى را در اين روستاها دنبال كنيم.

پل سنگى خضرى، دشت بياض

پل سنگي خضري، دشت بياض در منطقه اي بين 
شهرهاي گناباد در خراسان رضوي و قاين در خراسان 
جنوبي  قرار دارد كه مردم محل آن را «غار پارس» 
مي نامند و بنا به گفته و باور آن ها در زمان زلزله 
مهيب خراسان در سال 1347 شمسي، سقف گنبدي 
شكل غار فرو ريخته و قسمتي از آن به صورت يك 

تاق عظيم با تعادلي شكننده باقي مانده است.
اهميت اين غار به حدي است كه «لباف خانيكي»، 
معاون وقت پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي استان  

آن را از ارزش هاي نهفته قاينات ناميده است. در اين 
محل سه دهنه غار وجود دارد يكي از اين غارها كه 
بزرگ ترين آن ها نيز بوده در گذشته هاي بسيار دور 
فرو ريخته و از آن تنها يك هالل پل مانند در پيشاني 
غار باقي مانده كه از نظر جغرافيايي اثري منحصر به 
فرد و زيباست. سقف آن ضخامت زيادي نداشته و 
احتماال بر اثر زلزله فرو ريخته باشد، كف اين قسمت 
بسيار ناهموار و شيب دار است و به همين دليل صخره 
ها ريزش كرده و پاي كوه غلتيده و آثار احتمالي كف 
غار را به مرور زمان از بين برده است و در حال حاضر 
اثري از اليه هاي استقرار وجود ندارد.در سمت چپ 
كه  دارد  وجود  ديگري  فضاي  مانند  پل  دهانه  اين 
داراي فضاي وسيع و دهليزهاي فرعي متعدد است. 
تاالر اوليه آن بسيار رفيع و حدود 8 متر ارتفاع دارد و 
سقف آن به شكل خرپشته اي است. در ابتداي اين 
تاالر حوض نسبتا بزرگي وجود دارد كه در حال حاضر 
تنها گوشه اي از آن نمايان است و بقيه قسمت هاي 
توده هاي سنگ و خاك مدفون است،  زير  آن در 
اين حوض از سنگ، آجر و ساروج ساخته شده و به 
احتمال قوي مربوط به دوره سلجوقي است چون در 
اين دوره فداييان اسماعيلي هر غار و قلعه اي را كه 
دور از دسترس و براي سكونت مناسب بود را در اختيار 
گرفته و از آن استفاده مي كردند اين غارها حداقل از 
دوره ميان سنگي مورد توجه انسان بوده و از آن به 

عنوان يك سكونت گاه امن استفاده مي شده است.

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

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  

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

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

تلفن ما را ذخيره نماييد

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 
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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

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

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

 09153634099  
فرهمند

شركت ستاره جوش شمسيـان 
 گازرسانى واحدهاى 

مسكونى و تجارى
ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ

09151602644
مهندس شمس آبادى   

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

كالس هاى تقويتى دروس متوسطه دوره اول و دوم ، دوره ابتدايى 
و كالس هاى كنكور

با حضور اساتيد ارجمند:

آموزشگاه علمى امام على (ع) وابسته به موسسه خيريه دانش آموزى 

امام على (ع) برگزار مى كند:

ميدان ابوذر- خيابان شهيد اسدزاده 3- پالك 5    تلفن: 32232940

اكبرزاده   سعيد   - هانى  آقايان   رياضى: 
اسدى  بنى  آبادى - زمينى - قسوره -  حاجى 
جمالى و چهاردهى فيزيك: آقايان جوقه ساالر 
مرادى  آقايان  عربى:  خيرآبادى  و   زمينى 
شكيبايى آقايان  شيمى:  كاظمى  و   موسوى 
 طحان و خانم احمدى زيست: خانم ها فريدى 

وداد و آقاى خراشادى

ادبيات: آقايان صنعتى و معينى و خانم درميانى
زبان: آقايان ناصح - خسروى و خراشادى

متوسطه دوره اول:  خانم ها افضلى و حسنى
ابتدايى: خانم ها اصغرى و كوثرى مقدم

مشاوره و برنامه ريزى تحصيلى:
 آقاى اصغرى

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

ان
ير

ه ا
يم

و ب
ت 

مان
ض

ل 
سا

 10

ى
ون

رگ
قي



                        

1942

736

643

527

48

314

465

759

3586

461297358
932856174
758431926
523789641
196342785
847165293
274513869
615978432
379624517

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.

شماره 3214 طراح: نسرين كارى

پنجشنبه  *17ارديبهشت 1394 * شماره 3214 

ضرب المثل بيرجندى

* يك كوشى نوحه مخونه، يك سينه مزنه
يك كفشش نوحه مى خواند، 

يكى سينه مى زند

* يك مخوره پاك، يكى نمبينه خاك
يكى مى خورد پاك، يكى نمى بيند خاك

كنايه از بى عدالتى اجتماعى، 
يا در مواقعى گردش نامطلوب 

و نامتعادل روزگار

شالق بر جگرم مى زنيد!

پدر و پسرى را نزد حاكم بردند تا آنها را شالق بزنند. 
اول پدر را بر زمين خوابانده و يكصد ضربه زدند. او همه 
ضربات را تحمل كرده و آه بر زبان نياورد. سپس نوبت 
به فرزند رسيد، چون اولين ضربه را به پسر فرود آوردند، 
پدر ناله و فرياد آغاز كرد. حاكم گفت: تو يكصد ضربه 
شالق خوردى و دم برنياوردى! اكنون به خاطر يك 
ضربه شالق كه پسرت خورد، ناله و فرياد برمى دارى؟ 
پدر گفت: آن شالق ها بر «بدن» من فرود مى آمد، لذا 
تحمل مى كردم، اما اكنون شالق ها بر «جگرم» زده 

مى شود، لذا تحمل آن را ندارم!

آيات 23 و 24 سوره اسراء: و خداى تو حكم فرموده 
مادر  و  پدر  درباره  و  نپرستيد  را  هيچكس  او  جز  كه 
نيكويى كنيد و وقتى كه هر دو يا يكى از آنها پيرو 
سالخورده شوند (كه موجب رنج و زحمت شما باشند) 
زنهار كلمه اى كه رنجيده خاطر شوند مگوييد و كمترين 
آزار را به آنها نرسانيد و با ايشان به اكرام و احترام سخن 
گوييد و هميشه پر و بال تواضع و تكريم را با كمال 
چنانكه پروردگارا  بگو  و  بگستران  نزدشان   مهربانى 

 پدر و مادر، مرا از كودكى به مهربانى بپروردند، تو نيز در 
حق آنها رحمت و مهربانى فرما.

اميرعلى : هيچوقت سايه نشو مرتيكه ...
 مرد باش و جواب دوازده سال 

سياه پوشيدنتو بگير

ديالوگ داريوش ارجمند در اعتراض 

* اكثر دانه ها هرگز رشد نمي كنند پس اگر واقعا 
مي خواهيد چيزي اتفاق بيفته بهتره بيش از يكبار 

تالش كنيد . 
*  سنگي كه طاقت ضربه هاي تيشه رو نداره 

تنديس زيبا نخواهد شد. 
 * شرط درآمد كار است نه دانستن كار پس برو كار 

كن نترس نگو كاري بلد نيستم. 

من مسئول زندگيم هستم 
و هميشه  از قدرت الزم براى مفيد بودن 

و لذت بردن برخوردار خواهم بود.

پدر: همكالسى هايت هر كدام دكتر و مهندس شدند 
و تو هيچ كاره نشدى. پسر: چرا من هم
 درس عبرت براى بچه هاى ديگر شدم.

مرا نه سر نه سامان آفريدند
پريشانم پريشان آفريدند

پريشان خاطران رفتند در خاك
مرا از خاك ايشان آفريدند

مى دانم كه خداوند مى خواهد صاحب 
همه چيز باشم همه چيزهايى كه دوست دارم 

و زندگى ما در اين دنيا شكوفاتر مى سازد.

خداوند منشا همه موهبت ها هست و همه 
انسان ها و اوضاع زندگى و جامعه وسيله اى 

براى رساندن موهبت هاى الهى هستند.

بدن شما براى بهتر كاركردن به ميزان مشخصى يعنى 
8 ساعت خواب در شبانه روز نياز دارد. در صورتى كه 
نتوانيد 8 ساعت بخوابيد، كم خوابى تان افزايش مى يابد. 
انگار كه بيشتر از ميزان پس انداز خود خرج كنيد. اگر 
روز دوشنبه 5 ساعت، سه شنبه 6 ساعت و چهارشبنه 
 (3+2+1=6) ساعت   6 مجموع  در  بخوابيد،  ساعت   7
خوب  توانيد  مى  داشت.وقتى  خواهيد  خواب  كمبود 
بخوابيد كه تا حد ممكن كمترين تغيير را در كار روزمره 
داشته باشيد و سخت ترين مبارزه اى كه با بدن خود مى 
كنيد بيدارماندن در دوره هاى طوالنى متناوب، انباشت 
كم خوابى و تالش براى خوابيدن برخالف روند طبيعى 
 ريتم خواب و بيدارى است. اين مسئله هنگامى سخت تر 

مى شود كه بخواهيد بخوابيد يا بيدار بمانيد.

خواب، بخشى از زندگى سالم
همان طور كه ديديد، پيامدهاى ناشى از كم خوابى جدى 
بالقوه تهديدى براى زندگى در  هستند و حتى به طور 
هر دو حالت مقطعى (افزايش ريسك تصادف) و مزمن 
(افزايش ريسك بيمارى) محسوب مى شوند. به همين 
حفظ  اصلى  عامل  را  كافى  خواب  است  دليل ضرورى 
سالمتى خود بدانيد. خواب كافى به اندازه ورزش منظم، 

تغذيه سالم و حفظ سالمتى دندان ها اهميت دارد.

از  بسيارى  مانند  جامعه  افراد  ميان  در  خواب  به   نياز 
ويژگى هاى فردى مثل قد، هوش و اندازه كفش متفاوت 
است. تعداد اندكى از مردم به خواب كم (4 تا 6 ساعت) و 

معدودى نيز به خواب زياد (9 يا 10 ساعت) نياز دارند.
 8 يا   7) خواب  متوسط  مدت  به  مردم  اغلب  بدن  اما   
اين  بر  از متخصصان خواب  نياز دارد. بسيارى  ساعت) 
نيم  به حداقل 7 ساعت و  تقريبا همه مردم  باورند كه 
خواب نياز دارند تا بهترين عملكرد را داشته باشند. اين 

معيارى خوب براى متوسط افراد است.
شما  شخص  نياز  بدانيد  بخواهيد  كه  است  طبيعى 
افراد جامعه. بهترين روش  نياز متوسط  نه  چقدر است، 
براى محاسبه ميزان نيازتان به خواب اين است كه به 
حرف بدن خود گوش دهيد. باتجربه اى كه داريد بايد 
 دريابيد كه به چقدر خواب احتياج داريد تا احساس كنيد

خستگى تان به كلى رفع شده است. 
منظور اين است كه در اين حالت بايد:

-    به راحتى از رختخواب بيرون بياييد.
-    در طول روز خواب آلود نباشيد.

-    مشكلى در متمركز كردن فكر خود نداشته باشيد.
-    به طور كلى در حالت خوبى به سر ببريد.

ببينيد چه مقدار خواب  و  يك دقيقه وقت صرف كنيد 
برايتان كافى نيست. در اينجا كليد كار در خواب آلودگى 

هنگام روز است. در روزهايى كه احساس خواب آلودگى 
مى كنيد، فكر كنيد شب قبل چندساعت خوابيده بوديد. 
در  احتماال  روز،  طول  در  آلودگى  خواب  احساس   در 

حالت هاى زير كمبود خواب داريد:
-    به سختى از رختخواب خارج مى شويد.

-    اغلب عصبانى هستيد.
-    به سختى فكر خود را متمركز مى كنيد.

-   بعد از ناهار يا شام، در سينما، هنگام تماشاى تلويزيون 
يا در حال رانندگى چرت مى زنيد يا ميل به چرت زدن 
داريد.اگر هر دو حالت استراحت كامل يا خواب آلودگى 
كه  را  خوابى  ميزان  بتوانيد  بايد  باشيد،  كرده  تجربه  را 
واقعا نياز داريد محاسبه كنيد. اما اگر پيداكردن يك رقم 
مشخص برايتان مشكل است بايد نياز واقعى بدنتان را 
در يك روال عادى معين كنيد. تكرار مى كنم كه براى 
اغلب مردم 7 ساعت و نيم تا 8 ساعت خواب روزانه كافى 
است. البته ممكن است شما متوجه شويد كه وضعيتى 
غيرمعمول داريد. كسانى هستند كه با 6 ساعت خواب 
شبانه كار خود را به بهترين شكل ممكن انجام مى دهند 
و افراد خوش شانسى هم هستند كه فقط به 5 ساعت 
قادر  كه  دماسنجى  داشتن  صورت  دارند.در  نياز  خواب 
باشد گزارش 24 ساعته اى از دماى داخلى بدن را نشان 
دهد، مى توانيد طبقه بندى دقيق و ماهرانه اى به دست 

براى چرخه  از دماى بدن  بياوريد. ريتم 24 ساعته اى 
خواب/ بيدارى يك شاخص موثر است و مى تواند به شما 
كمك كند كه بفهميد آيا به خواب چكاوكى گرايش داريد 
گرفته  ياد  دبستان  در  كه  يا خواب جغدى. همان طور 
گراد  سانتى  درجه  بدن 37  حرارت  درجه  ميانگين  ايد، 
است و در ساعات متفاوتى از روز حدود نيم درجه نوسان 
بدن  درجه حرارت  استاندارد،  با خواب  فردى  دارد.براى 
در دوره 24 ساعته معموال حدود ساعت 5:30 صبح به 
پايين ترين حد مى رسد. در مقام مقايسه، درجه حرارت 
بدن كسى كه خواب چكاوكى دارد تقريبا در ساعت 4:30 
صبح به حداقل مى رسد، در حالى كه اين درجه حرارت 
در فردى با خواب جغدى اندكى پيش از ساعت 7 صبح 
به حداقل مى رسد. حقيقت اين است كه همچنان كه پير 
مى شويم معموال تمايل پيدا مى كنيم حدود يك ساعت 
زودتر بخوابيم و يك ساعت زودتر بيدار شويم. بنابراين 
كسى كه در جوانى خواب جغدى داشته ممكن است خود 
را با الگوى استاندارد يك شهروند سالمند تطبيق دهد و 
فردى با خواب استاندارد ممكن است به خواب چكاوكى 
كه  افرادى  براى  تواند  مى  روند  اين  كند.  پيدا  گرايش 
يك عمر خواب چكاوكى داشته اند مشكالت اجتماعى 
به وجود بياورد، چون ممكن است متوجه شوند كه قبل از 

طلوع خورشيد بيدارند. 

5

پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 

قطعا بدترين جنبندگان نزد خداوند، كرها و اللهايى هستند كه نمى انديشند. 
انفال آيه 22

حديث روز

هر يك از دو نفـرى كه ميان آنها نزاعى واقع شود و يكـى از آن دو رضايت ديگرى را 
بجـويـد ، سبقت گيـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود. امام حسين (ع)

سخن پير قديم

فالش بك

شما به چند ساعت خواب نياز داريد؟

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

فروش  زمين  با  بهترين موقعيت 
سند دار ، براى  ساخت ويال

09155629644

فروش باغ ويال با چشم انداز عالى و زمين 
براى گلخانه و باغ يا معاوضه با خودرو

09152696192

فروش منزل وياليى واقع در امامت 
20 يا معاوضه با منزل وياليى  در مشهد

 09389282099
09155158409 
09155622560

فروش
 يك دستگاه خودروى ليفان X60 ، خشك 

مدل 94، مشكى     09159658604
صندوقدار خانم  مسلط به نرم افزار 

حسابدارى با روابط عمومى باال 
براى كار در غذاى آماده نيازمنديم.

ساعت كار: 11:30 الى 17
32445179 -09155624508

يك خانم يا آقا براى فروشندگى در 
پخش مواد غذايى با روابط عمومى باال 
و حقوق درصدى به صورت واگذارى 

كامل فروشگاه نيازمنديم.
09150069386 - 09155619386

32322802

تعدادى بازارياب فعال با سابقه كار 
كافى ، حقوق ثابت و پورسانت عالى 

نيازمنديم.
تبليغات   سيمرغ

32214181-09158661667

شركت پگاه از افراد ذيل
د عوت به  همكارى مى نمايد:

انباردار (با ضامن معتبر – يك نفر)
راننده موزع (با ضامن معتبر – گواهينامه 

نيسان  - يك نفر)
ويزيتور حضورى (2 نفر مرد)

32237949  -09306056021
نبش مدرس 4- شركت پگاه

 x60  فروش ليفان
سفيد ، مدل دى 92
09159623850

سه نفر طراح فتوشاپ خانم 
 براى كار در آتليه نيازمنديم.

 با حقوق و مزاياى عالى
32235980 - 09153624563

تدريس خصوصـى  رياضى و فيزيك دبيرستان 
رياضى  مهندسى ، آمار ، معادالت ديفرانسيل  

سيگنال و سيستم  / مخصوص آقايان
09303402797

منشى خانم براى دفتر وكالت نيازمنديم. 
09154037522 - 32222635

دو فروشنده براى كار در قنادى 
نيازمنديم.  09365473747

 (با ضمانت كشش)
ابتداى غفارى ، فروشگاه اطلس كمپرسور، نوكى

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

 سرويس كولر صو تعمير يخچال فريزر
 و ... در منزل

   32304027 -09159656641 روزى

 تخريب  ساختمان  با  نيروى  انسانى
 و خاك  بردارى با  بيل مكانيكى
09151607096 - براتى

فروش نشاء گوجه و بادمجان
32230312 - 09155617193

مغازه اى با دكور بسيار شيك مناسب براى 
تمام شغل ها نبش معلم 35 رهن و اجاره 

داده مى شود.     09365618808

خريداريم
 كمپرسور كولر پرايد

 مدل پاناسونيك
09389282099

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

آهن آالت مستعمل را نقداخريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات 

09151636052

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان
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فروشگاه مواد پروتئينى با موقعيت 
عالى و 15سال سابقه كار به فروش 

مى رسد.   09153623504

 فروش ماشين 405 مدل 85 
دور رنگ ، دو طرف 

فى: 15ميليون 09156217507

فروش رستوران با موقعيت 

عالى يا معاوضه با خودرو

09155616181

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم

09151632890 - سبزه بين

رستوران و سفره خانه سنتى با 
موقعيت عالى و قيمت استثنايى 

واگذار  مى شود.
09151615023

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه ، گل سقفى ، درب آكاردئونى  

و حفاظ فرفورژه          09151602835 - ترابى    09011864824

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

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

 09158651167- شهريارى

نقاشى  ساختمان  پذيرفته  مى شود
 با ارزان ترين قيمت
مهرشهر ، خيابان گنجى 6
09151607203 - خزاعى

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

همكارى براى  نفر  يك 
نيازمنديم. مردانه  خياطى  در   

09392236018- 32204018
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اخبار ورزشى

شهرخبر: به هنگام خنديدن 17 ماهيچه در صورت و 80 ماهيچه در ديگر نقاط بدن به حركت درمى آيند.خنديدن فرايند سوزاندن كالرى در بدن را تقويت مى كند. در 
هنگام خنديدن انسان به طور خودكار عميق تر نفس مى كشد و ميزان اكسيژن بيشترى وارد خون مى شود. خنده دشمن استرس و نگرانى است. ترشح هورمون هاى 
استرس زا نظير آدرنالين و كورتيزول به هنگام خنده شديد، كاهش مى يابد. به هنگام اضطراب يا خشم، يك خنده كوتاه مى تواند تاثيرى معجزه آور داشته باشد. 

چند نكته درباره فوايد خنديدن 

برنامه غذايى پس از اهداى خون

مايعات  خون  اهداى  از  پس  نيوز:  سالمت 
ايد  داده  از دست  آنچه  تا  كنيد  فراوان مصرف 

 48 تا   24 مدت  به  است  الزم  شود.  جايگزين 
ساعت مصرف مايعات را ادامه دهيد. اين اقدام 
از كاهش فشار خون نيز پيشگيرى مى كند.بدن 
از فوالت يا اسيد فوليك براى توليد گلبول هاى 
قرمز جديد استفاده مى كند. مصرف موادغذايى 

حاوى فوالت مانند لوبيا، سبزيجات برگ دار و 
سبز مانند اسفناج، آب پرتقال و نان هاى غنى 
شده به بدن كمك مى كند تا گلبول هاى قرمز 
است،  رفته  دست  از  دادن  خون  هنگام  كه  را 
مجدداً جايگزين كند. ويتامين B2 نيز براى توليد 
مى شود  توصيه  است.  قرمز الزم  هاى   گلبول 

تا  موادغذايى حاوى ويتامين B2 مصرف كنيد 
مانند  تامين شود. موادى  بدن  نياز  انرژى مورد 
سبزيجات  ميوه،  مغز  سبز،  نخود  مرغ،  تخم 
و  شير  مانند  لبنيات  و  بروكلى  كلم  سبز،  برگ 

است.مصرف   B2 ويتامين  خوب  منبع  ماست 
از اهداى  از ويتامين B6 پس  موادغذايى غنى 
خون بسيار مفيد است. برخى از موادغذايى حاوى 
اين ويتامين عبارت است از سيب زمينى، موز،  

گوشت قرمز، ماهى، تخم مرغ و اسفناج. 

آشنايى با خواص «سركه سيب»

انواع  از  يكي  سيب»  «سركه  آنالين:  قدس 
بوده  استفاده  مورد  قديم  از  كه  است  سركه 
دارد. جالب  بر سالمتي  و خواص بي شماري 
به  سيب  سركه  از  توان  مي  كه  بدانيد  است 
كرد.  استفاده  عالي  اي  كننده  پاك  عنوان 
كالري  كم  بسيار  مقدار  سيب  سركه  مزيت 
 آن است. سركه سيب مقدار اضافي چربي ها 
به خصوص به شكل سلوليت و همچنين تري 
بردن  بين  از  دهد.  مي  كاهش  را  گليسريد 
مواد سمي و آاليندهاي موجود در خون يكي 
ديگر از خواص سركه سيب است كه به بهبود 

جريان خون كمك مي كند. 

سلطان گياهان معجزه مى كند

از  غنى  منبع  يك  عنوان  به  اسفناج  شهرخبر: 

آهن شناخته شده است. اين سبزى كه ارزش 
از  ويتامين هايى  از  سرشار  دارد  زيادى  غذايى 
آ، ث، اى، كا، ب و امالحى مانند آهن،  قبيل 
منيزيم، كلسيم، پتاسيم و فوالت است. اسفناج 

يكى از گياهانى است كه ظرفيت ضد سرطانى 
به  ابتال  از   پيشگيرى  براى  و  باال  خيلى  آن 
و  است  معروف  گياهان  سلطان  به  سرطان 
كاهش سرطان  در  دانشمندان   تحقيقات  طبق 
كولون، سرطان ركتوم، سرطان معده، سرطان 
پروستات، سرطان حنجره ، سرطان مرى و به 

اسفناج  دارد .  وااليى  نقش  ريه  سرطان  ويژه 
باالى  ميزان  و  آورده  پايين  را  كلسترول خون 
اين  در  موجود  سديم  پايين  ميزان  و  پتاسيم 
سبزى براى حفظ تعادل فشارخون الزم است، 

چرا كه پتاسيم كاهش دهنده و سديم افزايش 
دهنده فشارخون است .

چگونه حافظه را ورزيده كنيم؟ 

با  كه  داده  نشان  مختلف  مطالعات  نيوز:  نامه 

مى توان  جديد  مطالب  و  مهارت ها  يادگيرى 
را  را ورزيده و ذهن  در هر گروه سنى حافظه 
تقويت كرد. متخصصان براى كمك به تقويت 
حافظه چند راهكار پيشنهاد مى كنند: هميشه در 
جديد  سرگرمى  يا  مهارت  يك  يادگيرى  حال 
و  معما  كردن  حل  و  كتاب  مطالعه  به  باشيد. 
جدول ادامه دهيد.  سعى كنيد در انجام كارهاى 
بينايى،  شامل  خود  مختلف  حواس  از  روزمره 
كمك  المسه  و  بويايى  چشايى،  شنوايى، 
بگيريد.  باور كنيد كه مى توانيد حافظه خود را 
تازه  را كه  قوى و سالم نگهداريد. موضوعاتى 
ياد گرفته ايد،  تكرار كنيد تا بتوانيد آنها را خوب 

به خاطر بسپاريد. 
 

مصرف «سير» 
پيرى را به تاخير مى اندازد 

 
مى دهد  نشان  مطالعه  يك  نتايج  سالمانه: 
از  و  كند  را  پيرى  روند  «سير»  مصرف  كه 
مى كند.  پيشگيرى  بيمارى  به  مغز  ابتالى 
تنها  نه  سير  كه  داد  نشان  مطالعه  اين  نتايج 
روند پيرى را كند مى  كند بلكه مى تواند از ابتال 
افزايش سن  با  مرتبط  بيمارى هاى عصبى  به 

مانند آلزايمر و پاركينسون پيشگيرى كند.

سلطان گياهان معجزه مى كند

پايان 18 سال زندگى مخفيانه قاتل 

باشگاه خبرنگاران: جسد فردى به نام «ناصر» كه 
با اصابت هفت گلوله به قتل رسيده بود، 18 سال 
شهرستان  گچين  انتظامى  پاسگاه  حوزه  در  پيش 
ماموران  اوليه  تحقيقات  در  شد.  كشف  بندرعباس 
پيكان  خودروى  سرقت  از  پس  قاتل  كه  دريافتند 
سال ها  از  پس  كه  شده  متوارى  محل  از  مالباخته 
ولى  توقيف  راهور  پليس  توسط  پيكان  خودروى 
راننده مجددا توانست از محل بگريزد. با فرار متهم 
سرگرفته  از  پليسى  تخصصى  تحقيقات  دوباره 
عملياتى  در  را  متهم  شدند  موفق  ماموران  و   شد 

موفقيت آميز دستگير كنند.

35 مصدوم در  زلزله كاشمر

باشگاه خبرنگاران: فرماندار كاشمر با بيان اينكه 35 
گفت:  شدند،  مصدوم  گذشته  روز  زلزله  اثر  بر  نفر 
پا  و  دست  شكستگى  علت  به  نفر   9 تعداد  اين  از 
در بيمارستان بسترى هستند و مابقى سرپايى مداوا 
شدند. مهدى فروزان با بيان اينكه اين افراد بر اثر 
عمومى  امكان  از  خروج  براى  تعجيل  و  اضطراب 
آسيب ديده اند، گفت: در حال بررسى خسارات وارده 
بر اثر زلزله هستيم. گفتنى است؛ ساعت يك و 58 
دقيقه بامداد روز گذشته زلزله اى به بزرگى 5,2 دهم 
ريشتر در عمق 10 كيلومترى زمين و در فاصله 11 

كيلومترى شمال غربى شهر كاشمر را لرزاند.

قاچاقچى معروف پس از ورود
 به ايران دستگير شد

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى آذربايجان غربى 
گفت: در پى وصول اخبار و اطالعاتى مبنى بر ورود 
سردسته باند تهيه و توزيع مواد مخدر به كشور كه در 
سال 79 به اتهام حمل مقدار 91 كيلوگرم مواد مخدر 
از نوع حشيش تحت تعقيب ماموران بوده و به دليل 
خروج از كشور دستگيرى وى مقدر نشده بود، بررسى 
گرفت.سردار  قرار  ماموران  كار  دستور  در  موضوع 
قصد  كه  متهم  گسترده،  تحقيقات  با  افزود:  شرفى 
متوارى شدن مجدد را داشت، با سرعت عمل ماموران 

طى يك عمليات تعقيب و گريز دستگير شد.

فروش خانه  با وكالتنامه هاى قالبى
 

هرمزگان  آگاهى  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه 
براى  كرد  بيان  ماموران  به  شكايتى  در  گفت:فردى 
خريد يك باب واحد مسكونى پس از مشاهده آن و 
توافق با مالك اقدام كردم و مبلغى از معامله را پرداخت 
به  از مدتى متوجه شدم كه واحد مذكور  بعد  كردم، 
فرد ديگرى نيز فروخته شده است. سرهنگ اصلحى 
افزود: ماموران فردى كه از طريق واگذارى وكالتنامه 
بدون  مسكونى،  واحدهاى  فروش  زمينه  در  قالبى 
داشتن مالكيت آن ها به چند نفر فعاليت دارد كه به 
دليل حساسيت موضوع، پس از چند روز كار اطالعاتى 

متهم را شناسايى و در مخفيگاهش دستگير كردند. 

سرباز تبهكار حساب هم خدمتى خود 
را خالى كرد 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان رباط كريم 
گفت: در پى وصول يك فقره پرونده با موضوع برداشت 
غير مجاز اينترنتى، كار شناسان بررسى موضوع را آغاز 
كردند. سرهنگ عليزاده افزود: مالباخته در اظهارات خود 
گفت، هنگام گرفتن موجودى از حساب بانكى، متوجه 
است.  شده  بانكى اش  حساب  از  مجاز  غير  برداشت 
ماموران توانستند هويت سارق را شناسايى كنند. شاكى 
با بيان اينكه سارق يكى از هم خدمتى هاى وى است 
گفت مدتى پيش همراه با متهم به بانك مراجعه كرده و 

براى حساب بانكى خود، رمز دوم تعريف كرده است. 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل-  09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

 جمهوري اسالمي ايران

 آوريوزارت علوم ،تحقيقات و فن

 

 
 اولين دانشگاه غيرانتفاعي استان

تحت نظر مستقيم وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

 اطع مختلف تحصيليدر مق 94-95اولجهت نيمسال  نشجو پذيرش دا
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رياست هيئت كاراته استان 
به يك خبرنگار ورزشى رسيد

كاظمى فرد- براى نخستين بار در تاريخ ورزش استان  
رئيس هيئت كاراته  به عنوان   ، يك خبرنگار ورزشى 
رئيس  انتخاب  عمومى  مجمع  در  شد.  انتخاب  استان 
و  ورزش  مديركل  رياست  به  كه  استان  كاراته  هيئت 
جوانان برگزار شد  عليرضا احمدى پيما، با كسب 9 راى از 
مجموع 17 راى براى مدت چهار سال سكان هدايت اين 
 هيئت را بدست گرفت.احمدى پيما در تشريح برنامه هاى 
خود با بيان اينكه داراى كمربند مشكى دان يك كيو 
كوشين است، اظهار كرد:  توجه ويژه به پيشكسوتان اعم 
از قهرمان و مربيان و نيز توجه خاص به توسعه ورزش 

شهرستان ها در اولويت برنامه كارى من خواهد بود.

برترين هاى مسابقات دوچرخه سوارى 
پدر و پسر در بيرجند معرفى شدند

فارس : دبير هيئت دوچرخه سوارى خراسان جنوبى گفت: 
در راستاى ترويج ورزش همگانى و نشاط اجتماعى با 
همكارى سازمان رفاهى و تفريحى شهردارى بيرجند 
چهارمين دوره از مسابقات دوچرخه سوارى پدر و پسر 
شهرستان بيرجند برگزار شد. حنفى اظهار كرد: در اين 
مسابقه حدود 180 دوچرخه سوار در شش رده سنى مسير 
پيست بلوار پيامبر اعظم (ص) بيرجند را ركاب زدند كه 
كوچكترين دوچرخه سوار متولد 1390 بود و مسن ترين 
ركاب زن نيز 68 سال سن داشت.وى تصريح كرد: در 
رده سنى 4 تا 6 سال حسين و محمد حسن بهزادفر 
بر سكوى نخست ايستادند، حميد رضا و مهدى عليزاده 
نايب قهرمان شدند، حسين و سينا پناهى رتبه سوم را 
كسب كردند. در رده سنى 7 تا 9 سال محمد مهدى 
و عارف چاجى قهرمانى را از آن خود كردند، محمد و 
ابوالفضل خونيكى رتبه دوم را كسب كردند، سيدعلى و 
سيدحسين حسينى در جايگاه سوم ايستادند.حنفى يادآور 
شد: در رده سنى 9 تا 12 سال محمد حسن و سجاد 
بهزادفر  و حسين  قهرمان شدند، محمد رضا  بيدختى 
نايب قهرمان شدند، عليرضا و سجاد جعفرى رتبه سوم 
را كسب كردند و در رده سنى 13 تا 15 سال محمد رضا 
و بهزاد عباسى بر سكوى نخست ايستادند، سيد على 
و سيد محمد خراشادى زاده رتبه دوم را كسب كردند، 
محمد رضا و مهدى مردادى در جايگاه سوم قرار گرفتند.
وى گفت: در رده سنى 16 تا 18 سال محمد مهدى و 
عرفان چاجى رتبه نخست را بدست آوردند، محمد حسن 
و على بيدختى نايب قهرمان شدند، محمد و رضا بيدختى 
سوم شدند و در رده سنى باالى 18 سال حسن و مسلم 
مهرپويا قهرمان شدند، محمد رضا و مجيد مرادى نايب 
قهرمانى را از آن خود كردند، غالمرضا و احسان گرگين 
رتبه سوم را بدست آوردند.حنفى از برگزارى مسابقات 
قهرمانى و انتخابى تيم دوچرخه سوارى خراسان جنوبى 
در روز جمعه 20 ارديبهشت ماه جارى خبر داد و گفت: 
اين مسابقات در دو رده سنى اميد و بزرگساالن برگزار 
برتر  نفر  دو  و  اميد  رقابت هاى  قهرمان  و  مى شود 
بزرگساالن به نمايندگى از استان به مسابقات قهرمانى 

كشورى 21 تا 23 تهران اعزام مى شوند.



تسنيم- در مراسمى جشن بزرگ استاد به مناسبت بزرگداشت مقام معلم و گراميداشت شهيد مرتضى مطهرى 
در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با حضور پدر علم سم شناسى ايران برگزار و از اساتيد برتر اين دانشگاه از نظر 

دانشجويان برتر انتخاب شده اند، تجليل شد.

انتصابات جديد در شركت مخابرات استاناساتيد دانشگاه علوم پزشكى بيرجند تجليل شدند

جلسه شوراى مديران مخابرات استان با حضور مدير 
و  مديران  معاونين،  مديره،  هيئت  اعضاى  عامل، 
شد.  برگزار  ويدئوكنفرانس  سالن  در  ادارات  رؤساى 
مخابرات  شركت  مديرعامل  و  مديره  هيئت  رئيس 
استان در اين مراسم، ضمن تأكيد بر رعايت اخالق 
مدارى در تمامى امور و تقدم آن بر تخصص و كار از 
عملكرد سال گذشته همكاران قدردانى كرد. عيدى 
زاده با بيان اينكه تغييرات باعث پويايى و تعامل بيشتر 
حوزه ها مى شود، افزود: با اين تغييرات مى توانيم از 
تجربيات همكاران در تمامى حوزه ها استفاده كنيم.  
شايان ذكر است: سيد محمد للهى به سمت مديردفتر 
نفره،  سه  هيئت  و  مديره  هيئت  دبير  و  عامل  مدير 
اداره نظارت و  محمدرضا نوفرستى به سمت رئيس 
آزمايش و تحويل، اسماعيل ميرى به سمت رئيس 
اداره فناورى اطالعات، حميد ابراهيم آبادى به سمت 
رئيس  پويان صدر  و حسن  ادارى  امور  اداره  رئيس 
اداره حراست با حفظ سمت به عنوان سرپرست  اداره 

مخابرات شهرستان بيرجند منصوب شدند.

اجراى 111 پروژه محروميت زدايى در استان

فارس- مسئول بسيج سازندگى استان گفت: در سال 
شامل  استان  در  محروميت زدايى  پروژه  گذشته111 
73 پروژه تملك و دارايى و 38 پروژه قرب كوثر اجرا 
شده است. زهرايى افزود: در سال گذشته 64 گروه 
به  نفر   43 و  يك هزار  با حضور  دانشجويى  جهادى 
مناطق محروم استان براى خدمترسانى اعزام شدند.

استان نقطه هدف گروه هاى  اين  اينكه  بيان  با  وى 
سال  در  گفت:  است،  گرفته  قرار  ميهمان  جهادى 
گذشته 19 گروه جهادى ميهمان با حضور 651 نفر 
اين  مردم  به  براى كمك  استان  مناطق محروم  در 
مناطق اعزام شدند. به گفته وى در سال گذشته 73 
پروژه تملك و دارايى با اعتبار مصوب بيش از 2 هزار 
و 500 ميليون تومان توسط بسيج سازندگى استان 
اجرا شده، همچنين در اين مدت 38 پروژه با اعتبار 
مصوب 600 ميليون تومان توسط قرارگاه قرب كوثر 

در استان اجرا شده است.

لزوم تشكيل بانك اطالعاتى بازخوردهاى 
طبيعى در خراسان جنوبى

بر  جنوبى  خراسان  نور  پيام  دانشگاه  رئيس  ايسنا- 
لزوم تشكيل بانك اطالعاتى بازخوردهاى طبيعى در 
خراسان جنوبى تأكيد كرد. ثقفى در نخستين همايش 
سازه، زلزله و مديريت ساخت در بيرجند با بيان اينكه 
بالياى طبيعى در سرتاسر جهان اتفاق مى افتد، گفت: 
اثرات اينگونه مخاطرات در كشورهاى در حال توسعه، 
بيشتر است. وى گفت: مديريت انعطاف پذيرى شهرى 
بر كاهش گستره خسارات، افزايش سرعت بازيابى و 
سازگارى با تهديدات غير منتظره و حفاظت در مقابل 
دبير  سليم  است.  متمركز  شده،  شناسايى  تهديدات 
علمى اين همايش نيز گفت: رشته عمران از سال 88 
در دانشگاه پيام نور فعال شده كه در حال حاضر 140 
دانشجو مشغول به تحصيل هستند. وى با بيان اينكه 
و  اقتصادى  فضاى  استحكام  در  عمران  مهندسين 
سياسى نقش برجسته اى دارند، گفت: دانش مهندسى 

عمران نياز به دانش غير بومى ندارد.

برگزارى دوره آموزشى مراكز خريد گندم

آموزش  و  گندم  خريد  امر  متوليان  بازآموزى  دوره 
مباشرين مراكز خريد گندم در خراسان جنوبى برگزار 
خراسان  بازرگانى  خدمات  و  غله  شركت  مدير  شد. 
را،  توجيهى  دوره  اين  برگزارى  از  هدف  جنوبى 
و  افزار  نرم  با  مباشرين  بيشتر  آشنايى  و  بازآموزى 
سيستم ثبت اطالعات رايانه اى و همچنين آشنايى 
با مشخصات كيفى گندم قابل خريدارى عنوان كرد و 
افزود: اين دوره آموزشى با اولويت بهبود شرايط خريد 
گندم و اقدامات الزم به منظور جلب رضايت هرچه 
و  مباشر  خريد  مركز  با حضور 25  بيشتر كشاورزان 
محمدى  شد.  برگزار  دولتى   بخش  خريد  مركز   6
 قيمت پايه هركيلوگرم گندم  را 1155 تومان اعالم و
فزود: پيش بينى مى شود ميزان خريد گندم نسبت به  
سال هاى گذشته رشد بيشترى خواهد داشت. وى از 
مسئولين مراكز خريد درخواست كرد حتمًا اطالعات 
و  داده  بانك  تحويل  روز  همان  را  كشاورزان  خريد 
پس از حصول اطمينان از ثبت اطالعات توسط كابر 

بانك عامل، رسيد مربوطه را اخذ كنند. 
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كاظمى فرد- همزمان با 15 ارديبهشت ماه جارى در راستاى 
تجليل و قدردانى از فعاالن عرصه تئاتر و با هدف ايجاد 
ارتباط و وفاق ميان هنرمندان اين عرصه مراسم ارديبهشت 
تئاتر ايران با حضور جمع كثيرى از هنرمندان در خراسان 

جنوبى برگزار شد. 
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در اين مراسم كه 
در آمفى تئاتر گلبانگ برگزار شد ضمن تبريك ارديبهشت 
تئاتر گفت: با تغييراتى كه در مديريت حوزه تئاتر استان شكل 
گرفته است، شاهد تحوالت مثبت زيادى در اين حوزه هستيم 
كه اميدوارم تداوم يابد. محبى تصريح كرد: اگر مى خواهيم 
مشاركت،  اهل  مردم  و  كند  پيدا  ارتقا  كشور  در  فرهنگ 
نقدپذير، اهل گفتگو، خردگرا و دانش مدار باشند بايد زمينه 
توسعه تئاتر را فراهم كنيم. وى با بيان اينكه تئاتر فرصتى 
براى اوقات فراغت نيست، گفت: حوزه نمايش استان دچار 
 مشكالت زيادى است كه تنها خانواده تئاتر استان مى توانند
با همكارى و تشريك مساعى بر اين مشكالت فايق آيند. 
محبى ابراز اميدوارى كرد: با تالش هنرمندان اين عرصه 
و  ملى  اى،  منطقه  هاى  عرصه  در  را  ايران  تئاتر   بتوانيم 

بين المللى شكوفا كنيم.

رئيس انجمن هنرهاى نمايشى استان نيز در اين مراسم 
گفت: تئاتر به واسطه نفس گرم مردم تا كنون زنده بوده 
و خواهد بود و در اين شهر مانند ديگر نقاط كشور شور و 
شوق زيادى بين عالقه مندان به تئاتر مشاهده كردم و در 
طول سال بايد حمايت ها از فعاالن اين حوزه تداوم داشته 

باشد يا با همفكرى، مخاطب جذب تئاتر شود، پس خوب 
است مسئوالن خراسان جنوبى براى ايجاد زيرساخت ها، 

تخصيص اعتبار را در اولويت كار قرار دهند. 
عباس زاده باعالم  برگزارى نهمين جشنواره تئاتر استان 
در شهرستان قاين گفت: بايد الفباى تئاتر را در كارگاه هاى 
آموزشى و از البه الى كتاب هاى تئاتر فرا گيريم و برنامه 
ريزى شده است كه امسال كارگاه هاى تحليلى نمايشنامه، 

نمايش نامه نويسى و ... با دعوت از استادان كشور برگزار 
شود. وى از منطقه اى شدن انجمن هاى نمايش كشور 

خبرداد و افزود: استان هاى كشور بر حسب مشتركات و 
مؤلفه هاى فرهنگى و جغرافيايى به 8 منطقه تقسيم شده 
با استان هاى خراسان رضوى  كه استان خراسان جنوبى 
و شمالى در منطقه 6 تعريف شده اند و دبيرخانه منطقه در 
خراسان رضوى خواهد بود. وى گفت: انجمن تئاتر بيرجند در 
سال 64 توسط مرحوم محمد حسين عبدالهى، مرحوم جليل 
رفيعى، على عرب و محمد على راستگار تشكيل شد. به گفته 
وى بخشى از درآمدهاى انجمن از محل فروش بليت تأمين 
مى شود، اما بيشتر اعتبارات انجمن توسط اداره كل فرهنگ 

و ارشاد اسالمى استان تأمين مى شود.
على شريفى استاد تئاتر استان نيز در اين مراسم با بيان اينكه 
نيروى انسانى مستعد در خراسان جنوبى وجود دارد گفت: 
همه بايد با همدلى و همزبانى براى پيشرفت تئاتر تالش  
كنيم. وى در ادامه خواستار توجه بيش از پيش مسئولين 
به حوزه هنرى هاى نمايشى شد و افزود: يكى از مشكالت 
استان نبود زير ساخت هاى الزم است كه هرچه سريعتر بايد 
اين مكشالت برطرف شود. گفتنى است درپايان اين مراسم  
از استاد على شريفى به طور ويژه و از 10 دستگاه دولتى و 

16 فعال عرصه تئاتر خراسان جنوبى تجليل شد.

تجليل از فعاالن نمايش در ارديبهشت تئاتر 

119 نفر معتكف سرپرستى ايتام كميته امداد 
خراسان جنوبى را برعهده گرفتند

مردمي  هاي  مشاركت  توسعه  معاون  تنها-  برناى 
به  اشاره  با  جنوبي  خراسان  (ره)  امام  امداد  كميته 
جذب 119 نفر حامى در ايام اعتكاف گفت: خيران 
و نيكوكاران معتكف در مساجد توانستند حمايت از 
نيازمند استان  129 نفر فرزند يتيم و خانواده هاى 

معتكفان در  از عمل خداپسندانه  قدردانى  متقبل شوند. حسيني ضمن  را 
حمايت از نيازمندان اظهار كرد: در مراسم معنوى اعتكاف تعداد 110نفر در 
طرح اكرام ايتام و9 نفر ديگر در ساير طرح هاى اين نهاد حمايت معنوى و 
مادى خود را از اين افراد برعهده گرفتند. وى با اشاره به برپايى50 پايگاه 
 جذب حامى درايام اعتكاف تصريح كرد: اين پايگاه ها در مساجد، حسينه ها

محل برگزارى مراسم اعتكاف ايجاد و معتكفان ضمن حضور و آشنايى با 
طرح هاى اين نهاد شامل اكرام ايتام، محسنين، كوثر ، شفا و... اقدام به 

ثبت نام در آن طرح ها كردند.  
حسينى به رشد 47 درصدى كمك ها در اين پايگاه ها نسبت به سال قبل 
نيازمند  ايتام و خانواده هاى  از  برحمايت  اظهار كرد: عالوه  و  اشاره كرد 
معتكفان نيكوكار بالغ بر 537 ميليون ريال كمك نقدى و غيرنقدى اهدا 
 كردند. به گفته وى همچنين 277 نفر از هم استانى هاى خير در اين پايگاه ها
به عنوان نيروى امداد يار (نيروى افتخارى) ثبت نام و آمادگى خود را با 

كميته امداد اعالم  داشتند.

شبكه فيبر نورى و مركز مشاوره پرديس 
شهيد باهنر خراسان جنوبى افتتاح شد

صبح ديروز با حضور مسئول فناورى سازمان مركزى دانشگاه فرهنگيان، 
شبكه فيبر نورى پرديس شهيد باهنر خراسان جنوبى افتتاح شد.

با  مراسم  اين  در  فرهنگيان،  دانشگاه  مركزى  سازمان  فناورى  مسئول 
اشاره به ضرورت اتصال به شبكه اينترنت جهانى در عصر فوران اطالعات 
گرفت.  ناديده  را  اينترنت  به  نياز  ضرورت  نمى توان  ديگر  كرد:  تصريح 
ضرورتى كه با توجه به نياز دانشجويان به منابع اطالعات، وجوب آن در 
دانشگاه ها دوچندان مى شود. فاطمى افزود: بسيارى از دانشگاه هاى بزرگ 
كشور به اين سمت پيش رفته و اكنون به شبكه فيبر نورى متصل هستند 

و دانشگاه هاى ديگر هم بايد به اين سمت پيش بروند.
شايان ذكر است اين پرديس سومين پرديس در سطح كشور است كه به اين 
شبكه متصل مى شود. به منظور افتتاح اين پروژه بالغ بر 67 ميليون تومان هزينه 
شده است. همچنين مركز مشاوره پرديس كه در ماه هاى اخير بازسازى شده 
است نيز در اين مراسم افتتاح شد. براى منشور بازسازى، تجهيز و راه اندازى اين 

مركز نيز بالغ بر حدود 10 ميليون تومان اعتبارات صرف شده است.
با حضور  آموزشى  كارگاه  نيز جلسه  نشان مى شود شب چهارشنبه  خاطر 
دانشجويان  در جمع  فرهنگيان  دانشگاه  مركزى  سازمان  فناورى  مسئول 
پرديس شهيد باهنر خراسان جنوبى برگزار شد. در پايان اين مراسم نيز از 
رتبه هاى برتر جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگيان استان با اهداى 

لوح تجليل به عمل آمد.

خريد تضمينى جو در خراسان جنوبى آغاز شد

كاظمى فرد- رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان 
بر  مبنى  هواشناسى  بينى  پيش  به  توجه  با  گفت: 
بارش باران در روزهاى آينده شركت پشتبانى امور 
دام آمادگى خود را براى خريد تضمينى جوى استان 
از ديروز چهارشنبه در سراسر استان آغاز كرده است.

ولى پور مطلق در جلسه خريد محصول جو در بيرجند با بيان اينكه  شركت 
پشتيبانى امور دام اعالم كرده قيمت خريد تضمينى جو هر كيلو 9 هزار و 200 
ريال است، افزود: البته تشكل هاى كشاورزى و شركت هاى تعاونى روستايى 
استان نيز چنانچه راغب باشند مى توانند به همين قيمت و يا بيشتر خريدارى 
كنند. به گفته وى قيمت پايين تر از نرخ اعالم شده توسط شركت پشتيبانى 
كرد:  تصريح  مطلق  پور  ولى  است.  كشاورزان  حق  به  اجحاف  دام،  امور 
 سازمان جهاد كشاورزى استان مشكل نقدينگى تشكل ها را تأمين مى كند. 
وى سطح زير كشت جو استان در سال جارى را 23 هزار و 811 هكتار عنوان 
كرد و گفت: ميزان توليد 57 هزار و 216 تن مى باشد كه پيش بينى مى شود 

در روند خريد تضمينى، 22 هزار و 395 تن جو خريدارى شود. 
مدير پشتيبانى امور دام سازمان جهاد كشاورزى استان نيز گفت: در استان سه 
انبار بزرگ براى نگهدارى جوى وجود دارد كه جوى كشاورزان را در آن دپو 
خواهيم كرد. عصاريان افزود: اين انبارها شامل سجاد سرايان، انبار ستاره كيان 

شرق و انبار دان و علوفه شرق هر دو در بيرجند مى باشند.

در جشن يادمان پدران آسمانى عنوان شد:

خانواده شهدا صاحبان اصلى انقالب
كاظمى فرد- با حضور خانواده هاى معظم شهدا، و جمعى از مسئولين استان 
خراسان جنوبى، و با همت ستاد پدران آسمانى(فرزندان معظم شهدا) در استان، 
مراسم جشن پدران آسمانى در محل سالن غدير شهرستان بيرجند برگزار شد. 
مسئول ستاد پدران آسمانى خراسان جنوبى در اين مراسم گفت: شهداى ما چه 
از بعد حيات و چه قبل از حيات خود، قدرت معنوى را براى اين نظام ساختند، 
اين قدرت معنوى منشأ انقالب اسالمى بود و اين قدرت معنوى، قدرت مادى 
را تحت تصرف خود قرار داد. محمدعلى يعقوبى اظهار كرد: هر آنچه داريم از 
بركت خون شهدا است و اميدوارم همه بتوانيم پاسدار خوبى از نتايج و ماحصل 
خون شهيدان باشيم. وى افزود: بيدارى اسالمى به وجود آمده در كشورهاى 

مختلف، با الهام از انقالب اسالمى و شهداى اين انقالب ايجاد شد. 

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى نيز در اين مراسم اظهار كرد: واژه 
حاكم و حاكميت را در ادبيات اسالمى، اعتقادات دينى و در طول تاريخ شنيده ايم و 
شهداى عزيز در ارتباط با حاكميت جان خودشان را تقديم كردند. سردار يعقوب على 
نظرى با بيان  اينكه هركس در هر موقعيت و لباسى اگر به نحوى حرف زد كه 
تجلى اسالم را در نظام اسالمى تضعيف كرد، با مسير شهدا فاصله دارد، افزود: 
اگر ابزارى داريم بايد محتواى آن قدرت اسالم باشد و ابزارى كه در آن اعتقاد و 
دين تجلى پيدا نكند، ابزار شيطانى مى شود و براى جامعه معظلى است. به گفته 
وى خانواده شهدا صاحبان اصلى اين انقالب هستند چون هزينه كرده اند و عزيز 
از دست داده اند بنابراين بايد هوشيار باشند و بسيار دقت و مراقبت كنند و در حفظ 

و نشر فرهنگ ايثار و شهادت، حداكثر سعى خود را  به كار برند .. 

شايان ذكر است كه در ادامه از همسران شهداى حاضر در جلسه و مديران 
سازمان ها و اداراتى كه تعامل در برپايى اين جشن داشتند، با اهداى تنديس 
پدران آسمانى و هديه اى به رسم يادبود، تقدير و تجليل شد. قرائت دكلمه 
توسط فرزند شهيد تقيزاده، پخش كليپ، اجراى گروه موسيقى سنتى و مولودى 

خوانى و ضيافت شام، از ديگر برنامه هاى اين مراسم باشكوه بود. 

طرح چله نشينى با شهدا 
در هالل احمر فردوس برگزار مى شود

شهرستان  احمر  هالل  جمعيت  رئيس  تسنيم- 
به  شهدا  با  نشينى  چله  طرح  اجراى  از  فردوس 
در  سرخ  صليب  جهانى  روز  رسيدن  فرا  مناسبت 
شهرستان فردوس خبر داد. الژوردى اظهار كرد: اين 
طرح با همكارى بانوان داوطلب اين شعبه به مدت 
پياده روى  با  ماه  ارديبهشت  پنج شنبه 17  از  روز   40
از  به طول مى انجامد. وى  فردوس  مزار شهداى  تا 
برنامه ريزى براى حدود 120 نفر از داوطلبان خبر داد 
و گفت: داوطلبان همه روزه از ساعت 6 صبح تا قبل 
از ساعت ادارى با اداى احترام و سالم و اهداى شاخه 

گل ميزبان شهدا مى شوند.

جمع آورى بيش از 250 ويال 
داروى تاريخ گذشته در زيركوه

بر  نظارت  در  دامپزشكى  ذاتى  وظيفه  راستاى   در 
از  بازرسى  توزيع و فروش داروهاى دامى در  توليد، 
از  بيش  زيركوه  شهرستان  در  دامپزشكى  داروخانه 
250 ويال داروى دامى كه تاريخ مصرف آنها منقضى 
دامپزشكى  رئيس شبكه  آورى  شد.  بود جمع  شده 
و  دارو  واحد  كارشناسان  بازديد  طى  گفت:  زيركوه 
مقدار  اين  شهرستان  داروخانه  از  شبكه  اين  درمان 

دارو جمع آورى و معدوم شد. 

نشست صميمى شهردار  بيرجند و پرسنل 
سازمان پارك ها به مناسبت هفته كارگر

نشست  گارگر  و  كار  هفته  گراميداشت  مناسبت  به 
صميمانه شهردار بيرجند با پرسنل سازمان پارك ها 
بيرجند  شهردار  شد.  برگزار  توحيد  پارك  مكان  در 
ضمن قدردانى از زحمات كارگران بخش فضاى سبز 
در نگهدارى و زيباسازى فضاى سبز شهرى، تالش 
در  گذشته،  سنوات  در  ها  پارك  سازمان  كارگران 
حفظ  فضاى سبز شهر را قابل تحسين توصيف كرد. 
مديح يادآور شد: تالش و كوشش اين نيروهاست كه 

برنامه ها و اهداف شهردارى را پيش مى برد.

كشف و شناسايى207 فنجان آب
 و اراضى در روستاى تخويج درميان 

از  درميان  و  بيرجند  شهرستان  اوقاف  اداره  رئيس 
در  اراضى  و  آب  فنجان   207 كشف  و  شناسايى 
االسالم  حجت  داد.  خبر  درميان  تخويج  روستاى 
تا  به 80  اين موقوفات  اينكه قدمت  بيان  با  خدايى 
100 سال پيش بر مى گردد، عنوان كرد: ارزش ريالى 

موقوفات كشف شده 220ميليون تومان است.

چهاردهمين همايش ايمنى برق
 در خراسان جنوبى برگزار شد

تسنيم- سرپرست شركت برق استان در چهاردهمين 
اظهار  جنوبى  خراسان  برق  ايمنى  ساالنه  همايش 
كرد: امروز زندگى بدون برق ثابت شده غير ممكن 
است و شادمان هستيم كه در صنفى خدمت مى كنيم 
گذشته  سال  افزود:  وى  است.  مردم  نياز  مورد  كه 
حوادث ناشى از كار هزار و 891 مورد بوده است كه 
نسبت به سال 92 حدود 5 درصد كاهش يافته و از 
اين تعداد حوادث ناشى از كار 45,6 درصد آن حوادث 
جسم  برخورد  درصد   21 بلندى،  از  سقوط  از  ناشى 
سخت و 15 درصد حوادث ناشى از برق گرفتگى با 
كمترين درصد بوده است. وى افزود: در سال گذشته 
تعداد كسانى كه بر اثر برق گرفتگى جان خود را از 
دست دادند 286 نفر بوده است كه به صورت كلى 
هر روز كارى يك نفر جان خود را در كشور بر اثر 
برق گرفتگى از دست داده است. منصوريان با اشاره 
به برنامه هاى شركت توزيع برق خراسان جنوبى در 
برگزارى  با  نزديك  آينده  در  امسال  سال 94 گفت: 
 80 استخدام  با  كه  داريم  نيرو  كارگيرى  به  آزمون 
انسانى در سطح  نيروى  نيروى جديد مشكالت  نفر 
استان برطرف مى شود. در پايان اين همايش از 23 
افراد برگزيده در سال  ايمنى و  از پرسنل نمونه  نفر 
93 كه در چهاردهمين همايش ساالنه ايمنى حضور 

داشتند، قدردانى شد.

براى  در مجلس گفت:  و خوسف  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده 
پيگيرى رديف بودجه به منظور اختصاص اعتبار براى بيمارستان 

32 تختخوابى خوسف بايد مسئوالن استانى فعال تر عمل كنند.
به گزارش فارس، حجت االسالم عبادى به همراه فرماندار خوسف 
و جمعى از معاونان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند ضمن بازديد از 
بخش هاى مختلف مركز بهداشت و درمان اين شهرستان در جريان 

مشكالت و درخواست هاى بيماران و كادر پزشكى قرار گرفتند. 

عبادى اظهار كرد: عمليات احداث اين بيمارستان به همت مسئوالن 
اين  مهم  اولويت هاى  جزو  و  گرفته  استانى صورت  و  شهرستانى 
شهرستان است. وى ضمن گاليه از سخنان مطرح شده در مورد 
عدم توجيه بيمارستان 32 تختخوابى خوسف گفت: اين پروژه از زمره 
طرح هاى مصوب سفر هيئت دولت نهم به خراسان جنوبى بوده و بايد 
اجرا شود. وى تصريح كرد: در سال گذشته از محل اعتبارات ماده 180 
كه با نظر نمايندگان مجلس توزيع مى شود، يك ميليارد تومان اعتبار 

در نظر گرفته شده است. عبادى به پيگيرى رديف بودجه به منظور 
اختصاص اعتبار براى بيمارستان 32 تختخوابى خوسف تاكيد كرد و 

افزود: مسئوالن استانى در اين زمينه فعال تر بايد عمل كنند.
فرماندار خوسف نيز در اين نشست ضمن ارائه گزارشى در زمينه 
فعاليت هاى مركز بهداشت و درمان اين شهرستان اظهار كرد: در 
حال حاضر اورژانس به صورت شبانه روزى در مركز بهداشت و 

درمان پيگيرى و فعال شده است.

مسئوالن براى اختصاص اعتبار به بيمارستان خوسف فعال تر عمل كنند

استراحت مطلقايران برگراستراحت مطلقاكران فيلم

14:3016:151820ساعات شروع سانس ها
تلفن: 05632222636

فيلم سينمايى ايران برگر را دو بار ببينيد * يك بار براى خنديدن  و  يك بار براى  انديشيدن
سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها ، دانشگاه ها و غيره

 فيلم ايران برگر را سانس اختصاصى در اختيار قرار دهد.

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

كالسه 93/2428 اجرايى شورا

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»
چون مقرر گرديده: يك دهم از يك دانگ پالك ثبتى 4157/143 اصلى واقع در ميدان امام نبش جمهورى اسالمى 

11 به مبلغ 1/802/666/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى محمدرضا مرغى به مبلغ 179/196/754 ريال متضامنا در حق 
بانك قوامين و مبلغ 2/500/000 ريال حق االجرا از طريق مزايده روز دوشنبه مورخ 94/3/11 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى 
احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك 
ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد 
لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع 

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

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

كالسه 92/3390 ش اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت اول»

نظر به اين كه 4 دانگ مشاع از 6 دانگ زمين واقع در روستاى معصوم آباد پالك ثبتى 1061 اصلى 224 فرعى (520 
مترمربع از قرار هر مترمربع 60/000 ريال) جمعا به مبلغ 31/200/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى سيد جعفر خوشحال 

به مبلغ 60/877/083 در حق آقاى احمد ناصرى و مبلغ 1/120/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 
94/3/7 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى 

ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده 
مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد 
اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا 
واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند 

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»
چون در پرونده 1830/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى سيد حسن جعفرى و آقاى محمود كمال و شركت توانگران خراسان 

جنوبى به پرداخت مبلغ 336/193/268 ريال بابت اصل خواسته و غيره در حق محكوم له آقاى مهدى امامى و پرداخت مبلغ 15/000/000 
ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اين كه از ناحيه محكوم عليه رديف سوم پالك ثبتى به شماره 124 فرعى از 1832 اصلى 
بخش 2 بيرجند معرفى و توقيف گرديده كه پالك فوق واقع در شمال حاجى آباد بعد از كوچه واليت 15 داراى مساحت 18117/03 مترمربع 
كه شماال مرزيست به طول 298/53 متر به پالك 123 فرعى  و شرقا به طول 65/13 و 24/91 و 7/34 متر به زمين آقاى محمد حاجى 
آبادى و جنوبا به طول 215/62 متر مرزيست به پالك 125 و غربا به طول 74/6 مرزيست به راه خاكى كه حسب نظريه كارشناس با توجه 
به موقعيت ملك و نزديكى آن به روستاى حاجى آباد هر مترمربع با كاربرى زراعى 300/000 ريال كه كل مساحت 18117/03 مترمربع 
به مبلغ 5/435/190/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/3/6 از ساعت  9 الى 10 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 
نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت  از برنده مزايده دريافت و  المجلس  خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى 
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

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى 
از سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

كـارواش  محمـد
با مساحت 700 مترمربع

كارواش«سوارى»  فقط 5000 تومان
ماشين سنگين هم پذيرفته مى شود

نبش موسى بن جعفر(ع) 5
09157405446
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پيامبر اكرم (ص) : خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد
 و بدانيد كه خداوند دعا را از قلب غافل بي خبر نمي پذيرد.

منبع: بحاراالنوار(ط-بيروت) ج 90

12 : 30
19 : 40
23 : 44
4 : 08
5 : 41

ادامه مذاكرات هسته اي از 22 ارديبهشت 

كرد:  اعالم  خود  بيانيه  ترين  تازه  در  اروپا  اتحاديه 
 22) مه  ماه  دوازدهم  از  ايران  با   5+1 گفتگوهاي 
ارديبهشت) در وين از سر گرفته مي شود. هلگا اشميد 
مدير سياسي اتحاديه اروپا و عباس عراقچي و مجيد 
تخت روانچي، معاونان وزير خارجه ايران كار خود را 
سر  از  وين  در  ارديبهشت)   22  ) مه  ماه  دوازدهم   از 
مي گيرند. در پانزدهم ماه مه نيز مديران سياسي گروه 

1+5 به اين جمع اضافه مي شوند.

پيام آيت ا... مكارم براى مفتيان وهابى 

آيت ا... مكارم شيرازى گفت: عمر دوران وهابيت تمام 
آثار آن فرقه هايى  آثار آن نمايان است و  شده است، 
مانند داعش بوده و ثمره شوم آن همان شجره خبيثه 
است. اين مرجع تقليد خطاب به مفتيان وهابى تصريح 
تكفير  بر ضد  و  ديروز يك حرف مى زديد  كرد: شما 
سخن مى رانديد امروز چه مى گوييد؛ سخن ما اين است 

كه عمر دوران وهابيت تكفيرى به سر آمده است.

توضيح وزارت علوم 
در مورد اختالس 32 ميلياردى 

ميلياردى  اختالس 32  به  اشاره  با  علوم  وزير  معاون 
رفاه  صندوق  گفت:  دهم  دولت  در  رفاه  صندوق 
توضيحات الزم در اين مورد را ارائه مى دهد. صديقى 
دوره  در  رفاه  صندوق  سرمايه گذارى  بحث  در  گفت: 
گذشته كنترل الزم صورت نگرفته و برخى از قراردادها 
واقعى نبوده است. يعنى على رغم اينكه ضمانت بانكى 
و  بوده اند  از شركت ها صورى  برخى  اما  گرفته شده، 
اكنون اين شركت ها ديگر حضور واقعى ندارند بنابراين 
ستاد  است.  شده  مواجه  مشكل  با  سرمايه  بازگشت 
مبارزه با مفاسد اقتصادى نيز موضوع را دنبال مى كند و 

كار از طريق مراجع قضايى در حال پيگيرى است. 

قرار مجرميت براى عامالن حمله به مطهرى 

تشريح  با  مطهرى  على  مدافع  وكيل  همدانى  ترك 
شيراز  دادستانى  در  موكلش  پرونده  وضعيت  آخرين 
پرونده  بازپرس  با  اخيراً  بر اساس صحبتى كه  گفت: 

داشتم، قرار مجرميت متهمان به زودى صادر مى شود.

نادران: برخى متهمان «كرسنت» و 
«استات اويل» در دولت منصوب شده اند  

الياس نادران نماينده مردم تهران، با يادآورى محكوم شدن 
ايران در داورى الهه اظهار كرد: مسئله اساسى درباره 
كرسنت اين است كه آنهايى كه اين فساد را انجام داده 
و در تخلف دخيل بوده اند نه تنها محاكمه نشدند بلكه از 
سوى وزير به سمت هايى نيز منصوب شدند.وى افراد موثر 
در پرونده هاى كرسنت، استات اويل و چند پرونده ديگر را 
مشترك ذكر كرد و خاطرنشان كرد: اين افراد اكنون در 

دولت و غيردولت سمت داشته و مشغول به كارند.

مردم آمريكا مايل به توافق با ايران هستند 

بنابر نظرسنجى مشترك انجام شده توسط وال استريت 
ژورنال و شبكه خبرى «ان .بى.سى»مردم آمريكا موافق 
تالش هاى صورت گرفته كشورهاى 1+5 براى توافق 
با ايران هستند. پيش تر نيز در چندين نظرسنجى انجام 
شده توسط روزنامه ها و خبرگزارى هاى آمريكايى  اكثر 

مردم آمريكا با توافق هسته اى موافق بودند.

هشدار داعش به آمريكا

گروه تروريستى داعش هشدار داد كه 71 نيروى داعشى 
در سراسر آمريكا آماده هستند تا به هر هدفى در خاك اين 
كشور حمله كنند.به گزارش تسنيم به نقل از اسپاتنيك، 
داعش با انتشار مطلبى آنالين اعالم كرد كه 71 نيروى 

داعش در سراسر اياالت آمريكا آماده مبارزه هستند.

باراك اوباما به دنبال استقرار سپر موشكى 
در خليج فارس عليه ايران

منابع آمريكايى مى گويند رئيس جمهور آمريكا قصد دارد 
هفته آينده در نشست شوراى همكارى خليج فارس تمام 
تالش خود را به كار گيرد تا به همپيمانان عرب خود در 
منطقه خليج فارس كمك كند يك سپر دفاع موشكى 
در منطقه عليه ايران ايجاد كنند. آمريكا مدعى است كه 
اين دفاع موشكى را به منظور دفاع در مقابل تهديدات 
موشكى ايران به وجود مى آورد تا در حاليكه مذاكرات 
هسته اى پيش مى رود، نگرانى هاى كشورهاى عربى 

خليج فارس را كاهش دهد.

نصرا... : در سوريه به جاهايى مى رويم 
كه تا االن نرفته ايم 

سيد حسن نصرا... خطاب به مردم سوريه گفت: ما با 
شما هستيم و در كنار شما مى مانيم و به مناطقى كه در 
آن نبوديم هم خواهيم رفت و در همين روزهاى اخير 
به جاهايى رفتيم كه در گذشته به آنجا نرفته بوديم. ما 
به مسئوليت خود در سوريه عمل خواهيم كرد، هرچند 

كه اين مسئوليت براى ما گران تمام شود.

ُمبلغ عربستانى خواستار تحريم كاالهاى 
ايران شد 

ايرانى  كاالهاى  آلودگى  درباره  شايعات  موج  ادامه  با 
در شبكه هاى اجتماعى و رسانه هاى عربى، يك مبلغ 
كاالهاى  خواسته  اين كشور  از شهروندان  عربستانى 
ايرانى را تحريم كنند.«عائض القرنى» مبلغ عربستانى 
ايرانى  كاالهاى  تحريم   به  را  كشور  اين  شهروندان 
تشويق كرد و گفت كسانى كه كاالهاى ايرانى خريد 

كنند از يك كشور متجاوز حمايت كرده اند.

واكنش كاخ سفيد
 به پيوستن آمريكايى ها به داعش 

 «جاش ارنست» سخنگوى كاخ سفيد به حمله دو نفر به 
نمايشگاه تصاوير كارتونى پيامبر اسالم اشاره كرد و گفت 
هنوز براى ايجاد ارتباط ميان اين حادثه و داعش، زود است 
ولى در عين حال تصديق كرد كه تعدادى از آمريكايى ها در 
راه سفر به خاورميانه و پيوستن به داعش دستگير شده اند.

حضرت آيت ا... خامنه اى در ديدار وزير 
جمع  و  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  و 
ضمن  كشور  سراسر  معلمان  از  زيادى 
تبيين جايگاه بى بديل آموزش و پرورش 
و همچنين نقش بسيار مهم و تأثيرگذار 
معلم در تربيت نسلى با ايمان، دانا، روشن 
و  نشاط  پر  نفس،  به  اعتماد  داراى  بين، 
وااليى  اهداف  چنين  تحقق  اميدوار، 
سند  كامل  و  منسجم  اجراى  گرو  در  را 
تحول بنيادين آموزش و پرورش دانستند. 
ايشان تأكيد كردند: مسئوالن دولت بويژه 
مسئوالن اقتصادى بايد نسبت به آموزش 
و پرورش و مسايل معيشتى معلمان نگاه 
ويژه و فراتر از دستگاه هاى ديگر داشته 
اين  در  هزينه  هرگونه  بدانند  و  باشند 
و  آينده  براى  گذارى  سرمايه  مجموعه، 

ايجاد ارزش افزوده است.

مذاكره كنندگان همواره بايد 
خطوط قرمز مد نظرشان باشد

ديگرى  بخش  در  انقالب  معظم  رهبر 
تهديدهاى  به  اشاره  با  خود  سخنان  از 
همزمان  آمريكا  رسمى  مقامات  اخير 
تأكيد  اى  هسته  مذاكرات  برگزارى  با 
شبِح  زير  مذاكره  موافق  من  كردند: 
تهديد نيستم، مسئوالن سياست خارجى 

و  قرمز  خطوط  بايد  كنندگان  مذاكره  و 
با  همزمان  و  رعايت  دقت  به  را  اصلى 

ملت  و هيبت  از عظمت  مذاكرات  ادامه 
هيچ  بار  زير  و  كنند  دفاع  نيز  ايران 
نروند.  تهديدى  و  تحقير  زور،  تحميل، 
رهبر انقالب اسالمى خاطرنشان كردند: 
با  همزمان  كه  نيست  قبول  قابل  اين، 
مذاكرات، طرف مقابل دائمًا تهديد كند. 
نيازشان  ها  آمريكايى  افزودند:  ايشان 
كمتر  نباشد،  ما  از  بيشتر  اگر  مذاكره  به 
به  مذاكرات  كه  داريم  تمايل  ما  نيست. 
برداشته  ها  تحريم  و  برسد  سرانجام 
اگر  كه  نيست  معنا  بدان  اين  اما  شوند 

تحريم ها برداشته نشوند، ما نمى توانيم 
كشور را اداره كنيم.

تحريم هادر روز اول اجراى توافق 
لغو مى شود 

هسته اى  كننده  مذاكره  تيم  ارشد  عضو 
امضاى  از  پس  كرد:  تاكيد  كشورمان 
تمامى  لغو  مقابل  طرف  نهايى  توافقنامه 
تحريم ها را اعالم اما روزى كه اين توافقنامه 
برداشته  تحريم ها  تمام  دربيايد  اجرا  به 
خواهد شد.عراقچى با تاكيد بر اينكه تمام 
تحريم هاى مالى در روز اجرايى شدن توافق 
حاضر  حال  در  كرد:  ابراز  شد،   خواهد  لغو 

به دنبال اين هستيم كه قوانين مربوطه را 
مشخص و بر روى كاغذ بياوريم.

بازرسى غيرمتعارف را نمى پذيريم 

سخنگوى وزارت خارجه كشورمان گفت: 
است  مسلم  كه  آنچه  بازرسى  بحث  در 
استثنايى  تابع يك نظام غيرمتعارف و  ما 
نخواهيم شد. مرضيه افخم درباره خطوط 
در  اظهار كرد:  بازرسى ها  در  ايران  قرمز 
بحث بازرسى آنچه كه مسلم است ما تابع 
يك نظام غيرمتعارف و استثنايى نخواهيم 
شد و به عنوان يك كشور عضو NPT و 
اجراكننده پادمان دقيقا تابع آن هستيم كه 
از يك قاعده اى كه درباره همه كشورها 

حاكم است، پيروى كنيم.

غنى سازى حق ابدى ماست 

سخنگوى وزارت امور خارجه درباره اظهارات 
مقامات  ديگر  و  آمريكا  خارجه  امور  وزير 
در  بازرسى ها  شدند  مدعى  كه  كشور  اين 
فعاليت هاى  از  هسته اى  توافق  چارچوب 
خواهد  ابدى  و  هميشگى  ايران  هسته اى 
بود، گفت: آنچه كه در متن توافق جامع درج 
خواهد شد تعيين كننده است و اين اظهارات 

حتماً تبليغاتى است.

جشن پدران آسمانى در سالن غدير بيرجندعكس روز 

بايد عظمت و هيبت ملت ايران محفوظ بماند

رهبر معظم انقالب:  موافق مذاكره زير شبِح تهديد نيستم

با افرادى كه پرونده دارند بسيار محترمانه رفتار مى كنيم 

وزير اطالعات گفت: امروز برخورد دستگاه اطالعاتى با كسانى 
كه پرونده دارند بسيار محترمانه است، محترمانه صحبت هاى 
اين افراد را مى شنويم و راهنمايى مى كنيم تا در دام دشمن 
زمان(عج)  امام  گمنام  سربازان  افزود:  علوى  نشوند.   گرفتار 
با هوشيارى و اقتدار كامل تمام تحركات و توطئه هاى دشمنان 
اسالم از جمله گروهك هاى تكفيرى و ضد انقالب را رصد مى كنند. فضاى جامعه بايد به 

گونه اى باشد كه مردم حرف هاى خود را بزنند و از مسووالن پاسخ بشنوند.

كشور در اختالس و فساد اقتصادى گرفتار است 

يكى ازمراجع تقليد قم گفت: مديريت جهادى يك امر آرمانى است 
و در قله قرار دارد حال آنكه كشور در ابتدايى ترين چيزها مانند 
اختالس و فساد اقتصادى گرفتار است، مبارزه با مفاسد اقتصادى 
يك امر پيچيده علمى نيست بلكه اين از ضرورياتى است كه بايد 
در نظام اسالمى نهادينه شود تا كشور به سمت آن قله حركت كند.  
آيت ا... جوادى آملى افزود: مديريت جهادى تنها براى امور اقتصادى نيست بلكه اگر كسى 

در تدبير هم گرفتار وهم و خيال شد، بايد با مديريت جهادى آن را مهار كند.

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى
ويژه كاركنان دولت  و  فرهنگيان  محترم

 25 درصد نقد ، ما بقى طى سه فقره چك
بدون كارمزد

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16    تلفن: 32234286
09357787955 - سلطانى

ايــران پالسكــو
 بزرگ ترين مجموعه پالستيك 
در خراسان جنوبى افتتـاح شد
كامل ترين سرويس عروس و لوازم 

پالستيكى منزل  با 5 درصد تخفيف 

خيابان جمهورى 8 -  نرسيده به 
حكيم نزارى 12   32236076

جزيىكلى

ساخـت سوله و تيـر ورق  
 در اسرع وقت با بهترين كيفيت

 و نازل ترين قيمت    
آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       

09157234706

نجات آب كشاورزى
در گرو آگاهى 
و حضور همگانى

«گسترش فرهنگ صرفه جويى ضرورت امروز و فرداست »

اصالحيــه آگهى
پيرو درج آگهى مورخ 94/2/15 تهيه ، نصب و راه اندازى سامانه حفاظت الكترونيك پروژه هاى سد مخزنى 
 اسديه (رزه) شهرستان درميان و تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند بدينوسيله آگهى به شرح ذيل اصالح

 مى شود.
مهلت تحويل اسناد: از يكشنبه مورخ 1394/3/4 به دوشنبه 1394/3/4 اصالح مى شود 

تاريخ برگزارى جلسه بازگشايى پاكت هاى ارزيابى فنى: از يكشنبه مورخ 1394/3/4 به دوشنبه 1394/3/4 
اصالح مى شود.

روابط عمومى شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى
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امالك و مستغالت

فروش وياليى 200 مترى واقع در 
زاهدان يا معاوضه با ملك در بيرجند

09155496373

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش منزل سه نبش امامت 20 
يا معاوضه با منزل در مشهد

09389282099-09155622560
فروش منزل وياليى در بهترين 
موقعيت مدرس قابل سكونت يا 
ساخت و ساز 09151601792
فروش يك واحدآپارتمان شمال 
شهر100 متر مفيد فى 67 م 

+ نقد 20 وام  09159625824 

فروش منزل وياليى شيك اميرآباد 
نيمه اسكلت دو خوابه وانبارى 

 09351444398
فروش باغ 700 متر درخت كارى 
با36 ساعت آب چشمه اكبرآباد 

بهدان   09151630855 
 فروش منزل حاجى 

آبادمقداد13دوخوابه با تمام امكانات.
       فى60م، 09158671894 

فروش آپارتمان61 متر مفتح 
10 مترى 1400  و20  وام 

09195605878
فروش منزل قديمى خيابان 

    دانشگاه متراژ450متر فى توافقى 
 09158640121

فروش فورى آپارتمان 97مترى 
پيلوت دار با24قسط پرداخت شده 

 09158611759
فروش زمين مسكونى  واقع در كوه 
باقران داراى درخت سند فى 40م 

 09305100280
فروش منزل بلوار شعبانيه 

200مترزمين شمالى270 بنا  
فى كارشناسى  09155614099 

فروش خانه درروستاى رزگ 
مساحت22متر

09354804984

فروش آپارتمان نو ساز
تقاطع غفارى 12 و ارديبهشت

120م نقد+ 20م  09151605482 
فروش منزل  وياليى چهكند 

100متر  نوساز تكميل(كابينت 
   آبگرمكن) 53م09156667648 

فروش زمين  .50متر تجارى حاشيه 
ميدان سفير اميد به سمت نارنج 
بلوار20مترى  09158619838 

فروش زمين دستگرد 200مترى 
سند دار فى توافقى
 09156034119

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى از 
پروژه نگين معصوميه واريزى 21,2   

   فى كارشناسى 09195605878

فروش آپارتمان ، غفارى 
مجتمع اركيده 2،باكليه امكانات 

97مترفى140م  09153617584 

خريدار باغ و باغچه به مساحت  
2000تا5000مترمربع  در محدوده 

خوسف  09159615715 
فروش 2 قطعه زمين مزروعى. 

   معصوميه. حاشيه جاده. متراژ باال. 
 09116463595

فروش 150مترزمين بنيادمسكن 
واقع درشهرك صنعتى روستاى
 دهنو    09158643177 

فروش منزل سه طبقه واقع در
خيابان عدل به متراژزمين234متر

فى مترى2/400  09153626539 
خريدارزمين درخوسف

    يا اطراف آن به قيمت كارشناسى 
 09155625297

فروش باغ شمس آباد1400 متر 
با140 درخت ثمرده 6ساله  

     مقطوع  75 م 09153618933 
فروش 3200متر درمعصوميه 
باموقعيت عالى جهت كارگاه 
 ياتاالر   09376250669 

فروش يا معاوضه دو باب مغازه 
حاشيه خيابان امامت  

فى كارشناسى  09155613291 
فروش300سهم باسندآزاد

 حاجى آباد 25م. 
 09353327259

فروش فورى 30مترزمين تجارى در 
دستگرد باموقعيت عالى_معاوضه 

باخودرو   09153612512 

فروش فورى. زمين حاشيه 20 
مترى مهر شهر 162 متر

 09366287519
فروش فاز1و2تعاونى مسكن04

فى توافقى
09155615043

فروش زمين مسكونى130مترى 
دونبش ملكى درحاجى آباد

       فى توافقى09155615043 

فروش منزل جديد ساز واقع درخود 
شكرآب 120متر داراى اب برق گاز 

 9157283087
فروش 6ساعت آب ازچاه عبداللهى 
زمين 20000مترواقع درمعصوم آباد 

 09157201840
فروش منزل زمين50متر 

زيربنا102متر مهرشهر حافظ غربى
 09151633727

فروش زمين مشاع 80 مترى داراى 
سند واقع در خيابان جمهورى 

اسالمى 09154815703 
فروش زمين150مترى 

دهنه6مهرشهر،خيابان ولى عصر
 09159639500

فروش طبقه 90 متر نوساز با امكانات 
نارون شرايطى بااقساط 6يا7 ماهه  
      فى160 ت   09156042402 

فروش يامعاوضه آپارتمان ازفاز5 
شهردارى 85 مترى فول امكانات 

        فى 55م 09011215833 
سايت ادارى75مترطبقه5آفتابگير

محبت3فى65م
 09375620458

فروش2500مترزمين تقاب امين 
آبادنيم ساعت آب فنس كشى شده

30م   09375620458 

فروش مغازه41متر
  چهارراه شهيدفايده پروژه فرهنگيان 

 09375620458

فروش زمين120مترى بسيجيان 
دشت على آبادزيرقيمت

 09301209479

فروش آپارتمان89مترى مجتمع 
پرديس مدرس5طبقه سوم فول 

امكانات    09301209479 

خريدارآپارتمان مسكن 
مهرمهرشهر3طبقه باهم

 09301209479
فروش آپارتمان شمال شهر
 خيابان مهزيارطبقه اول

 09155618396
فروش مغازه تجارى نبش سعدى2 

سندشش دانگ31متر يا
    معاوضه باماشين09373831253 
فروش زمينى به مساحت300 متر دو 
نبش در بهترين موقعيت از زمينهاى 

فرهيختگان 09153582776
فروش زمين كشاورزى درسورگ 

360متر 15درخت زردالو و 
بادام09353488494 

فروش فورى يا معاوضه منزل وياليى 
250 مترى در قاين  با آپارتمان
 09155616576  در بيرجند 
فروش خانه حاجى آباد حاشيه 

   وليعصر 75 مترزمين پايين مغازه . 
 09159644583

فروش سه واحد تجارى 60 مترى
 در 17 شهريور

09105090425  
فروش ملك تجارى در بهترين 

موقعيت ميدان امام
09122176875

فروش واحدآپارتمان سپيده16بدون 
آسانسور زيربنا103متر93ت   

   نقد20ت وام  09155624165 

فروش منزل مسكونى دو طبقه زمين 
160زيربنا 210فى 150 مهرشهر 

 09159652193

خريدارآپارتمان
 تامبلغ 60ميليون
 09151637572

فروش زمين كشاورزى 7500 
متر مربع دارنده سند مالكيت 

 09151638566

فروش باغ تقاب
 معصوم آباددرمتراژمختلف

 09375620458

فروش يك زمين درسر چاه زينى 
كشاورزى نيم ساعت آب حدود 
2100 متر   09151614886 

فروش يك واحد آپارتمان 
حدود110متر زيربنا در دو طبقه 
پيلت مشترك 09157566606 

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى
 از پروژه نگين ارتش 

09151606197

فروش زمين 160 مترى 
در دستگرد فى 25 م 

09151606197

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

رهن و اجاره  

اجاره مغازه چهكند 50 متر .كف 
سراميك ديوار تا سقف كاشى 

09156667648.
اجاره يك مغازه تجارى 60 مترى
 سه نبش جنب پارك پامچال

    اجاره 350      09151636687 

نيازمند واحد 2خواب محدوده
 چهارراه قنادى طوس معلم

 09399892679
اجاره مغازه 40مترى 

                   سجادشهر 
 09301209479

نيازمند منزل اجاره اى
 زوج جوان  فورى
 09359949048

اجاره منزل وياليى مفتح . 
20ميليون رهن اجاره ماهيانه50 

 09153622464
اجاره واحد تجارى 

دولت40،40متر،تمام سراميك،داراى 
    آب برق گاز09360087685 

اجاره مغازه با زيرزمين بصورت يكجا 
واقع در خيابان جمهورى 31 

ا09155610089

نيازمند اجاره اطراف محالتى 
        سجادشهر. 80مترى تميز 

 09357870067

رهن يك واحد آپارتمان
 وليعصر 25

 09158611759

اجاره سويت 90مترى 
در مدرس 30،  170تومان

09155623107
رهن و اجاره يك واحد آپارتمان بلوار 
  شهيد ناصرى 350 اجاره 2 م رهن 

 09155611258

رهن و اجاره واحد آپارتمان
 واقع در شمال شهر،الهيه

 09157210219

اجاره منزل
      واقع در  وياليى نهبندان

 09153632761

خودرو پرايد

فروش پرايد مدل 93بيمه تا 
         برج 4 دوگانه ك فى 19م 

 09159659386
فروش پرايد 88سفيد بيرنگ دوگانه 

دستى بيمه برج5 
 فى  13300   09152340692 

خريدار پرايداز85تا89
 تك يادوگانه

 09156644348
فروش پرايدمدل 80.رنگ اطلسى.

تخفيف بيمه 6سال.الستيك 
 09157213695

فروش پرايدمدل85يك سال بيمه 
با7سال تخفيف سه تيكه رنگ

    نقره اى فى9م 09153616875 
فروش پرايدسفيدمدل84 دوگانه
بيمه والستيك كامل فى9/800م

09159617817

فروش پرايد141SLمدل 90سفيد.
بيمه تا12/25ازاول تخفيف.نصف 

گلگير عقب رنگ 09155625021 
فروش يا معاوضه پرايد 141سفيد 

seمدل92بدون رنگ كم كار 
 09153624877

فروش پرايد 132 سفيد مدل93 
دوايربگ تمام فول فى18,700م 

 09396643566
فروش پرايد86دوگانه كارخانه

 فى توافقى
 09156649233

فروش پرايدsxفول سفيد يك 
گلگيررنگ مدل90فى14/600   

 09155619059
فروش پرايد مدل 83بيمه 6ماه رنگ 

سفيد قيمت توافقى
 09158612606

فروش پرايد مدل 86دوگانه 
كارخانه دوررنگ تخفيف بيمه كامل 

 09159632317
خريدار 111خشك 

سفيد94نقدا19900000
 09301884247

فروش پرايد 77 سفيد موتور كره اى 
الستيك نو تو بيمه يكسال تخفيف 

فى 6 م   09351616828 
فروش فورى پرايد  سفيد مدل 

1387 كاپوت تعويض  فى11/800   
 09381050517

فروش پرايد استيشنى مدل 
      79بيمه تا برج 7 فى توافقى 

 09151601594

فروش يك دستگاه پرايدمشكى 
دوگانه مدل84باهشت ماه بيمه 

 09154947250
فروش يا معاوضه با پرايد مدل پايين 

بى رنگ يا رنگ دار تا قيمت
 7 م  09157248399 

فروش هاچ بك مدل74سفيدبيمه 
تاآخر سال14سال تخفيف 

فى 7/800   09151605386 

خودرو پژو

فروش روآ 86بدون رنگ بيمه
 تا آخر سال الستيك متوسط،

فى 11500   09158636174 

فروش پژو SD-V9 206 اتومات 
مدل 87 فوق العاده تميز 
 29م    09153633942 

فروش206 مدل 83 بيمه يكسال 
تمام رنگ نقره آبى فى 12/5 

 09157262015
فروش پژو پارس مدل 84 
نقره اى بيمه6ماه. فى20م

 09159645880
فروش405مدل81دوگانه باتجهيزات 
ايتاليايى،بيمه برج6،فنى،بدنه سالم 

      فى توافقى 09155619686 

فروش206مدل 88 تيپ 3 .زير پا 
عالى.بدون رنگ .نقره اى.بيمه 6 ماه

 09375614470
فروش پژو405رنگ نوك مدادى 

 CNGمدل 85 تمام رنگ، دوگانه
 09157289214

خريدار ماشين 405مدل 86تا 
90 يا معاو ضه باپرايد مدل 87   

 09151631838
فروش 405 بدون رنگ بيمه و 
الستيك خوب مدل 88دوگانه 

 09333493130
فروش پژو 206 مدل 80  يا معاوضه

 با پرايد و hb قيمت توافقى.
09156694503

فروش 206 نوك مدادى 86 خانگى 
بيمه و الستيك خارجى

     فى22800    09156042402 

فروش پارس دوگانه 90 بدون رنگ 
كم كار.بيمه.الستيك.فى توافقى

 09151605345

خودرو متفرقه

فروش فورى موتور پيشتاز 
مدل 94خشك بدون بنزين 

 09158635610
فروش فورى يك دستگاه پيكان 
وانت مدل 85بيمه فى7700   

 09157229445
فروش موسو اتومات 6 سيلندر

 نوك مدادى فنى عالى
 09151607030

فروش بيل مكانيكى هيدرومك 
مدل 2007 تميز

 09154969261 

فروش پى كى مدل 83 بدون 
رنگ  بيمه تابرج 11 فى 7 مليون 
09157283087 لطفا پيامك بزنيد 

فروش يا معاوضه ليفان 520 مدل 
88 بدون رنگ معاوضه باپژو.سمند.

پرايد   09151603994 
فروش پيكان مدل 80 بدون رنگ 
كل بيمه تخفيف الستيك جلو 

     نو فى 5200  09159634478 

فروش تيبا 2 تيپ EL مدل 94 
رينگ اسپرت فى 28 م

 09157213492
فروش دوو سيلو رنگ  صدفى 
مدل 81فقط يك كاپوت رنگ 

 09391285477
 

فروش سمندال ايكس
 آخر88فى پانزده

 09350650139
فروش فورى اپل استرا تميز. كولر 

روشن يك سال بيمه 10سال تخفيف 
بيمه 09155615813

فروش تريل يشرو200مدل89
معاوضه  باالكى ياهندا

09159627505

فروش وانت مزدا تك كابين سفيد 
مدل86فوق العاده تميز

 25م   09155614593

فروش پى كى84 نقره اى بيمه كامل 
موتور عالى دور رنگ فى توافقى

09158611759
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فروش رينگ اسپرت با 4حلقه 
الستيك نو بارز براى پرايد 

 09159659386
خريدار سيستم گاز ال پى جى 

پرايدى 
09159626921

فروش  اجناس سوپر ماركت به 
صورت يكجابه قيمت فاكتور 

 09333812805
فروش يك دستگاه دوچرخه ويوا 

       26خانگى تميز فى 300ت 
 09159373422

فروش آژانس با بهترين موقعيت 
وجواز تا 4سال اعتبار وزنگ خور باال 

 09159638196
فروش ساندويچى باتمام امكانات 

دربهترين مكان 
 09365301059

فروش كليه لوازم آرايشگاه زنانه به 
همراه جواز كسب باقيمت مناسب 

 09158346163

فروش يك عدد دستگاه جوجه كشى 
خانگى 180 تايى نيمه اتومات 

 09151631200 
فروش پوشاك مردانه در راسته بازار 
با موقعيت عالى و پروانه كسب به 
   علت مهاجرت 09157710432 

خريدار كانكس دست دوم تميز.
ترجيحا به همراه سرويس بهداشتى

 09151609976

فروش باربند سمند طرح ترافيك 
تميز,سفيد 40000تومان  

 09155619059
خريدار

مخزنLpGسايز بزرگ
09155619059

فروش سوپر ماركت روبرو بيمارستان 
وليعصربا ده سال سابقه با درآمد 
700تومان 09156660560 

خريدار سوله حداقل500مترمربع در 
فاز غذايى ياسلولزى شهرك صنعتى 
خوسف يا بيرجند09159615715 

به يك مكان مناسب پرورش مرغ 
    محلى نزديك به شهر نيازمنديم. 

 09365611562
فروش يك درب اپارتمان عرض 

120نو باچهارچوب قفل كليد300 
 09151602437

فروش يك باب نانوايى سنگك 
ولواش با امتياز وكليه ى امكانات 

 09157217702

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

 09155628525

فروش دستگاه پرس لوله ى پنج اليه 
     نيوپايپ فقط 3 ميليون تومان. 

 09382801620
فروش چهار حلقه 

رينگ السيتك اسپرت پرايد 
 09354961865

فروش يك دستگاه فتوكپى توشيبا 
مدل35 فوق العاده تميز   

    1/200 تومان  .09155610089 

فروش ماسه ساز خرگوشى و دوعدد 
ماسه شور تسمه اى
 09159626884

فروش فورى فورى
 مزون با موقعيت عالى با كليه لوازم
قيمت توافقى 09355598886 

فروش ويژه دوربين مداربسته ديد 
درشب  و دزدگير با كليه امكانات. 

 09157405909
به يك مغازه به متراژ 20متر 
درحاشيه  خيابان نيازمنديم 

 09152691760
نيازمندچهارديوارى 200متربه 

باالجهت انبارآهن آالت مستعمل 
حاشيه  خيابا ن09158658156 

فروش دوچرخه ويوا26 
مدل تراول.تنه شيب دار.

فى550تومان 09150610724 

فروش يك جفت چراغ روى گلگير 
ميتسوبيشى گاالنت. نو فابريك 

09151634678

فروش آسياب 2 اسب جهت 
مرغدارى و دامدارى يا معاوضه
 با تيلر   09353561505 

فروش تابلو برق موقت 
وكمدكتابخانه نو

 فى توافقى09157413601 

فروش كمپرس نيسان سالم با وسايل 
جانبى فى توافقى

 09156659228

خريدار دوچرخه 28 
قديم سالم 

 09156632259

فروش دوچرخه 20 سالم 
تميز و. جى پى اس ماشين 

 09158629388
به يك ديفرانسيل سالم 
پيكان وانت نيازمنديم.
 09158621728

فروش پلى استيشن2تميزوسالم،
بارم وتعدادى بازى،
 09019762640

فروش 1عددكارواش خانگى سالم 
يا بادستگاه باد 

 09158621728

رايانه و همراه

LG p715 فروش گوشى
رم8,دوربين8,دو سيم,رنگ 
          مشكى09157262762 

فروش گوشى سونى زد،فوق العاده 
تميز،دوربين 13،حافظه 16،باوسايل 

        كامل،09351615009 
فروش يك دستگاه

LG  مانيتور 
 09158103541
xفروش گوشى نوكيا

دوربين 5به قيمت 230هزارتومان 
09373380491

فروش گوشى سامسونگ اس 
ترى تميز باگارد فى 560تومان 

09372464860
فروش سامسونگ اس ترى بدليل 

شكستن تاج به نصف قيمت 
 09151636964

 
جوياى كار

به يك خانم بازارياب با دو سال 
سابقه كار در مطبوعات نيازمنديم.
09014319224 -32450324
آماده همكارى با نانوايان.چونه 
     گير لواش و تفتان و نان درآور 

 09368417802

راننده پايه يك،جوياى 
       كار درشركتها،ادارات،و غيره 

 09155611860
راننده بيل با15سال سابقه كار آماده 

همكارى باادارات وشركتهاى 
          معتبر09156687028 

تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
دوگانه بصورت تمام و نيمه وقت 

نيازمنديم  09365613536 
به تعدادى راننده با خودروى دوگانه 

سوز و گواهى نامه پايه 2 
نيازمنديم .  09155628196 

به تعدادى راننده با گواهينامه پايه 
دوم جهت كار در آژانس با ماشين  
   دوگانه نيازمنديم 09155611684 

لوازم منزل

به يك دست مبل سلطنتى كهنه 
نيازمنديم. فقط براى استفاده از چوب

09159626514
فروش يك جفت قالى 9مترى 

كرم سرمه اى درجه يك تميز700 
هزارتومان  09158629388

فروش يك دست مبل
 7نفره نوبه

09150904649 

فروش تلويزيون 21اينچ ال جى 
        سالم درحدنو 260هزارتومان 

 09105469391
فروش فورى يخچال دودرب خارجى 

12فوت بسيار تميز فى توافقى 
09155619059

فروش فرش دستباف 24 مترى
 فى توافقى

 09159625824
كولرآبى دست دوم شمارا 

خريداريم. 
09156410361

  فروش يك عدد ميز جام خور،با جاى 
دكور،با 3عسلى،( mdf)   قهوه اى 

 09364968320
فروش فرش دستبافت خشتى

 بدون كاركرد
 09152651312

  فروش يك فرش 12 متر كاركرده. 
رنگ قرمز . به قيمت مناسب 

 09151606823

فروش كمددراور دار جنس لترون 
رنگ روشن.صندلى چرمى ادارى 

 09365611825


