
كنفرانس ملى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى

به گفته رئيس دانشگاه آزاد آذرماه در بيرجند برگزار مى شود :

 متقاضيان تشرف به عتبات مى توانند در گروه هاى عتبات ماه رمضان ثبت نام كنند. مدير حج و زيارت استان گفت: نظر 
به استقبال زائرين، سازمان حج و زيارت مجاب گرديد براى بهره مندى زائران از توفيق روزه دارى وكسب فيوضات ماه 
رمضان در عتبات نسبت به برنامه ريزى در قالب بسته هاى اقامتى 12 و 22 روزه عتبات اقدام نمايد. (ادامه در صفحه 2)

دعوت از متقاضيان براى ثبت نام در بسته هاى 
اقامتى12 و 22 روزه 

دكتر موسوى چلك رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران:

روند مصرف مواد مخدر و معضل اعتياد و حلقه هاى آسيب و جرايم 
ناهنجارى هاى ديگرى چون سكونت گاههاى  نيز  با آن و  مرتبط 
غير رسمى كودك آزارى، سالمند آزارى ، همسر آزارى و نيز كودكانه 
شدن آسيب  هاى اجتماعى نگرانى هاى بسيارى براى مسئوالن و 

دلسوزان نظام ايجاد كرده است ...

بازار فالگيرى در برخى كوچه پس كوچه هاى شهر بيرجند گرم است

دستت بده فالت بگيرم

در كوچه پس كوچه هاى يكى از محله هاى پايين شهر در خانه 
مسكونى نيمه باز است و گويا ورود براى همه آزاد ...!
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صفحه7

دست هايى با بوى عطر گل
 (به بهانه جشنواره خيرين مدرسه ساز)

*هرم پور

بعضى دست ها بوى گل مى دهند، بوى عطر، بوى 
بوى  حضور،  بوى  ها  دست  بعضى   ، زندگى  خوش 
 زيباترين لحظه هاى زندگى بوى مهر و محبت مى دهند. 
بعضى چشم ها به دوردست ها مى نگرند، به افق هايى 
به  كه  باشند  هايى  خورشيدواره  مطلع  است  قرار  كه 
مردم اين سرزمين اميد بدهند، آرزوهايشان را تحقق 

بخشند و روحشان را به آرامش برسانند.
بعضى قدم ها آنقدر محكم و استوار به جاده هاى نيك 
انديش گذاشته مى شوند كه ابدى و ماندگار براى هميشه 

در ذهن ها ثبت مى شوند و بر دل ها مى نشينند.
بعضى فكرها، بعضى آدمها آنقدر نيكند كه فرشته ها 
هم به خوبى هايشان غبطه مى خورند، به تالششان 
براى  پايانشان  بى  هاى  بخشش  به  ديگران،  براى 
راحتى همنوعان و ... و به خيرانديشان براى كودكان و 

نوجوانان و جوانان اين سرزمين.
 بدون تعارف، نوشتن آن هم نگارش يادداشت روزنامه اى 
 براى خيرين، هميشه براى من جزو سخت ترين نوشتن ها 
هايشان  خوبى  از  بنويسى،  دارى  دوست  است.   بوده 
 از همه عشقشان به سرزمينشان، از  اشك هاى خالصانه شان 
و از همت هاى مثال زدنى شان. ولى وسط هر سطر كه 
نه، وسط هر كلمه، مى مانى كه از كدام خصلت خوبشان 
آنها  از  كه  هميشه  و  پيش  سالهاى  مثل  يا   بگويى، 
مى نويسى از دستت ناراحت نباشند كه چرا اسم بردى 
 و كارمان را بى اجر كردى. اما اين بار من بدون اجازه 
مى نويسم. شهرم ميزبان دهها خّير نيك انديش است و من 
مى خواهم فقط چند جمله به پاس ادب به پاس حرمت و 
 شرافت همه نيكى هاى عالم، به پاس از همه گمنامى هاى 
اين عرصه و به پاسداشت تمام عشق و محبت آنها به 
مدرسه سازى بنويسيم. وسع من اندك، كالمم قاصر و 
قلمم ضعيف اما محبتم و محبت همه مردم اين ديار به 

آنها بسيار فراوان است.
از همين خيرين مدرسه ساز  از يكى  پيش،  چند سال 

پرسيدم: چرا مدرسه؟ (ادامه در صفحه 2)

يادداشت
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راه اندازى دانشگاه ميراث فرهنگى در خراسان جنوبي/ صفحه 7

جناب آقاى مهندس محمد رضا عيدى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير امور آب و فاضالب روستايى شهرستان قاين
 تبريك عرض نموده

 توفيقات روزافزون تان را از خداوند منان خواستاريم.
شركت حفارى آبارساز

 نمايندگى انحصارى پمپيران و موتوژن در خراسان جنوبى

جناب آقاى حاج حسن رضا يزدانى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

مدير امور شعب بانك ملى استان خراسان جنوبى
و دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى استان

كه نشان از درايت و توان باالى مديريتى شما مى باشد،تبريك عرض نموده
 از درگاه خداوند متعال توفيق و سربلندى تان را خواهانيم.

اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

جناب آقاى يزدانى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت

 رئيس اداره امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى 
كه نشان از لياقت ، تجربه ، تخصص و تعهد خالصانه شما مى باشد 

صميمانه تبريك عرض نموده ، توفيق روزافزون تان را از درگاه باريتعالى آرزومندم.

فرامرزى

مربى محترم سركار خانم فاطمه سارانى 
قهرمانان عزيز خانم ها سهيال ابراهيمى ، صديقه جانى و طيبه نادى

كسب عنوان نخست در مسابقات قهرمانى كشور رشته دو و ميدانى ورزشكاران پيوند اعضا 

 را خدمت شما و خانواده محترم تان و همچنين جامعه ورزش استان 

تبريك و تهنيت عرض مى نمايم.

احمد كاشانى – آژانس هواپيمايى و گردشگرى آسيا پرواز

با نهايت تالم و تاسف درگذشت

 مرحوم اكبر اسكندرى
 را به اطالع عموم مى رساند: مراسم تشييع آن شادروان 

امروز سه شنبه 94/2/29 ساعت 16 از محل هيئت حسينى " واقع در 
خوسف " برگزار مى شود، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان 

است. " ضمنا سرويس اياب و ذهاب ساعت 15 در محل ميدان طالقانى آماده است " 

       جناب آقاى محمد فاروق صادقى
عضو  محترم  شوراى نظام  روانشناسى و مشاوره  استان

 كسب افتخار معلم نمونه كشورى را تبريك و تهنيت مى گوييم 

و موفقيت روزافزون شما را

 در تمامى امور فرهنگى خواستاريم. 

مراسم تشييع مرحوم مغفور

شادروان غالمرضا بهمنى 
(بازنشسته آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه آزاد اسالمى)

امروز سه شنبه 94/2/29 ساعت 9 صبح از محل غسالخانه 
برگزار مى شود. ضمنا مراسم سومين روز درگذشت

آن مرحوم پنجشنبه 94/2/31 از ساعت 4/30 الى 5/30 بعدازظهر
 در محل مسجد امام حسين (ع) منعقد مى شود.

خانواده هاى: بهمنى ، ساالرى ، باقرزاده ، خامسان ، نوابى
 حريرى ، افتخارپور ، بهدانى

فروش يك واحد آپارتمان فوق العاده شيك ، با امكانات كامل به متراژ 165متر مفيد
 واقع در خيابان رسالت       09155610366

نصب انواع اسكلت پيچ و مهره اى 32319531 - 09158626467 خدادادى

جناب آقاى دكتر مصطفى محمدزاده
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

معاون سوادآموزى اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى
كه نشان از توجه مدير كل محترم به تخصص گرايى و دانش محورى است 

تبريك مى گوييم.

خانواده هاى: خّرم رو ، شكيبا

 عرضه مرغ سبز « بدون مصرف آنتى بيوتيك در طول دوره پرورش» 

 تحت نظارت دامپزشكى   در مراكز فروش كاكل زرى به مدت 10 روز

  شركت فروزان بيرجند      صداى مشترى: 32223309

" ما همه فانى و بقا بس تو را "
به اطالع تمامى آشنايان و دوستان مى رساند: 
 به مناسبت سومين روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان حاج محمد حسن كاووسى
جلسه ترحيمى امروز سه شنبه 94/2/29 

از ساعت 16  الى  17  در محل مسجد امام حسين (ع)
برگزار مى شود.

خانواده كاووسى

خانواده هاى: اسكندرى ، صباغ زاده ، حسامى و ساير بستگان

مقدم خيرين بزرگوار مدرسه ساز 
در هفدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز 

خراسان جنوبى را گرامى مى داريم
مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى

حوزه مشاركت هاى مردمى اداره كل نوسازى مدارس 
خراسان جنوبى 

جناب آقاى حاج حسن رضا يزدانى 
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى 
و دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى استان 

كه نشان از لياقت شما مى باشد
تبريك عرض نموده ، توفيق روز افزون تان را آرزومنديم. 

مديريت شركت تاژ آزما

اعضاى شوراى نظام روانشناسى و مشاوره استان خراسان جنوبى



2
سه شنبه* 29 ارديبهشت 1394 *شماره 3223 

مجمع جهانى اقتصاد در جديدترين گزارش «سرمايه انسانى» خود از صعود 15 پله اى جايگاه ايران خبر داد و اعالم كرد اين كشور رتبه 80 را كسب 
كرده است. به گزارش فارس، شاخص سرمايه انسانى چگونگى توسعه سرمايه انسانى از سوى  كشورها و نحوه كاركرد آنها را مشخص مى كند. بر اساس 
اين گزارش، فنالند رتبه نخست شاخص سرمايه انسانى را به خود اختصاص داده است. پس از آن نروژ و سوئيس در رتبه هاى دوم و سوم قرار گرفته اند. 

صعود 15 پله اى جايگاه ايران در شاخص سرمايه انسانى

سرمايه گذارى 12 ميليارد تومانى در مخابرات استان

 مديرعامل شركت مخابرات خراسان جنوبى گفت: 
امسال 12 ميليارد تومان در مخابرات استان سرمايه 
گذارى شده است كه بنا داريم آن را به 20 ميليارد 
تومان نزديك كنيم. به گزارش تسنيم، محمد حسين 
عيدى زاده اظهار كرد: وضعيت مخابراتى استان در 
حال حاضر به اين ترتيب است كه 335 هزار و 880 منصوبه و 286 هزار و 
497 شماره مشغول به كار در استان داريم. وى افزود: 368 مركز مخابراتى 
در استان وجود دارد كه يكى از اين مراكز در سال گذشته و چندين مركز 
با  استان  اندازى شده است.مدير عامل شركت مخابرات  راه  در سال 92 
بيان اينكه ضريب نفوذ استان از نظر تلفن ثابت از ضريب نفوذ كشورى 
باالتر است، گفت: ضريب نفوذ استان 38,19 است درحالى كه ضريب نفوذ 

كشورى 37,4 است. 

كسر 30 درصدى سهميه آرد حمايتى
 9 واحد صنفى نانوايى در خراسان جنوبى

كاظمى فرد: رئيس اداره بازرسى و نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان گفت : تعداد 9 واحد 
و  ضوابط  نكردن  رعايت  علت  به  نانوايى  صنفى 
مقررات صنفى،كسر سهميه30درصدى آرد حمايتى 
نان  آرد و  بر اساس مصوبه كميسيون گندم،  افزود:  شدند. على تهورى 
استان، آن دسته از واحدهاى صنفى نانوايى كه ضوابط و مقررات صنفى 
را رعايت نكنند در مرحله اول و دوم با كسر 30 و50 درصدى سهميه آرد 
حمايتى و در صورت تكرار تخلف در مرحله سوم با قطع كامل سهميه آرد 
حمايتى مواجه خواهند شد. وى مهمترين تخلفات منجر به كسر سهميه 
آرد را عرضه خارج از شبكه، استفاده نكردن از ترازوى ديجيتال و تعطيلى 

غير مجاز و كاهش ساعات پخت عنوان كرد. 

اشتغال جوانان مرزنشين در دستور كار دولت

وزير كار، رفاه و تامين اجتماعى، گفت: اشتغال جوانان 
مرزنشين در دستور كار دولت قرار دارد.به گزارش فارس، 
على ربيعى در پاسخ به سوال كارشناسان اجتماعى و حتى 
اقتصادى كه بر اين عقيده اند كه اگر مشكل بيكارى حل 
شود، مى توان بزهكارى هاى بسيارى (ازجمله گرايش به 
مواد مخدر) را حل كرد، گفت: من با اين عقيده هم موافق هستم هم مخالف. 
موافق هستم زيرا بيكارى باعث بروز بزهكارى هايى مانند سرقت خواهد شد.  وزير 
كار ادامه داد: اما از سوى ديگر مخالف اين نظريه هم هستم زيرا اين ذهنيت 
اشتباه است كه مشكالت اقتصادى باعث گرايش به مواد مخدر مى شود.  وى در 
مورد اينكه كارشناسان بر اين عقيده اند كه بيكارى هم  مى تواند باعث سوق افراد 
به سمت آسيب هاى اجتماعى شود، افزود: بله، به همين سبب است كه اشتغال 

(به ويژه اشتغال جوانان) در شهرهاى مرزى را در دستور كار خود قرار داديم.

 وزير امور اقتصادى و دارايى درباره رسيدگى به 
وضعيت افراد كم درآمدى كه يارانه  آنها حذف 
حذف  به  كه  افرادى  داد:  توضيح  است،  شده 
اعتراض  مى توانند  دارند  اعتراض  خود  يارانه 
قضيه  اين  و  بدهند  تعاون  وزارت  به  را  خود 
بررسى خواهد شد در صورتى كه حق داشته 

به  مى شود.  رسيدگى  آنها  وضعيت  به  باشند 
گزارش ايسنا، على طيب نيا با اشاره به اين كه 
عهده  بر  پردرآمد  افراد  يارانه   حذف  مسئله ى 
وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعى است، گفت: 
فرآيند  افراد  از  مختلفى  اطالعات  به  توجه  با 
حذف يارانه پردرآمد ها شروع شده و قرار است 

وى  شود.  انجام  عمليات  اين  كامل  دقت  با 
نحوه   مورد  در  تكميلى  اطالعات  كرد:  اظهار 
حذف يارانه پردرآمد ها را مى توان از وزير كار و 
رفاه اجتماعى گرفت. وى همچنين با اشاره به 
اينكه با طرح سهام عدالت 62 شركت بزرگ از 
سرمايه گذارى محدود شدند، تصريح كرد: 62 

از بزرگترين شركت ها در قالب سهام  شركت 
عدالت وارد شدند كه هيچ يك از 42 ميليون 
نفر سهامدار مالك آنها نشدند. طيب نيا افزود: 
سهام عدالت باعث شد طى سالهاى طوالنى 
سود شركت ها صرف پرداخت سود سهام شود 
و اين 62 شركت از سرمايه گذارى باز ماندند. 

وام ها،  مبالغ  افزايش  و  خرد  تسهيالت  پرداخت  آغاز  با 
در  را  تسهيالت  نوع  اين  وثيقه  اخذ  نحوه  مركزى  بانك 
اختيار بانك ها قرار داد، بر اين اساس دريافت وثيقه هاى 

سنگين تر در انتظار مشتريان وام هاى خرد است. 
حالى  در  خرد  وام هاى  ميزان  افزايش  مهر،  گزارش  به 
دريافت  نحوه  مركزى  بانك  كه  خورد  مى  رقم  زودى  به 
وثايق را بر عهده بانك ها گذاشته، اين در حالى است كه 
در سال هاى گذشته بانك مركزى براى نحوه دريافت وثايق 
تسهيالت خرد بانكى، مصوباتى را به بانك ها ابالغ كرده 
بود. اين اقدام بانك مركزى در ابالغ نحوه دريافت وثايق 
به دليل اعترضات مشتريان خرد بانكى و ناهمخوانى وثايق 
با ميزان وام دريافتى صورت گرفته بود اما حال قرار است 
با عملياتى شدن وام هاى جديد خرد كه مبالغ آن افزايش 
يافته است، بانك ها در دريافت وثايق آزاد گذاشته شوند. اين 
موضوع نگرانى را در مشتريان و متقاضيان وام هاى بانكى به 
ويژه تسهيالت خرد افزايش مى دهد، كما اينكه پيش از اين 

هم با وجود مصوبات بانك مركزى بانك ها بدون توجه به 
اين مصوبات، نحوه دريافت وثايق را تعيين مى كردند.

وثايق با مبلغ وام همخوانى ندارد

بسيارى از مشتريان خرد هستند كه تا مرحله اخذ وام پيش 
و  اند  را سپرى كرده  وام  پرداخت  تائيد  و مرحله  اند  رفته 
حتى در برخى موارد سپرده گذارى هايى را براى دريافت وام 
انجام داده اند، اما در مرحله ارائه وثيقه به بانك به مشكل 
برخورد كرده اند و دريافت وام آنها به بن بست خورده و 
متوقف شده است. مديران بانك ها در دريافت چنين وثايق 
سنگينى مطرح مى كنند كه مطالبات معوق باعث شده است 
كه بانكى ها در دريافت وثيقه ها احتياط به خرج دهند اما 
مسئوالن بانك مركزى مطرح مى كنند كه ميزان معوقات 
بانكى در بخش وام هاى خرد بسيار كم است. در بخش وام 
جعاله مسكن كه به تازگى به 10 ميليون تومان در بانكها 
افزايش يافته است، در اكثر موارد وثيقه ملكى از سوى بانكى 

ها دريافت مى شود و اين وثيقه با ميزان وام همخوانى ندارد 
و به دليل وضعيت فعلى مسكن، قيمت اين وثايق چندين 

برابر وام دريافتى جعاله است.  

وثايقى كه بانك ها مى خواهند

در ساير وام ها نيز چنين است. گرچه در وام خودرو، در اكثر 
موارد اين خودرو است كه به عنوان وثيقه در رهن بانك خواهد 
ماند اما ارائه دو ضامن معتبر بانكى، با ارائه فيش حقوق ضامن، 
گواهى اشتغال به كار و كسر از حقوق مشترى بانكى و ضامن 
وى، ارائه چك، سفته، سند، ارائه سند ملكى و خودرو، سپرده 
گذارى در حساب بانكى و غيره از مواردى است كه به عنوان 
وثيقه از سوى بانك ها اخذ مى شود و مشتريان را ناراضى مى 
كند. اين وثايق در حالى اخذ مى شود كه به تازگى و با افزايش 
وام خودرو به 15 ميليون تومان، سقف پرداختى تسهيالت خرد 

به 15 ميليون تومان افزايش يافته است. 
ميرمحمد صادقى مديركل اعتبارات بانك مركزى با تاكيد 

بر اينكه اخذ وثايق تسهيالت خرد در اختيار بانك هاست، 
ايم كه  البته در سال هاى گذشته مصوباتى داشته  گفت: 
ضامن  يك  با  تومانى  ميليون   10 تسهيالت  آن  براساس 
پراخت مى شد، اما هم اكنون با افزايش سقف تسهيالت 
خرد بانك مركزى توصيه مى كند كه بانك ها در گرفتن 
وثايق دقت داشته باشند البته اميدواريم پرداخت تسهيالت 

راحت تر صورت گيرد.

وثيقه سنگين درانتظارمشتريان وام خرد/ 10ميليون وام درقبال سند ملكى

قضيه حذف يارانه بگيران كم درآمد از زبان طيب نيا

امروز 29 ارديبهشت 1394 مصادف با

 30 رجب 1436 و 19 مى 2015

شوشتري»  تقي  «محمد  بزرگ  عالمه  درگذشت 
عالم بزرگ اسالم (1374 ش).

فيزيك دان  مايكلسون»  آبراهام  «آلبرت  مرگ 
آمريكايي كاشف سرعت نور (1931م).

تولد «فريدريش روكرت» شاعر و مستشرق معروف 
آلماني (1788م).

اختراع دستگاه رادار توسط «رابرت داتسون وات» 
مبتكر انگليسي (1936م).

تقويم مناسبت هاى  روز

دست هايى با بوى عطر گل
 (به بهانه جشنواره خيرين مدرسه ساز)

(ادامه از صفحه 1 )گفت: چون انسان مى سازد و من حاال 
مى فهمم كه سرزمين من، بزرگى و عظمتش را مديون 
بزرگ  تا  ساخت  مى  مدرسه  او  است.  بزرگ  انسانهاى 
انسانهاى ديارش را اثبات كند و چه نيك مى انديشيد 
وقتى مى گفت: خوشحال است از اين كه در آبادانى جهان 
 به نوبه خودش سهم دارد. مى گفت: با مدرسه فرهنگ 

مى سازد، جامعه مى سازد و آينده مى سازد.
بذرى كه او و دهها خّير مدرسه ساز ديگر سالها پيش 
كاشته بودند حاال به درختى تبديل شده بود كه ميوه و 
روحشان  و  شيرين  را  سرزمين  اين  مردم  جان  ثمرش 
و  او  و  بود  جهاد  يك  اين  كرد.  مى  مسرور  و  شاد  را 
همرزمانش در اين سنگر نه به اميد بهشت كه به شادى 
و خرسندى كشف لبخندى بر روى صورت كودكى يا 
تكرار الفبا در كالس درسى يا قبول شدن دانش آموزى در 
دانشگاهى دلخوش بودند و راضى. مى دانم خيلى هاشان 
حتى نامشان در تمام ليست هايى كه اين سالها تالش 
شده تا از خيرين مدرسه ساز جمع شود به اصرار خودشان 
نيامده، مى دانم خيلى هاشان به همايش ها و جلسات 
نمى روند و خيلى هاشان راضى نيستند نامشان مطرح 
شود، اما همه ما خوشحاليم كه امروز در شهرمان ميزبان 
جمعى هستيم كه حاصل نيك انديشى آنان طى كردن پله 

هاى ترقى و پيشرفت و توسعه استان بوده است.
ساخته شدن هر مدرسه اى به همت و تالش اين خيرين 
قدمى بلند و عزمى استوار براى آباد كردن استان بوده است  
و لذا از اين بابت نه براى سالهاى قبل يا سالهاى بعد كه براى 
 ابد مديون اين محبت و صفايشان هستيم. هر مدرسه اى 
كه  درسى  كالس  بناى  سنگ  هر  شد،  ساخته  كه 
مال  از  انديشان  نيك  اين  بذل  و  بخشش  محل  از 
كه  ديوارى  هر  شده،  گذاشته  هم  روى  اموالشان  و 
نوجوانانمان  و  كودكان  جان  و  جسم  اطراف  حجابى 
سدى  شده،  بزرگواران  اين  انديشى  نيك  محل  از 
و  اجتماعى  و  فرهنگى  هاى  هجمه  برابر  در  بزرگ 
هاى  شاخصه  ارتقاى  در  موثر  عاملى  و  اخالقى  ضد 
 اقتصادى، عمرانى و سالمت شده است. به همت هاى 
به  و  دريايى  هاى  دل  به  آسمانى،  هاى  عزم  به  بلند، 
فكرهاى پر طراوت و بهشتى هر چه آفرين بگويى باز 
هم ذره اى و قطره اى از بيكران محبت و تالششان را 
جبران نخواهد كرد. اما بگذاريد من 3 خداقوت، 3 تشكر 
و 3 تبريك و شادباش به 3 گروه از اين جمع پرتوان 
بگويم: هزاران درود به شما خيرين مدرسه ساز و بوسه 
بر دست هاى بى توقع و پر توان شما. هزاران خداقوت 
به مسئولين و مديران بلند همت استان و شهرستان كه 
در گردهمايى اين نيك انديشى هاى خالصانه بى دريغ 
مشغول خدمتند و هزاران آفرين به شما مردم خونگرم كه 
هميشه حامى واقعى اين تالش ها بوده ايد خوش به حال 
استانى چون خراسان جنوبى با چنين شريف مردمان نيك 

انديش و نيكو كردارى.

يادداشت

دعوت از متقاضيان براى ثبت نام
 در بسته هاى اقامتى12 و 22 روزه 

(ادامه از صفحه1) ابوالفضل نوفرستى تصريح كرد: نظر 
به پيشنهادات اكثر زائرين اعتاب مقدسه عراق استان، 
اين برنامه ريزى فراهم گرديد تا زائرينى كه تمايل به 
اعزام با زمان اقامت باالترى دارند بتوانند با مراجعه به 
دفاتر يا شركت هاى خدمات زيارتى استان نسبت به 
تنظيم گروه هاى درخواستى خود اقدام نمايند. شايان 
ذكر است آخرين مهلت اعالم كتبى ميزان گروه هاى 

درخواستى مورخ 94/2/29 خواهد بود.

نيازى به افزايش قيمت خودرو نيست   
اظهار كرد:   انجمن خودروسازان  دبير  ايسنا: رضا شيوا 
ارزى كه خودروسازها از آن استفاده مى كنند يورو است 
از همين رو ما از سال 1392 تا 1393 شاهد كاهش 10 
درصدى يورو بوده ايم به همين منظور و با اين كاهش 
چشمگير بنده فكر نمى كنم كه ما نيازى به اين افزايش 
قيمت داشته باشيم و تبع آن كاهش 10 درصدى يورو 
در بعضى از خودروها با بررسى هاى صورت گرفته در 

توليدشان كاهش قيمت داشتيم.  

مدت خدمت وظيفه عمومى 21 ماه است

نيروى  عمومى  وظيفه  سازمان  اعزام  و  احضار  معاون 
انتظامى گفت: اكنون مدت خدمت دوره ضرورت 21 ماه 
است. به گزارش ايرنا، سرهنگ عليدوست افزود: مدت 
خدمت در دستگاه هاى غيرنظامى به جز يگان حفاظت 
دوره ضرورت  مدت خدمت  ماه،  امريه 24  به صورت 
در نيروهاى مسلح و يگان هاى حفاظت دستگاه هاى 
مناطق عملياتى،  در  ماه، مدت خدمت  غيرنظامى 21 
امنيتى غير درگير محروم و بد آب و هوا براى كاركنان 
و  ماه و مدت خدمت در مناطق جنگى  غيربومى 19 

امنيتى درگير 18 ماه است. 

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

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

يك كيف حاوى مدارك متعلق به 
محمد بهار شاهى گم شده از يابنده

 تقاضا مى شود با اين شماره تماس گرفته و
 يك خانواده را از نگرانى در آورده 

و مژدگانى  دريافت  نمايد .
09151632141

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب

 09153637507 - 09156217507 حسينى

تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه شركت فرهنگى هدايت «سهامى خاص»
ثبت شده به شماره: 423     شناسه ملى: 10360016166          شماره: 448    تاريخ: 94/2/26

از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه كه چهارشنبه 
 94/3/20 ساعت 18 در بيرجند - خيابان مدرس- مدرس 22- كدپستى 9718697535 
سالن دبستان غير دولتى هدايت تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند. تلفن: 32433990

دستور جلسه: 
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - انتخاب هيئت مديره  - انتخاب بازرسين 

تصويب تراز مالى و حساب سود و زيان و تعيين پاداش هيئت مديره و بازرس
هيئت مديره شركت فرهنگى هدايت بيرجند

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

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمان پذيرفته مى شود

* فروش واحد آپارتمان 145مترى مجموعه 5 واحدى خيابان مدرس بعد 
از چهار راه سيلو  ، در حال گچ / 250 ميليون ، 50 وام + 50 هنگام تحويل 
شيك  و  شده  بازسازى   8 طالقانى  خيابان  وياليى  منزل  فروش   *   

171 متر زمين + 125متر بنا ، تميز و مرتب  / 170ميليون 
آوينى  خيابان   ، مرتب  و  شيك  بسيار  مترى   95 واحد  فروش   * 

 خيابان صدف /  130ميليون 
* فروش منزل وياليى در حال ساخت ، خيابان جمهورى اسالمى 

  پشت پاركينگ طبقاتى شهردارى ، همكف ، 160متر زمين ،80 متر بنا
تحويل  تير ماه  / 130ميليون 

كاشانى بنا، سپيده  متر   130، متر زمين   * فروش منزل وياليى 200 
 در حال ساخت ، تكميل  / 150 ميليون 

* فروش واحد آپارتمان 75 مترى مجموعه سه واحدى ، خيابان مفتح، بسيار 
شيك و مرتب / 100 ميليون ،50 م نقد و 50 م وام   نقدى تخفيف دارد
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شادى بخش مجالس شما  *  كرايه باند و نور گروه موسيقى دلنوازان 

09151601862 - مهدى هريوندى

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) 

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 32/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى سيد على مدد سعيدى به پرداخت مبلغ 203/951/000 ريال در حق 

محكوم له آقاى على بيكى و پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به اينكه از ناحيه محكوم له 
يك دستگاه اتومبيل گل مدل 86 به شماره انتظامى 493 د 32 ايران 32 كه حسب نظريه كارشناس خودروى مذكور قسمتى از كاپوت جلو و 
گلگير و درب جلو سمت راست رنگ خوردگى دارد و داراى بيمه كامل كه به مبلغ 210/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده 
در روز سه شنبه مورخ 94/3/26 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 خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و 
نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط 
 و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.

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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»
نظر به اين كه در پرونده 427/91 اجرايى در قبال محكوم عليهم ابراهيم - اسماعيل محمود شهرت همگى هاشمى گازار و آقاى 

حسين حسين آبادى فرزند محمد متضامنا محكومند به پرداخت مبلغ 402/171/806 ريال بابت اصل خواسته و غيره در حق تعاونى اعتبار ميزان 
و پرداخت مبلغ 11/303/178 ريال بابت حق االجرا در حق دولت با توجه به اين كه از ناحيه محكوم عليه رديف چهارم يك دستگاه خودروى 
پرايد نقره اى به شماره انتظامى 643 د 27 ايران 32 معرفى و توقيف گرديده است كه حسب نظريه كارشناس پرايد به رنگ نقره اى مدل 1384 
كه اتومبيل داراى بدنه سالم – كاپوت جلو و گلگيرها مقدارى رنگ شده است و شاسى جلو و عقب سالم داخل اتاق خودرو سالم كه به مبلغ 
81/000/000 ريال كارشناسى شده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/3/20 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 خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد 
در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد 

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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره 94/33/17  «نوبت اول»
دستگاه مناقصه گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

موضوع مناقصه: اجراى عمليات خاكى و آسفالت مجتمع خدماتى رفاهى
نوع مناقصه: يك مرحله اى عمومى

مهلت دريافت اسناد: پايان وقت ادارى يكشنبه 94/3/3   مهلت ارسال اسناد: پايان وقت ادارى يكشنبه 94/3/17
زمان و محل قرائت پيشنهادات: دوشنبه 94/3/18 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند - خيابان غفارى - نبش غفارى 25 – امور ادارى  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 161/000/000 ريال به صورت 
ضمانت بانكى ، چك تضمين شده يا فيش واريزى مى باشد. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى سانترال 9-32342137 ، واحد فنى 32342131 و يا 

به سايت پايگاه اطالع رسانى مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.
ساختمـان اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى نقـاشى 

پالستيك 2500 تومان        روغنى 8000 تومان
اكروليك  6000 الى  25000 تومان    پتينه هاى هنرى برجسته 

و طرح هاى دكراتيو 15/000 الى  90/000 تومان
نبش نواب صفوى 6       09155626304 - زارع

آدرس: بيرجند- خيابان جمهورى - سه راه اسدى - جنب مصلى 
تلفن تماس: 32237666 - 09358461519 

موسسه فرهنگى - مذهبى حضرت ابوالفضل (ع)
ارائه دهنده بهترين و سريع ترين نوع اطالع رسانى
ارسال انبوه پيامك ويژه مراسم تشييع، ترحيم و ... در كوتاه ترين زمان ممكن

ارسال بر اساس پيش كد ، خيابان به خيابان ، كدپستى ، مشاغل و اصناف 

فروشگاه

با همكارى سازمان بهشت متقين چاپ و تكثير انواع برگه هاى ترحيم
با نازل ترين قيمت
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آزمون استخدامى متمركز دستگاه هاى اجرايى كشور صبح روز جمعه يكم خرداد ماه 94 در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود. 
در حوزه دانشگاه بيرجند 2130 نفر شامل 1538 نفر مرد، در محل دانشكده علوم و آزمايشگاه هاى تحقيقاتى و 592 نفر زن در محل دانشكده 

مهندسى در آزمون مذكور شركت مى كنند.

آزمون استخدامى متمركز دستگاه هاى اجرايى كشور جمعه اين هفته در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود 

3
پيام شما

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

با سالم. ما اهالى معصوميه پايين از مسئولين 
ذيربط  هاى  سازمان  ديگر  و  شهردارى  محترم 
عاجزانه تقاضا داريم تا نسبت به انتقال محل 
تخليه نخاله هاى ساختمانى به مكانى ديگر 
 اقدام نمايند، به خدا قسم از تردد زياد كاميون هاى

حمل نخاله و تخليه اين نخاله هاى آلوده در اين 
مسير خاكى، خود و فرزندانمان بارها و بارها دچار 
آرامش و آسايش  بيمارى هاى گوناگون شديم و 
نداريم.خواهشمنديم به مكاتبات و درخواست هاى 

مكرر اهالى رسيدگى فرماييد.
915...308

داره  مهرشهر  ورودى  پل  ترافيك  سالم. 
ساعات  در  ميشه خصوصاً  معظل  به  تبديل 
 پايانى روز. پيشنهاد ميشه يا مسير جاده كمر بندى

به پشت واحدهاى مسكونى دهلكوه تغيير كنه يا 
يك پل ديگه در تقاطع انتهاى خيابان كارگران به 

سمت خيابان 9 دى ايجاد بشه.
915...135  

آوا سالم. لطفاً تو رو خدا پيگيرى كن پنج كيلومتر 
جاده روستاى منند به نوقند چرا هر چند سال 
زيرسازى مى كنند و بعد رها مى كنند با وجود 

اينكه يك كيلومتر از آن قبًال آسفالت شده است.
915...019
كارگران  و  كاركنان  از  كنم  مى  تشكر  سالم 
كردن  تميز  بابت  اميرآباد  دهيارى  زحمتكش 

سرويس بهداشتى بوستان مادر. خداقوت.
936...169
مؤسسه  اين  نيست  مردم  فكر  به  كسى  چرا 

مالى ... كى مى خواهند پول مردم رو بدهد.
937...306
باسالم. جاى تأسف دارد كه مصوبه شوراى ترافيك 
براى دوربرگردان بلوار شهيد ناصرى روبروى 1500 
فقط  و  تفسير  ارتش  و04  صياد  شهيد  واحدى 
بلوار  بين  فرق  كنند  مى  كشى  وقت  تعدادى 

شهيدناصرى و بلوارپيامبر اعظم چيست؟
915...265
تلفنى  دهى  نوبت  سيستم  از  شكايت  براى 
مراجعه  بايد  كجا  به  اجتماعى  تأمين  بيمارستان 
كرد؟ به خدا يك ماه شده هر روز از 6 صبح 
تا 7 پاى تلفن مى نشينم ولى موفق نشدم 

نوبت دندانپزشكى بگيرم!!! 
930...247
سالم. سؤالم از مسؤلين محترم شهردارى بيرجند 
حسابى  دكتر  خيابان  آخر  چرا  كه  است  اين 
آنجا  هم  آموزشى  مجتمع  كه  را  مهرشهر 
و  سينا  ابن  تقاتع  كنند.  نمى  آسفالت  هست 

دكترحسابى فقط 100 متر است.
915...548
بيكارى  ما  كشور  در  دانيد  مى  آيا  سالم.  با 
نيست؟ بلكه توزيع كار ناعادالنه است! چون 
شده  شاغل  دوباره  كه  اى  بازنشسته  يك  باحقوق 
ياكسى كه بعد از سى سال هنوز پست و كار را رها 
نمى كند يا بعد از بازنشستگى برايش دوباره پروانه 
مغازه و ... و هزاران شغل ديگر صادر مى شود مى 
توان هزاران جوان را به تشكيل زندگى اميدوار كرد 

و با حقوق يك نفر حداقل سه خانواده تشكيل داد!
915...157
كه  ما  برسونيد  به گوش شهردارى  لطفًا  با سالم 
هرچه تماس مى گيريم كسى پاسخگو نيست. االن 
حدود 5 سال است ساكن مهرشهر حافظ 
غربى 6 هستيم منزلمان پالك ندارد به علت 
نداشتن پالك حتى براى قبوض هاى آب و برق و 
گاز هم مشكل داريم. همچنين براى مشكل نبود 

فضاى سبز  در اين منطقه فكرى بكنيد.
915...470

در كوچه پس كوچه هاى يكى از محله هاى پايين شهر در 
خانه مسكونى نيمه باز است و گويا ورود براى همه آزاد ...! 
داخل خانه كه مى رويم بيشتر شبيه دخمه است تا اتاق!... 
جمعيت زيادى دور تا دور اتاق نشسته و همهمه عجيبى 
اتاق را پر كرده است. بيشتر جمعيت حاضرين را  فضاى 
زنان تشكيل داده و در اين ميان تعداد انگشت شمارى از 

آقايان نيز حضور دارند.

مراجعه براى گشايش بخت 

يكى براى رفع مشكل بيكارى و اشتغال فرزندش آمده، 
ديگرى مريض است و براى رفع بيمارى و عده اى هم براى 

حل مشكالت خانوادگى يا اجتماعى مراجعه نموده اند.
بختش  رماالن  گفته  به  بنا  كه  است  جوانى  دختر  فائزه 
بسته شده است. 28 سال سن دارد و با پيشنهاد يكى از 
بستگان براى گشايش بخت به اينجا مراجعه كرده است، 
مى گويد: يكى از فالگيران، سركتاب زندگى ام را گشود و 
گفت: مدت 6 سال است بخت مرا بسته اند و اين امر مانع 
از ازدواجم شده و .... گفته اند دست اين آقا سبك است و 

دعاهايش رد خور ندارد...!؟

دعا براى جلوگيرى از سقط جنين

آوا  با  گفتگو  در  رسد  مى  باردار  نظر  به  كه  ديگرى  زن 
علت حضورش را بيمارى و سقط جنين در ماه هاى اول 
عنوان كرده و مى گويد: چند بار تاكنون در ماه هاى اول 
باردارى، فرزندانم سقط شده اند و با وجودى كه تحت نظر 
پزشك هستم، مشكلم حل نشده و بنا به پيشنهاد يكى از 
همسايگان آمده ام تا برايم دعا بنويسند... به گفته خودش 
دفعه دوم است كه به اينجا مى آيد رمال علت سقط فرزندانم 
را ضربه جن و پرى دانسته و تأكيد كرده دعايى كه برايم 

نوشته را تا آخر باردارى به همراه داشته باشم ...

 جلب محبت شوهر با توسل به دعا

محبت  جلب  براى  ديگرى  ميانسال  زن  ميان  اين  در 
است  سال   14 گويد:  مى  است،  آمده  اينجا  به  شوهرش 
فرزند   3 مان  مشترك  زندگى  حاصل  و  ام  كرده  ازدواج 
است كه اخيراً خانمى با توسل به دعا وارد زندگى ما شده 

و سعى دارد زندگى مان را به هم بزند...

اميدوارم با كمك نيروهاى غيبى (جن و پرى) 
دزد طالهايمان پيدا شود

آقايى كه به همراه همسرش در اتاق انتظار نشسته است، 
همسرش  طالهاى  شدن  دزديده  را  خود  حضور  علت 
عنوان كرده مى گويد: مدت10 ماه پيش طالهاى همسرم 
درخانه مفقود شد و بعد از اينكه تالش نيروهاى پليس در 
يافتن دزد نااميد شدم، براى پيدا كردن دزد متوسل به كار 
با  (رمال)  آقا  اين  ام  شنيده  ام..  شده  بينى  آينه  و  رمالى 
 كمك نيروهاى غيبى (جن و پرى) از مكان طالها اطالع 

مى يابد و با آينه بينى دزد را معرفى مى كند!!!

به دنبال درمان صرع

پسر جوانى نيز در گوشه اتاق كز كرده و كمتر در گفتگوها 
ميگرن  بيمارى  را  كند، على علت حضورش  شركت مى 
دانسته و مى گويد: عالوه بر سردردهاى شديد ميگرنى، 
در مداواى  پزشكان  بيمارى صرع مبتالست و تالش  به 
بيمارى وى بى نتيجه مانده و براى رفع مشكلش به دعا 
وقتى  از  گويد:  مى  است. وى  متوسل شده  رمالى  كار  و 
كاهش  سردردهايم  ام،  كرده  استفاده  را  مربوط  دعاهاى 

يافته و كمتر حمله هاى صرعى به من دست مى دهد...

سحر و جادو زندگى ام را خراب كرد

بنا  و  كرده  مجدد  ازدواج  كه شوهرش  است  زنى  ديگرى 
به حساسيت هاى رايج زنانه، با احساس كم توجهى و بى 
محبتى از سوى همسرش، به اينجا آمده تا دعايى گرفته 
شايد مسير زندگى اش تغيير يابد... زن مى گويد: زندگى ام 
خوب بود اما همسر دوم شوهرم با سحر و جادو با محبت، 

شوهرم را اسير و زندگيمان را به هم زده است.

كل اگر طبيب بودى سر خود دوا نمودى

علت  كرده  مراجعه  دخترش  همراه  به  كه  مسنى  زن 
حضورش را گرفتن دعا براى رفع بيكارى شوهر و گشايش 
بخت دخترش مى داند و مى گويد: چند بار از رمال هاى 
ديگر هم دعا گرفته ام با اينكه هزينه هاى زيادى پرداختم 

اما نتيجه خاصى نديدم. 
دختر جوان درحالى كه سعى دارد چهره اش را در ميان 
چادرش پنهان نمايد مدام مادر را مورد سرزنش و شماتت 
قرار داد و مى گويد: همه خرافات است و من هيچ اعتمادى 
به دعانويسى و رمالى ندارم. كل اگر طبيب بودى سر خود 
دوا نمودى، اين رمال ها (اگر كارى از دستشان برمى آمد 

اول فكرى به حال خود مى كردند)

انسان هر چيز را باور داشته باشد
به دست مى آود 

يكى از دانشجويان روانشناسى درباره رمال گرايى و توسل 

به دعا مى گويد: متأسفانه اين معظل در شهر ما اخيراً رواج 
و  عوام  از  اعم  مردم  از  زيادى  قشر  و  داشته  چشمگيرى 
تحصيلكرده به اين خرافات روى آورده و درمان مشكالت 
مى  افراد  اين  اساس  و  پايه  بى  هاى  حرف  در  را  خود 
جويند... وى ادامه مى دهد: تصادفًا اگر عده اى از دعاهاى 
رماالن فايده اى هم مى بينند اين تنها اثر فكر و اعتماد به 
 نفسى است كه به دليل وجود دعا به شخص دست مى دهد

و با توجه به اين امر كه انسان هر چيز را باور داشته باشد، 
به دست مى آود گاهًا نتيجه دلخواه به دست مى آيد.

امروزه هركسى يك كتاب قديمى پيدا كند، 
ادعاى دعانويسى مى كند

از  انتقاد  با  نيز  استان  فرهنگى  بانوان  از  يكى  نوفرستى 
آزادى كار اين افراد در جامعه مى گويد: امروزه هركسى 
با  يك كتاب قديمى پيدا كند، ادعاى دعانويسى كرده و 

سوء استفاده از شرايط نامطلوب روحى يا اجتماعى افراد و 
ساده لوحى آنان اقدام به اخاذى از آنها مى كند. وى ادامه 
مى دهد: اين اقدامات عالوه بر اينكه باعث بروز بسيارى از 
 مسايل و اختالفات در زندگى شخصى و خانوادگى مى شود
بى اعتمادى مردم را در طوالنى مدت نسبت به ادعيه و 

سخنان بزرگان دينى نيز به دنبال دارد. 

80 هزار تومان هزينه
 براى باز شدن زبان كامًال تضمينى

چاقو، شمع، آينه، جوهر، چند جلد كتاب قديمى ورق ورق 
... از جمله وسايلى هستند كه در بدو ورود به اتاق  شده 
رمال نظرمان را جلب مى كند. در مقابلش مى نشينم و 
به اصطالح خودش برايمان سركتاب باز مى كند لحظاتى 
بيهوش مى شود و بعد از گذشت دقايقى به هوش آمده 
از  آورد  زبان مى  به  را  نامفهومى  و در حالى كه سخنان 
مشكلمان مى پرسد وقتى متوجه مى شود مشكل خاصى 
نداريم آن را نوعى زبان بند عنوان كرده و مى گويد: شما 
را توسط يكى از آشنايان زبان بند كرده و آن را به خورد 

سگ گله داده اند؟! 

دعاى زبان بندتان باطل شدنى است اما هزينه آن باالست! 
مرد رمال اين مبلغ را صدقه دعا دانسته و مى گويد: دعاى 
تضمينى براى گشايش زبان بند مى نويسد و هزينه اش 

چيزى حدود 80/000 تومان است.

رماالن افرادى سودجو، دروغگو و كالش...

يكى از فرهنگيان استان رماالن را افرادى سودجو، دروغگو 
و كالش عنوان كرده و مى گويد: چندى پيش مبلغى پول 
را گم كرده و با پيشنهادى يكى از همسايگان براى يافتن 
پولم به يكى از رماالن و آيينه بين مراجعه كردم. وى بعد 
از حضور در منزل آينه بينى نموده و گفت: پول شما توسط 
يكى از نزديكان دزديده شده است و از اصطالح گردوبند 
 استفاده كرد، گفت: تا سه روز ديگر پول شما را برمى گردانند.

آن  آمد كه  يادم  اتفاقى  روز  نهايتًا يك  و  ماه ها گذشت 
پول را به حساب جديدى واريز كرده ام... اين درحالى بود 

كه به گفته رمال اعتماد كرده و به اكثر نزديكان خود سوء 
ظن پيدا كردم و با آنها قطع رابطه نمودم. وى ادامه مى 
دهد: به نظر من اين افراد عالوه بر اينكه مال انسان را به 
يغما مى برند ايمان آدمى را هم متزلزل كرده و با ايجاد و 
سوء ظن نسبت به افراد و آشنايان باعث صدمات روحى و 

اجتماعى زيادى مى شوند.

دعانويسى هيچ گونه پايه و اساس دينى ندارد

طلب،  منفعت  افرادى  را  رماالن  حسينى  االسالم  حجت 
ناآگاه و سودجو مى داند و مى گويد: دعانويسى كه امروز 
ميان مردم باب شده هيچ گونه پايه و اساس دينى نداشته 
و موجب انحراف بسيارى از افكار شده است و با ضعيف 
شدن ايمان برخى افراد و فاصله گرفتن از اصل موضوع 
مردم به خرافه هايى از اين قبيل روى مى آورند و در اين 
زياد  مبالغ  گرفتن  با  افراد فرصت طلب  از  بسيارى  راستا 

مشكالت عديده ديگرى را براى مردم فراهم مى آورد. 
مانند بخت گشايى و بستن  ادامه مى دهد: مواردى  وى 
مى  مراجعه  دعانويس  به  آن  براى  اغلب  افراد  كه  بخت 
كنند سحر و جادويى بيش نبود و به نسبت افراد كم سواد 

و خرافه گرا بيشتر به رماالن مراجعه مى كنند.
و  كرده  تأييد  را  قرآن حضور جن  آيات  به  استناد  با   وى 
مى گويد: ما منكر وجود اجنه نيستيم اما نوشتن دعا كار 
افراد عادى نيست و افرادى كه در اين زمينه اعتقاد قلبى 
اين  با خدا تقويت نموده در  ارتباط خود را  پاك داشته و 
خصوص تالش كرده و علوم آن را به دست آورده اند و 

مى توانند اقدام به اين كار نمايند. 

رمالى دكانى براى اخاذى از مردم

واقعيت  اين  از  مردم  امروز  متأسفانه  دهد:  ادامه مى  وى 
غافل هستند كه خدايى ما را به وجود آورده و براى دعا 
به درگاهش نياز به واسطه و دعانويس نيست و هر كس 
يگانه  آن  از  را  و حل مشكالتش  تواند خود حاجات   مى 

بى همتا بخواهد.
امروز  جامعه  در  را  دعانويسى  حسينى  االسالم  حجت 
و  دانسته  شياد  افراد  سودجويى  جهت  دكانى  عنوان   به 
مى گويد: اين افراد متناسب با شرايط جامعه و بر اساس 
براى  آنها  پاك  اعتقادات  از  استفاده  با  و  مردم  مشكالت 

خود كسب درآمد مى كنند.

توصيه هاى مقام انتظامى

در  نيز  جنوبى  خراسان  انتظامى  فرمانده  اجتماعى  معاون 
گفتگو با آوا مى گويد: امروزه تعدادى از افراد با سحرها و 
نوشته هايى كه هيچ گونه مستند دينى ندارد دكانى براى 
اخاذى از مردم باز كرده و اعتقادات و باورهاى دينى آنها 
را به بازى گرفته اند. سرهنگ سرفرازى در بحث پيگيرى 
از اين جرايم مهمترين گام را اطالع رسانى و آگاه سازى 
و  دانسته  برخورد قهرى  را  بعدى   توده هاى مردم و گام 
و  شيادى  نوعى  پيشگويى  و  فالگيرى  گويد:  مى 
كالهبردارى است و اغفال شدگان دراين زمينه افراد كم 

سواد و بى اطالع هستند.

شيوع رمالى اينترنتى، سوغات نادانى

وى در ادامه مى گويد: خيلى ها فكر مى كردند با صنعتى 
گريبان  كه  خرافاتى  تكنولوژى  پيشرفت  و  جوانب  شدن 

بشر را گرفته به دست فراموشى سپرده خواهد شد. 
 اما دريغ كه اين سوغات نادانى خود را با تمام پيشرفت ها
اين از  يكى  نيز  اينترنتى  رمالى  شيوع  و  كرده   هماهنگ 

نشانه هاست. وى خطاب به هم وطنان توصيه مى كند 
 هوشيار بوده و سرنوشتاشان را به حرف ها و پيش بينى هاى

دروغين و سراسر كذب و خطرناك فالگيران نسپارند. 
وى آموخته هاى دين اسالم را بهترين راهنماى انسان در 
زندگى و نهاد خانواده دانسته و بر لزوم تبيين و آموزش 
شوم  پديده  اين  پيامدهاى  درباره  فرهنگى  امو  متوليان 

تأكيد مى كند.
سرهنگ سرفرازى با يادآورى اينكه بسيارى از كانون هاى 
از هم  افراد كالهبردار  اين  تلقينات شوم  با  خانواده  گرم 
پاشيده شده و اين اقدامات سوء ظن هاى مسموم و بيهوده 
در زوجين و خانواده ايجاد كرده است كه انتظار داريم اين 
افراد با همراهى مردم به پليس معرفى و برخورد قانونى 

با آنها صورت گيرد.

دستت بده فالت بگيرم

السالم عليك يا ابوالفضل العباس (ع)

هيئت ابوالفضلى بيرجند برگزار مى كند:
مراسم جشن بزرگ ميالد باب الحوائج 

حضرت ابوالفضل العباس (ع)
 و ميالد امام زين العابدين (ع) 

زمان: جمعه 94/3/1 و شنبه 94/3/2 بعد از نماز مغرب و عشا 
مكان: سالن هيئت ابوالفضلى (مصلى)

منتظر حضور پرشور شما همشهريان عزيز هستيم
موسسه خيريه هيئت  ابوالفضلى بيرجند

بازار فالگيرى در برخى كوچه پس كوچه هاى شهر بيرجند گرم است
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شعر طنز

اين مجموعه شامل اشعار كالسيك در قالب، غزل، قصيده، مثنوى، قطعه، رباعى و دوبيتى است. اشعار اين كتاب با مضمون اجتماعى و سياسى است. كتاب لبخند موزون 
توسط نشر همسايه با همكارى نشر سه تيغ منتشر شد و در نمايشگاه بين المللى كتاب تهران رونمايى خواهد شد. تعدادى از اشعار منتشره در اين كتاب در جشنواره هاى 
طنز و جشنواره مطبوعاتى كشورى مقام هاى اول تا سوم را كسب كرده اند.

راشد انصارى با «لبخند موزون» به نمايشگاه كتاب آمد

4 راز آب لوله

ايها الناس، مردم دانا
قصه ى آبلوله برخوانا

اين شنيدم كه در زمان قديم
بود شهرى چو بلخ ويرانا

مردمان تشنه، آب در لوله 
بود جارى بباغ و بستانا

باغ و استخر اغنيا پرآب
فقرا تشنه لب هراسانا

آب را شبانه مى بردند
به مزارع چه سهل و آسانا

لوله ها از فشار مى افتاد 
خلق بودند زار و گريانا

راز اينكار كس نمى دانست
دردشان هم نداشت درمانا

گزمه ها هم تالش مى كردند
كه نيفتد ككى بتنبانا

تا شبى خواب ديد اين احوال
مردى از مردمان كرمانا

صبح برخاست نامه اى بنوشت 
بيكى از سران بلدانا

خواست تا چاره اى بينديشند
بهر اين معضل از دل و جانا

كه گناه است آب دزديدن
گر حالل است يا حرامانا

جلو كارشان گرفته شود 
گر شود يار، لطف يزدانا

ايكه دارى تو باغ و استخرى
بشنو از من نصيحتى جانا

دست از اين آبلوله بردار
دل ما بيش از اين مرنجانا

* امير هوشنگ رحيمى

آميزه هاى عمه جون

مهر: حكايت تلخ سه بيمارستان سربيشه؛ سرايان و درميان به 
سال 86 برمى گردد، روزى كه ساخت اين سه بيمارستان آغاز 
شد و نور اميدى را در مردم اين سه شهرستان مرزى كه سال 
ها به دليل مرزى بودن با بسيارى از بيمارى هاى واگيردار 
دست و پنجه نرم مى كنند و براى درمان ناچارند فاصله هاى 

چندين كيلومترى تا مركز استان را طى كنند، روشن كرد.
حتى  مرزى  هاى  شهرستان  محروم  مردم  روز  آن  شايد   
تصورش را نمى كردند كه بايد براى سرانجام رسيدن اين 
بيمارستان ها انتظار هشت ساله را تحمل كنند اما مردمى كه 
پيوسته با كمبودها و نبودها دست و پنجه نرم كرده بودند باز 
هم راضى بودند و در اين هشت سال تنها سكوت كردند و 

منتظر عملى شدن وعده هاى مسئوالن بودند.

بسته شدن بيمارستان ها به دليل كمبود نيرو

اين بار مردم شهرستان هاى درميان، سرايان و سربيشه بايد 
دو سال منتظر تجهيز بيمارستان ها مى مانند و  باالخره در 
تيرماه سال 92 روز موعود فرا رسيد، 31 تيرماه آن سال روز 
خوشحالى مردم اين شهرستان ها بود چراكه بعد از دو سال  
و  وقت  جمهور  رئيس  اول  معاون  حضور  با  ها  بيمارستان 
مسئوالن رده باالى استان براى دومين بار اين بيمارستان 
ها را اين بار با تجهيزات افتتاح كردند.قائم مقام وزير در همان 
راديولوژى،  مانند  بخش هايى  ديگر  حاال  كرد:  اعالم  سال 
آزمايشگاه، استريل، زنان و زايمان، كودكان، جراحى، داخلى و 
اورژانس، درمانگاه، غذاخورى، خدمات ادارى، ساختمان امحاء 
زباله، نگهبانى، تصفيه فاضالب و اتاق برق اضطرارى در آنها 

آمادگى كامل براى كار را دارند.
مرزى  شهرستانهاى  و  سرايان  مردم  انتظار  سال  اگرچه 6 
سربيشه و درميان با اعالم خبر افتتاح رسمى سه بيمارستان 
در هريك از اين شهرستانها به پايان رسيد اما انگار خوشحالى 
مردم تنها يك روز دوام داشت و دو روز بعد از افتتاح اين بار 
به دليل نبود نيرو، قفل و زنجير بر درهاى اين بيمارستانها 

زده شد.
قفل و زنجير بسته شده بر درهاى اين سه بيمارستان بازتاب 
گسترده اى در ميان رسانه ها داشت تا جايى كه مسئوالن از 
رده هاى استانى گرفته تا مسئوالن كشورى وزارت بهداشت را 
به واكنش واداشت، مسئوالن دانشگاه علوم پزشكى در حالى 
از عدم تخصيص اعتبار براى استخدام نيروهاى مورد نياز اين 
بيمارستان ها سخن مى گفتند كه مسئوالن كشورى منكر 
اين موضوع بودند اما واقعيت تلخ اين بود كه اگر چه مجوز 

استخدام براى اين نيروها در سال 91 صادر شده بود اما براى 
آن اعتبارى در نظر گرفته نشده بود.

صدور مجوز استخدام نيرو در سال 91

معاون اسبق توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكى 
بيرجند در  بهمن ماه همان سال در نشست خبرى با اصحاب 
بيمارستان  سه  نيروهاى  استخدام  مجوز  بود:  گفته  رسانه 
سربيشه، سرايان و درميان در سال 91 براى 264 نفر در رشته 
هاى بهداشتى و درمانى صادر شده و آزمون استخدامى در 26 
خرداد ماه سال 91 با هماهنگى وزارت بهداشت برگزار شده 
است. على اكبر اسماعيلى ادامه داد: به علت عدم لحاظ اعتبار 
در بودجه سنواتى و عدم تصويب بودجه شروع به كار پس از 

تصويب و تائيد اعتبار در بودجه انجام خواهد شد.
مديريت  سازمان  و  وزارت  با  مكرر  هاى  پيگيرى  به  وى   
بود:  گفته  و  كرده  اشاره  نمايندگان  و  جمهورى  رياست 
اميدواريم بالفاصله پس از تصويب و تائيد بودجه شروع به 

كار پذيرفته شدگان به عمل آيد.
سربيشه،  هاى  شهرستان  مردم  تاكنون  بعد  به  روز  آن  از 
درميان، و سرايان همچنان مانند معاون دانشگاه علوم پزشكى 
به تصويب و تاييد بودجه شروع به كار پذيرفته شدگان اميدوار 
هستند چيزى كه تاكنون محقق نشده و با وجود وعده هاى 
مسئوالن هر بار تا چند ماه ديگر به تعويق مى افتد و باز هم 

اظهار اميدوارى هاى مسئوالن دانشگاه....!

   93 تكرار وعده هاى بى نتيجه

بهنام باريك بين، معاون جديد توسعه مديريت و منابع انسانى 

دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، در دى ماه سال گذشته در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه با بيان اينكه در بودجه سال 
اعتبارى  نيروها  اين  براى به كارگيرى  آينده  جارى و سال 
در نظر گرفته نشده است باز هم اظهار اميدوارى مى كند 
كه با پيگيرى هاى انجام شده از طريق وزارتخانه و مجلس 
اميدواريم تا پايان سال جارى حكم حقوقى اين همكاران امضا 

تا از خدمات آن ها در سال 94 بهره مند شويم.
پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  فرد،  گنجى  محمود 
بيرجند، نيز در جلسه روز پرستار در ارتباط با اين بيمارستان 
ها گفته بود: حدود 150 نيرو براى اين بيمارستان ها گزينش 
شده اند و قرار بود كه تا پايان سال جارى جذب شوند اما 
آينده  ابتداى سال  نيروها در  اين   به دليل برخى مشكالت 

بكارگيرى مى شوند.

و باالخره در سال جديد نه تنها مردم شهرستان هاى سربيشه، 
سرايان و درميان بلكه تمامى مردم خراسان جنوبى منتظر 
بازگشايى اين بيمارستان ها بودند كه رئيس دانشگاه علوم 
پزشكى بيرجند در 23 فروردين ماه امسال در گفتگو با جرايد 
محلى خبر خوش آغاز به كار گيرى نيروهاى مورد نياز اين 
بيمارستان ها را داد و گفت: موانع بر سر راه به كارگيرى نيروى 
انسانى مورد نياز سه بيمارستان سرايان، درميان و سربيشه 
باالخر رفع شد و تا دو هفته ديگر زمينه فعاليت نيروهاى 

استخدامى اين سه بيمارستان فراهم مى شود.
اما بعد از گذشت حدود يك ماه از اين ماجرا هنوز اين امر 
محقق نشده و اين بار پاى بيمارستان هاى مركز استان درميان 
است چرا كه اگر نيروهاى پذيرفته شده در اين بيمارستان ها 
مشغول به كار شوند بيمارستان هاى مركز استان با مشكل 
كمبود نيرو مواجه مى شوند و باز شهرستان هاى سربيشه، 
سرايان و درميان طبق گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكى 

 بيرجند بايد حدقل دو ماه منتظر بمانند تا نيروهاى مورد نياز 
بيمارستان هاى بيرجند جذب شوند. 

سرنوشت 3 بيمارستان اين بار به استخدام 
نيروهاى بيمارستان هاى بيرجند گره خورد

با خبرنگار  بيرجند در گفتگو  رئيس دانشگاه علوم پزشكى 
مهر با بيان اينكه اغلب نيروهاى پذيرفته شده در بيمارستان 
هاى سربيشه، درميان و سرايان به عنوان نيروى شركتى در 
بيمارستانهاى امام رضا(ع) و ولى عصر(عج) بيرجند مشغول به 
كار هستند، گفت: اگر اين نيروها از بيمارستان خارج شوند ما 
با كمبود نيرو در مركز استان مواجه مى شويم و بايد منتظر 

بمانيم تا نيروهاى جايگزين آن ها جذب شوند.
كاظم قائمى با اشاره به اينكه اطالعيه استخدام 200 نيروى 
مورد نياز اين بيمارستان ها از روز پنج شنبه هفته گذشته 
منتشر شده است، بيان كرد: آزمون استخدامى اين افراد در 
هشت خرداد ماه سال جارى برگزار مى شود و گزينش و 
مراحل استخدامى آن ها حداقل يكى يا دو ماه طول مى كشد.
وى با بيان اينكه هنوز اعتبارى براى جذب نيروهاى مورد نياز 
بيمارستان هاى سربيشه، درميان و سرايان از مركز اختصاص 
نيافته است، عنوان داشت: تالش مى كنيم تا اين نيروها را 
با استفاده از منابع داخلى خود دانشگاه به كار بگيريم تا شايد 
وزاتخانه در عمل انجام شده قرار بگيرد و اعتبارى براى آن 

اختصاص دهد.

وزارت بهداشت اعالم كرد 
تا خرداد ماه منتظر بمانيم

معاون توسعه مديريت و منابع انسانى دانشگاه علوم پزشكى 
بيرجند نيز در اين ارتباط گفت: تمام مراحل گزينش اين نيروها 
انجام شده و  تنها در اعتبارات بند «و» امسال مشكل ايجاد 

شده و اين اعتبارات اختصاص نيافته است.
وزارت  حاضر  حال  در  اما  داد:  ادامه  بين  باريك  بهنام 
بمانيم  منتظر  ماه  خرداد  تا  بايد  كه  كرده  اعالم  بهداشت 
بودجه  شود  گرفته  مديريت  سازمان  از  آن  مجوز  اگر   كه 

اختصاص مى يابد.
وى بيان كرد: اگر در اين زمان اعتبار مورد نياز اختصاص نيابد، 
ناچاريم كه نيروهاى مورد نياز بيمارستان ها را با اعتبارات 
خود دانشگاه جذب كنيم تا در اعتبارات بند «و» سال آينده 

قرار بگيرد.

روايت 8 ساله سه بيمارستان خراسان جنوبى
خواندنى ها

كشف ماده مرموز در هرم تمدن مايا 

جوان و تاريخ : يكى از فلزات بسيار ارزشمند اما در يك 
اتاق مخفى به تازگى كشف شده در يكى از هرم هاى 
تمدن منقرض شده مايا در آمريكاى التين باعث بهت 

و حيرت دانشمندان شده است.
كارشناسان باستان شناسى در جريان جديدترين حفارى 
ها در يك هرم باستانى در كشور مكزيك متعلق به 
تمدن باستانى قوم مايا فلز جيوه مايع در يكى از اتاق 

ها را كشف كرده اند.

گفتنى است ، كارشناسان از پيدا كردن اين فلز سمى در 
اين بنا اظهار شگفتى كرده اند و اعتقاد دارند امكان دارد 
اتاق هايى مخفى در اين هرم وجود داشته باشد كه آنها 

را به اتاق تدفين حاكمان تمدن مايا هدايت كند.
در  است  شده  پيدا  جيوه  آن  در  كه  اتاق كشف شده 
هرم Teatihuacan به مدت هزار و 800 سال 
سال مهر و موم شده قرار دارد.اين هرم نخستين بار 
توسط مهاجران اسپانيايى از سال 1670 ميالدى كشف 
از 1950ميالدى  باستان شناسى در آن  اما تحقيقات 
آغاز شده و در طى اين مدت هزاران شى باستانى از 
جمله مجسمه هاى سنگى، جواهرات ظريف و گرانبها 
و انواع صدف هاى دريايى در آن كشف شده است كار 
دارد  ادامه  همچنان  مرموز  اتاق  اين  روى  بر  مطالعه 
و كارشناسان اواخر سال 2015 را زمان اعالم رسمى 

نتيجه تحقيقات اعالم كرده اند.

كاريكاتور صف وام ازدواج

آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

هد
مش

در 
ار 

ه ك
ابق

ل س
سا

 15

ني
ضمي

د ت
رص

1 د
00

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

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

 09153634099  
فرهمند

 اجاره قالب فلزى ، جك 
 و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى

 و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

   09151605216
  32236030

ايزوگام

 سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم 

جنب بيمه البرز  
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شركت ستاره جوش شمسيـان 
 گازرسانى واحدهاى  مسكونى و تجارى -  ساخت درب و پنجره 
 نرده و حفاظ       09151602644  - مهندس شمس آبادى   

در هر مالقات با كاركنان بهداشتي و يا پزشك از آنها درخواست كنيد 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   /  گروه تخصصى مبارزه با بيماريها-غيرواگيرفشارخون شما را اندازه گيري نمايند.

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09151602835 - ترابى

09011864824

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

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»
چون در پرونده 1415/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى حميدرضا يوسف پور و غيره به پرداخت مبلغ 143/825/897 ريال در حق محكوم له 

بانك مهر اقتصاد و پرداخت مبلغ 5/302/971 ريال در حق دولت و با عنايت به اينكه محكوم عليه اموالى را معرفى و توقيف گرديده به شرح جدول ذيل كه ارزيابى 
شده است شامل:

ارزش به ريالنام و مشخصاترديف
9/600/000شيلنگ تخليه بنزين 2/5 اينچ – 2 شاخه 6 مترى1
7/200/000شيلنگ تخليه بنزين 2 اينچ – 2 شاخه 6 مترى2
3/600/000شيلنگ تخليه بنزين 2/5 اينچ RED KARTI – 2 شاخه 3 مترى3
3/000/000شيلنگ تخليه بنزين 1/5 اينچ – 2 شاخه 6 و 4 مترى4
250/000شيلنگ هوا 1/25 اينچ - 2/5 مترى5
6/000/000شيلنگ فشار قوى PHONEX سايز 16 – فشار كار psi 1500 – به طول 20 متر۶
5/000/000شيلنگ روغن SEMPERIT سايز 18 – فشار كار bar 10- به طول 50 متر7
5/000/000شيلنگ روغن KARIZ سايز 18 – فشار كار bar 16 – به طول 50 متر8
5/400/000شيلنگ روغن فشار قوى ضد حرارت  GONDROM  KOLN  4 اينچ – 3 شاخه 2مترى9
1/800/000شيلنگ روغن فشار قوى ضد حرارت YAMAGUCHI 2/5 اينچ – به طول 3 متر10
600/000شيلنگ روغن دوسر پرس 80 سانتى- يك بسته 10 تايى11
7/500/000شيلنگ ضد اسيد فشار قوى RUBOSTE 0/5 اينچ - فشاركار psi 150- طول 50 متر12

6/000/000تيرآهن 14 دوبل شده به طول 3/5 متر (6 شاخه)13
800/000تيرآهن 18 به طول 4 متر (1 شاخه)14
3/000/000تيرآهن Z به طول 6 متر (4 شاخه)15

64/750/000جمع: شصت و چهار ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال

كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/3/23 از ساعت  10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده 
شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است 
حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان 

در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

كلينيك امداد ساختمان
          نــويــن

نظافت هتل ها ، ادارات ، منازل ، پله ، 
پيلوت  (با نيروى خانم و آقا)

اعزام نيروى ساختمانى كارگر و استاد ماهر
09368545254 - 09155051239

« تخصصى» فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 

 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم

09151632890 - سبزه بين

طعم شيرين خيالاكران فيلم

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

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 

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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران



طراح: نسرين كارى                        

افقى: 1- يار نعلبكى- عملى براى 
و  يارى    -2 سرماخوردگى  رفع 
عنصر   -3 ريختن  فرو   – كمك 
كوهستانى  قسمت  شيميايى- 
يار   -4 غالت  سردسته   – گيالن 
ويس – كشورى آسيايى – نمو 5- 
جزيره   – چك مسافرتى   – آشكار 
غربى  آرام  اقيانوس  در  است  اى 
سوار   – قرآن  در  اى  سوره   -6
 – سعى   -7 كاركنان   – نيست 
ضمير   -8 پرچم   - سانتيمتر    92
باز   – مفرد  شخص  دوم  متصل 
زيستن   – رشته پهن   – هم پرچم 
گازى   – سرطان  سبزى ضد    -9
نترس  شجاع،   – رويت  قابل  غير 
جور  هماهنگ،   – تهمت   -10
زين-  پلكان   -11 آرزو  شهر   –
واقف 12- سخنان    – ساز   نوعى 
بيمار گونه – گوهرها – از ارتفاعات 
همدان 13- برترى – نيم گرم – 
عدد ورزشى 14- عاشقى و شيفتگى 
– غده فوق كليه 15- نوعى اختالل 

بينايى – دوره تحصيلى ابتدايى

فرنگى  گير  كشتى   -1 عمودى: 
برادر   -2 پراكندگى   - ايرانى  كار 
گونه هاى آسانسور هوايى   – مادر 

3- انتها – كشورى در اروپا – گاز 
بازيگر   -4 فلكى  خرس   – مرداب 
صورت  عضو  دار-  خنده  فيلمهاى 
 -5 آيد  منال  با   – حيات  مايه   –
 – عاقبت  بايرن-  ستاره  روبن  نام 
مقابل كلى 6- نى تو خالى – نوعى 
پيراهن آستين كوتاه – كليد خودرو 
استان  در  شهرى   – همخانه   -7
در  ويتامينى   -8 جنوبى  خراسان 
عدس – بيابان – سخن نغز – مادر 
 – ارتشى  تقسيمات  از   -9 عرب 

شهرى در استان لرستان 10- پاى 
استان  در  شهرى   – بستنى  ثابت 
گيالن – لقب اروپايى 11- يكى از 
از   – دادگسترى   – وسايل آشپزى 
صور فلكى جنوبى 12- عدد ترتيبى 
– امر به گفتن – افزونى – كربن 
خالص 13- اضافه كردن- اسلوب 
– آبگوشت روسى – لنگه در 14- 
اثر رطوبت  نظير 15-    – محصل 

– گير افتادن و گرفتار شدن

پاسخ جدول 3222
جدول شماره 3223
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ضرب المثل بيرجندى

پندرى از اشخار سخته اومده (ميه)
به كسانى گفته مى شود كه هم سياه چهره و 

خسته است و هم بسيار تشنه.
اشنان گياهى دارويى است و تعداد زيادى از 
آن را بايد سوزاند تا سوخته اش كه كلوخه 

مانند است ارزش جمع آورى و حمل به كارگاه 
صابون سازى را داشته باشد، لذا كسى كه 

آن را مى سوزاند، هم براى جمع آورى و هم 
سوزاندن بسيار تالش مى كند و در نتيجه سياه 

چهره، خسته و تشنه مى شود.

پيرزن تنها

اولين تصويرى كه در ذهنم از ديدن چهره تكيده اش 
تصوير شد، گنجشككى تنها بود، بيمار و هراسان در زير 
درختى در بى آبى سخت كوهپايه اى بى صدا، كه چند 
صباحى از دم وباز دمش بيش نمانده است. اضطرابى 
سخت در صورت و آرامشى نرم در سيرت، شيارهاى 
روزگاران بر صورت و خاطرات بى وفايان در سيرت، 
شوهرش مرده، خاطره اى از او بر چهره مانده ، در خانه 
سوخته پسرش تنها و بيكس مى خوابد، زيرا كه همسر 

جگر گوشه اش با او راحت نيست !!!
اثبات  براى  حتى  دانست،  نمى  را  خود  تولد  تاريخ 
ندانستنش قسم نيز مى خورد، چهر ه اش نماينگر آن 

بود كه همه مغول را نيز ديد ه است ...
بوى كباب و سرخى سيب او را به بسا ط ما كشانده 
بود، اما غرورش اجازه هيچ درخواستى را از ما نمى داد، 
تنها در گوشه اى با جامگانى كه سا لها از قدمت سوزن 
زدنشان مى گذشت ، نشست. چه آرامشى، چه هراسى، 
چه دردى و چه نشاطى، همه چيز در او بود.تنهايش 
را به عظمت يك نخل پر رطب حس كردم، جنوبى 
پيرزن، آفتاب خورده، شوهر مرده، پسر رانده بى كس، 
آرزو  نيز روزى پسرى  را  او  لبان  انتظار مرگ...آيا  در 
كرده است ؟؟ كجا، زير كدامين درخت، در كنار كدامين 

بساط، در كدامين فصل جان او را خواهى گرفت ؟؟؟

 احمد: يه جاست كه تو بايد وايسى، يه جا هم 
هست كه بايست در رى اما خدا نكنه جاى اين دو 

تا با هم عوض شه...
ديگه تا آخر عمر بدهكار خودتى!

فيلم: دندان مار

* سخت كوشى هرگز كسى را نكشته است، 
نگرانى از آن است كه انسان را از بين مى برد 
*  اگر همان كارى را انجام دهيد كه هميشه 
انجام مى داديد، همان نتيجه اى را مى گيريد

 كه هميشه مى گرفتيد 
* افراد موفق كارهاى متفاوت انجام نمى دهند، 
بلكه كارها را بگونه اى متفاوت انجام مى دهند 

از زاهدان خشك مجو پيچ و تاب عشق
ابروى قبله را خبرى از اشاره نيست

 
صائب تبريزى

گاهى اوقات  براى فرار از تمامى كليشه ها
 آن قدر بر خالف جهت حركت مى كنيم، 

كه خود كليشه مى شويم

دائم شكر گذار خدا باشيم كه:
شايد بدترين وضع زندگى ما، 
براى ديگران آرزو باشد . . .

از نديدن  40 دقيقه در شبانه روز، سهم همه ما 
هاى  اتفاق  از  ما  واقعى  دقيقه   40 است.  جهان 
را ها  آن  و  دهيم  مى  دست  از  را  خود   اطراف 
دوربين  يك  شبيه  ما  هاى  چشم  تا  بينيم  نمى 
اى  نظريه  توقف ساعت»  «توهم  كند.  كار  شفاف 
است كه اين 40 دقيقه در دل آن كشف شده و 
سال هاست كه دانشمندان مى دانند مغز ما براى 
اين كه تصاوير را ثابت ضبط كند، در فاصله پلك 
زدن، تصويرى را ضبط نمى كند تا آدم ها، اشيا و 
همه آن چه در زاويه ديد ماست، درست و شفاف 

ثبت شود.
به  فريم  كه  عكاسى،  دوربين  يك  شبيه  درست 
تا عكس ها شفاف  فريم تصاوير را ثبت مى كند 
كند  مى  بندى  تقسيم  را  جهان  هم  مغز   باشند، 
و در اين تقسيم بندى، صدم هاى ثانيه اى از وقايع 
را از دست مى دهيم. صدم هاى ثانيه اى كه در 
مجموع، 40 دقيقه از شبانه روز ما را كم مى كنند 

و نشان نمى دهند.
نظريه توهم توقف ساعت، به همين سادگى به ما 
ثابت مى كند كه آن قدرها هم كه فكر مى كنيم 
و به خودمان مطمئن هستيم، به همه اتفاق هاى 
ما  كنترل  تحت  چيز  هيچ  و  ندارم  آگاهى  جهان 

ثانيه اى كه مغز  نيست. كافى است در آن صدم 
تغيير  ما  روى  پيش  جهان  كند،  نمى  ثبتش  ما 
 كند. آن وقت است كه نديده و ندانسته، با واقعيت 
تازه اى رو به رو مى شويم كه با چند صدم ثانيه 
مطمئن  وقت  هيچ  ما  است.  متفاوت  كامال  قبل 
است  قرار  يا  افتاده  اتفاقى  چه  دقيقا  كه  نيستيم 
چه اتفاقى بيفتد و اين عدم اطمينان از يك ضعف 

كامال طبيعى مى آيد.
ضريب خطاى انسانى هميشه صفر نيست

ضريب احتمال خطا، از آن دسته واژه هايى است 
كه در علم كاربرد زيادى دارد. هركسى كه با علم 
سروكار دارد، اين واژه را خيلى خوب مى داند و 
هميشه در ذهنش نگه مى دارد تا در مواقع لزوم از 
نتيجه اى كه مى گيرد مطمئن باشد و پيشرفتش 
مقابلش  عدد  وقتى  كه  كاربردى  واژه  شود؛  ثبت 
اهالى علم و دانش مى  به لب  لبخند  باشد،  صفر 

آورد و اتفاق مى سازد. 
واژه اى كه اگر در علم محض تعريف نشود و به 
روابط انسانى برسد، شايد همان شگفتى را كه در 

علم ايجاد مى شود، براى ما هم ايجاد كند.
واقعى  زندگى  در  واژه  اين  از  وقت  هيچ  ما  اما 
بدون  خطا،  احتمال  ضريب  كنيم.  نمى  استفاده 

صفر  ما  براى  هميشه  امتحانى،  و  آزمايش  هيچ 
است. وقت هايى هم كه مشكالت و بحران ها به 
سراغمان مى آيد، باز هم رفتن به سراغ خطاها و 
اشتباه هاى فردى، آخرين راه حلمان است. درست 
نقطه مقابل كارى كه دانشمندان مى كنند؛ آن ها 
خطا  احتمال  ضريب   نتيجه،  نگرفتن  محض   به 
هاى  راه  دنبال  به  و  كنند  مى  بررسى   را 

اشتباه مى گردند.
ترس از پذيرفتن اشتباه، دقيقا از آن ترس هايى 
است كه از والد در ما مانده. تا زمانى كه كودك 
هستيم، خوب بودن و اشتباه نكردن، البته نسبت 
به تعريفى كه پدر و مادر از خوب بودن براى ما 

مشخص مى كنند، يك امتياز بزرگ است.
دام  در  و  نكنيم  اشتباه  تا  كنيم  مى  تالش  ما   
تنبيه نيفتيم. اگر خوب باشيم، هميشه تشويق و 
 جايزه است و اگر نه، ممكن است كه حسابى به

دردسر بيفتيم.
اما با بزرگ شدن و كم رنگ شدن روز به روز نقش 
ظاهرى والد در زندگى ما، ما هم چنان نقش هاى 

معنوى آن ها را براى خود نگه مى داريم. 
والد هميشه مراقب ماست و چه چيزى مهمتر از 
راضى  كند،  مى  دارى  نگه  ما  از  چه  آن  كه  اين 

باشد. رضايت والد در ذهن و احساس پيچيده ما، 
تبديل به رضايت ما از خودمان مى شود و همين 
دنبال  به  روز  هر  و  خوريم  مى  گول  كه  جاست 

اثبات خود هستيم و نه چيز ديگر.
براى  كه  است  مسيرى  در چنين  اشتباه  پذيرش 
ما تبديل به غول بى شاخ و دمى مى شود كه هر 
لحظه مى تواند، ما را به خطر بيندازد و چه چيزى 
بهتر از انكار؟! ما نقش خود را از اشتباه ها حذف 
مى كنيم، ضريب احتمال خطر را حذف مى كنيم 
تا با يك صورت مسئله پاك شده، به جهان هستى 
نگاه كنيم و بدون دغدغه از برخوردن با خود، به 

جنگ زمانه برويم.
و  كنيم  مى  زندگى  بار  يك  ما  همه  دانيد،  مى 
جمله  اين  ماست.  همه  تجربه  بار،  يك  همين 
ما  قبل  نسل  كه  اندازه  همان  به  كه  اين  يعنى 
 در زندگى كردن بى تجربه بودند، ما هم هستيم 
و بعدى ها هم همين طور. اگر به جز اين زندگى، 
مى  شايد  بود،  كار  در  ديگرى  زندگى  تجربه 
توانستيم آن قدر راحت، خود را براى هر اشتباهى 
سرزنش كنيم يا ديگران را. اما واقعيت اين است 
هر  حق  اشتباه  و  هستيم  تجربه  بى  ما  همه  كه 

انسان بى تجربه اى است.
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 

نعمت   پر  باغهاى  كرده اند  شايسته  كارهاى  و  آورده  ايمان  كه  كسانى  حقيقت  در 
خواهند داشت. سوره لقمان آيه 8

حديث روز

وقتي خداوند بنده اي را دوست دارد، دنيا را از او منع مي كند چنانكه شما مريض 
خويش را از نوشيدن آب منع مي كنيد .پيامبر (ص)

سخن پير قديم

فالش بك

چرا از پذيرفتن اشتباهاتمان مى ترسيم؟

نبردهاى زندگى هميشه به نفع قويترين ها پايان نمى 
پذيرد بلكه دير يا زود برد با آن 
كسى است كه بردن را باور دارد

دقت كردين؟ در پاسخ به جواب ”چى شد؟“ 
حدود 99 درصد ميگن ”هيچى“ و اون يك 
درصد باقيمونده هم ميگن ”چى ، چى شد؟“

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  سه  قطعه  زمين  1500 مترى 
سند دار ، محدوده نوفرست  هر قطعه  12 
ميليون ، براى باغ ويال    09152696192

فروش
 آژانس با 40 سال سابقه همراه با

 9 كارت سوخت    09392803713
فروش آپارتمان 100مترى با امكانات كامل  در 

آوينى ، پامچال + وام 20 ميليون تومانى يا معاوضه 
با منزل  تا 210 ميليون تومان   09151603996

فروش فورى
پى كى مدل 84 فنى سالم ، بسيار تميز با 

كليه وسايل جانبى   09157232331

فروش
نانوايى لواش با 40 سال سابقه و تمامى 

امكانات + ملك    09392803713

فروش سمند مدل 88 ، سفيد ، دوگانه 
 قيمت : 18 ميليون تومان يا معاوضه
 با پارس 90     09383957571

فروش
1- ايسوزو يخچالدار 5/2 تن

2- سردخانه     09153631391

فروش پيكاپ دوكابين مدل 86 
52 هزار كار – سفيد – رينگ 

و الستيك كره اى و اسپرت نو  
  gps ، مانيتور، دوربين دنده عقب
المپ ها زنون ، پلوس خالص كن  

كف پوش ، روكش ، دزدگير
يا معاوضه با خودرو
09369390160

 يخچال 1/5 متر ايستاده چهار درب 
به فروش مى رسد. قيمت: توافقى

09159371004

 فروش آرايشگاه زنانه با كليه لوازم
  موقعيت مكانى عالى ، درآمد مكفى 

و كمترين قيمت     09156047004

فروش يا اجاره
باغ رستوران پديده واقع در بند 
كوهستان  هتل  مقابل  اميرشاه 
حاشيه جاده با 300 مترمربع زمين 
و 130 متر زيربنا ، 2 طبقه ، سند 
سالن  و  آالچيق   12  ، ششدانگ 
غذاخورى ، برق ، تلفن ، آشپزخانه 
مجهز ، با ظرفيت 110 نفر ، طراحى 
شده و شيك به صورت كامل ملكى 

فروش يا رهن و اجاره 
واگذار مى شود.

09155615024

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

يك فروشنده خانم يا آقا با روابط عمومى 
باال براى كار در فروشگاه كيف و كفش 

نيازمنديم.    09308282846

يك شاطر سنگك نيازمنديم.
32411450 - 09157568953

تعدادى كارگر ساده خانم براى كار در يك 
كارگاه توليدى نيازمنديم.

32255221    تماس فقط در ساعات ادارى

يك شاگرد براى كار در سالن زيبايى 
پونا واقع در خيابان معلم نيازمنديم.    

32222428

تعدادى بازارياب با سابقه و حقوق 
عالى نيازمنديم.    32220024

 نيروى خانم مجرد 
براى  كار در پيتزا فروشى  نيازمنديم. 
شيفت صبح و شب/ مراجعه حضورى  

نبش پاسداران 34  -  پيتزا چانو   
 ساعت  مراجعه:

 6:30 بعدازظهر تا 12 شب

تعدادى راننده در شيفت صبح يا عصر 
نيازمنديم.

09158625100 - آژانس پويا

يك حسابدار خانم
 آشنا به نرم افزار هلو نيازمنديم.

 34310801 - 09011864965

چند نيروى خانم و يك پيك موتورى 
براى  كار در پيتزا فروشى نيازمنديم.

32236008  - 09128399395

يك نفر ركوب كار مبل به صورت شراكتى 
يا درصدى نيازمنديم.

32211767 - 09155629382

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09156657502 - 32228886

09151608712

مغازه تايپ و تكثير با موقعيت عالى 
واگذار مى شود. نقد و اقساط 

يا معاوضه با ماشين    09374120696

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

   32304027 -09159656641 روزى

پيشگيرى از ريزش نماى ساختمان
 09158600651 - بنى اسدى

 تدريس خصوصى رياضيات 
 راهنمايى ، دبيرستان ، دانشگاه  (توسط آقا)   

09019445568 -09380691786

كارت دانشجويى اينجانب مرتضى رجب زاده نوغاب 
به شماره دانشجويى 91137135230127 

مفقود گرديده  و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى اينجانب سيد مهدى اسالمى نژاد 
به شماره دانشجويى 91137135120044 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط  مى باشد.

نقاشى ساختمان در اسرع وقت
32236068 - 09157217662

سه راه اسدى - جمهورى 29 - پالك 1

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

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

نبش 17 شهريور 24 - 09159618050

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

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

 09158651167- شهريارى

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
به دليل مهاجرت واگذار مى شود.

09128460511

فروش فورى زير قيمت
 مغازه ترشى ملس واقع در مدرس 14 

 با موقعيت عالى و درآمد خوب
 به علت تغيير شغل به فروش مى رسد.

فى: 4/5 ميليون
09381128775 - 09368990717

مركز تخصصى ابرو ، قرينه سازى
بين مدرس 11 و  13- زيبايى سى تل

32230549

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: دم كرده 5 گرم گل گاوزبان قبل از خواب تاثير فراوانى بر كاهش تپش قلب دارد، همچنين مصرف شربت گاوزبان و بيدمشك نيز در سالمت 
قلب بسيار موثر است. گالب مفرح، آرامبخش و خواب آور و براى رفع كسالت مفيد است و مصرف آن در هنگام تپش قلب بسيار مفيد است. مصرف 
ميوه هايى مانند سيب، «به» و گالبى براى رفع تپش قلب مفيد است، همچنين شربت سيب با گالب، آناناس، تمرهندى، انبه نيز مفيد است.

معرفى برخى مواد غذايى مفيد براى رفع تپش قلب

خواص خوشمزه طالبى و گرمك، 

سالمت نيوز: طالبى و گرمك ميوه هايى پرآب، 
اشتهاآور، چاق كننده و جال دهنده رخسار بوده و 

در فصل تابستان موجب رفع تشنگى مى شوند.
 C و B طالبى و گرمك سرشار از ويتامين هاى
و مواد معدنى پتاسيم، كلسيم، فسفر و همچنين 
پروتئين، قند و فيبر هستند. مطالعات نشان داده 
به  ليوان آب طالبى در روز  است، مصرف يك 

را  خون  فشار  بروز  احتمال  درصد   25 ميزان 
كاهش مى دهد. طالبى و گرمك به علت داشتن 
پتاسيم و عطر مطبوع، مقوى قلب هستند و عروق 
را باز مى كنند، همچنين به دليل درصدى منيزيم 
از ميوه هاى آرام بخش به شمار مى روند.طالبى و 

گرمك فشار خون را نيز پايين مى آورند.

اختالل رشد كودكان را جدى بگيريد 

شاخص هايى  روى  از  كودكان  رشد  شهرخبر: 
مى شود. سنجيده  سن  و  وزن  قد،  همچون 

كودكانى كه قد و وزن  آن ها 10 درصد پايين تر 
مواجه  رشد  اختالل  با  باشد،  رشد  جداول  از 
پيگيرى  به  نياز  آن ها  مشكل  حل  و  هستند 
نادرست،  تغذيه اى  عادت هاى  و  تغذيه  دارد. 
مى توانند  و...  هورمونى  اختالالت  بيمارى، 
اختالل  باشد.  كودكان  در  رشد  اختالل  داليل 
مى تواند  كودك  بودن  وزن  كم  موارد  در  رشد 
باعث بروز سوء تغذيه و در موارد اختالل رشد 
چاقى مى تواند زمينه هاى اضافه وزن، چاقى و 
را  آن  با  مرتبط  بيمارى هاى  و  ساير مشكالت 

براى كودك در پى داشته باشد.

اگر پوستى صاف مى خواهيد 
به اين توصيه گوش كنيد! 

برنامه  از  شكر  و  قند  كامل  حذف  نيوز:  نامه 
طبيعى  قندهاى  با  آن  جايگزينى  و  غذايى 
مى تواند به بهبود و شادابى پوست كمك كند. 
قندهاى  جايگزينى  با  اگر  قندها  اين  حذف 
نخواهد  ايجاد  مشكلى  باشد،  همراه  طبيعى 
كرد. مصرف انواع ميوه هاى خشك مانند خرما، 
توت خشك، انجير و ... جايگزين مناسبى براى 
قند است و به جاى شكر هم مى توان از شيره 

انگور، شيره خرما يا عسل استفاده كرد.

«شويد» اشتهاآور است

سنتى،  طب  منظر  از  تازه،  «شويد»  سالمانه: 

انسداد  بازكننده  بدن،  اخالط  تحليل برنده 
با  مى تواند  و  است  مدر  و  اشتهاآور  عروق، 
در  را  قند خون  سطح  انسولين،  ترشح  افزايش 
شويد  مصرف  دهد.  كاهش  ديابتى  بيماران 
معده  ضعف  سكسكه،  تنگى نفس،  براى  تازه، 
كوليت،  مثانه،  و  كليه  و طحال، سنگ  كبد  و 
درد مفاصل مفيد است. از طرف ديگر، مصرف 

دمنوش شويد، باعث كاهش نفخ مى شود.

درمان هاى آفتاب سوختگى 

قرمزى  پيدايش  با  سوختگى  آفتاب  سالمانه: 
درمان  براى  و  مى شود  شروع  پوست  ماليم 
خانگى آن كافى است آب خيار يا آب گشنيز يا 
سركه انگور را به محل سوختگى بماليد. براى 
درمان خانگى آفتاب سوختگى، بسته به وسعت 
كه  خانگى  درمان هاى  از  سوختگى  شدت  و 

موجب كاهش عاليم مى شود استفاده مى كنيم. 
قبيل كمپرس آب سرد،  از  درمان هاى خانگى 
عاليم  نسبى  تخفيف  موجب  گرم  آب  وان  و 
مى شود اما براى درمان بهتر نياز به نسخه هاى 
خانگى براى درمان آفتاب سوختگى است. اگر 
يا سيب محل لك و پوست تيره  انگور  سركه 
ناشى از آفتاب سوختگى ماليده شود سبب التيام 

خواهد شد. 

افسردگى طوالنى مدت باعث 
افزايش خطر سكته خواهد شد 

ممكن  مدت  طوالنى  افسردگى  نيوز:  نامه 
ميان  در  را  مغزى  سكته  به  ابتال  خطر  است 
بزرگساالن دو برابر افزايش دهد، اين در حالي 
در صورت  حتي  دانشمندان  گفته  به  كه  است 
خطر  همچنان  افسردگي،  عاليم  رفتن  بين  از 
داده  نشان  پيشين  مطالعات  دارد.  وجود  سكته 
است كه افسردگى با خطر ابتال به فشار خون 
باال، ناهنجارى هاى سيستم عصبى خودمختار 
است.  همراه  التهابى  هاى  پاسخ  افزايش  و 
خطر  است  ممكن  مدت  طوالني  افسردگى 
سكته مغزى در بزرگساالن را بيش از دو برابر 

افزايش دهد.

اختالل رشد كودكان را جدى بگيريد 

قتل خواهربه دست برادر 

تابناك: ماموران پليس در جريان وقوع يك قتل قرار 
گرفتند و بالفاصله موضوع را در دستور كار خود قرار دادند. 
در بررسى ها مشخص شد كه دختر جواني در باغي در 
چهاردانگه با ضربات چاقو به قتل رسيده است. با مشخص 
شدن هويت مقتول، ماموران دريافتند كه وي با برادرش 
اختالفاتي داشته است كه برادر اين دختر از سوي پليس 
دستگير شد و در بازجويي ها به قتل خواهرش اعتراف 
كرد. وي در اعترافات خود به ماموران گفت: خواهرم يك 
بار از شوهرش جدا شده بود و قصد داشت براي بار دوم 
با مردي ازدواج كند كه من و خانواده ام اصال او را تاييد 

نمي كرديم. براي همين با چاقو به او ضربه اي زدم. 

ماموران قالبى دركمين
 بازرگانان خارجى 

تابناك: اعضاى باندى كه با شناسايى توريست ها و 
بازرگانان خارجى سد راهشان مى شدند و با معرفى 
اموالشان  سرقت  به  دست  مامور  به عنوان  خود 
مى زدند دستگير شدند. اعضاي اين باند تبحر زيادي 
در سرقت با  عنوان مامور پليس دارند. آنها با زيرنظر 
گرفتن هتل  ها و محل هايي كه توريست ها و بازرگانان 
را  طعمه هايشان  داشتند  رفت وآمد  آنجا  به  خارجي 
كنند. عملي  را  سرقت  نقشه  تا  مي كردند  شناسايي 

در نهايت با تالش ماموران اعضاى اين باند دستگير 
شدند و به سرقت هايشان اعتراف كردند. 

گذشت از قصاص به  دليل صداقت قاتل 

تابناك: اولياىِ  دِم مردى كه حين نزاع با جوانى به قتل 
رسيده  بود، هرچند در ابتداى جلسه محاكمه متهم براى 
او درخواست قصاص كردند، در پايان به دليل جوان بودن 
قاتل و بيان واقعيت توسط او حاضر به گذشت شدند.  
به  زمان  آن  شد.  تشكيل   ،91 سال  تير  پرونده  اين 
ماموران پليس خبر دادند، درگيرى در يك كبابى ميان 
دو نفر منجر به مرگ يكى از آنها شده  است. متهم 
گفت به دليل اينكه به مقتول سالم نكرده، باهم درگير 
شدند و او را با زدن ضربه اى به سرش به قتل رسانده 
است. اولياى ِدم نيز اعالم كردند به خاطر صداقت متهم و 

اقرارى كه كرده  است از قصاص گذشت مى كنند. 

مرگ دردناك دو نوجوان در آب بندان

باشگاه خبرنگاران: بخشدار مركزى جويبار گفت: دو 
روز گذشته نوجوانى 14 ساله هنگام شنا در آب بندان 
آيت محله بخش مركزى اين شهرستان دچار حادثه 
شد. محمد مدانلو افزود: به دنبال اين موضوع دوست 
اين نوجوان براى كمك وارد آب بندان شد تا او را از 
غرق شدن نجات دهد، ولى متاسفانه هر دو به دليل 
آشنا نبودن با فنون شنا غرق شدند. اين مقام مسئول 
دو ساعت تالش غواصان  از  بعد  كرد:  نشان  خاطر 
بيرون  آب  از  نوجوان  دو  جسد  سارى  نشانى  آتش 
براى طى  نوجوان  اين دو  كشيده شد. سپس جسد 

مراحل قانونى به سردخانه تحويل داده شد.

قمه كشى پس از رهايى از زندان

هاى  فوريت  مركز  اعالم  پى  در  خبرنگاران:  باشگاه 
پليسى 110 تهران بزرگ مبنى بر درگيرى و قمه كشى 
در قهوه خانه اى در تهرانسر ماموران به محل اعزام 
شدند و مشاهده كردند دو نفر از اراذل و اوباش كه اخيرا 
از زندان آزاد شده اند و فردى ديگر اقدام به درگيرى و 
قمه كشى در داخل قهوه خانه كرده اند. سرگرد قاسم 
آبادى رئيس كالنترى 150 تهرانسر گفت: متهم رديف 
اول مدت 10 روز از زندان آزاد شده و در اين مدت دائما 
با افراد مختلف درگير شده كه اهالى محل به خاطر 
ترس از او قادر به شكايت نبودند و هر دو متهم پس از 

دستگيرى در اختيار مقام قضايى قرار گرفتند.
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حوادث

مسابقات فوتبال چمن مصنوعى دانشجويان 
پسر دانشگاه بيرجند برگزار شد

مديريت  سوى  از  مصنوعى  چمن  فوتبال  مسابقات 
تربيت بدنى و فوق برنامه در مجموعه خوابگاهى سرو 
 پسران دانشگاه بيرجند به مناسبت هفته خوابگاه ها 
 برگزار شد. در پايان از ميان 25 تيم شركت كننده تيم هاى 
محبان على (ع)، ذوالفقار و تيم 109 مقام هاى اول 

تا سوم را كسب كردند.

ورزشكاران سه گانه استان
 مكان تمرين ندارند

خراسان  سه گانه  ورزش هاى  هيئت  رئيس  فارس: 
به ويژه  استان  سه گانه  ورزشكاران  گفت:  جنوبى 
دوچرخه سوارى  در  مناسبى  تمرينى  مكان  بانوان 
در  كافى  ميزبان  به  نيز  شنا  استخرهاى  و  ندارند 
بيان  با  خسروى  نيست.  ورزشى  هيئت هاى  اختيار 
اينكه جمعى از ورزشكاران هيئت به خاطر عدم وجود 
هستند،  غيرفعال  عمال  تمرين  براى  مناسب  مكان 
تيم  معرفى  صورت  در  سه گانه  ورزشكاران  گفت: 
نيز  دوگانه  مسابقات  در  مسابقات  نبودن  همزمان  و 
شركت مى كنند ولى در بخش بانوان فقط ورزشكاران 

استان در بخش دوگانه كار مى كنند.

گلگشت و كوهروى دانشجويان دانشگاه 
بيرجند به مناسبت هفته خوابگاه ها

به مناسبت هفته خوابگاه ها، برنامه گلگشت و كوهروى 
با حضور 40 نفر از دانشجويان پسر دانشگاه بيرجند در 

مزار رزگ واقع در ارتفاعات باقران برگزار شد.

نتيجه تراكتورسازى و نفت تغيير نمى كند 
 

تصميمى  مى گويد  فو تبا ل  فدراسيون  رئيس  ايسنا: 
و  تراكتورسازى  بازى  نهايى  دقايق  تكرار  بر  مبنى 
نفت تهران گرفته نخواهد شد. على كفاشيان اظها ر 
كرد: بازى تمام شده است و طبق قانون جام قهرمانى 
به سپاهان تعلق گرفته است و هيچ چيزى قابل تغيير 
نيست. نمى دانم چه كسانى اين موضوعات را مطرح 
و  تراكتورسازى  بازى  متخلفان  با  قطعا  اما  مى كنند، 

نفت تهران برخورد خواهد شد. 

قهرمانى تكواندوكاران ايران در جهان

حذف  با  ايران  تكواندوى  ملي  تيم  نيوز:  جهان 
نمايندگان روسيه و كره جنوبي، عنوان قهرماني بيست 
و دومين دوره رقابت هاي تكواندو قهرماني جهان را 
از آن خود كرد. تيم ملي تكواندو ايران كه تا پايان روز 
ششم مسابقات تكواندو قهرماني جهان 2015 روسيه 
در صدر جدول رده بندي قرار داشت، موفق به كسب 

عنوان قهرماني اين رقابت ها شد.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش
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  بنگاه  قالب بتن 
توكــل 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
32313600  -  09151615069 جليلى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  در  منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

دعوت به همكارى
شركت مهندسى مشاور از واجدين شرايط ذيل دعوت به همكارى مى نمايد:

  estekhdam.engineers@gmail.com متقاضيان مى توانند رزومه خود را به آدرس ايميل

ارسال نمايند.

شرايطسمترديف

مهندس مكانيك 1
يا فرآيند

حداقل مدرك كارشناسى مكانيك سياالت يا فرآيند
حداقل 5 سال سابقه كار در زمينه صنعت آب و فاضالب

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

09151608440 - چهكندى نژاد

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

09151636052

 كارت  دانشجويى  فاطمه  زهرا هاشم پور 
به شماره دانشجويى 93113014170051 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 كارت دانشجويى سعيد حسنى  فرزند محمد
 به شماره دانشجويى 93113014170047 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

 دو نفر بازارياب
 با حقوق و مزاياى عالى  نيازمنديم.

09152650609

يك شاطر لواش حرفه اى

 براى پخت آزاد پز نيازمنديم.

 09151177892 تعدادى نيرو با روابط عمومى باال براى 
همكارى در شركت تبليغاتى نيازمنديم

روابط 
عمومى

مدير فروش 
و بازارياب

طراح 
گرافيك

1 نفر2 نفر1 نفر

09155628902

فروش ملك استثنايى در شهر مود
1- باغ حصار شده با انواع درختان ميوه 2 ساله به  مساحت 1600 مترمربع نبش بلوار امام رضا (ع)
2- باغ با حصار قديمى داخل محدوده خدماتى شهردارى داراى 80 اصله درخت زرشك 

20 ساله و استخر ذخيره آب حدود 2000 مترمربع
3- مقدار زيادى زمين قابل كشت داخل مزرعه پايين

4- مقدارى زمين كشاورزى سمت شمال جاده بيرجند - زاهدان
5 -350 مترمربع زمين مسكونى

6- شش ساعت آب از قنوات ثالثه مود به قيمت استثنايى به فروش مى رسد.
09155623695

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران

مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 
آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2    ساعت كار: 7-3 بعدازظهر     

تلفن: 056-32213766

خدمات فنى يخساران
مركز تعمير انواع: يخچال ، لباسشويى 

جارو برقى
خدمات پس از فروش: اسنوا ، دوو  

تكنوگاز ، حاير
تعمير و شارژ انواع كولر اتومبيل 

09153622734 - براتى
32434440  - 32438511

آدرس: از خيابان غفارى نبش جرجانى به نبش 
پرستار 22 تقاطع سوم از غفارى 28 انتقال يافت

مژده                       مژده
افتتــاح شـــد

لبنيات محلى گلستان
شير- دوغ - ماست - كره – پنير

 خامه - تخم مرغ
از توليد به مصرف با كيفيت عالى 

معصوميه ، كوچه شهيد يوسفى 
نرسيده به يوسفى 1 ، جنب بانك ملى

32258370



بيكى مدير كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس از برگزارى هفدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان خراسان جنوبى در محل خانه معلم شهرستان بيرجند خبر داد و افزود: در سال جارى با توجه به بازماندن 
تعدادى از همشهريان عزيز از سفر معنوى عمره عالوه بر پاسداشت حضور و قدردانى از خيرين و نيك انديشان ارجمند مدرسه ساز پذيراى اين عزيزان جهت همراهى با كاروان مدرسه سازى كه به فرموده مقام 

معظم رهبرى خود جهادى است مقدس، هستيم. لذا از كليه هم استانى هاى عزيز دعوت مى نماييم تا در اين جشنواره كه امروز ساعت 8:30 صبح در خانه معلم برگزار مى شود، شركت كنند.

پاسخ رهبر معظم انقالب هفدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى امروز برگزار مى شود
به نامه هاى دانش آموزان بشرويه

تك  تك  به  رهبرى  معظم  مقام  دفتر  پاسخ  ايكنا- 
يادماندنى  به  اى  خاطره  آموزان،  دانش  هاى  نامه 
براى قرآن آموزان بشرويه به همراه داشت. بهشتى 
فر، مسئول اداره تبليغات اسالمى بشرويه گفت: 12 
دانش آموز عضو خانه قرآنى مكتب الزهرا(س) اين 
مى  فعاليت  قرآن  آموزش  زمينه  در  كه  شهرستان 
كنند دل نوشته هاى خود را براى رهبر معظم انقالب 
ارسال كردند  ماه سال جارى  فروردين  در  اسالمى، 
كه پاسخ سريع به تك تك نامه هاى دانش آموزان 

را به همراه داشت.

ارزش افزوده محصوالت كشاورزى استان 
29 هزار و 328 ميليون ريال برآورد شد

كاظمى فرد- به گفته رئيس سازمان جهاد كشاورزى 
استان 35,2 درصد اشتغال استان در بخش كشاورزى 
ارزش  اظهار كرد:  پور مطلق  ولى  است.  محقق شده 
و 328  هزار  استان 29  كشاورزى  محصوالت  افزوده 

ميليون ريال برآورد شده است.

وزارت نيرو برنامه خود را 
براى تأمين آب خراسان جنوبى اعالم كند

براينكه  تأكيد  با  جنوبى  خراسان  استاندار  مهر- 
تأمين  براى  خود  مشخص  برنامه  بايد  نيرو  وزارت 
آب استان اعالم كند، گفت: متأسفانه اين وزارتخانه 
و  دولت  به  استان  براى  مشخصى  چارچوب  تاكنون 
مجلس ارائه نكرده است. خدمتگزار در جلسه شوراى 
حفاظت از منابع آبى خراسان جنوبى با تأكيد بر اينكه 
وزارت نيرو تعهد كرده كه آب مورد نياز استان را از 
اين  كه   صورتى  در  افزود:  كند  تأمين  دوستى  سد 
بايد  نيرو  وزارت  نيست  اجرا  قابل  دليلى  هر  به  كار 
ارائه  استان  اين  رفع مشكل  براى  را  راهكار ديگرى 
كند. وى ادامه داد: براى بررسى مشكالت آبى استان 
الزم است تا گروهى از كارشناسان وزارت نيرو براى 
آشنايى هرچه بيشتر با مشكالت استان، به خراسان 
 جنوبى سفر كند. مدير عامل شركت آب منطقه اى

نيز گفت: ساالنه يك  ميليارد و 200 ميليون مترمكعب 
آب از منابع آب زير زمينى استان برداشت مى شود كه از 
اين مقدار چهار ميليون مترمكعب به صورت غيرمجاز 
است كه باعث شده ذخاير آبى استان با كسرى 185 
ميليون مترمكعبى مواجه شوند. معاون مديريت امور آب 
و خاك جهاد كشاورزى نيز با بيان اينكه تنها 24درصد 
آب استخصالى استان كيفيت مطلوب را دارد، گفت: 
38 درصد منابع آبى استان داراى كيفيت نامطلوب و 
شورى باال است. مدير عامل شركت آب و فاضالب نيز 
با تأكيد بر اينكه تا زمانى كه نگاه اقتصادى به بخش 
آب نباشد باز هم وضعيت همين است، گفت: در حال 
حاضر منابع آبى زيادى از دست مى دهيم در حالى كه 
استفاد اقتصادى از آن نمى كنيم. عراقى زاده افزود: 
چه در بخش كشاورزى و چه در بخش آب شرب بايد 
بازنگرى در تعرفه هاى آب انجام شود. مديركل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى استان هم گفت: با بارندگى هاى 
اخير از ابتداى سال جارى تاكنون حدود 26 ميليون آب 
از محل سازه هاى آبخيز دارى استان استحصال شد. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى نيز با بيان 
اينكه در استان ما امكان احداث سد وجود ندارد، گفت: 
در بودجه 95 بايد سهم استان از محل اعتبارات احداث 

سد به اعتبارات آبخيزدارى منتقل شود.

6 استان شرق كشور كم برخوردار 
به لحاظ نيروى انسانى و تجهيزات

دامپزشكى  كل  مديران  انديشى  هم  جلسه  فارس- 
حضور  با  جنوبى  خراسان  در  كشور  شرق  استان هاى 
رضوى،  خراسان  استان هاى  دامپزشكى  كل  مديران 
سيستان و بلوچستان،كرمان، يزد و جنوب كرمان با هدف 
همكارى و تعامل بيش از پيش با اولويت مباحث بهداشتى 
و قرنطينه اى برگزار شد. مدير كل دامپزشكى استان گفت: 
با توجه به اينكه 6 استان شرق كشور 50 درصد واحدهاى 
دامى كل كشور را دارند ولى جزء استان هاى كم برخوردار 
به لحاظ نيروى انسانى و تجهيزات هستند.  رفيعى پور 
فعاليت هاى  تا  نشده  سبب  كمبودها  وقت  هيچ  افزود: 
بهداشتى دامپزشكى متوقف شود و خدمت رسانى به مردم 

با كاستى و مشكل مواجه شود.

نشست شوراى تبيين مواضع 
بسيج دانشجويى برگزار شد

حجت االسالم عبادى در نشست شوراى تبيين مواضع 
 بسيج دانشجويى استان كه با حضور مسئوالن حوزه ها
بيرجند  در  استان  دانشجويى  بسيج  هاى  پايگاه  و 
برگزار شد، با بيان اينكه اصل حضور افراد سياسى در 
دانشگاه ها مشكلى ندارد، گفت: اشكالى كه در اين 
انقالب  با ضد  آيد همزبانى  به وجود مى  بعضًا  بين 
است. وى با اشاره به اينكه كسى كه در چارچوب نظام 
زندگى مى كند بايد ساختارها، خط قرمزها و مصالح 
 كشور را مد نظر داشته باشد، تصريح كرد: عده اى
شعارهايى در دانشگاه ها بر خالف نظام سر مى دهند 
و ادعا مى كنند كه آزادى وجود ندارد. قاسمى مسئول 
سازمان بسيج دانشجويى استان نيز اظهار كرد: يكى 
از كاركردهاى شوراى تبيين مواضع بسيج دانشجويى 
مطالبه گرى و اعالم مواضع شفاف نسبت به اتفاقات 
اين  در  است،  گفتنى  است.  و كشورى  استانى  مهم 
فتنه  حصر  رفع  درباره  شده  مطرح  سخنان  نشست 
ناخوشايند  وقايع  و  نگهبان  شوراى  به  حمله  گران، 

جشن دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند محكوم شد. 

برگزارى كارگاه آموزشى يك روزه 
براى معلمان گروه هاى مختلف آموزشى

با  جنوبى  خراسان  زيست  محيط  حفاظت  كل  اداره 
كارگاه  سربيشه،  پرورش  و  آموزش  اداره  همكارى 
براى  را  زيست  محيط  مباحث  با  آشنايى  آموزشى 
دبيران گروه هاى مختلف آموزشى برگزار نمود. در اين 
 كارگاه آموزشى بيش از 40 نفر از دبيران گروه هاى

مختلف آموزشى شهرستان حضور داشتند. 
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مديركل ميراث فرهنگى خراسان جنوبى خبر داد:

راه اندازى دانشگاه ميراث فرهنگى در خراسان جنوبي
افتتاح موزه مشاهير و مفاخر ملى در مجموعه باغ اكبريه بيرجند / هزينه 2,5 ميليارد تومانى براى زيرساخت هاى گردشگرى استان

 معاون برنامه ريزى استاندارى در دومين كارگروه تخصصى 
امور اقتصادى استان اظهار كرد: در سال گذشته اولويت هاى 
اقتصادى خراسان جنوبى در بخش هاى آب، ريل و جاده 
سفر  اينكه  بيان  با  رضايى  فارس،  گزارش  به  است.  بوده 
رياست جمهورى براى خراسان جنوبى پربركت بوده است، 
افزود: مردم اين استان بايد متوجه پيشرفت استان باشند. 
وى تصريح كرد: حساسيت و تأكيد ما از بخش آب، ريل و 

جاده در سال جديد بر روى معدن متمركز شده است.
رضايى با بيان اينكه سومين استان در نرخ تورم هستيم، 
كرده  حركت  جهشى  تورم  نرخ  با  جنوبى  خراسان  گفت: 
اين جهت گاليه شديد نسبت به  از  ادامه داد:  است. وى 
كارگزاران اقتصادى دارم كه بايد نرخ تورم را به ريز تفسير 
كنند. وى به سفر دولت تدبير و اميد به استان اشاره كرد 
و گفت: در اين سفر 270 ميليارد ريال پروژه تعريف شده 
از اختصاص 100 درصد 270 ميليارد ريال  است. رضايى 

خبر داد و اضافه كرد: در نشست هاى سرمايه گذارى استان 
 100 اين  تا  هستند  همكارى  به  موظف  دستگاه ها  همه 
درصد اختصاص يابد. وى با بيان اينكه نرخ بهره ورى سه 
درصد افزايش يافته است، گفت: اين نرخ بهره نشان دهنده 
است. وى خاطرنشان  مردم خراسان جنوبى  رفاه  افزايش 
كرد: در بخش معدن، استان نياز به برنامه ريزى دارد مشروط 
اميد  و  نشاط  فكرى،  همكارى  ارگان ها  تمامى  اينكه  به 
اقتصادى داشته باشند. وى گفت: حاميان بخش خصوصى 

بايد در تمامى جلسات اقتصادى حضور داشته باشند.

رتبه نخست خراسان جنوبى
 در ذخيره قطعى گواهى كشف صادره

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نيز از كسب 
رتبه نخست خراسان جنوبى در ذخيره قطعى گواهى كشف 
صادره در كشور خبر داد و گفت: خراسان جنوبى قابليت هاى 

خوبى از اين منظر دارد. حقيقى اظهار كرد: تاكنون تعداد 599 
جواز تأسيس داشته ايم كه براى اين جوازها مبلغ 3 هزار و 
800 ميليارد ريال اعتبار نياز داريم. وى با بيان اينكه با اين 
تعداد مجوز تأسيس تعداد 19 هزار اشتغال ايجاد مى شود، 
تصريح كرد: تعداد 479 فقره پروانه بهره بردارى از واحدهاى 
توليدى با 870 ميليارد تومان در استان صادر شده كه براى 
10 هزار و 197 نفر اشتغال ايجاد شده است. حقيقى با اشاره 
به اينكه از تعداد 9 شهرك صنعتى تعداد 6 شهرك صنعتى 
در خراسان جنوبى فعاليت دارند، تصريح كرد: در سال گذشته 
از  قبل  در سال  و  پروانه  تعداد 41  بهره بردارى  پروانه هاى 
پروانه هاى  تعداد  يادآور شد:  بوده است. وى  پروانه  آن 36 
بهره بردارى در كشور حدود 2 هزار و 784 فقره و در سال 
گذشته 3 هزار و 250 فقره بوده كه رشد متوسط كشورى را 
نشان مى دهد. وى با بيان اينكه در جواز تأسيس رشد منفى 
داشته ايم، اضافه كرد: در سال گذشته 102 مورد جواز تأسيس 

و در سال ماقبل آن 118 مورد داشته ايم كه اين مهم نيازمند 
جذب سرمايه گذار در كشور و خراسان جنوبى است. حقيقى 
ادامه داد: جوازهاى تأسيس  جديد با اشتغال كم هستند چراكه 
اين نوع جوازها به سمت صنايع كوچك مورد توجه است. وى 
با بيان اينكه 40 درصد واحدهاى صنعتى استان در بيرجند، 
13 درصد در قائنات و 11 درصد در طبس است، گفت: صنايع 
غيرفلزى با 46 درصد رتبه نخست را در صنايع استان دارند. 
سال  در  كشف  گواهى  عمليات  هزينه  افزود:  مسئول  اين 
گذشته 111 ميليارد ريال بوده است كه از اين نظر در سطح 
كشور خراسان جنوبى رشد خوبى داشته است.  حقيقى با بيان 
اينكه طرح هاى توسعه معادن مس، مطالعه و اكتشاف تكميلى 
معادن متروكه، اكتشاف نيكل و كروم بايد شناسايى شوند، 
خاطرنشان كرد: طرح هاى تعيين مشخصات و خصوصيات 
كاربردى خاك هاى صنعتى و مطالعه زمين شناسى پزشكى در 

خراسان جنوبى بايد شناسايى شوند.

موهبتى معاون حقوقى و پارلمانى وزير بهداشت در بازديد 
مشاهده  ضمن  درمانى،  شيمى  و  راديوتراپى  مركز  از 
واالى خيرين  با همت  كه  پروژه  اين  فيزيكى  پيشرفت 
با بخش ها و  باشد  انديشان در حال احداث مى  ونيك 

فضاهاى پيش بينى شده براى اين مركز آشنا شد. 
در اين بازديد كه برخى از معاونين دانشگاه علوم پزشكى 
بيرجند و اعضاى مجمع خيرين سالمت حضور داشتند، 
حسينى مدير عامل مجمع خيرين سالمت استان ضمن 

معرفى قابليت ها و نيازهاى تجهيزاتى پروژه به حاضرين، 
از معاون وزير خواست كه اين مجمع را در تجهيز مركز 

راديوتراپى يارى رساند. 
از همت  گفتنى است موهبتى نيز ضمن تقدير و تشكر 
انجام رساندن يك چنين  به  براى شروع و  بلند خيرين 
اين  تجهيزات  تأمين  درباره  تا  داد  قول  بزرگى   پروژه 
بهداشت  وزارت  از  را  الزم  هاى  مساعدت  مهم  مركز 

دريافت نمايند.

بازديد معاون حقوقى و پارلمانى وزير بهداشت
 از مركز راديوتراپى و شيمى درمانى

جشنواره شعر و مشاعره رضوى با حضور
 معاون وزارت علوم در دانشگاه بيرجند 

ويژه  رضوى  مشاعره  و  شعر  دانشگاهى  جشنواره 
ام  سى  چهارشنبه  كشور  سراسر  دانشگاهيان 
ارديبهشت ماه 94 با حضور دكتر سيدضياء هاشمى 
تحقيقات  علوم،  وزارت  اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
اين  شود.  مى  برگزار  بيرجند  دانشگاه  در  فناورى  و 
فرهنگ  تعميق  و  ترويج  قبيل  از  اهدافى  جشنواره 
گسترش  كشور،  دانشگاهى  جامعه  در  رضوى 
با  مرتبط  مذهبى  و  هنرى  فرهنگى،  فعاليتهاى 
با  بيشتر جامعه دانشگاهى  سيره معصومين، آشنايى 
ادبيات آيينى و اشعار مفهومى مرتبط با سيره متعالى 
ادبيات  پيوند  تقويت  اهلبيت(ع)،  آسمانى  معارف  و 
كند.  مى  دنبال  را  رضوى  ناب  فرهنگ  با  فارسى 
ميزگرد علمى با حضور استادان شعر و ادبيات آيينى، 
برنامه هاى جشنواره  از جمله  شعرخوانى و مشاعره 

شعر و مشاعره رضوى است.

معافيت 184 فرزند مددجوى زيرپوشش 
كميته امداد خراسان جنوبى از سربازى

خانواده  سالمت  و  حمايت  معاون  گفته  به  فارس- 
به  تسهيالت  ارائه  راستاى  در  استان  امداد  كميته 
حسب  بر  و  نهاد  اين  زيرپوشش  مددجوى  فرزندان 
پيشنهاد ستاد نيروهاى مسلح و تصويب مقام معظم 
رهبرى مبنى بر معافيت تعدادى از فرزندان مددجوى 
خدمت  از  نفر   184 گذشته  سال  طى  زيرپوشش، 
سربازى معاف، تعداد 69 نفر با كاهش خدمت و 740 
نفر به مناطق محل سكونت خود منتقل شدند. نخعى 
از  معافيت  با  ها  خانواده  اين  فرزندان  كرد:  تصريح 
بر  را  خانواده  توانند سرپرستى  مى  خدمت سربازى، 
براى  گاهى  تكيه  معيشتى  لحاظ  از  و  گرفته  عهده 
معافيت،  اين  كنار  در  البته  و  باشند  خود  خانواده 
تا خانواده ها  قرار مى گيرد  توجه  اشتغال هم مورد 

به توانمندى نايل شوند.
در  پژوهش  كشورى  همايش  چهارمين 
توسعه سالمت در بيرجند برگزارمى شود

مهر- دبيرعلمى چهارمين همايش كشورى پژوهش 
در توسعه سالمت از برگزارى اين همايش با محوريت 
مراقبت هاى نوين از 29 لغايت 31ارديبهشت ماه جارى 
در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند خبر داد. محمودى با 
اشاره به اينكه كارهاى اجرايى اين همايش از نيمه دوم 
سال گذشته آغاز شده است، بيان كرد: در مرحله اول 
مهلت ارسال مقاالت تا 11 اسفند ماه فرصت داشت 

كه تا 28 اسفند نيز تمديد شد.

اختتاميه جشنواره رسانه اي 
پيامبر رحمت دردانشگاه بيرجند برگزارشد

رحمت  پيامبر  اي  رسانه  جشنواره  اولين  اختتاميه 
(ص) در دانشگاه بيرجند برگزار شد. در اين مراسم 
چهار  در  رحمت(ص)  پيامبر  جشنواره  برگزيدگان  از 
نماهنگ  گرى،  مجرى  كليپ،  «ساخت  بخش 
اين  به  اثر    52 است  گفتنى  شد.  تجليل  شعر»  و 

جشنواره ارسال شد.

عضو   75 براى  دانايى  كارنامه  صدور 
كتابخوان كانون پرورش فكرى

براى چهارمين سال متوالى صدور كارنامه هاى دانايى 
ويژه برترين اعضاى كتابخوان مراكز فرهنگى هنرى 
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان آغاز شد و 75 
عضو كتابخوان كه باالى 30 جلد كتاب مطالعه كرده 

بودند، شناسايى و كارنامه دانايى به آنها تعلق گرفت.

استاد سابق ادبيات دانشگاه آزاد اسالمى 
بيرجند درگذشت 

اسالمى  آزاد  دانشگاه  عمومى  روابط  گزارش  به 
بيرجند عضو سابق هيأت علمى و مدير اسبق روابط 
بيمارى  عارضه  اثر  بر  دانشگاهى  واحد  اين  عمومى 
غالمرضا  مرحوم  گفت.  وداع  را  فانى  دار  كليوى 
استان  پيشكسوت  و  فرهيخته  فرهنگيان  از  بهمنى 
و  زبان  گروه  برجسته  علمى  هيئت  اعضاى  از  و 
كه  بود  بيرجند  اسالمى  آزاد  دانشگاه  فارسى  ادبيان 
آزاد  دانشگاه  عمومى  روابط  مدير  نيز  اى  برهه  در 
متمادى  ساليان  و  بود  دار  عهده  را  بيرجند  اسالمى 
زندگى خود را مصروف خدمت به دانش و فرهنگ 

خراسان جنوبى كرد. 

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  فرد-  كاظمى 
به مناسبت  استان در كنفرانس مطبوعاتى كه  گردشگرى 
هفته ميراث فرهنگى برگزار شد، اظهار كرد: ميراث فرهنگى 
محصول تالش غيرتمندانه مردمان سخت كوش ايران است 
كه اميدواريم در سايه همدلى و همزبانى بيشتر، به تقويت 
ضرورت  اينكه  بيان  با  رمضانى  كنيم.  كمك  جايگاه  اين 
و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  كل  اداره  برخوردارى 
اعتبارى ملى و  از رديف هاى  گردشگرى خراسان جنوبى 
استانى است، افزود: با تأكيدات استاندار در سال گذشته از 
محل اعتبارات تملك استانى 3.5 ميليارد تومان اعتبار به اين 
بخش اختصاص يافت كه 2.5 ميليارد تومان از اعتبارات اين 
سازمان صرف تجهيز زيرساخت ها در بخش گردشگرى شده 
است. وى با بيان اينكه در سال 93 از محل رديف هاى ملى 
نيز  4.5 ميليارد تومان به اين اداره كل اختصاص داده شد، 
عنوان كرد:  اميداوريم در سال جارى سهم استانى و ملى ما 
با توجه به عقب ماندگى هايى كه در بخش ميراث فرهنگى 
داريم افزايش يافته تا بتوانيم خدمات بيشترى به مردم اين 
استان ارائه دهيم. رمضانى در ادامه از افتتاح موزه مشاهير و 
مفاخر ملى در مجموعه باغ اكبريه بيرجند طى هفته ميراث 
فرهنگى خبرداد و گفت: همچنين طى اين هفته، موزه مردم 
شناسى طبس و دو بناى تاريخى كه در قالب سفره خانه در 

اختيار متقاضيان قرار گرفته به بهره بردارى مى رسد. 
وى به آغاز عمليات بهسازى بافت تاريخى بيرجند و محله 
سر ده اين شهر اشاره كرد و افزود: با پيگيرى هاى انجام 
شده براى اولين بار كار جداره سازى، كف سازى و اصالح 
سيستم روشنايى بافت تاريخى شهر بيرجند با اختصاص اعتبار 
حدود 500ميليون تومان از طرف وزارت مسكن  شهر سازى، 
شهردارى و ميراث فرهنگى و شركت برق انجام مى شود كه 
250 ميليون تومان آن توسط مسكن و شهر هزينه سازى  
هزينه شده است. وى از جذب 300 ميليون تومان اعتبار از 
محل رديف هاى ملى خبرداد و افزود: با جذب اين ميزان 
اعتبار به زودى بازارچه دائمى صنايع دستى استان به صورت 

موقت در پارك توحيد راه اندازى مى شود. 

700 ميليون تومان اعتبار براى مرمت بناهاى مشاركتى 

اينكه در بخش مرمت منازل مسكونى و  با بيان  رمضانى 

بناهاى مشاركتى، خراسان جنوبى جايگاه خوبى در سطح 
ملى دارد، افزود: امسال 700 ميليون تومان اعتبار از محل 
اعتبارات ملى براى مرمت بناهاى مشاركتى اختصاص يافته 
است. وى همچنين از ثبت 22 پرونده آثار طبيعى استان در 
فهرست آثار ملى طى سال گذشته خبرداد و گفت: در حال 
حاضر 21 پرونده ثبت ميراث فرهنگى شامل بناهاى تاريخى 
تكميل و طى روزهاى آينده ثبت اين بناها اعالم  خواهد 
شد. وى با بيان اينكه قنات بلده فردوس سال 2016 ثبت 
جهانى مى شود، گفت: در حال حاضر تنها باغ اكبريه در استان 
ثبت جهانى شده و براى سال آينده آسيادبادها و مساجد دوره 

تيمورى استان به يونسكو معرفى مى شوند.

رمضانى افزايش سهم استان از اعتبارات ملى و استانى را 
نيازمند افزايش شاخص ها از جمله ثبت آثار و جاذبه هاى 
طبيعى و گردشگرى استان در فهرست ميراث ملى عنوان 
كرد. وى با اشاره به اينكه در بخش پژوهش هاى باستان 
شناسى، پروژه باستان شناسى طبس انجام شده است، عنوان 
كرد: در شهرستان خوسف نيز عمليات تعيين حريم و كاوش 
انجام شده است. وى با بيان اينكه در طول سال گذشته اداره 
كل ميراث فرهنگى استان در 10 نمايشگاه ملى، منطقه اى و 
استانى شركت كرده است، گفت: حضور در اين نمايشگاه ها 
فرصتى را فراهم مى كند كه بتوانيم توانمندى هاى خود را در 

اين بخش بهتر از گذشته معرفى كنيم.

افزايش100 درصدى گردشگران خارجى در  استان

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
از افزايش 100 درصدى حضور گردشگران خارجى در استان 
خبرداد و  اظهار داشت: با توجه به سياست هاى دولت در حوزه 
گردشگرى و بر اساس آمارهاى اعالم شده، شاهد افزايش 40 

درصدى ورود مسافران خارجى به كشور هستيم.
رمضانى با اشاره به اينكه سال گذشته در 10 نمايشگاه ملى، 
و  گردشگرى  جاذبه هاى  معرفى  براى  منطقه اى  و  استانى 
صنايع دستى خراسان جنوبى شركت كرده ايم، بيان كرد: در 
نوروز امسال نيز 100 هزار جلد كتابچه و بورشور و نقشه چاپ 
و بين مسافران توزيع شد. وى با بيان اينكه در تعطيالت 
ورودى  نفر  هزار   380 و  ميليون  سه  جارى  سال  نوروزى 

به خراسان جنوبى بوده، افزود: از اين تعداد يك ميليون و 
400نفر در استان اسكان يافته اند. رمضانى اظهار اميدوارى 
كرد كه با توجه به موقعيت جغرافيايى و آب و هوايى استان و 
پذيرش گردشگر در فصل هاى خاص در پاييز امسال شاهد 
جذب بيشتر گردشگر ان خارجى به استان باشد. به گفته وى 
يكى از مؤسسات بزرگ جذب گردشگر در خارج از كشور با 
اعالم آمادگى براى بازديد از كوير خراسان جنوبى عنوان كرده 
است كه در  اروپا  براى اين منظور تبليغاتى صورت گرفته 
تا متقاضيان در قالب تورهاى مسافرتى ثبت نام و به اين 

استان سفر كنند.

اولويت نخست ميراث فرهنگى استان
توسعه گردشگرى است

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان  
به برنامه هاى امسال سازمان براى ايجاد زيرساخت هاى 
گردشگرى در استان اشاره كرد و افزود: با پيگيرى هاى انجام 
شده مبلغ 200 ميليون تومان اعتبار براى تجهيز امكانات مورد 
نياز در روستاى ارسك شهرستان بشرويه اختصاص يافته 
است. رمضانى با بيان اينكه در  سال گذشته حدود 2.5 ميليارد 
تومان از اعتبارات ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
استان صرف تجهيز زيرساخت ها در بخش گردشگرى شده 
است، گفت: عقب ماندگى ها در بخش گردشگرى استان 
آنقدر زياد است كه جبران آن طى يكسال غير ممكن است، 
اما اميدواريم با همكارى و مساعدت همه دستگا هاى اجرايى 
و با افزايش امكانات و بهبود زيرساخت هاى استان، زمينه 

جذب بيشتر گردشگر در استان را فراهم شود. 
رمضانى گفت: هر چند نمى توان بين ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى تقدم و تأخر قائل شد، اما به دليل تنوع 
جاذبه هاى طبيعى، امسال اولويت ما براى معرفى استان توجه 
به صنعت گردشگرى است. وى فراهم ساختن زمينه هاى 
جذب گردشگر در استان را همدلى و همكارى بيشتر مديران 
دستگاه هاى اجرايى عنوان كرد و افزود: اميدواريم با ايجاد 
فضايى امن و پرهيز از رفتارهايى كه سبب مخدوش كردن 
چهره استان در عرصه داخلى و خارجى مى شود، زمينه حضور 

گردشگران داخلى و خارجى را به اين استان فراهم كنيم.
اقامت  افزايش  براى  استان  فضاى  بايد  وى  گفته  به 
گردشگران به لحاظ امنيتى، اجتماعى و اقتصادى فراهم شود. 
وى از راه اندازى مركز علمى و كاربردى ميراث فرهنگى و 
صنايع دستى در استان براى سال تحصيلى آينده خبر داد 
و افزود: امسال براى نخستين بار 80 نفر از رانندگان بين 
را  گردشگران  با  برخورد  براى  الزم  هاى  آموزش  شهرى 

دريافت كردند. 

بازارچه و نمايشگاه صنايع دستى استان
 با 14 غرفه افتتاح شد

گفتنى است بازارچه و نمايشگاه صنايع دستى استان با 14 
غرفه در پارك توحيد به مدت يك هفته پذيراى عالقه مندان 
است.اين نمايشگاه از عصر ديروز داير شده است. اخبار تكميلى 
در اين رابطه در شماره آينده به اطالع خوانندگان مى رسد.  

در كارگروه اقتصادى خراسان جنوبى صورت گرفت

انتقاد معاون برنامه ريزى استاندار خراسان جنوبى از كارگزاران اقتصادى

نشست هماهنگى همايش ملى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى باحضور جمعى از مسئوالن استان در 
دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند، در اين نشست دكتر زارع  ضمن تبريك عيدبزرگ 
مبعث، هدف از بعثت پيامبر گرامى اسالم را توسعه عدالت و ارتقاى معنويت و سير كاروان بشريت به سوى 
انسان كامل دانست و با اشاره به اينكه بايد از شرايط و زمان به نفع آينده و كشور عزيزمان بهره بردارى 
كنيم  و در اين راه گام هاى مناسبى متأثر از تعاليم اسالم داشته باشيم؛ به بيان اهميت موضوع پيشگيرى 
از آسيب هاى اجتماعى پرداخت  و گفت: يكى از داليل دعوت از مسئوالن دستگاه هاى مختلف استان 
براى حضور در اين نشست استفاده از تجربيات موفق و كاربردى همه دستگاه ها در موضوع شناخت و 

پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى است.

زارع در ادامه  از برگزارى كنفرانس ملى پيشگيرى از جرم و آسيب هاى اجتماعى در خراسان جنوبى  خبر 
داد و با يادآورى توجه و دغدغه مسئوالن ارشد نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران را به اين مسأله افزود: 
بيشترين تأكيد را در حوزه مسائل اجتماعى رهبر معظم انقالب دارند و حتى در متن حكم رياست قوه 

قضائيه به طور ويژه به اين موضوع پرداخته اند.

آسيب هاى اجتماعى نگرانى هاى زيادى 
براى مسؤالن و دلسوزان نظام ايجاد كرده است

در ادامه اين جلسه محمد حسن اكبرى مطلق مدير كل بهزيستى خراسان جنوبى، غالمرضا جعفرپور 
مقدم مدير مسئول روزنامه آواى خراسان جنوبى، على زندى دبير شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
استان، مژگان شريفى مدير كل امور بانوان و خانواده استاندارى خراسان جنوبى، سرگرد حيدرى رئيس دفتر 
تحقيقات كاربردى فرماندهى انتظامى استان، مهندس عليزاده نماينده اداره كل راه و شهرسازى خراسان 
جنوبى و رادنيا معاون اداره كل آموزش و پرورش و مهرور نماينده ورزش و جوانان و يسارى نماينده اداره 
كل تعاون كار و رفاه اجتماعى استان و دكتر محمدى معاون آموزشى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند به بيان 

ديدگاه ها و پيشنهادات خود پرداختند.

برگزارى  اين كنفرانس بستر مناسبى براى مشاركت مردم 
در مسائل اجتماعى فراهم مى كند 

دكتر موسوى چلك رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران نيز در اين جلسه با اشاره به اينكه ضرورت 
و اهميت موضوع برگزارى اين همايش به داليل متعدد اجتماعى بسيار روشن است، گفت: روند مصرف 
 مواد مخدر و معضل اعتياد و حلقه هاى آسيب و جرايم مرتبط با آن و نيز ناهنجارى هاى ديگرى چون 
سكونت گاه هاى غيررسمى كودك آزارى، سالمند آزارى، همسر آزارى و نيز كودكانه شدن آسيب  هاى 

اجتماعى نگرانى هاى بسيارى براى مسئوالن و دلسوزان نظام ايجاد كرده است. 
رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران در ادامه با اشاره به اينكه طرح برگزارى اين همايش از يك سال 
قبل آغاز شده گفت: خوشبختانه همكارى و استقبال مسئوالن استان از برگزارى اين همايش نقطه قوتى 

است كه نتايج بسيار خوبى خواهد داشت.

نياز به توليد دانش بومى در زمينه آسيب هاى اجتماعى داريم 

موسوى چلك در ادامه گفت: زمان برگزارى اين كنفرانس ملى آذرماه 94 تعيين شده و محورهاى اوليه اين 
همايش مشخص شده و در عين حال همه صاحب نظران و عالقه مندان مى توانند پيشنهادات ارزشمند 
 خود را پيرامون محورهاى اين كنفرانس به دبيرخانه اجرايى كه در دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند فعال
مى باشد ارائه كنند. وى با اشاره به اينكه در زمينه آسيب هاى اجتماعى نياز جدى به توليد دانش بومى 

داريم گفت: البته بايد از دانش جهانى هم در اين راستا به درستى استفاده كنيم.
رئيس انجمن مددكارى اجتماعى ايران افزود:ماهيت اين همايش تمركز روى سياست گذارى امور اجتماعى 

است و ان شاء ا... خروجى اين همايش روى سياست گذارى هاى كالن كشور تأثير گذار خواهد بود.

به گفته رئيس دانشگاه آزاد آذرماه در بيرجند برگزار مى شود:

كنفرانس ملى پيشگيرى از آسيب هاى اجتماعى 
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جايگزين طرح توقف مذاكرات هسته اى 

يك نماينده  مجلس با اشاره تهيه «طرح سه فوريتى 
برخى  گفت:  آمريكا»  با  هسته اى  مذاكرات  توقف 
نمايندگان پيشنهاد كردند تا بجاى ارائه و تصويب اين 
 طرح، همان طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته اى 
شود.  مصوب  و  مطرح  مجلس  در صحن  اولويت  با 
آليا تصريح كرد: البته برخى از نمايندگان با قيد سه 
فوريت اين طرح مخالفت كرده و خواستار 2 فوريتى 
شدن اين طرح بودند و به همين منظور درخواست 2 

فوريتى شدن اين طرح را داشتند.

برخي وزرا جاي دفاع باقي نگذاشته اند 

يك نماينده مجلس حامي دولت گفت : بايد بپذيريم 
از جايگاه نظارتي مجلس به شدت  از وزرا  كه برخي 
تحت فشار هستند و اين فشارها هم سياسي نيست. 
قسمت  دارم  قبول  دولت  هوادار  يك  عنوان  به  من 
زيادي از فشارهايي كه وارد مي شود سياسي و جناحي 
است. اما همه فشارها اينگونه نيستند. برخي وزرا واقعا 
جاي دفاع باقي نگذاشته اند. قادر مرزي افزود :  االن 
برخي طرح هاي استيضاح بيش از يك سال است كه 
تهيه شده اند و فقط تا اينجا هيئت رئيسه جلوي آنها 

را گرفته و اعالم وصول نمي كند.

كريمى قدوسى : من جعل نكرده ام 

از  كه  مشهد  نماينده  كريمى قدوسى،  نوشت:  شرق 
آغاز مذاكرات تاكنون با طرح سوال هاى مكرر از وزير 
امور خارجه و ارائه تذكرها و بيان نطق هاى مختلف، 
خود را به عنوان يكى از مخالفان سرسخت مذاكرات 
هسته اى به همگان معرفى كرده است، حاال و پس 
از غائله اخير درباره طرح سه فوريتى اش، كه به طرح 
طرح  اين  از  همچنان  شد،  معروف  مذاكرات  توقف 
دفاع مى كند. او اما بر دو نكته تأكيد دارد؛ اول اينكه 
بودن طرح  به سه فوريتى  با علم  امضا كنندگان  همه 
آن را امضا كرده اند و براى جمع آورى امضا، كسى را 
فريب نداده و امضايى جعل نكرده است و دوم اينكه 

اساسًا اين طرح براى توقف مذاكرات نبوده است. 

معاون رئيس جمهور عراق : سخنان ايران 
 را چگونه مى توان مثبت ارزيابى كرد! 

معاون رئيس جمهور عراق گفت : اگر آنچه در سوريه 
 مى گذرد و آنچه در عراق و يمن و بحرين روى مى دهد 
در نظر بگيريم و اگر سخنان مقامات ايرانى را مدنظر 
قرار دهيم مشاهده مى كنيم كه مداخالت آنها منفى 
مقام  مثال يك  به طور  داد:  ادامه  اياد عالوى  است. 
ايرانى مى گويد بغداد پايتخت امپراتورى پارس است. 
را  منطقه  پايتخت  پنج  يا  ما چهار  گويد  ديگرى مى 
تحت كنترل داريم كه شامل بيروت و دمشق و بغداد 
و صنعا است. اين سخنان را چگونه مى توان مثبت 
امور  وزير  با  كه  ديدارى  در  گفت:  وى  كرد.  ارزيابى 

خارجه ايران داشته ام اين مطلب را به او گفته ام.

سقوط شهر «الرمادى» به دست داعش

با عقب نشينى نيروهاى ارتش و پليس عراق از شهر 
الرمادى مركز استان االنبار،  داعش توانست اين شهر 
عمليات  ستاد  مقر  جمله  از  آن  مهم  دولتى  مراكز  و 
نيروهاى مسلح عراق و كاخ دادگسترى را تصرف كند. 
با اين حال درگيرى هاى پراكنده اى ميان داعشى ها 
و نيروهاى امنيتى عراقى در برخى مناطق شهر ادامه 
دارد. االنبار بزرگترين استان عراق است و مساحت آن 

يك سوم مساحت كل عراق را تشكيل مى دهد.

درخواست  كمك العبادى از  شيعيان  عراق

در پى اعالم اشغال شهر الرمادى به دست تروريست هاى 
داعش، نخست وزير عراق خواهان بسيج مردمى براى 
و  االنبار شده  درگيرى هاى  در  دخالت  آمادگى جهت 
نيروهاى عراقى را به ثبات و ممانعت از پيشروى بيشتر 
داعش فرا خواند. العبادى همچنين وزارت هاى دفاع و 
كشور را به تجهيز نيروهاى قبايل استان االنبار و متحد 
كردن نيروهاى مردمى، ارتش و گروه هاى داوطلب در 

يك جبهه واحد عليه داعش مكلف كرد.

احتمال حمله انصارا... به  سعودى ها

ا...  انصار  دارد  احتمال  كه  داد  گزارش  الوقت  پايگاه 
يمن در واكنش به محاصره دريايى عربستان عليه اين 
كشور، به نيروى دريايى سعودى حمله كند. اين منبع 
كه نخواست نامش فاش شود تأكيد كرد كه عربستان 

ملت يمن را از نظر دريايى محاصره كرده  است.

نتانياهو : هنوز براى جلوگيرى از توافق 
هسته اى ايران دير نشده است 

 بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل مى گويد هنوز 
جهانى  جامعه  و  ايران  دستيابى  از  جلوگيرى  براى 
نشده  دير   ، اى  بد هسته  او  گفته  به  توافق  به يك 
است. او افزود:  «ما مخالف اين توافقيم و تنها ما هم 
نيستيم كه مخالف اين توافق هستيم. رسيدن به يك 

توافق خوب هسته اى ضرورى و ممكن است.»

نامه سناتورها به وزير خارجه درباره ايران 

نامه  در  آمريكا  جمهوريخواه  سناتورهاى  از  شمارى 
اى به وزير خارجه اين كشور خواستار انتشار گزارش 
حقوق بشرى اين وزارتخانه درباره ايران شدند. در اين 
نامه آمده است: ما نمى توانيم اين موضوع را منفك از 
برنامه هسته اى ايران تلقى كنيم و در  تاخير انتشار اين 

گزارش از وزارت خارجه توضيح خواهيم خواست.

آب پاكى «مونيز» روى دستان ايران

وزير انرژى آمريكا با بيان اينكه محدوديت ها پس از 
جلب اعتماد جامعه بين الملل توسط ايران كاهش پيدا 
خواهند كرد، گفت كه به اظهارات مقامات ايرانى درباره 
برنامه هسته اى ايران اعتمادى نيست. مونيز ادامه داد: 
ايران نه تنها در بلندمدت بايد خود را به انجام تعهداتش 
در اين توافق متعهد بداند بلكه بايد با قبول پروتكل 
آژانس  نمايندگان  بازرسى هاى  امكان  نيز   الحاقى 

بين المللى انرژى اتمى را فراهم آورد.

به  ايران  اگر  نوشت:  وان  ديفنس 
هاى  موشك  خاورميانه  كشورهاى 
 بالستيك خود را شليك كند، چه هسته اى 
باشد چه نباشد، اعراب خليج فارس تنها 
چهار دقيقه فرصت دارند كه با آن مقابله 

كنند.

  كدام كشور موشك را 
شليك خواهد كرد؟ 

در  نوشت،  تحليلى  خبرى  پايگاه  اين 
شرايط ايده آل اگر شليك موشك ايران 
هنگام  به  موشك  شود،  داده  تشخيص 
به موشكى  آن  رديابى شود، مسير  پرواز 
رهگير  موشك  شود،  داده  انتقال  رهگير 
برنامه  براساس  چيز  همه  و  شود  شليك 
پيش رود موشك رهگير به هنگام ورود 
موشك ايران به جو با آن برخورد و آن را 
منهدم مى كند. اما كدام كشور موشك را 
شليك خواهد كرد؟ ممكن است موشك 
سعودى  عربستان  در  هدفى  سوى  به 
از  خود  مسير  در  اما  باشد،  شده  شليك 
 فراز امارات، قطر يا كويت پرواز مى كند. 
آمريكا  دوستان  همه  كه  كشورهايى 
پيشرفته  رهگير  هاى  موشك  و  هستند 
ساخت آمريكا در اختيار دارند. اما مشكل 
يك  در  موجود  تجهيزات  كه  اينجاست 

كشور به ديگرى ارتباط ندارد.
آن  كرد:  اضافه  اينترنتى  پايگاه  اين 
گونه كه توماس كاراكو، كارشناس دفاع 
موشكى در مركز مطالعات راهبردى و بين 
بايست  مى  گويد،  مى   (CSIS)  المللى 
سامانه هاى رهگيرى را به شكل شبكه 
درآورد و آن را با كمك سامانه هاى پيش 

اخطار و حسگر مجهز كرد.

رقابت هاى نظامى مانع داشتن 
سپر موشكى اعراب 

 وحشت از حمله ايران با موشك هسته اى 
از وجوه اشتراك كشورهاى عضو شوراى 

 همكارى خليج فارس است، اما سياست هاى 
منطقه اى، رقابت نظامى و حتى نگرانى 
پيوستن  از  مانع  سايبرى  جاسوسى  از 
سامانه هاى دفاع موشكى آنها به يكديگر 
نظير  موشكى  دفاع  سپر  يك  تشكيل  و 
ايجاد  اروپا  ناتو در  سپرى شده است كه 

كرده است. 

توانايى اعراب در برابر توان 
دسته جمعى آنها رنگ مى بازد

اما در حالى كه كشورهاى عرب خليج فارس 
پيشرفته خريدارى مى كنند،   رهگيرهاى 
نظير  هاى  ماهواره  و  پيشرفته  رادارهاى 
آنچه پنتاگون براى رديابى موشك هاى 

بالستيك به كار مى برد در اختيار ندارند. 
كالين كال، مشاور امنيت ملى جو بايدن، 
از كشورهاى  توانايى هر كدام  مى گويد 
در  فارس  خليج  همكارى  شوراى  عضو 
برابر توان دسته جمعى آنها رنگ مى بازد. 
خبرنگاران  با  گفتگو  در  دوشنبه  روز  او 
كمپ  نشست  در  كه  مسائلى  از  گفت، 
است  اقداماتى  شد،  خواهد  مطرح  ديويد 
همكارى  شوراى  در  آمريكا  شركاى  كه 
يكپارچه  براى  توانند  مى  فارس  خليج 
خود  موشكى  دفاع  هاى  سامانه  كردن 

انجام دهند.

اطالعات رادارهاى آمريكايى 
مى تواند براى كشورهاى عرب 

جالب باشد
 

كرد:  اضافه  خود  نوشته  در  وان  ديفنس 
رديابى  ويژه  رادارى عظيم  به خريد  قطر 
موشك، نظير آنچه پنتاگون براى رديابى 
موشك هاى شليك شده به سوى آمريكا 
است.  كرده  تمايل  ابراز  دارد،  اختيار  در 
پيش  هاى  ماهواره  خريد  به  نيز  امارات 
كاراكو  است.  كرده  عالقه  ابراز   اخطار 
از اين  مى گويد اطالعات به دست آمده 
كشورهاى  براى  تواند  مى  رادار  گونه 
شوراى همكارى خليج فارس جالب باشد.

در روز موزه كودكان به موزه هاى ميراث فرهنگى رفتند    عكس: ايسناعكس روز 

 وحشت از تهران، وجه مشترك كشورهاى عرب خليج فارس 

فرصت 4 دقيقه اى اعراب براى مقابله با موشك هاى ايران 

دشمن آرام نمى نشيند و تا حد توان دشمنى خواهد كرد

رهبر معظم انقالب در ديدار اعضاى ستاد كنگره گراميداشت 
شهداى پيشمرگان مسلمان ُكرد با اشاره به اين واقعيت كه 
از  استفاده  با  بتواند  كه  جايى  تا  و  نمى نشيند  آرام  «دشمن 
دارد،  اختيار  مالى كه در  تبليغاتى و  امنيتى،  فراوان  ابزارهاى 
از  دشمن  ايران  در  البته   : فرمودند  كرد»  خواهد  دشمنى 
تحريكات قوميتى در مورد ُكردها نمى تواند استفاده كند، اما يكى به دنبال برانگيختن 

آتش تعصبات مذهبى و اختالف شيعه و سنى عليه يكديگر هستند.

چرا پوتين از توافق هسته اى هراس دارد ؟

از  پوتين  «چرا  عنوان  تحت  گزارشى  در  ايسنايدر  بيزنس 
روس  كارشناس  نوشت:  دارد؟»  هراس  اى  هسته  توافق 
از  يكى  پيش،  : چندين سال  است  گفته  خاورميانه  مسائل 
ديپلمات هاى ما مى گفت «براى ما يك ايران نزديك به 
به  اگر  است.  اى  هسته  ايران  يك  از  تر  خطرناك  آمريكا 
اين ماجرا به عنوان بازى با حاصل جمع صفر نگاه كنيد، ايران نزديك به غرب 

به معناى تضعيف جايگاه روسيه است.»

ساخـت سوله و تيـر ورق  در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706
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مناقصه عمـومي يك مرحله اي  " نوبت دوم"
اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي (مناقصه گذار به نشاني بيرجند- سراب- خيابان سپيده- سپيده 12) در نظر دارد: اجراي پروژه عمراني ذيل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات 
به پيمان كاران داراي صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (معاونت سابق برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) واگذار نمايد. لذا پيمان كاران واجد شرايط متقاضي (حداقل 5 رشته 
 ساختمان) با در نظر گرفتن رشته ، پايه و ظرفيت آزاد مي توانند براي دريافت اسناد مربوطه حداكثر تا تاريخ 94/2/31 به واحد امور پيمانكاران اين اداره كل واقع در بيرجند- سراب - خيابان سپيده 

 سپيده 12 مراجعه نمايند. ضمنا اين آگهي در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني (http://iets.mporg.ir) نيز منتشر شده است.

تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي و مورد قبول كارفرما به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل تمديد براي سه ماه ديگر يا 
واريز نقدي به حساب شماره 2173062009008 نزد بانك ملي شعبه مركزي بيرجند در وجه اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي مي باشد.

محل تحويل اسناد و پيشنهادات: دبيرخانه اين اداره كل واقع در بيرجند - سراب - خيابان سپيده - سپيده 12 و محل گشايش پيشنهادها اتاق جلسات اين اداره كل مي باشد.
اداره كل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي عادي شركت تعاوني عمراني سجاد فرهنگيان بيرجند (نوبت دوم) 
تاريخ انتشار: 94/2/29

جلسه مجمع عمومي عادي شركت تعاوني عمراني سجاد فرهنگيان بيرجند (نوبت دوم) شنبه 94/3/16 ساعت 5 بعدازظهر 
در محل هيئت حسيني (واقع در خيابان انقالب) برگزار مي شود. از كليه اعضا دعوت مي شود براى اتخاذ تصميم نسبت به 
موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا حضور يابد، مي تواند 
همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت واقع در خيابان مدرس 6 (طبقه زيرزمين ساختمان تعاوني عمراني 

سجاد) مراجعه و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه راي مي باشد.
93 سال  مالي  هاي  صورت  تصويب  و  طرح   -2 بازرس  و  مديره  هيئت  گزارش  استماع   -1 جلسه:    دستور 

3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 94   4- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل براي مدت يك سال مالي 
5- افزايش اعضاي شركت 

شركت تعاوني عمراني سجاد فرهنگيان بيرجند

همكار عزيزمان 

جناب آقاى
 محمد على سازنده

 كسب مقام سوم كشورى 

مسابقات قرآن هالل احمر 

را خدمت شما

 تبريك عرض مى نماييم.

پرسنل داروخانه و فيزيوتراپى معاونت 

بهداشت و درمان و توانبخشى هالل احمر 

خراسان جنوبى
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امالك و مستغالت

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

09155496373

فروش امتياز زمين هاى اتحاديه درب
 و پنجره سازان واقع در مهرشهر
فى توافقى 09151641433 

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش آپارتمان در خيابان پامچال 
      سند آزاد متراژ 105متر مفيد 

 09157235956
فروش شهرك سنگ سربيشه 

دورفلكه سه هزارمترتجارى باسند 
قيمت كارشناسى 09158638803 

فروش زمين به متراژ 160متر 
مربع واقع در جمهورى اسالمى 33 

 09154815703

فروش 60متر مغازه تجارى خيابان 
عدل بين عدل 22،24فى بنگاه 

 09159645585

فروش باغ تقاب معصوم 
آباددرمتراژمختلف
 09375620458

فروش 1200 متر گلخانه
 با لوازم جانبى

 09156030300

فروش يامعاوضه منزل تازه ساز 
درحسين آبادسادات بازمين داخل 
شهرياماشين  09158650989 

فروش امتيازفرهنگيان
      صيادشيرازى با13م واريزى 

 09301209479

فروش منزل 171متر شمالى 
76مترزيربنا (سفتكارى) چهكند 
فى توافقى   09158626265 

فروش باغى در منطقه چلونك 
حدود 2500درخت زرشك عناب 
وپسته 20 ساله 09155619122 

فروش زمين، 100متر،چهار ديوارى
 با درب بزرگ.كالته بجدى

 09363079896
فروش منزل وياليى در دو طبقه با 

زير بناى 220متر مسكونى و تجارى 
 09159632290

فروش فورى زمين 125مترى 
مزروعى حاحشيه امام خمينى 

فى26م  09151650613 

فروش فورى يك واحد آپارتمان 
فول ,سند آزاد,زيرقيمت بازار ,سپده 

09155620424
فروش واحدمسكن مهر 
درمهرشهر,اماده تحويل

    شركت مولوى  09158625305 

فروش آپارتمان75مترى 
سجادشهر2خواب نورگيرسندآزاد.
صفر.تخليه   09159610195 

فروش زمين
 و باغ عباس آبادبهدان
 09156633578

فروش منزل واقع در جمهورى26 
به متراژ188 متر

 فى120م 09158630424

 فروش منزل موسى بن جعفر
             چهارراه اول،120متر 

 09155625715

فروش آپارتمان مسكن مهر شركت 
مولوى موقعيت عالى كنار جاده 

شكرآب 09304420606 

فروش فورى زمين 152مترى شمالى 
كالنشهر30م

 09156662696
فروش زمين 250مترى

 با دو طبقه پروانه حسين آباد
 قيمت توافقى  09368392169 

فروش منزل حاجى آبادمقداد
دوخوابه صد مترى فول امكانات.

       فى60م،  09158671894 

فروش خانه قديمى
 واقع درروستاى خراشاد 

 09157266196

فروش منزل60مترى دونبش
    بسيار شيك   شهرك شهيد مفتح 85م 

 09151600541
معاوضه منزل سه واحدى با 

امتيازات مستقل امام على اميرآباد 
 09378595339

فروش فورى منزل 2طبقه 
درگلشهرمشهد 75متر.فى 97م

09158650884

فروش 175مترزمين دوكله حاجى 
آباد.100متربنا سفت كارى 65م 

09155615119

فروش منزل وياليى 262مترزمين
مدرس 40  شمالى جنوبى 

09159611753

فروش آپارتمان؛آوينى نيلوفر68مترى 
آفتابگيرسندآزاد كاغذديوارى باكليه 
امكانات 112م  09155614808 

فروش زمين مسكونى  دوكله
 175 متر جمهورى 32 

         85  م  09156042402 

فروش منزلى با بافت فرسوده 
در روستاى چهكند400متر 

 09017609959

فروش زمين180متر،حاجى 
آبادآخرخيابان ولى عصر،سنددار
قابل ساخت09371645694

فروش مسكن مهرتراشكاران75متر 
دوخوابه امكانات كامل فى 68 
+20وام    09158627428 

فروش زمين 255متر. 20 مترى نصر 
خيابان بهمن. يا معاوضه با خودرو 

.09155614760

 فروش فورى منزل وياليى 250 
مترى در قاين  يا معاوضه با آپارتمان
 در بيرجند  09155616576 

فروش زمين 250مترى 2كله نرجس 
معاوضه با منزل يا ملك تجارى  
         مسكونى  09370416005 

فروش امتياز آپارتمان فا ز2ارتش 
واقع در خيابان شهيد ناصرى

 فى: توافقى  09353242617 

فروش آپارتمان حدود 110متر 
زير بنا واقع در دولت 31فى135م 

 09157566606.

فروش يك باب منزل وياليى
 تازه ساز واقع در قاين يا معاوضه

 با ملك در بيرجند 09153610632

فروش فورى امتيازشركت مولوى
 سه طبقه روى پيلوت با10م واريزى 

 09153611601

فروش آپارتمان 90 مترى
3نبش تقاطع غفارى12 و ارديبهشت
110م+ 20م وام 09151605482 

فروش ملك 150متر باكاربرى 
تجارى مسكونى داراى برق سه فاز 

09156046559

فروش انواع زمين درمحل 
چاه برزگانى وروستاى مزگ 

 09388974795
فروش منزل وياليى روستاى دستگرد 
حاشيه خيابان دوسرويس معاوضه 

با خودرو  09158673802 

فروش آپارتمان113مترى  
      خيابان شهيدناصرى تيپ2 

 09153634929

فروش زمين
 شمالى 250متر-مدرس45 

 09151641232

فروش زمين مسكونى به متراژ 
200متر واقع در مزار رزگ 
فى 42 م  09305100280 
فروش زمين واقع در دستگرد 

300متريكجا  يا بصورت دوقطعه 
    بامتراژدلخواه   09155623797 

فروش زمين به متراژ352 متر 
نبش بلوار فردوسى وخيابان وحدت 

فردوس  09151373541 

معاوضه 1000متر زمين كشاورزى
 با مسكن مهر.

 09159645880

فروش آپارتمان مسكن مهر 2خوابه.
بدون وام فى 85 م

  تكميل شده   09391646003 

فروش يك قطعه زمين مزروعى 
جنب جاده اصلى در دشت 

شمس آباد  09019117503 

فروش منزل دو نبش در حاجى 
آباد 100متر زمين 225متر زيربنا 

 09105090401

فروش منزل ويالى زمين 80متر 
بنا140متر تجارى14متر

 09151600337
فروش دو باب مغازه هر كدام حدود 

40تا45متر نيمه ساز واقع در 
دستگرد09155623797 

فروش يا معاوضه  ملك نيمه ساز 
153متربهترين موقعيت  دستگرد 

دونبش09155623797 

فروش فورى منزل 350مترآرين
 شهر امتياز آب برق تلفن معاوضه
 بامسكن مهر09156654472 

فروش باغسرا  شمس 
آبادزيرجاده1400  متر 75 م 

 09153618933
فروش يك واحد آپارتمان 110 
مترى استاندارى قابل معاوضه با 
آپارتمان در مشهد 09151041922

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

رهن و اجاره  

اجاره انبار 100مترى 
حاشيه جاده شمس آباد

 09159645880

نيازمند آپارتمان تمام رهن 
درمحدوده مفتح -مدرس يا طالقانى 
براى زوج جوان 09155626432 

نيازمند رهن و اجاره منزل در حاجى 
آباد براى احدات پيش دبستانى تمام 
اسكلت داراى  09105090401 

اجاره واحد صفر در شوكت آباد
 با تمامى امكانات 
 09155145934

رهن واجاره يك واحد آپارتمان 85 
مترى بنياد مسكن شوكت آباد 1م 

 09156030300   150+

جوياى آپارتمان اجاره اى
          1 م رهن+ 200 اجاره 
 09014197578

اجاره مغازه نيروهوايى
 130اجاره 500رهن
 09368392169

اجاره منزل 140 مترى طبقه 2 
خيابان معلم 

 09153625171

رهن واجاره طبقه 2يك خواب 
اميرآباد با امتيازگاز مستقل وآب 
وبرق مشترك  09378595339 

رهن و اجاره آپارتمان حاشيه  
   خيابان اصلى تك خواب110متر 

 09151614906

اجاره مغازه با زيرزمين به صورت 
يكجا واقع در خيابان جمهورى 

 09155610089

خودرو پرايد

 فروش پرايد مدل 89 سفيد
 بدون رنگ فى 15 م
 09153634828

فروش پرايد مدل 88 سفيد دوگانه 
كارخانه يا تعويض با مدل 90 

به باال   09156648582

فروش پرايدسفيد مدل76 دور رنگ 
فاقد بيمه فى 4/5 م
 09158630424

معاوضه پرايدنقره اى85 با وانت 
     تميز تك مدل86_87_88 

 09398771500

فروش پرايد 141 نقره اى دوگانه 
كارخانه بدون رنگ مدل 86 

09151649019

فروش فورى پرايددوگانه كارخانه 
  مدل87 بيمه 6ماه فى11,200م 

 09159624921

فروش پرايدنوك مدادى مدل 85
الستيك نو دوگانه دستى  

فى 9/200 م  09151602955 

فروش پرايد 86سفيد خانگى
 بدون رنگ بيمه 12ماه13م

 09356034242
فروش پرايد131 اس ال.مدل 91.اچ 
پى .دوگانه سوز. بدون رنگ.سفيد. 
 09398529829 فى17/500 

فروش پرايد111رنگ مسى
مدل 92

 09151632165

فروش هاچ بك سفيد مدل  84 
بسيارتميز فى11

 09196062070
فروش پرايد مدل 90سفيد بيمه 10 
ماه الستيك 70درصد بدون رنگ
    فى 15/600  09158673802 

فروش يك دستگاه پرايدمشكى 
دوگانه مدل84 بيمه اول دى 

 09154947250

خودرو پژو

فروش پارس مدل 87 دوررنگ 
        تميز كم كار فى 17/200م 

 09159611356

فروش پژو 405مدل87رنگ نقره اى 
   بى رنگ موتورى تميز الستيك نو 
فى 20م     09151408195 

فروش پژو 405مدل 88خانگى
 بدون رنگ خيلى تميز90

 فى 21/500   09159644583 

فروش پژوآردى دوررنگ 
سفيددوگانه بيمه كامل

 فى8/500م    09156662696 

فروش پژو پارس مدل 84 نقره اى 
دوگانه.  فى: 19/500 م

 09159645880

فروش پژوپارس دوگانه كارخانه 
سفيد مدل 93 ؛با كاركرد 

2500 كيلومتر  09355640457 

فروش 206 مدل 84رنگ تعويضى 
فى توافقى.رينگ والستيك پهن 

اسپرت   09159646081 

معاوضه حواله پارس سال دوگانه 
تحويل تير94 با حواله پارس ال 

ايكس   09153635766 
فروش پژو 405، 16سوپاپ سفيد 

مدل 94 تحويلى ارديبهشت 
فى 31/5م   09105090146 

فروش پژوه پارس مدل 90نقره اى 
الستيك  75درصد

 28  م     09151608039 

فروش روا 86 نقره اى بدون رنگ 
بيمه تا آخر سال فى 10/800

 09158636174

خريدار ماشين206 تمام رنگ،شاسى 
سالم.مشخصات پيامك كنيد.   

 09019117447

فروش پارس مدل 85نقره اى بيرنگ 
يامعاوضه باپرايد89دوگانه كارخانه    

 09157253070

فروش پژو405tu5تحويل 
     تيرماه كارتكس دار فى توافقى 

 09152035375
فروش405مدل81دوگانه،فنى وبدنه 

سالم وتميز،بيمه برج6  
      فى توافقى   09155619686

خودرو متفرقه

فروش جى 5 مشكى اتوماتيك
 مدل 94 ،6000كاركرد

09151614239

فروش تيبا 94 ،سفيد، 
كاركرد 2700 ، فى 23/500م

 09159626920

فروش هنداشباب150سى سى 
بيمه تامهر 

09367720017

فروش موتور سيكلت, آميكو125
مدارك كامل,مدل83, فى 1,500

 09155616392

فروش فورى سمند سورن 87
 پيامك  كنيد

 09158630052

فروش بيل مكانيكى هيدرومك
 مدل 2007 تميز 
 09154969261

فروش سمند lxمدل 92سفيد
 بسيار تميز و كم كار فى 26/300 

 09391646003
فروش نيسان مدل86 دوگانه.

فى: 17/5م  
 09159645880

فروش پى كى مدل 83 بدون رنگ 
نقره اى فى 6/500
 09154957271

فروش پى كى مدل82 تميز بدون 
رنگ مشكى  قيمت 5م

 09158624967
فروش پى كى مدل 83بيمه يكسال 

موتورى سالم سندتك برگ
6/500 م   09158632953 

فروش ليفان x60مدل92
رنگ سفيد

 09153618816

فروش سمندSeمدل91بيمه9ماه   
    سفيد.بيرنگ40كارفى24/500

 09157921778

فروش سيلو81.سبز كم رنگ.كاپوت 
نصفه رنگ.روكش.كف پوش .دزدگير.

فى 12م   09391285477 
فروش سمند اليكس 93چهارده هزار 
كاربيمه تابرج 4رنگ نوكمدادى فوق 
العاده تميز26م  09153633647 

خريدار موتورهندا تميزسالم 
ازمدل85تا88.

 09365010342

خريدار پيكان سوارى تميزوخانگى
 يا پى كى سالم

 09158621728
فروش كاميونت آميكو 4,5 تن سفيد 
اتاق كانكس بى رنگ مدل 87  
       فى 27 م   09155635007 

فروش خودرو l90 اى دو فول 
سفيدمدل 89 . الستيك 80 درصد 
   فى 27/500م  09304420606 

فروش ريو 89سفيد
 بيمه وال ستيك كامل
 09151632577

فروش.پيكان83دوبدنه رنگ 
    بيمه برج3 سقف پژو فى6500 

 09105566273 
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ر فروش يا معاوضه pk85رنگ 
آبى متاليك. بيمه تا برج 10 

   تخفيف كامل  .09159646899 

فروش نيسان 79 
تميز فى 10 م

 09333624956

فروش فورى پى كى مدل 82 
بسيار تميز بيمه 10ماه

   فى 5/700 م    09158673802 

متفرقه

فروش دوچرخه ويوا تراول تنه شيب 
الستيك 100درصد فى 480هزار 

 09010270986

فروش مزون عروس باموقعيت 
عالى،نقد،اقساط

09159644097

فروش باطرى صبا 
66  آمپرسالم

 09157921778

فروش يك دستگاه دوچرخه 16 
بسيارتميز در حدنو به فروش 

 09157202109

فروش يك عدد سه چرخه بچه 
دست دو

 09159646434

فروش مغازه ساندويچى
 باتمام وسايل

 09386509382

فروش صندلى چرمى ادارى ميز كار.
ميز تلوزيون .تخت يكنفره.كمد.

 09365611825

فروش حدود22 متر پاركت 
طرح چوب پشت فوم دار 

 09365611825

فروش مغازه پوشاك با8سال سابقه 
كار پاژ سادسى طبقه همكف  

 09153621439

فروش كليه لوازم ساندويچى 
به صورت يكجا 

 09365301059

فروش مغازه داخل ميالن
 جهت كار هنرى 
 09153612447

فروش يا اجاره آرايشگاه مردانه 
باموقعيت عالى.

 09105463787

فروش فورى آرايشگاه زنانه
 با قيمت مناسب

 09354968270

فروش كمپرس نيسان سالم
 با وسايل جانبى 
 09156659228

فروش گازCNGبامخزن 60ليترى 
باوسايل كامل درحد نو.

 09156659228

اجاره سوله در ابعاد مختلف 
با برق سه فاز 

 09151611497

فروش دستگاه بلوك زن و ميكسر 
فى توافقى

09151611497 

فروش زنجير 3متر و6متربا دو عدد 
   تسمه 6مترواچارچرخ نيسان تادانو 

 09368392169

فروش كليه لوازم كابينت سازى 
(فلزى)  فى توافقى09153613862 

 09153613862

فروش يا معاوضه يخچال بستنى
 با يخچال سوپرى
09153610128

فروش رستوران سنتى مركز شهر 
كوچه و پاركينگ اختصاصى 1500 

متر سالن  09156004494 

فروش پخش وباند مارشال
 فى220

 09196062070

فروش چهار حلقه رينگ
 السيتك اسپرت پرايد 

 09354961865

فروش دوربين مداربسته ديد 
درشب و دزدگير با كليه امكانات  

 09157405909

فروش يك دستگاه فتوكپى توشيبا 
مدل35 فوق العاده تميز

 فى 1/200م   09155610089 

فروش يخچال هاى پرده هوا ، 
ايستاده ، 6درب , قفسه , ميز دخل

 و دكور  09155618369 

خريدار لوازم گازسوز سى ان جى 
براى پژو 

 09159611356
فروش سه دستگاه سيستم فروش

 با تمامى تجهيزات و نرم افزارمربوط 
به آن  09155618369 

فروش 2عدديخچال
 ايستاده سوپرى

 09156669526

فروش گاز سى ان جى 
فى 700 , دزدگير فى 100 

 09365611826

فروش كولرگازى پنل دار
GREE18هزار

 كم صرف  09373831253 

فروش مغازه پوشاك زنانه واقع در 
زيرزمين پاساژ سادسى

فى توافقى 09157210414 

فروش كليه لوازم آرايشگاه زنانه 
با امتياز جواز كسب 
 09351102373

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

 09157710431
 

رايانه و همراه
 خريدار رم موبايل 4 گيگ

 نو 8 هزار تومان
 09156176610

خريدار
پرينتر چندكاره دست دو

 09153639984

n95فروش گوشى نوكيا
باكارتن فى115تومان
 09305584421

 IPHONEفروش گوشى
32گيگ قيمت 1550000  

 09394015967

جوياى كار

راننده پايه يكم باتمام مدارك بارى 
آماده به همكارى 
 09159152836

نيازمند يك نيروى كارى  
      ماهر جهت كار در كارواش 

 09358994585

آژانس پارك به تعدادى راننده با 
خودرو ترجيحا دوگانه نيازمنديم 

 09153636224

دعوت از بازارياب فعال و باتجربه 
جهت امور تبليغات 
 09381857310

نيازمند چندراننده باگواهينامه 
ب2باخودرودوگانه جهت كار
درآژانس 09157579220 

نيازمند تعدادى راننده با خودروى 
ترجيحا دوگانه جهت كار در آژانس 

09155630233

جوان 22 ساله مجرد داراى 
كارت پايان خدمت جوياى كار 

 09157230642

جوياى كار.آرايشگرمردانه 
      دريك شيفت آماده همكارى 

 09105463787
آژانس مدرس نياز به تعدادى راننده 
با خودرو بصورت تمام و نيمه وقت 
نيازمند است 09365613536 

نيازمندبه يك شاگردجهت كاشى 
كارى بادستمزد15هزارتومان      

09159649019

تعدادى بازارياب باتجربه؛با روابط 
عمومى باال نيازمنديم
 09157553403

به تعدادى راننده با ماشين
 جهت كار در آژانس نيازمنديم 

 09360006865
به تعدادى راننده با خودروى دوگانه 

سوز نيازمنديم.آژانس بيمارستان
 امام رضا(ع)  09391646100 

جوانى 22ساله جوياى كار 
      متاهل . داراى كليه مدارك.  

 09159646899
به يك نفرتراشكار نيمه ماهر

بامدرك فنى حرفه اى ياهنرستان 
نيازمنديم   09153610189 

 

لوازم منزل

فروش ال اى دى 42اينچ بدون 
كاركرد نو مارك ال جى  

فى 1/800   09153634828  

فروش تلويزيون پارس21
 140هزارتومان

09159639138.
فروش كولر روميزى  

باقدرت و سرما باال 
09157405909

فروش فورى يك جفت قالى دست 
باف طرح بسيار عالى ( گردويى) 

فى 8 م   09195143083 


