
شاعرانه هايى براى امام رئوف
200 اثر در جشنواره شعر رضوى دانشگاه بيرجند پذيرفته شد 

معاون حج و عمره مركز پزشكي حج و زيارت گفت: معاينات زائران حج تمتع 94 كه از دو هفته پيش آغاز 
شده است، تا اول ماه رمضان پايان خواهد يافت. به گزارش مهر، دكتر مقصودي نژاد با بيان اينكه در حج 
تمتع امسال 280 پزشك به همراه كاروان هاى حج تمتع براى معاينات پزشكي حجاج اعزام مي شوند، افزود: 

در حال حاضر احكام ماموريت 200 پزشك ابالغ شده است و اين عزيزان كار اجرايي خود را آغاز كرده  اند.

معاينات پزشكى زائران تمتع تا اول رمضان پايان مى يابد

حق ندارند از جيب مردم در جامعه

 شعارهاى تند بدهند  

رئيس جمهور گفت: آيا كسى اجازه دارد دست در جيب مردم كند و 
اموال مردم را بردارد و زندگى آنها را از هم بپاشاند...

80 درصد اعضاى انجمن عكاسان كشور 

در بيرجند

 چند روزى است در كوى و برزن و خيابان و بازار آنها را در حالى مى 
بينيم كه دوربين به دست در حال عكس بردارى از مناظرى هستند...
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افزايش 15 درصدى مستمرى 
بيمه شدگان كشاورزى و روستايى 

اجتماعى  بيمه  صندوق  بيمه اى  معاون  اورنگ  ايسنا: 
كشاورزان، روستائيان و عشاير از افزايش 15 درصدى 
افزود:  و  داد  خبر  صندوق  اين  بيمه شدگان  مستمرى 

مصوبه اين افزايش بزودى ابالغ مى شود. 

شرط پرداخت وام مسكن
 به خانه اولى ها 

تسنيم: طبق اعالم معاون اقتصادى بانك مركزى، خانه 
ميليون  براى دريافت تسهيالت 40، 60 و 80  اولى ها 
تومانى خريد مسكن بايد سپرده گذارى 20، 30 و 40ميليون 
تومانى انجام دهند. به گفته قربانى براساس مصوبه جديد 
شوراى پول و اعتبار، وام مسكن براى خانه اولى ها در 
تهران 80 ميليون تومان، در شهرهاى بزرگ 60 ميليون 
تومان و در شهرهاى كوچك 40 ميليون تومان تصويب 

شد. نرخ سود اين تسهيالت 14 درصد خواهد بود.

سهميه گازوئيل تغيير نمى كند 

سخنگوى كارگروه سامانه پايش سوخت گفت: سهميه 
سوخت ناوگان حمل و نقل عمومى ديزلى در ماه خرداد 
تغيير نمى كند. شهرام آدم نژاد در مصاحبه با خبرگزارى 
صدا و سيما افزود: قبًال مقرر بود از اول خرداد سهميه 
سوخت ناوگان حمل و نقل عمومى ديزلى بر اساس طرح 

تخصيص سوخت مبتنى بر پيمايش انجام شود.

تمديد تاريخ اعزام مشموالن

برابر اعالم سازمان وظيفه عمومي ناجا براى خدمت رساني 
سال 1394،  كنكور  در  شركت  متقاضي  مشموالن  به 
كليه مشموالن غيرغايب اعزامي94/3/19 در صورتي كه 
متقاضي تمديد در موعد اعزام باشند مي توانند با مراجعه به 
دفاتر پليس+10نسبت به ثبت درخواست تمديد اقدام كنند.

همكار گرامى و برادر داغديده 

جناب آقاى محمد مهدى لطفى پور
 فقدان درگذشت مادر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت

 غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته و سالمتى و طول عمر 

با عزت براى جناب عالى از پروردگار متعال خواهانيم.

همكاران شما در حوزه پشتيبانى

دوست گرامى سركار خانم فرزانه بهمنى
مصيبت درگذشت پدر عزيزتان استاد غالمرضا بهمنى

 را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده

 از خداوند منان براى آن عزيز سفر كرده علو درجات و براى بازماندگان 

محترم صبر و شكيبايى آرزومنديم.

دوستان شما

"هوالباقى"
 به اطالع تمامى آشنايان و دوستان مى رساند: 
به مناسبت سومين روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان كرباليى محمد حسن موذن
  جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 94/2/31 

از ساعت 16 الى 17 در محل حسينيه صاحب الزمانى (عج)
 "واقع در خيابان حكيم نزارى" برگزار مى شود. 

خانواده هاى: موذن ، ميزانى

چه ناباورانه يك سال گذر زمان را نظاره كرديم و اشك هاى مان تنها مرهم دردهاى بى تو 

 بودن بود. از خداوند براى مان صبورى بخواه تا بار غم از دست دادنت را آسان بر دوش كشيم 

چه حيف كه ديگر در بين ما نيستى. اولين سالگرد درگذشت مرحومه مغفوره 

شادروان حاجيه صديقه حسنى
 "همسر حاج حسن امينى نسب"

 را امروز پنجشنبه 94/2/31 از ساعت 4/30 الى 5/30 بعدازظهر
در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) به سوگ مى نشينيم. 

خانواده هاى: امينى نسب ، حسنى ، عزيزى ، پيروزى ، خواجوى ، على نژاد

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت همسرى فداكار، مادرى مهربان، فرزند و خواهرى دلسوز

مرحومه فائزه (پوران) صفائى
"همسر على محمد ساالرى نيا"

و به ياد پدر و مادرمان روانشادها حاج محمد رضا ساالرى نيا و فاطمه ساالرى نيا

 جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/2/31 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر

 در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود
تشريف فرمايى شما سروران معظم باعث شادى روح آن مرحومه و مزيد امتنان خواهد بود.

خانواده هاى: ساالرى نيا و صفائى

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت همسر و پدر عزيزمان

 شادروان محمد على مالكى 
(سرهنگ بازنشسته)

 جلسه  بزرگداشتى   امروز  پنجشنبه  94/2/31 

از ساعت 4 الى  5 بعدازظهر در محل مصلى برگزار مى شود 
 حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم

 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: مالكى ، عسكرى ، موسوى و ساير بستگان

چه ناباورانه يك سال گذر زمان را نظاره كرديم و اشك هاى مان 

تنها مرهم دردهاى بى تو بودن بود. از خداوند براى مان صبورى 

بخواه تا بار غم از دست دادنت را آسان بر دوش كشيم، 

چه حيف كه ديگر در بين ما نيستى. اولين سالگرد درگذشت 

شادروان عبدا... پوريانژاد 
 را امروز پنجشنبه 94/2/31  از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر در محل مسجد 

آل رسول (ص) "واقع در بلوار شهيد آوينى ، خيابان نيلوفر" به سوگ مى نشينيم.
خانواده مرحوم پوريا نژاد

همكار گرامى و برادر داغديده جناب آقاى لطفى پور

رئيس محترم امور ادارى بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى
 ضايعه اسفناك درگذشت مادر گرامى تان را خدمت شما و تمامى بازماندگان گرامى 

آن مرحومه تسليت عرض نموده، براى آن فقيده سعيده عزت ابدى 
و براى سوگواران صبر و شكيبايى آرزومنديم.

 ضمنا مراسم تشييع جنازه مرحومه امروز پنجشنبه 94/2/31 ساعت 9 الى 10 صبح 

 از محل غسالخانه بيرجند به سمت روستاى بركوه (سربيشه) برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد.

روابط عمومى و پايگاه بسيج بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى

 

 تقدير آن بود كه شمع وجود پدر و همسري مهربان

 شادروان حاج علي اكبر شمشيرگران
 به خاموشي گرايد و ما را در ماتم و سوگش نشاند.

به حكم ادب و حق شناسي از همه عزيزاني كه در مراسم تشييع و ترحيم آن 
ه در كعزيز سفركرده اظهار محبت نموده اند ،صميمانه تشكر مي نماييم. باشد 

 .ها همراهتان باشيم شادي ت سياه و نغمه عزا ، درايامي به دور از رخ

 9:30جمعه اول خرداد ماه ساعت درگذشت آن مرحوم فردا  چهلمين روزضمنا مراسم 
 برگزار مي گردد. خيابان معلمواقع در مسجد امام حسن (ع) در محل  10:30الي 

 خانواده شمشيرگران
 

 ))((تشكر و اعتذار
 
 
 
 

به مناسبت چهلمين روز درگذشت مرحومه مغفوره

شادروان مينا رحماني
" كارمند دانشگاه علوم پزشكي"  

 جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/2/31

 از ساعت 4/30 الي 5/30 بعدازظهر در محل 

مسجد صاحب الزماني (عج) خيرآباد نو 

"واقع در خيابان قائم" برگزار مي شود

ضمنا از تمامي فاميل ، دوستان ، آشنايان 

كاركنان دانشگاه علوم پزشكي ، بيمارستان ولي عصر(عج) و امام رضا (ع) ، دارالشفاء 

فاطمه زهرا (س) و ولي عصر(عج) ، فرهنگيان محترم ، دانشجويان و اساتيد رشته 

حسابداري دانشگاه پيام نور ، هيئت فاطميه (س) ، هيئت علي اصغري (ع) ، پرسنل 

شبكه بهداشت و درمان حاجي آباد زيركوه ، كاركنان مركز علمي - كاربردي 

جهاددانشگاهي ، مراكز پخش دارويي اكسير بيرجند و مشهد ، پرسنل پدافند هوايي 

منطقه شرق كشور كه ابراز محبت و همدردي نمودند ، صميمانه تقدير و تشكر مي نماييم 
سالمتي همه عزيزان را از خداوند متعال خواستاريم.

خانواده مرحومه

واگذارى پوشاك كودك
09151602642

افتتاح فضاى تابستانى پشت بام 
رستوران رونيكا    شرح در صفحه 4   

آگهى مزايده بانك سپه
 شرح در صفحه 2
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رئيس سازمان غذا و دارو گفت: سياست وزارت بهداشت اين است كه در زمان مشخصى به تراز مثبت در حوزه دارويى برسيم، يعنى ميزان دارويى كه صنعت داروسازى 
ايران صادر مى كند از ميزان دارويى كه وارد مى شود بيشتر باشد. به گزارش ايرنا، ديناروند گفت: دسترسى مردم به داروهاى مورد نياز و اساسى وكيفيت داروهاى توليد 
داخل در سطح استانداردهاى بين المللى از مهمترين اولويت و برنامه هاى سازمان است و همزمان بايد از هزينه هاى غيرضرور نيز جلوگيرى كنيم.

سياست وزارت بهداشت دستيابى به تراز مثبت دارويى است

سيف سود سپرده كمتر از يكسال را تعيين تكليف نكرد 
 

با اينكه رئيس شوراى هماهنگى بانك ها پيش تر از 
احتمال توافق براى تعيين نرخ سود سپرده كمتر از 
يكسال خبر داده و رئيس كل بانك مركزى نيز بر 
ساماندهى اين سود تاكيد دارد، اما به گفته يكى از 
مديران عامل بانكها هيچ تكليفى در اين رابطه از 
سوى بانك مركزى بر عهده بانك ها گذاشته نشده و توافقى بين دو گروه 
شكل نگرفته است. اما در حالى اخيرا سيف-رئيس كل بانك مركزى- بار 
ديگر بر پايبندى به مصوبه شوراى پول و اعتبار و ساماندهى سودهاى 
اين رابطه در  نيز در  بانكها  تاكيد كرد كه به نظر مى رسد  كوتاه مدت 
مورد برخى از دوره هاى سپرده با يكديگر به توافق رسيده باشند. با اين 
حال اين به معناى تعيين سود هاى سپرده كمتر از يكسال از سوى بانك 

مركزى نيست. 

4 شاخص مهم براى حذف افراد 
از دريافت يارانه نقدى

غالمرضا تاجگردون در خصوص شاخص هاى دولت 
 براى حذف يارانه نقدى افراد گفت: دولت شاخص هايى 
براى حذف افراد از دريافت يارانه نقدى دارد اما تاكنون 
اين شاخص ها را به كميسيون برنامه اعالم نكرده 
است. اين نماينده مجلس در تشريح شاخص هاى احتمالى دولت گفت:گردش 
مالى، درآمد، دارايى و سفرهاى خارجى متعدد از شاخص هاى دولت براى 
حذف افراد ثروتمند از دريافت يارانه نقدى است.وى با بيان اينكه افرادى كه 
تاكنون از دريافت يارانه نقدى حذف شده اند به يك دهك نيز نمى رسند، 
اظهار كرد: دولت راه را براى كسانى كه به حذف يارانه ها اعتراض دارند و به 
اشتباه يارانه هاى آن ها حذف شده است، باز گذاشته است و افراد مى توانند 

در سامانه مورد نظر شكايات خود را ثبت كنند.

صورت هاى مالى ستاد بن كارگرى شفاف شد

معاون روابط كار وزير تعاون با تأكيد بر اينكه به زودى 
تعيين تكليف 600 تا 700 ميليون تومانى بن كارگرى 
 انجام مى شود، گفت: گزارش هاى مالى اتحاديه امكان ،

كارگرى شفاف شد. حسن  تشكل هاى  با همكارى 
هفده تن در گفتگو با فارس، با بيان اينكه تشكل هاى 
كارگرى و كارفرمايى در مورد مشكالت گذشته اتحاديه امكان، به توافق 
رسيده اند، تصريح كرد: باز هم تأكيد كرديم كه كميته تخصصى تشكيل شود 
و نمايندگان تشكل هاى كارگرى از نزديك شاهد صورت حساب ها و گزارشات 
مالى اين ستاد باشند. وى گفت: اين رقم 600 تا 700 ميليون تومان بود كه اگر 
متعلق به كارگران است، به تشكل هاى كارگرى و اگر مربوط به دولت باشد، 
بازگردانده خواهد شد. هفده تن گفت: با درايت و تدبير و همكارى تشكل ها 

موضوعات مربوط به اين مسئله كامًال شفاف شد.

روستائيان،  مهارتى  هاى  آموزش  و  توانمندسازى  طرح 
عشاير، مناطق محروم و مرزى با رويكرد اشتغال پايدار، به 
منظور توسعه كمى و كيفى توليدات و ارائه خدمات براساس 
مزيت هاى منطقه اى با بهره گيرى از ظرفيت هاى محلى و 
بهبود وضعيت و كيفيت زندگى جامعه هدف، اجرا مي شود. 
رويكرد  با  طرح  اين  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  ربيعي  علي 
اشتغال پايدار در شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيده و از 
سوي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اجرا مي شود. 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: با حمايت نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمي بودجه اجراى طرح توانمندسازى و 
آموزش هاى مهارتى روستائيان، عشاير، مناطق محروم و 
مرزى در قانون بودجه سال 1394 كشور از محل هدفمندي 
يارانه ها به تصويب رسيده و بر اساس اولويت هاي تعيين 
شده اجرايي مي شود. وي گفت: اجراى طرح توانمندسازى 

و آموزش هاى مهارتى روستائيان، عشاير، مناطق محروم و 
 مرزى با رويكرد اشتغال پايدار در راستاى تحقق سياست هاى 
بر  كه  رهبرى  معظم  مقام  ابالغى  مقاومتى  اقتصاد  كلى 
تحقق سهم برى عادالنه عوامل، در زنجيره توليد تا مصرف 
متناسب با نقش آن ها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم 
سرمايه انسانى از طريق ارتقاى آموزش، مهارت، خالقيت، 
به صورت  و  شده  تدوين  دارد،  اشاره  تجربه  و  كارآفرينى 

گسترده در سراسر كشور اجرا مي شود.
عدالت  گسترش  افزود:  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير 
اجتماعى در مناطق روستايى، عشايرى، كمتر توسعه يافته، 
رويه  بى  مهاجرت  از  جلوگيرى  و  كشور  محروم  و  مرزى 
روستائيان و گسترش پديده حاشيه نشينى شهرها، تحقق 
جمعيت،  كيفيت  ارتقاى  با  اجتماعى  فرهنگى-  پيشرفت 
جمعيت  تربيت  و  زندگى  سبك  اصالح  و  نشاط  افزايش 

ايرانى پيشرفت در مناطق هدف  مطابق الگوى اسالمى- 
اقتصادى، بهبود وضعيت اشتغال و  طرح، تحقق پيشرفت 
افزايش نرخ بهره ورى و افزايش ارزش افزوده فعاليت هاى 
اقتصادى روستائيان و تحقق توسعه پايدار زيست محيطى از 
طريق حفظ و استفاده بهينه از منابع طبيعى كشور از جمله 
اهداف طرح توانمندسازى و آموزش هاى مهارتى روستائيان، 
عشاير،مناطق محروم و مرزى با رويكرد اشتغال پايدار است كه 
از سوي اين وزارتخانه اجرا مي شود. وي درخصوص اقداماتي 
 كه تاكنون در راستاي طرح توانمندسازى و آموزش هاى 
با  مرزى  و  محروم  مناطق  عشاير،  روستائيان،  مهارتى 
رويكرد اشتغال پايدار اجرايي شده است، گفت: در راستاى 
ماده 194 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نيازسنجى 
نظر  در  با  كشور  عشايرى  و  روستايى  جوامع  در  آموزشى 
گرفتن اسناد توسعه اشتغال و سرمايه گذارى استان ها و سند 

آمايش منطقه  و مزيت هاى محلى و بومى توسط سازمان 
آموزش فنى و حرفه اى كشور با همكارى كارگروه اشتغال 
شهرستان ها و تهيه تقويم آموزشى براساس آن به صورت 

گسترده آغاز شده است.

حفظ و توسعه اشتغال روستايي از طريق اجراي طرح توانمندسازى و آموزش هاى مهارتى 
روستائيان، عشاير، مناطق محروم و مرزى

45 برنامه وزارت بهداشت براى پرستاران

امروز 31 ارديبهشت 1394 مصادف با

 2 شعبان 1436 و 21 مى 2015

آغاز عمليات حضرت مهدي(عج) 
توسط رزمندگان اسالم (1360 ش)

عمليات حضرت مهدي (عج) به منظور تصرف تپه 
با  و  سپاه  و  ارتش  مشترك  همكاري  با  اكبر  ا... 
فرماندهي شهيد سرلشكر فالحي و دكتر چمران 
بر  عالوه  روزه  عمليات شش  اين  در  شد.  انجام 
نيروهاي  از  نفر  اسارت صدها  و  زخمي  و  كشته 
دشمن بعثي، تعداد زيادي سالح سبك و سنگين 
اين  از  پس  شدند.  گرفته  غنيمت  به  و  منهدم 
سالح هاي  تيررس  از  سوسنگرد  شهر  عمليات، 

سنگين دشمن خارج شد.

بستري شدن حضرت امام خميني(ره) در بيمارستان 
به دليل بيماري (1368 ش).

عمليات متوسط امام علي(ع) در غرب سوسنگرد به 
طور مشترك (1360ش).

شهادت سردار «محمد مهدي خادم الشريعه» اولين 
فرمانده تيپ 21 امام رضا(ع) (1361ش).

تجليل از مقام علمي استاد عالمه آيت  ا... «حسن 
حسن  زاده آملي» در دانشگاه تهران (1374ش).

واجب شدن روزه  ماه مبارك رمضان(2 ق).

تولد «خواجه عبدا... انصارى» عارف 
واالمقام و نويسنده  بزرگ اسالمي(396 ق)

االسالم  شيخ  به  كه  انصاري  عبدا...  خواجه 
به  اواخر قرن چهارم در هرات  در  معروف است 
دنيا آمد. بيشتر شهرت خواجه عبدا... انصاري به 
جهت رساالت و ُكتب مشهوري است كه آن ها 
را نگاشته كه تفسير قرآن، كنُزالّسالكين، رساله ي 
َشمس  التَّحقيق،  انواُر  الُمريد،  اُنُس  جان،  و  دل 
از  فارسي  مناجات  و  السائرين  منازل  المجالس، 
آن جمله اند. خواجه عبدا... انصاري در سال 481 

ق در 85 سالگي درگذشت. 

انتشار نخستين شماره از روزنامه «نسيم شمال» 
(1325 ق).

جزيره  در  آمريكا  هيدروژني  بمب  اولين  آزمايش 
«بي كيني» (1954م).

هند  پيشين  وزير  نخست  «راجيوگاندي»  ترور 
(1991م).

زادروز افالطون، عالم بزرگ يونان باستان.

تقويم مناسبت هاى  روز

شرايط كاهش ساعت كارى زنان شاغل

معاون بررسى هاى راهبردى معاونت امور زنان و خانواده 
نهاد رياست جمهورى گفت: اليحه كاهش ساعت كارى 
زنان شاغل تا پايان هفته جارى در دستور كار مجلس 
قرار مى گيرد. به گزارش ايسنا، سوسن باستانى اظهار 
كرد: بر اساس اين اليحه، ساعت كارى زنان شاغل در 
از 44 ساعت به 36 ساعت بدون  دستگاه هاى دولتى 
كسر حقوق و مزايا تقليل مى يابد. زنان داراى فرزند زير 
7 سال يا كمتر، زنان داراى فرزند معلول، بيمار خاص، 
صعب العالج و يا زنان سرپرست خانوار مشمول اليحه 

تقليل ساعت كارى زنان شاغل مى شوند.

مفقود شدن دفترچه درمانى را
 فورا اطالع دهيد

مديركل نام نويسى و حساب هاى انفرادى سازمان تامين 
اجتماعى، از بيمه شدگان و مستمرى بگيران خواست در 
صورت مفقود شدن دفترچه درمانى، آن را در اسرع وقت 
به شعبه تأمين اجتماعى مربوطه اطالع دهند. به گزارش 
مهر،حسينى گفت: تكميل فرم درخواست صدور دفترچه 
دفترچه  صدور  خسارت  مبلغ  پرداخت  المثنى،  درمانى 
معادل 50 درصد حداقل  اول  بار  (براى  المثنى  درمانى 
دستمزد روزانه در سال مربوطه و براى بار دوم به بعد 
معادل يك برابر حداقل دستمزد روزانه در سال مربوطه) و 
ارائه اصل و تصوير شناسنامه و كارت ملى صاحب دفترچه 

مفقودى مدارك الزم براى صدور دفترچه المثنى است.

دماى هواى ايران تا پايان قرن 21 
چهار تا پنج درجه افزايش مى يابد   

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: ايران تا پايان 
قرن 21 افزايش چهار تا پنج درجه اى دماى هوا را تجربه 
مى كند، در حالى كه هدف گذارى ميانگين افزايش دما 
در جهان 1,5 تا 2 درجه سانتيگراد است.به گزارش ايسنا، 
معصومه ابتكار با يادآورى اعالم افزايش ميانگين دماى 
ميزان  به  به 1850)  (در دسامبر 2014 نسبت  جهانى 
ميانگين  اكنون  ايران  گفت:  سلسيوس،  درجه   875,0
55,1 درجه افزايش را تجربه مى كند و موضوع تغييرات 
مشكالت  كننده  ايجاد  اصلى  چالش  عنوان  به  اقليم 
اجالس  اصلى  موضوعات  از  جهان،  زيستى  محيط 

وزيران محيط زيست آسيا و اقيانوسيه است. 

قيمت گذارى جديد خودروها 
به استعالم از مجلس موكول شد

رئيس شوراى رقابت با اشاره به ابهام مطرح در مورد اينكه 
آيا شورا اجازه قيمت گذارى خودرو را دارد يا خير، گفت: 
با توجه به اين موضوع، فعًال بحث قيمت گذارى خودرو 
نيمه كاره ماند تا مجلس، اين قانون را تفسير كند. رضا شيوا 
در گفتگو با فارس، گفت: در اين مورد قرار شد از مجلس 
استعالم كنيم تا مشخص شود كه دستورالعمل تعيين 
قيمت خودرو به چه صورت بايد اجرايى شود و آيا شوراى 

رقابت ديگر نبايد در اين مسئله نقشى داشته باشد يا خير.

بهداشت در خصوص  پرستارى وزارت   معاون 
حوزه  در  بهداشت  وزارت  امسال  برنامه هاى 
پرستارى با بيان اينكه امسال حدود 45 برنامه 
اين  گفت:  داريم،  پرستارى  حوزه  در  كارى 
بالينى  علمى،   – آموزشى  رويكرد  با  برنامه ها 
و سطح جامعه و امور غيربالينى نظام سالمت 
مثل بهداشت، پيشگيرى و... است كه معاونت 

پرستارى آنها را انجام مى دهد. محمد ميرزابيگى 
در گفت و گو با ايسنا، مراقبت هاى پرستارى را 
سالمت،  ارتقاى  عرصه هاى  در  دنيا  تمام  در 
و  بيمارى ها  درمان  بيمارى ها،  از  پيشگيرى 
اينكه  بر  تاكيد  با  و  دانست  جارى  توانبخشى 
بماند،  مغفول  نيز  ما  ديد  از  نبايد  مباحث  اين 
بسيار  برنامه  دو  ما  جامعه  سطح  براى  افزود: 

توسعه  برنامه ها  اين  از  يكى  داريم.  برجسته 
بحث مراقبت هاى پرستارى در سطح جامعه و 
منازل است كه قبال وجود داشته اما عملكرد 
آن،  شرح وظايف، تعرفه ها و نظارت ها در اين 
با  پرستارى  معاون  است.  بوده  ضعيف  زمينه 
نوشته  برنامه  اين  بخشنامه هاى  اينكه  بيان 
مى گيرد،  انجام  آن  كارهاى  زودى  به  و  شده 

ادامه داد: بحث بعدى توسعه انديشه اى به نام 
«پرستاران پرك تيشنر» است؛ يعنى پرستارانى 
كه لزوما در درجات تحصيلى كارشناسى ارشد 
دوره هاى  گذراندن  با  اما  نيستند،  دكترا  و 
در  مى توانند  ماهه  تا شش  چهار  مدت  كوتاه 
عرصه هايى تسلط پيدا كرده و در سطح جامعه 

فعال شوند. 

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
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با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2         32412973-  نودهى  فاطمى

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور      اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى     اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1393 حوزه ثبتى نهبندان

بهمن-   – (دى  چهارم  ماهه  سه  در  نهبندان  ثبتى  حوزه   5 بخش  در  المالك  مجهول  امالك  به  نسبت  كه  اشخاصى  مذكور  قانون  نامه  آيين   59 ماده  و  ثبت  قانون   12 ماده  دستور  به 
اصلى   -2 پالك  گردد.  مى  آگهى  ذيل  شرح  به  عموم  اطالع  براى  تقاضا  مورد  ملك  نوع  با  اند  نموده  ثبت  تقاضاى  شمسى  هجرى  سه  و  نود  و  سيصد  و  يكهزار  سال  اسفند) 
مترمربع  1189/50 مساحت  به  مزروعى  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  نهبندان  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  تصدى  به  عزادارى  موقوفه  فرعى   1249 پالك   -1 همرى   مزرعه 
پالك 3- اصلى مزرعه نقشرمى 2- پالك 461 فرعى موقوفه عبداله كرباليى حسين به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 1599/50 مترمربع 3- پالك 462 
فرعى موقوفه محمد كرباليى اكبر به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2141 مترمربع پالك 4- اصلى مزرعه سوقات 4- پالك 254 فرعى موقوفه جعفر به 
تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 1053 مترمربع 5- پالك 255 فرعى موقوفه جعفر به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
به مساحت 2006/61 مترمربع 6- پالك 434 فرعى موقوفه حاجى غالمرضا اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 3806 مترمربع  7- پالك 456 فرعى موقوفه حاجى حسن 
عباس به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 3308/40 مترمربع پالك 5- اصلى مزرعه خالق آباد  8- پالك 259 فرعى موقوفه على اكبر حسين كرباليى محمد 
به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 9142/50 مترمربع 9- پالك 474 فرعى از 357 فرعى آقاى يارى زارعى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 15383 
مترمربع  مستثنيات مرتع چاهداشى پالك 410- اصلى  10- پالك 1052 فرعى آقاى حبيب جهان نما ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 27030/5 مترمربع  11- پالك 1061 فرعى آقاى حبيب 
جهان نما ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 7054/5 مترمربع 12- پالك 1184 فرعى آقاى خدابخش حيدرى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 33329/72 مترمربع 13- پالك 1185 فرعى 
آقاى غالم قانونى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 35450/65 مترمربع 14- پالك 1194 فرعى آقاى رضا نادمى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 7098 مترمربع 15- پالك 1202 فرعى 
آقاى حبيب جهان نما ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 6197  مترمربع 16- پالك 1204 فرعى آقاى حسن حيدرى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 11486/50 مترمربع مستثنيات مرتع 
حسن آباد كرق سنگ پالك 637- اصلى 17- پالك 1102- اصلى آقاى حسنقلى بهرامى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 110094 مترمربع 18- پالك 1106 – اصلى آقاى حسنقلى بهرامى 
 ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 33532 مترمربع  مستثنيات مرتع خوانشرف و كالته مالحسن پالك 783- اصلى  19- پالك 1100 – اصلى آقاى حسين قاينى نژاد ششدانگ يك قطعه زمين 

بند سار و ديمه زار به مساحت 46200 مترمربع 20- پالك 1101 – اصلى آقاى حسين قاينى نژاد ششدانگ يك قطعه زمين بند سار و به مساحت 70840 مترمربع
لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض مى باشد و يا اين كه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى شده و در جريان است، مى بايست اعتراض و يا گواهى مشعر 
بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى ظرف مدت 90 روز و مستند به تبصره يك ماده 25 اصالحى قانون ثبت در مورد آگهى اصالحى ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان 
تسليم و رسيد دريافت نموده و در اجراى تبصره دو ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى و ماده 86 قانون ثبت معترض مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مراجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مراجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. در غير اين صورت پس از تشريفات قانونى اسناد مالكيت به نام متقاضيان صادر خواهد شد.  ضمنا حقوق 

ارتفاقى در موقع تحديد حدود و در صورت مجلس تحديدى منظور مى گردد و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.  
 تاريخ انتشار نوبت اول: 94/2/1     تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/31

حسين براتى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان

* 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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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 عمومى فروش اموال و امالك تمليكى و مازاد بر نياز در سراسر كشور به شماره 3/94
بانك سپه در نظر دارد: امالك و مستغالت تحت اختيار خود در سراسر كشور را از طريق مزايده عمومى و با جزئيات مندرج در اسناد 

مزايده با بهره گيرى از سامانه تداركات الكترونيكى دولت «ستاد» (setadiran.ir) و با شماره مزايده 200941036000002 به صورت 
الكترونيكى به فروش برساند.

تاريخ انتشار: 94/2/30    مهلت دريافت اسناد مزايده: ساعت 14 يكشنبه مورخ 94/3/17    تاريخ بازديد: از 94/3/2 لغايت 94/3/9 
ساعت 8 لغايت 13

مهلت ارسال پيشنهاد: ساعت 16 يكشنبه مورخ 94/3/17    تاريخ بازگشايى: ساعت 10 صبح سه شنبه مورخ 94/3/19   تاريخ اعالم به برنده: 94/3/19 
نحوه فروش: نقد يا نقد و اقساط

ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است:
1- برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت ”ستاد“ مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده (در 
صورت وجود هزينه مربوطه) ، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه) ، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران محترم از اين 

طريق امكان پذير مى باشد.
عالقه مندان به شركت در مزايده مى بايست براى ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى (توكن) با شماره هاى دفتر ثبت نام 88969737 و 

85193768 و مركز تماس 27313131 تماس حاصل نمايند و يا به آدرس اينترنتى www.setadiran.ir مراجعه نمايند. كليه اطالعات امالك و 
مستغالت شامل مشخصات ، شرايط و نحوه فروش در بورد اعالن عمومى سامانه مزايده قايل مشاهده ، بررسى و انتخاب مى باشد.

خراسان جنوبى- بيرجند- ميدان طالقانى- مديريت شعب بانك سپه خراسان جنوبى- طبقه اول - دايره پشتيبانى وخدمات  
056-32387125

شماره پالك رديف
ثبتى

نوع 
آدرس قيمت پايه (ريال)اعيانعرصهكاربرى

ملك
وضعيت 

توضيحاتملك 

1

2330 فرعى 
از 249 اصلى 

بخش 2 
بيرجند

 360 مسكونى
متر مربع

 290
مترمربع

پس از كسر %10
3/870/000/000

بيرجند 
نبوت 23 
پالك 41

تخليه

بانك سپه دايره پشتيبانى و خدمات – مديريت خراسان جنوبى



پنجشنبه * 31 ارديبهشت 1394 * شماره 3225

در راستاى اجرايى شدن طرح محيط يار و تفاهم نامه همكارى با سازمان دانش آموزى استان، دومين كارگاه آموزشى تخصصى با موضوع پسماند براى محيط ياران 5 دبستان اجراى طرح، 
برگزار شد. در اين كارگاه آموزشى دانش آموزان با مباحث پسماند، روش هاى دفن زباله، بازيافت، فوايد بازيافت و ... آشنا شدند. الزم به ذكر است: در اين طرح 210 نفر از محيط ياران به 

همراه مربى طرح به صورت تخصصى آموزش مى بينند و برگزارى 4 كارگاه آموزشى پسماند، انواع آلودگى هاى حيات وحش و تنوع زيستى براى محيط ياران پيش بينى شده است.

دومين كارگاه آموزشى با موضوع پسماند ويژه محيط ياران در خراسان جنوبى برگزار شد

3
پيام شما

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

فكر كنم زمانى كه عدالت را تقسيم مى كردند شمال 
خصوصاً  امكانات  تمامى  شده،  فراموش  شهر 
بيمارستان ها در قسمت جنوب شهر است 
و روز به روز افزايش مى يابند، مسئولين كمى 

منصفانه عمل كنند و به فكر آخرت هم باشند.
915...905
با سالم. لطفًا راهنمايى و رانندگى پاسخ دهد: چرا 
انتظامى  همكاران  رانندگى  و  راهنمايى  مأموران 
خود را كه با موبايل صحبت مى كنند با ارايه كارت 
شناسايى جريمه نمى كنند ولى براى شهروندان 

عادى بايد اعمال قانون شود؟
915...802

آوا سالم. خواهشمندم پيگيرى كن چرا شركت گاز 
عالوه بر گاز مصرفى در قبض گاز از آبونمان 

هم ماليات كم مى كند! آيا قانونى است؟
915...014

آواجان لطفاً پيگيرى كن چرا خيابان نواب صفوى 
را به بلوار پيامبر اعظم وصل نمى كنند با اين كار 

نيازى به وصل فلكه آدينه به سجادشهر نيست.
915...019
متشكرم  واقعًا   ... منطقه  امداد  كميته  از  سالم. 
هنوز  گذرد  مى  بنده  عقد  از  يكسال  اينكه  با  كه 
قولى  لطفاً  نشدم.  برخوردار  ازدواج  تسهيالت  از 

كه نمى توانيد عملى كنيد، ندهيد.
939...322

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
پيام شما مورخ 94/2/8 درباره «سطل زباله چهارراه 
استحضار  به   «... و  است  شده  آورى  جمع   ترمينال 
مى رساند: در محل مورد نظر سطل زباله وجود دارد 
 لذا سطل هاى اضافه جمع آورى شده و در مكان هاى

مورد نياز استفاده مى شود.
2- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
خيابان  ديوارنويسان  «با  درباره   94/2/8 مورخ  شما 
نرجس برخورد نماييد» به استحضار مى رساند: شهردارى 
منطقه يك به افراد متخلف اخطار داده تا نسبت به پاك 
سوى  از  چنانچه  لذا  نمايند  اقدام  ديوارنويسى  نمودن 
ايشان اقدامى صورت نپذيرد و يا در صورت تكرار مجدد 

برخورد قانونى صورت خواهد پذيرفت.
3- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/2/8 درباره «كوچه قبل از الهيه 5 تابلوى 
 ورودى ندارد و ميالن هاى فرعى هم هيچ مشخصه اى

ندارند خانه ها نيز پالك گذارى نشده اند» به استحضار 
مى رساند: كوچه قبل از الهيه 5 غربى در نقشه تفصيلى 
شهر معبر نمى باشد و با توجه به ديوار ساحلى مجتمع، 

نامگذارى به عهده تعاونى مربوطه مى باشد.

رحيم زاده- چندروزى است در كوى و برزن و خيابان و بازار 
آنها را در حالى مى بينيم كه دوربين به دست در حال عكس 
بردارى از مناظرى هستند كه شايد خود بيرجندى ها بارها 
باره ها بى تفاوت از كنار آن گذشته اند. اما افراد صاحب ذوق 
و هنرمند اين مناظر را آنچنان موشكافانه و با دقت در قاب 
دوربين به تصوير مى كشند كه وقتى افراد بومى منطقه به آن 
مى نگرند متحير شده و از خود مى پرسند چرا اين مناظر تابه 

حال از ديدشان دور مانده است؟ 
اين روزها شهر ما ميزبان 360 عكاس از سراسر كشور است. 
يكى از عكاسان اين جشنواره در حال گشت و گذار در كوچه 
پس كوچه هاى پايين شهر و گرفتن عكس از بافت قديمى 
 و معمارى تاريخى شهرستان است با لهجه زيباى كرمانى 
مى گويد: من جزو مدعوين جشنواره نبودم ولى وقتى اقبال 
عمومى را براى شركت در اين جشنواره و مسابقه ديدم تشويق 
شدم با هزينه هاى شخصى براى حضور در اين جشنواره 
حاضر شوم. به گفته وى بيرجند شهرى كويرى است و بايد در 
تهيه عكس ظرفيت ها و قابليت هاى طبيعى منطقه متناسب 
آب و هوا و وضع اقليمى ديده شود كه به نظر من نحوه ساخت 

و ساز و معمارى سنتى  از جمله اين جذابيت ها هستند.

بافت تاريخى در قاب دوربين نمى گنجد...

وى در ادامه مى گويد: من به بيشتر محله هاى شهر سر زدم 
و شخصاً بافت قديمى و خانه هاى كاهگلى نظرم را به خود 
جلب كرده و 80 درصد آثارم از بافت قديمى و قلعه بيرجند 
است. از نظر وى بافت تاريخى از جذابيت هايى برخوردار است 

كه حتى در قاب دوربين نمى گنجد...
جوان ديگرى كه ميهمان شهرما از پايتخت است در حالى 
روى  نقاشى  منظره  از  و  تنظيم  را  دوربينش  لنز  مدام  كه 
كه  است  سال  سومين  گويد:  مى  گيرد،  مى  عكس  ديوار 
ها جشنواره  وى سطح  كنم.  مى  جشنواره شركت  اين   در 
باند بازى ها در اين  اما از وجود برخى   را مطلوب دانسته 
مسابقات ابراز گاليه مندى مى كند و مى گويد: اين موضوع 
روى روحيه هنرمندان تأثير بد گذاشته و انگيزه هنرى آنها را 
تحت الشعاع قرار مى دهد. وى در ادامه با توضيح اين مطلب 
كه اكثر مدعوين از سوى سازمان رفاهى تفريحى شهردارى 
بيرجند براى حضور در مسابقات به اين استان دعوت مى 
كنندگان  شركت  اقامت  مدت  معموًال  گويد:  مى  شوند، 
آنها 5 روز است و در اين مدت تمامى  آثار  ارائه   و فرصت 

هزينه ها برعهده شهردارى است.
از نظر وى استقبال شركت كنندگان در اين جشواره هر سال 

به تعداد زيادى افزايش يافته است.
از  بيشتر  را  جشنواره  امسال  كنندگان  شركت  تعداد  وى 
زيادى  تعداد  گويد:  مى  و  دانسته  گذشته  سال  جشنواره 
و  نبوده  مدعوين  از  امسال  جشنواره  كنندگان  شركت  از 
با هزينه هاى شخصى در اين مسابقه شركت كرده و در 

هتل ها و مسافرخانه ها اقامت دارند. 

ديدن مناظر مختلف و اماكن شهر در فرصت 
محدود چند روز امكان پذير نيست

است عكاسى  حال  در  بازار  مسير  در  ديگرى  جوان   خانم 
الهام كه اصفهانى است مى گويد: از طرف سازمان شهردارى 
با ارسال رزومه براى شركت در جشنواره دعوت شده و مدت 3 

روز است كه براى ارايه آثار در هتل ميالد اقامت دارم. 
وى موضوع مسابقه را در دو بخش مناظر شهرى و معمارى 
عنوان كرده و مى گويد: به نظرم شهردار بيرجند در نظر 
از  مختلف  هاى  ارائه عكس  و  عكاسان  از  دعوت  با  دارد 
مناظر مختلف شهرستان قابليت ها و زيبايى هاى اين شهر 
را معرفى و با اين جشنواره فرهنگ اين استان را به سراسر 
كشور معرفى كند كه دعوت و حضور عكاسان از سراسر 

كشور گام مهمى در اين راستا است. 
وى معتقد است ديدن مناظر مختلف و اماكن شهر در فرصت 
محدود چند روز امكان پذير نبوده و به تصوير كشيدن اين 

زيبايى ها در قاب دوربين دقت و زمان زيادى مى طلبد.

اگر كتابچه اى در اختيار مهمانان قرار مى گرفت 
زمينه خوبى براى ارايه بهتر آثار بود 

عبدالهى  يكى از عكاسان گيالنى اين جشنواره اقبال عمومى 
و استقبال شركت كنندگان را دور از باور دانسته و مى گويد:  
ديدن شهر كويرى برايم جالب بود اما فكر نمى كردم اين 
تعداد شركت كننده از سراسر كشور در مسابقه حضور پيدا كنند 
. عبدالهى در ادامه مى گويد: دوربينم مناظر مختلف شهر از 
 بافت قديمى و بافت شهرى  را ثبت كرده اما به نظرم المان هاى 
شهرى بيرجند واقعاً هنرمندانه و زيبا و جذاب هستند. اما اگر 
كتابچه اى براى معرفى آثار تاريخى و اماكن ديدنى بيرجند 

در اختيار مهمانان قرار مى گرفت زمينه خوبى براى معرفى و 
ارايه آثار بهتر در به تصوير كشيدن زيبايى هاى اين شهر در 
اين زمان كوتاه فراهم مى شد. وى در ادامه از نحوه برخورد 
همشهريان اظهار رضايت مى كند و مى گويد: از ميهمان 
نوازى و خونگرمى كوير نشينان زياد شنيده بودم  اما با حضور 
عينه  به  را  ها  شنيده  اين  جشنواره  در  شركت  و  دراستان 
مشاهده كردم و واقعاً طرز برخورد مردم اين شهر خيلى خوب 

و دلگرم كننده و ترغيب كننده بود.
دبير جشنواره بيرجند در قاب ايران مى گويد: سازمان رفاهى 
تفريحى شهردارى بيرجند با هدف به تصويركشيدن واقعيت 
قاب  در  بيرجند  پنجمين دوره جشنواره  بيرجند  امروز شهر 
ايران را در قالب يك گردهمايى بزرگ عكاسى از 27 تا 31 

ارديبهشت ماه 94 برگزار مى كند. 
خالدى ادامه مى دهد: در اين مدت شركت كنندگان جشنواره 
 ضمن عكاسى در شهر در كارگاه هاى آموزشى حضور مى يابند،
داورى جشنواره نيز در پايان اردو صورت گرفته و طى مراسمى 

جوايز اهدا خواهند شد.
وى  نگاه مستند به شهر بيرجند را هدف اصلى اين جشنواره 
دانسته و از ديگر اهداف آن به  ايجاد بستر فرهنگى براى ثبت 
 وقايع تاريخى، معرفى بيشتر استان و صدور جذابيت ها، قابليت ها،

 آداب و رسوم منطقه به سراسر كشور اشاره مى كند 
به گفته خالدى موضوع اين جشنواره را در دو بخش مناظر 
شهرى شامل تصويرهايى از بافت معمارى (جديد و قديم)، 

مناظر و چشم انداز هاى شهرى، ميادين، بازار ها، كوچه ها و 
خيابان ها، مكان هاى زيارتى و توريستى، حضور مردم در شهر 
و نمادهاى مربوط به بيرجند  و بخش معمارى شامل آثارى 
تاريخى،  بناهاى  بيرونى  و  داخلى  (نماهاى  معمارى  درباره 
معاصر و مدرن شهر بيرجند، نگاه خالقه به عنصر نور و سايه 
در معمارى شهرى. توجه به فرم هاى موجود در معمارى 
سنتى و معاصر ) مى داند و در ادامه از ثبت نام 360 نفر 
عكاس كشورى خبر داده و مى گويد: از اين تعداد 110 نفر 
اين  از  استقبال  وى  اند.   شده  دعوت  از سوى شهردارى 
جشنواره را به صورت ملى در ايران كم نظير دانسته و مى 
عكاسان  انجمن  در  رسيده  ثبت  به  عكاسان  تعداد  گويد: 
ايران 430 نفر هستند كه ما از  360 نفر از عكاسان براى 

حضور در اين جشنواره روزمه دريافت كرده ايم.  

حضور 60 نفر از عكاسان بومى در اين جشنواره 

دبير جشنواره تعداد شركت كنندگان بومى استان را در اين 
جشنواره 60 نفر عنوان كرده و مى گويد: شركت كنندگان 
سال گذشته 243 نفر بوده اند كه اين تعداد در جشنواره 
امسال به 360 نفر افزايش يافته و تعداد 34 نفر به صورت 
شركت  امسال  جشنواره  در  شخصى  هزينه  با  و   آزاد 
كرده اند. وى با اشاره اينكه شركت كنندگان تقريبًا از 90 
درصد ساير استان هاى كشور در اين جشنواره حضور دارند 

مى گويد: از مدعوين كشورى 70نفر را آقايان و 40 نفر را 
بانوان تشكيل مى دهند.

 خالدى با اشاره با اين مطلب كه همه عكاسان آماتور و 
حرفه اى از سراسر ايران حق شركت در جشنواره را داشته  
و از طريق سايت جشنواره ثبت نام نموده اند، مى گويد:  
تمامى شركت كنندگان در اين جشنواره به مدت پنج روز 
در بيرجند ميهمان شهردارى بوده  و  در اين مدت هزينه 
شهردارى  تفريحى  رفاهى  سازمان  توسط  آنان  اقامت 
بيرجند پرداخت خواهد شد. وى در ادامه مى گويد: آقايان 
نادر داوودى، محمدمهدى رحيميان، دكتر محمد ستارى، 
كريم متقى، مهدى مقيم نژاد و مهدى وثوق نيا داورى اين 
مسابقات را به عهده دارند و آخرين مهلت ارسال آثار تا 

پايان ساعت ادارى روز 30 ارديبهشت 94است.
به گفته  وى  اختتاميه اين جشنواره  31 ارديبهشت  برگزار 
مناظر شهرى شامل:  بينى شده در بخش  پيش  و جوايز 
تنديس جشنواره، لوح تقدير و مبلغ 12 ميلون ريال  به نفر 
اول، اهداى تنديس جشنواره، لوح تقدير و مبلغ 10 ميليون 
و  تقدير  لوح  جشنواره،  تنديس  اهداى  نفردوم،  به   ريال 
مبلغ 8 ميليون ريال به  نفرسوم  و جوايز  بخش معمارى 
شامل اهداى تنديس جشنواره، لوح تقدير و مبلغ 8 ميليون 
ريال براى نفر اول تنديس جشنواره، لوح تقدير و مبلغ 7 
ميليون ريال  براى نفردوم و تنديس جشنواره، لوح تقدير 

و مبلغ 6 ميليون ريال براى نفرسوم است.

80 درصد اعضاى انجمن عكاسان كشور در بيرجند

 آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1393 
حوزه  ثبتى شهرستان بيرجند

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه 
نسبت به امالك مجهول المالك و از قلم  افتاده واقع در بخش هاى تابعه حوزه 
ثبتى بيرجند تا آخر اسفند  ماه سال يكهزار و سيصد و نود و سه تقاضاى ثبت نموده 
اند و همچنين مواردى كه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25 اصالحى 
قانون ثبت بايد تجديد گردد با نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم به شرح 

ذيل آگهى مى شود:

بخش1 بيرجند 
  1- ششدانگ يك باب منزل به مساحت 192/47 مترمربع پالك 71 فرعي 
از 3899-اصلي بخش يك بيرجند واقع در محله خير آباد نو جنب دبيرستان 
انقالب اسالمي مورد تقاضاي سيد حامد باقري 2-ششدانگ يك باب منزل به 
مساحت 241 مترمربع پالك 539 فرعي از 4157-اصلي بخش يك بيرجند واقع 
در محله خير آباد نو مورد تقاضاي سيد محمد و سيد هاشم و سيد علي و سيد 
 حسن و سيد محمود شهرت همگي حسيني و خانم سيده فاطمه حسيني فرزندان 

علي اصغر كما فرض اله

بخش 2 بيرجند
1-ششدانگ قسمتي از يك باب ساختمان مسكوني به مساحت 246/50 متر مربع 
پالك 1633 فرعي از يك اصلي بخش 2 بيرجند واقع در كوچه بن بست منشعبه 
از خيابان منشعبه از بهشتي 15 از خيابان بهشتي مورد تقاضاي رقيه حسن پور 2- 
 ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 3273 مترمربع پالك 194 فرعي
 از 44-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت ركات مورد تقاضاي حسن رجبي 
3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 6090 متر مربع پالك 195 فرعي 
 از 44-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت ركات مورد تقاضاي خديجه رجبي

4- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 376/56 متر مربع پالك 196 فرعي 
 از 44-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت ركات مورد تقاضاي حسين رجبي

5- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 1262/20 متر مربع پالك 197 فرعي 
 از 44-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت ركات مورد تقاضاي خديجه رجبي

6- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 3399 متر مربع پالك 198 
فرعي از 44-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت ركات مورد تقاضاي 
حسين رجبي 7- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 
7723/50 مترمربع پالك 199 فرعي از 44-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي 
روبروي شن شويي ناصح مورد تقاضاي آقايان حسين و غالمرضا ببر افكن هر 
يك به ميزان دو دانگ مشاع و مهدي و محمد و امين و خانم ها مليحه و فاطمه 
و زهرا شهرت همگي ببرافكن فرزندان حسن كما فرض اله نسبت به دو دانگ 
ديگر 8- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  ديمه زار به مساحت 5503 متر مربع 
 پالك 218 فرعي از 46-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه شمس آباد 
مورد تقاضاي بي بي فاطمه شمس آبادي 9- ششدانگ يك باب منزل به 
مساحت 53/15 متر مربع پالك 12 فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع 
در اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي 10- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي  به مساحت 417 متر مربع پالك 37 فرعي از 194-اصلي 
 بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي

11- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 185 متر مربع پالك 54 
فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع  در  اراضي مزرعه سمو  مورد تقاضاي 
بي بي فاطمه حامدي 12- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 410 
متر مربع پالك 56 فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 

سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي
13- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 1094 متر مربع پالك 57 
فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي بي 
بي فاطمه حامدي 14- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 659/50 
متر مربع پالك 66 فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 
سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي 15- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  
به مساحت 879/50 متر مربع پالك 76 فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع 
در اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي 16- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي  به مساحت 158 متر مربع پالك 98 فرعي از 194-اصلي 
بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي

17- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 339 متر مربع پالك 120 
فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي 
بي بي فاطمه حامدي 18- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر خانه هاي 
قديمي به مساحت 395/80 مترمربع پالك 42 فرعي از 221-اصلي بخش 2 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه بياباني پايين مورد تقاضاي محمد و محمد علي و 
ابراهيم و حسن شهرت همگي بياباني هر يك نسبت به 2 سهم از 10 سهم و 
خانم ها زهره و رباب بياباني فرزندان عباس هر يك نسبت به يك سهم از 10 
سهم 19- تمامي 2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب اطاق  به مساحت 26/70 
متر مربع پالك 93 فرعي از 313-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 
رزگ مورد تقاضاي رقيه رزگي به وكالت خانم ژاله دوستي 20- ششدانگ يك 
قطعه زمين مشجر  به مساحت 84 متر مربع پالك 530 فرعي از 358-اصلي 
 بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مزگ مورد تقاضاي سارا مزگي نژاد

21- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر به مساحت 3342/20 متر مربع 
پالك 2587 فرعي از 2243 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در 
اراضي دشت بجد مورد تقاضاي قنبر علي بهداني 22- ششدانگ يك قطعه 
زمين  به مساحت 8604 متر مربع پالك 2588 فرعي از 433-اصلي بخش 
 2 بيرجند واقع در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي محمد حسن محمد زاده

مربع  متر  مساحت 17803  به  مزروعي   زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -23
اراضي  در  واقع  بيرجند   2 بخش  433-اصلي  از  فرعي   2589 پالك 
زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -24 ميري  محمد  تقاضاي  مورد  بجد  دشت 
از 433-اصلي  فرعي  پالك 2590  مربع  متر  مساحت 9503  به  مزروعي  
مالكي زهره  تقاضاي  مورد  بجد  دشت  اراضي  در  واقع  بيرجند   2 بخش 

مترمربع   6000 مساحت  به  مزروعي   زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -25
دشت  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش 2  از 433-اصلي  فرعي  پالك 2591 
زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -26 عبدالهي  فاطمه  تقاضاي  مورد  بجد 
433-اصلي  از  فرعي   2592 پالك  مربع  متر   4300 مساحت  به  مزروعي 
عبدالهي فاطمه  تقاضاي  مورد  بجد  اراضي دشت  در  واقع  بيرجند   بخش 2 

 1200 مساحت  به  مزروعي   زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -27
بيرجند   2 بخش  433-اصلي  از  فرعي   2593 پالك  مربع  متر 
عبدالهي نرگس  تقاضاي  مورد  بجد  دشت  اراضي  در  واقع 
28- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 2000 متر مربع پالك 2594 فرعي 
از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي زهره عبدالهي
9- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي و مشجر مشتمل بر يكباب محوطه به 
مساحت 12592 متر مربع پالك 2595 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع 
در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي محمد حميد چاجي بجد 30- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي  مشجر به مساحت 2608 متر مربع پالك 2596 فرعي از 
433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي نور ا... براتي 
درميان 31- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 7314/5 متر مربع 
پالك 118 فرعي از 434-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي كالته مير علي 
مورد تقاضاي آقايان فريدون و فرهاد و مهدي و محمد شهرت همگي فروغي 
مطلق هر يك نسبت به 1422/26 سهم مشاع از 7314/5 سهم و زهرا فروغي 
مطلق نسبت به 711/13 سهم از 7314/5 و صديقه كريمي نسبت به 914/31 
سهم از 7314/5 سهم 32- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 
14231 متر مربع پالك 940 فرعي از 689-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در 
اراضي مزرعه نصر آباد مورد تقاضاي شركت تعاوني دهكده صبا خاوران به شماره 
ثبت 4890 33- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 23956 
متر مربع پالك 941 فرعي از 689-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 
نصرآباد مورد تقاضاي حسن رضا مالك نيا  34- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي  ديمه زار به مساحت 1140 متر مربع پالك 1123 فرعي از 781-
اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه چاج مورد تقاضاي محمد چاجي
35- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  ديمه زار به مساحت 4410 متر 
مربع پالك 56 فرعي از 900-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي چاهسار 
قنات مزرعه بابد مود مورد تقاضاي محمد زماني پور 36- ششدانگ يك قطعه 
به مساحت 1886/70 متر مربع پالك  بر ساختمان   زمين مشجر مشتمل 
1732 فرعي از 1105-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه چهكند 
مود مورد تقاضاي غالمرضا خسروي 37- ششدانگ يك قطعه زمين مشجر 
محصور مشتمل بر ساختمان  به مساحت 1818/40 مترمربع پالك 1733 
اراضي مزرعه چهكند مود  در  واقع  بيرجند  از 1105-اصلي بخش 2  فرعي 
مورد تقاضاي محمد خسروي 38- ششدانگ يك قطعه زمين ممشتمل بر 

ساختمان  به مساحت 543 متر مربع پالك 350 فرعي از 1109-اصلي بخش 
2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه كالته بازديد مورد تقاضاي مهدي بازديدي 
39- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 64980/88 متر 
مربع پالك 81 فرعي از 1214-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 
مهدي آباد مجاورت چشمه رچ مورد تقاضاي محمد رضا ساالري 40- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي  ديمه زار به مساحت 19924/29 متر مربع پالك 
82 فرعي از 1214-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مهدي آباد 
مجاورت چشمه رچ مورد تقاضاي محمد رضا ساالري 41- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 10051/92 متر مربع پالك 796 فرعي از 
 1333-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مرك مورد تقاضاي محمد زارع
42- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  ديمه زار به مساحت 17550/56 متر 
مربع پالك 797 فرعي از 1333-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مرك 
مورد تقاضاي محمد زارع 43- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  ديمه زار به 
مساحت 50383 متر مربع پالك 798 فرعي از 1333-اصلي بخش 2 بيرجند 
واقع در اراضي مرك مورد تقاضاي محمد زارع 44- ششدانگ يك قطعه زمين 
مشتمل بر ساختمان  به مساحت 1378 متر مربع پالك 2903 فرعي از 1427-

اصلي بخش 2 بيرجند واقع در مدرس 23 مورد تقاضاي ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام خميني (ره) 45- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  ديمه زار به 
مساحت 19025 متر مربع پالك 16 فرعي از 1721-اصلي بخش 2 بيرجند واقع 
در ديمه زارهاي مجاور تقچر آباد مورد تقاضاي سكينه سبزبان 46- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 660 متر مربع پالك 17 فرعي از 
1721-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در ديمه زارهاي مجاور تقچر آباد مورد تقاضاي 
غالمحسين باقري نژاد 47- ششدانگ يك قطعه زمين  به مساحت 47322 متر 
مربع پالك 18 فرعي از 1721-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در ديمه زارهاي 
مجاور تقچر آباد مورد تقاضاي غالمحسين باقري نژاد 48- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 4563 متر مربع پالك 39 فرعي از 1777-

اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مجاورت جاده كمربندي كرمان زير راه 
چاحوض مورد تقاضاي محمد علي فرازي نسبت به 2/40 دانگ مشاع و خانمها 
زهرا كاريز كار فرد و خديجه كبري فيروزي و فاطمه صغري فرازي هر يك نسبت 
به 1/20 دانگ مشاع از ششدانگ 49-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه 
زار به مساحت 2782 متر مربع پالك 40 فرعي از 1777-اصلي بخش 2 بيرجند 
واقع در اراضي مجاورت جاده كمربندي كرمان زير راه چاحوض مورد تقاضاي 
محمد علي فرازي نسبت به 2/40 دانگ مشاع و خانمها زهرا كاريز كار فرد و 
خديجه كبري فيروزي و فاطمه صغري فرازي هر يك نسبت به 1/20 دانگ 
مشاع از ششدانگ 50-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 
14693 متر مربع پالك 41 فرعي از 1777-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در 
اراضي مجاورت جاده كمربندي كرمان زير راه چاحوض مورد تقاضاي محمد علي 
فرازي نسبت به 2/40 دانگ مشاع و خانمها زهرا كاريز كار فرد و خديجه كبري 
فيروزي و فاطمه صغري فرازي هر يك نسبت به 1/20 دانگ مشاع از ششدانگ 
51- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 108158 متر مربع 
پالك 288 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي شمال امير آباد 
مورد تقاضاي فاطمه بهره بر 52- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به 
مساحت 16729 متر مربع پالك 289 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند واقع 
در اراضي شمال امير آباد مورد تقاضاي حسن بهره بر53- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 35212 متر مربع پالك 290 فرعي از 1832-
 اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي شمال امير آباد مورد تقاضاي حسن بهره بر
54- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 16434 متر مربع 
پالك 291 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي شمال امير آباد 
مورد تقاضاي رمضان رحمتي پور 55- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه 
زار به مساحت 14448 متر مربع پالك 292 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند 
واقع در اراضي شمال امير آباد مورد تقاضاي رمضان رحمتي پور 56- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 6226 متر مربع پالك 293 فرعي 
از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي شمال امير آباد مورد تقاضاي 
رمضان رحمتي پور 57- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 
16586 متر مربع پالك 294 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در 
اراضي شمال امير آباد مورد تقاضاي رمضان رحمتي پور 58- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 2360 متر مربع پالك 295 فرعي از 1832-

اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي شمال امير آباد مورد تقاضاي فاطمه بهره بر 
59- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 7104/95 متر مربع 

پالك 21 فرعي از 2120-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي كلوت شوكت 
آباد مورد تقاضاي عليرضا سبزبان 60- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 3539 متر مربع پالك 2388-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي چاه 
خور مود مورد تقاضاي حجي علي مودي 61- ششدانگ يك قطعه بند مزروعي 
ديمه زار به مساحت 3496 متر مربع پالك 2391-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در 
اراضي پشت مرك مورد تقاضاي حسين محمدي 62- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي مشجر به مساحت 16034/83 متر مربع پالك 2392-اصلي بخش 2 
بيرجند واقع در اراضي مجاورت بهلگرد مورد تقاضاي محمد حسين  راستي 

 بخش 3 بيرجند
  1- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار مشجر به مساحت 2982/50 متر 
مربع پالك 1237 فرعي از 2-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه كوشه 
مورد تقاضاي غالمحسين محسن زاده 2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
به مساحت 14980متر مربع پالك 2741 فرعي از 172-اصلي بخش 3 بيرجند 
واقع در اراضي گودال شن سيوجان مورد تقاضاي محمد جبدراني 3- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي مشجر به مساحت 9933متر مربع پالك 2742 فرعي 
از 172-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي چاه رستمي مورد تقاضاي محمود 
كريم پور - ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان و اشجار به مساحت 
3560 متر مربع پالك 2743 فرعي از 2312 فرعي از 172-اصلي بخش 3 بيرجند 
واقع در اراضي چاه ركات مورد تقاضاي محمد بخشي 5- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 28659/37 متر مربع پالك 2744 فرعي از 
172-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سيوجان مورد تقاضاي فاطمه 
خوش رو 6- ششدانگ يك قطعه باغ منزل به مساحت 3637/5 متر مربع پالك 
138 فرعي از 226-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سنگ نوشته 
مجاورت كالته ملك مورد تقاضاي غالمرضا حاجي زاده 7- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 3300/77 مترمربع پالك 1901 فرعي 
از 355-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه فدشك مورد تقاضاي 
محمد دشت آراء 8- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 
5111/45 متر مربع پالك 1902 فرعي از 355-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در 
اراضي مزرعه فدشك مورد تقاضاي محمد دشت آراء 9- ششدانگ يك قطعه 
زمين به مساحت 7132 متر مربع پالك 1903 فرعي از 355-اصلي بخش 3 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه فدشك مورد تقاضاي غالمرضا قاسمي نسبت 
 به سه دانگ مشاع و عنايت اله قاسمي نسبت به سه دانگ ديگر مورد تقاضا
10-ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 8105/75 متر مربع پالك 1904 
فرعي از 355-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه فدشك مورد تقاضاي 
غالمرضا قاسمي نسبت به سه دانگ مشاع و عنايت اله قاسمي نسبت به سه 
دانگ ديگر مورد تقاضا 11-ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 7500 متر مربع 
پالك 1905 فرعي از 355-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه فدشك 
مورد تقاضاي غالمرضا قاسمي نسبت به سه دانگ مشاع و عنايت اله قاسمي 
نسبت به سه دانگ ديگر مورد تقاضا 2- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 
ساختمان و كوره  به مساحت 5106 متر مربع پالك 2239 فرعي از 19 فرعي 
از  928-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي جنب تپه سياه مورد تقاضاي 
غالمرضا قلي زاده 13- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر مشتمل 
بر استخر به مساحت 3822/60 متر مربع پالك 114 فرعي از 938-اصلي 
بخش 3 بيرجند واقع در اراضي سر چاه زيني مورد تقاضاي سيد علي اميرآبادي 
زاده 14- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 8928/30 متر مربع 
پالك 115 فرعي از 938- اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي چاه حسن پور 
مورد تقاضاي محمد حسين غيرتمند 15- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
مشجر به مساحت 2280 متر مربع پالك 116 فرعي از 938-اصلي بخش 3 
بيرجند واقع در اراضي سر چاه ركات مورد تقاضاي محمد حسن وحيدي فرد

مساحت  به  زار  ديمه  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -16
 3 بخش  1001-اصلي  از  فرعي  يك  پالك  مربع  متر   4100
محمدي نور  مهدي  تقاضاي  مورد  گز  رده  اراضي  در  واقع   بيرجند 

مساحت  به  زار  ديمه  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -7
 3 بخش  اصلي   -1001 از  فرعي   2 پالك  مربع  متر   1200
محمدي نور  مهدي  تقاضاي  مورد  گز  رده  اراضي  در  واقع   بيرجند 

بخش 4 بيرجند
 1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر آغل گوسفندان به مساحت 520 متر 
مربع پالك 595 فرعي از 368-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مجاورت 

بند سار مختاران مورد تقاضاي مهدي مهدي 2- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 3817/50 متر مربع پالك يك فرعي از 

817-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه قيس آباد چاه هردنگو مورد 
تقاضاي سكينه حسني 3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 8173 
متر مربع پالك 2 فرعي از 817-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 
قيس آباد چاه هردنگو مورد تقاضاي مريم حسني 4- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 3705/68 متر مربع پالك 3 فرعي از 817-اصلي بخش 4 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه قيس آباد چاه هردنگو مورد تقاضاي صغري حسني 
5- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 2810/68 متر مربع پالك 4 
فرعي از 817-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه قيس آباد چاه هردنگو 

مورد تقاضاي سعيد احمدي 

 بخش 6 بيرجند
  1- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 30000 متر مربع پالك 
87 فرعي از 45-اصلي بخش 6 بيرجند واقع در اراضي جنب روستاي علي آباد مورد 
تقاضاي خليل خليلي 2- ششدانگ يك قطعه زمين بند سار به مساحت 30616 
 متر مربع پالك 451-اصلي بخش 6 بيرجند واقع در اراضي حسن آباد سربيشه 

مورد تقاضاي دادخدا ميري 

 بخش 7 بيرجند
 44454/98 مساحت  به  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -1  
در  واقع  بيرجند   7 بخش  640-اصلي  از  فرعي   65 پالك  مربع  متر 
سربيشه خواه  كلنگي  حسين  محمد  تقاضاي  مورد  خاران  دشت   اراضي 

 بخش 8 بيرجند
 1- ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار  به مساحت 233 متر مربع پالك 751 فرعي از 
 يك اصلي بخش 8 بيرجند واقع در اراضي مزرعه درخش مورد تقاضاي رجب سبزه كار

2- ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار به مساحت 2631 متر مربع پالك 752  فرعي 
 از يك اصلي بخش 8 بيرجند واقع در اراضي مزرعه درخش مورد تقاضاي رجب سبزه كار
3- ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 425 متر مربع پالك 2010 فرعي از 184-
 اصلي بخش 8 بيرجند واقع در اراضي مزرعه بورنگ مورد تقاضاي رضا بخشي بورنگ

بخش 13 بيرجند
 1- ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 270 متر مربع پالك يك فرعي از 
 141-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه شريف آباد مورد تقاضاي محمد رسته
2- ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 818 متر مربع پالك 2 فرعي از 141-
 اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه شريف آباد مورد تقاضاي عباس رسته
 447/45 مساحت  به  مشجر  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -3
بيرجند   13 بخش  141-اصلي  از  فرعي    3 پالك  مربع  متر 
رسته عباس  تقاضاي  مورد  آباد  شريف  مزرعه  اراضي  در   واقع 

4- ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 733/35 متر مربع پالك 4 فرعي از 
 141-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه شريف آباد مورد تقاضاي عباس رسته
5- ششدانگ يك باب منزل به مساحت 565 متر مربع پالك 286 فرعي از 
315-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه بواج مورد تقاضاي حميد رضا 
زنگوئي لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى 
شده در باال معترض مى باشد و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقاله دعوى 
شده و در جريان است ميبايستى اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان دعوى 
خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين اگهى نسبت به آگهى نوبتى ظرف نود روز 
و در مورد آگهى اصالحى در مدت سى روز به اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند   
تسليم و رسيد دريافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آيين نامه اصالحى قانون ثبت 
معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به 
اداره تسليم نمايند در غير اين صورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره 
ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت 
مقررات ادامه مى دهد. ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود و در صورت 
مجلس تحديد منظور مى گردد و ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 30 روز 

قابل اعتراض خواهد بود.

   رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/2/1 

  تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/31
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مناسبت ها

سفالگرى در منطقه خراسان جنوبى كامال جنبه كاربردى داشته و اكثر محصوالت توليد شده در منطقه بدون لعاب و يا داراى لعاب ابتدايى است. خاك مورد استفاده 
معموال خاك مل و رس بندى و كوره ها اكثرا زمينى مى باشند. سفالگرى اغلب به روش هاى مفتولى (كويل) و چرخ كارى است كه از روش مفتولى معموال براى 
ساخت ظروف با ارتفاع زياد و يا ساختن تنور استفاده مى شود.روستاى شاهزيله و كوشه از مناطق قديمى ساخت ظروف سفالى در منطقه مى باشند.

سفالگرى از رشته هاى بومى و شاخص خراسان جنوبى مى باشد.

4 روز بهره ورى و بهينه سازى مصرف

امروزه در اقتصاد كليه كشورها چه كشورهاى توسعه 
يافته و چه در حال توسعه بهره  ورى به اولويتى ملى 
تبديل شده است. بهره  ورى بطورى كه موجبات رشد 
اقتصادى و كنترل تورم را فراهم و امكان دستيابى در 

سطح باالى استاندارد زندگى را ميسر مى كند.
بهره  افزايش  منافع  رساندن  حداكثر  به  لحاظ  از  و 
ورى، اهداف بهره ورى بايد در طرحهاى ملى توسعه  
گنجانده شوند. اگر بخواهيم بهره ورى موجب تفاوت 
در رقابت بازرگانى، ايجاد رفاه ملى و بهزيستى مردم 

شود، يك رهيافت ملى و جامع، ضرورى است.
كم  كم  مديريتى  رويكرد  يك  عنوان  به  ورى  بهره 
بهره  ارتقاى  كند،  مى  باز  ما  كشور  در  را  خود  جاى 
همه  و  است  كشور  مديريت  الينفك  جزء  ورى 
 طراحان، توليد كنندگان و مديران كشور به نحوى با آن

 سروكار دارند. 
كانون  عنوان  به  ايران  ورى  بهره  ملى  سازمان  در 
برنامه ريزى بهره ورى كشور در زمينه  هماهنگى و 
اما  يافته،  انسجام  ارتقاء بهره ورى حركتهاى مؤثرى 
و  همكارى  و  نظرى  پشتوانه  بدون  ها  تالش  اين  
اعتقاد اند يشمندان و فرهيختگان كشور ممكن نيست. 
سازمان بهره ورى به عنوان پيشنهاد دهنده هدف ها 
و اولويت ها و تدوين شاخص هاى بهره ورى زمينه 
بهبود كيفيت و اثربخشى را در مديريت كشور فراهم  
مى كند. اما همه سازمانها و نهادهاى كشور موظفند تا 

در اين امر ملى قدم هاى استوارى بردارند.
 

روز پاسدار

پاسدار در لغت بمعنى نگهبان و مراقب است و پاسدار 
حساسترين  در  كه  هستند  كسانى  آن  پاسداران،  و 
و همچون  خيزند  برمى  خلق  ميان  از  تاريخ  لحظات 
دژى مستحكم مردانه و شجاعانه در جهت رسيدن به 

حق و حقيقت و حفظ آن گام برمى دارند. 
در تاريخ تمدن بشرى كم بوده اند آدميانى كه براى بر 
افراشته داشتن چراغ حق و ترويج اخالق كريمه، تمامى 
بگذارند.  بر سر هدف خويش  را  آمال خود  و  هستى 
كمربستن براى احياى حقيقت خواهى، همتى جانانه 
مى طلبد كه تنها از مردانى چون حسين(ع) برمى آيد 
كه آزادگى و شور حقيقت جوئى اش چنان حماسه اى 
آفريد كه تا زمان، زمان است نامش جاودان و موجب 

احترام انسانهاى حق طلب است و خواهد بود. 
نشيب  و  فراز  و  مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در 
انقالب اسالمى  پاسداران  انقالب، سپاه  از  هاى پس 
از جمله نهاد هايى بود كه در كنار ديگر اقشار نظامى 
و پاسداران گمنام ايران اسالمى با اقتدا به موالى خود 
سيد مظلومان (ع)، نجاتبخش ملت ايران و اسالم عزيز 
بوده و در پاسدارى از انقالب و هدفهاى آن عاملى مؤثر 

و ركنى ركين بوده و هست. 

وقتى بروكراسى ادارى پاى دالالن را به صنعت مرغدارى باز مى كند
گردشگرى

موزه مشاهير و مفاخر قاين

تاريخ را مردان و زنان آفرينش گر پى ريخته و فرزندان 
به  را  خويش  اجداد  دست آورد  قدرشناس  و  خلف 
جان پاس داشته و از آن درس گرفته و بر عظمتش 
در  قاينات،  تاريخى  سرزمين  آوران  مى افزايند.نام 
بشرى  تمدن  به  را  اى  ارزنده  خدمات  تاريخ  بلنداى 

عرضه داشته اند و در آسمان علم و ادب ايران چون 
 ستارگان درخشيده اند و شهرت آنان از مرز كشور فراتر

رفته است.
جايگاهى چنين رفيع مى طلبد تا وارثان آن دوره هاى 
پر افتخار ضمن حراست از مفاخر گذشته راه تكامل و 
ادامه  را  اين سرزمين  درخشان  فرهنگ  پوياى  مسير 
دهند. وجود موزه اى با عنوان موزه مشاهير و مفاخر، 
در قاينات  براى معرفى، شرح زندگى نامه و نشان دادن 
به خصوص  مردم عالقه مند  به  آنها  افتخارات  و  آثار 
شهروندان، يكى از ضروريات است.اين موزه مجموعه 
اى از زندگى نامه ها، اسناد، نسخ خطى، آثار و تأليفات، 
عكس هاى  و  لوح ها  ادبى)،  و  علمى  (ملى،  نشان ها 
بزرگان علمى، مذهبى و فرهنگى اين خطه از ايران 
زمين را به نمايش خواهد گذاشت كه جايگاه و موقعيت 
و  مذهبى  علمى،  مجامع  عرصه  در  را  بزرگان  اين 
فرهنگى ايران و بعضا جهان تبيين خواهد كرد.آثار اين 
موزه بر اساس «موضوع و محتوا» تقسيم بندى شده و 
ارائه خواهند شد. بخش هاى پيشنهادى مورد نياز موزه 
مذهبى،  دينى-  علماء  بخش  است:  زير  موارد  شامل 
چهره هاى  بخش  خوشنويسان،  بخش  شعرا،   بخش 
سياست مداران،  و  امرا  بخش  شهدا،  بخش  ماندگار، 

بخش آموزش و پرورش
همه  به  است  هديه اى  قاينات  مشاهير  موزه  ايجاد 
آنانكه براى  انديشه و خرد و  فرهيختگان و صاحبان 
از پيشكسوتان و طاليه داران  حفظ ميراث و تجليل 
اين ديار و زنده ماندن نام و ياد آنان و احياى تاريخ اين 

سرزمين در راه اعتالى هويت فرهنگى گام مى نهند.

ايسنا: خراسان جنوبى به دليل مزيت هايى كه از آن بهره مند 
است، داراى ظرفيت هاى بااليى در توليد گوشت، به ويژه در 
بخش طيور و گوشت مرغ بوده است.گوشت مرغ و تخم مرغ به 
عنوان دو منبع غذايى پروتئينى در سال هاى اخير به طور وسيع 
و گسترده اى مورد استفاده قرار گرفته و در بسيارى از مناطق 
به تدريج جايگزين مصرف انواع گوشت قرمز شده است.اين 
روزها، روزهاى خوبى براى صنعت مرغدارى استان نيست، به 
گفته جمعى از مرغداران؛ صنعت مرغدارى با استمرار وضعيت 
موجود، به دليل نبود حمايت جدى مسئوالن و دولت از اين 
صنعت، نوسانات بازار قيمت مرغ، افزايش قيمت نهاده ها و 
افزايش هزينه ها با انبوه مشكالت مواجه شده است.حضور 
بازار نهاده هاى دامى موجب شده تا هزينه هاى  دالالن در 
توليدكنندگان بيش از پيش افزايش يابد، مسئله اى كه بسيارى 

از توليدكنندگان طيور را دچار چالش جدى كرده است.

حاصل رنج مرغداران در جيب دالالن

حمايت  عدم  گفت:  بيرجندى  مرغدار  يك  اكبرى  احمد   
مسئولين باعث شده مرغ ما به واسطه دالالن راهى كشتار 
شود و اين يكى از دغدغه هاى اصلى در صنعت مرغدارى 
است.وى با بيان حضور گسترده دالالن در بازار، افزود: امروز 
رنج توليد براى مرغدار و سود حاصل از آن براى دالل است.
تامين  به  باتوجه  موجود  در وضعيت  داد:  ادامه  مرغدار  اين 
توليد،  سنگين  هزينه هاى  و  زياد  قيمت  با  نهاده هاى الزم 
مرغداران با زيان روبه رو مى شوند و ادامه اين شرايط صنعت 
مرغدارى را دچار مشكل مى كند.وى با بيان اينكه مرغداران از 
نوسان قيمت نيز آسيب زيادى را متحمل مى شوند، اظهار كرد: 
اگر مسئوالن و اتحاديه مرغداران با همكارى يكديگر قيمت 
مرغ را در كشور ثبات كنند، مرغداران متضرر نخواهند شد و 

به سود واقعى مى رسند.

گرانى جوجه، مهمترين مشكل پيش روى مرغداران

مهدى عباسى يك توليد كننده مرغ گوشتى نيز با اشاره به 
رنج مرغداران از نوسانات قيمت بازار، گفت: گرانى جوجه، 
مشكل پيش روى مرغدارى ها استان است. وى با بيان اينكه 
دارد،  مرغداران  براى  زيادى  هزينه  از دالالن  خريد جوجه 
گفت: به دليل كمبود نقدينگى و عدم حمايت دولت مجبوريم 
هزينه هاى گزافى پرداخت كنيم. اين مرغدار بيرجندى اظهار 
با  نيز  مرغدارى  ساخت  مجوز  و  پروانه  گرفتن  روند  كرد: 
مشكالت زيادى روبه رو است، چرا كه مرغدارن با بوركراسى 
هستند. رو  روبه  كشاورزى  جهاد  و  دامپزشكى  بين  ادارى 

عباسى با بيان اينكه حتى گرفتن ضمانت نامه بانكى نيز از 
كانال دالالن صورت مى گيرد، تصريح كرد: معتقدم كه براى 
دالالن كار مى كنيم و بايد گفت 30 درصد مرغداران مى توانند 
ضمانت نامه بانكى بگيرند و مابقى به اجبار متوسل دالالن 
واكسيناسيون  و  بهداشتى  داد: دربحث  ادامه  .وى  مى شوند 
دامپزشكى صورت  از سوى  اساسى  اقدامات  مرغدارى ها،  
مى گيرد كه اين امر موجب شده تلفات زيادى نداشته باشيم.

اين مرغدار بيرجندى گفت: در سال چهار دوره پرورش مرغ 
از 12 هزار جوجه ريزى  گوشتى داريم و در هر دوره بيش 

صورت مى گيرد.

فعاليت در صنعت مرغدارى صرفه اقتصادي ندارد

رضا اشرفى يكي ديگر از توليدكنندگان در صنعت مرغداري 
گفت: نبود ثبات قيمت، خريد نهاده دامى به صورت نقدى، 
وجود كشتارگاه نامناسب از مشكالت پيش رو در اين صنعت 
است.وى با ابراز نارضايتى از نبود حمايت هاي كافي مسئوالن 
از توليد و توليدكنندگان گفت: با شرايط موجود كه بازار مرغ 
در  فعاليت  ادامه  و  مي شود  مواجه  ركود  با  مناسبتي  هر  با 
اين بخش صرفه اقتصادي ندارد.وى افزود: افزايش قيمت 
نهاده هاي دامي، همخواني نداشتن هزينه هاي تمام شده با 
قيمت مرغ در بازار و خريد مرغ زنده به قيمت پايين و حضور 
دالالن در بازار، مرغداران استان را متضرر كرده به گونه اي كه 

بسياري از فعاالن به ترك فعاليت مجبور شده اند.

متقاضيان تسهيالت مرغدارى بخوانند

سيد هاشم هاشمى مشاورحقوقى بانك كشاورزى خراسان 
جنوبى نيز گفت: در سال گذشته سه فقره وام به مرغدارن 
استان اعطا شده كه وام هاى واگذارى از سرفصل اعتبارات 

صندوق توسعه ملى بوده است. مشاورحقوقى بانك كشاورزى 
خراسان جنوبى اظهار كرد: شرايط واگذارى وام به مرغدارن 
شامل؛ داشتن مجوز از ادارات ذى ربط، داشتن امكانات و مكان 

اجراى طرح، داشتن وثايق مورد نياز مرغ دار است.

فعاليت 22 واحد فعال در صنعت مرغدارى

عليرضا رفيعى پور مدير كل دامپزشكى خراسان جنوبى نيز 
گفت: در حال حاضر واحدهاي فعال مرغداري تخمگذار22 
واحد، مرغ مادر 3 واحد و مرغ گوشتي 750 است. وى با بيان 
اينكه 2 واحد مرغداري مرغ بدون آنتي بيوتيك در طبس و 

خوسف وجود دارد، افزود: ظرفيت اين مرغ دارى ها توليد 80 
هزار قطعه مرغ در طي يك دوره 45 روزه است.

مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى ادامه داد: از نظر وجود 
دوران  در  مرحله  سه  طي  در  داروها  ساير  و  آنتي بيوتيك 
پرورش، آزمايشات انجام و كنترل هاي الزم صورت مي گيرد،  
قبل از پرورش مرغ بدون آنتي بيوتيك اين اداره كل نسبت 
شرايط پرورش و ورود جوجه و همچنين خوراك مصرفي 

كنترل هاي الزم را انجام مي دهد.

بيش از 59 هزار قطعه 
مرغ زنده به افغانستان صادر شد

گذشته  سال  گفت:  جنوبى  خراسان  دامپزشكى  مديركل 
تعداد 59 هزار و 500 قطعه مرغ زنده پس از اخذ مجوزهاي 
الزم و انجام آزمايشات مورد نياز توسط دامپزشكي استان با 
نظارت دامپزشكي به كشور افغانستان صادر شده است. وى 
افزود: تعداد 10 ميليون و 668 هزار قطعه مرغ زنده پس از 
پرورش در واحدهاي مرغداري استان به استان هاي سيستان 

و بلوچستان و خراسان رضوي ارسال شده است.   

اينكه مشكالت پيش روي مرغداري ها  بيان  با   رفيعى پور 
بحث خشكسالي است، گفت: اين مساله تاثير زيادي بر روي 
ميزان رطوبت داخل سالن ها كه سبب وجود گرد و خاك و تبع 
آن ايجاد مشكالت تنفسي و تهويه اي مى شود و زمينه ساز 

ساير بيماري ها است.

توليد ساليانه بيش از 130 هزار تن
 تخم مرغ  در خراسان جنوبى

وى ادامه داد: تعداد 22 واحد مرغداري تخمگذار با ظرفيت 
بيش از 800 هزار قطعه طيور موجود است كه ساليانه بطور 
از  پس  و  توليد  مرغ  تخم  تن  هزار  از 130  بيش  متوسط 
نشانه گذاري تاريخ توليد و انقضاء وارد بازار مصرف داخل و 

خارج استان مي شود.
مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى گفت: با توجه به وجود 
سامانه GIS آنالين در سازمان دامپزشكي كشور و ادارات 
كل دامپزشكي استان ها تمامى وضعيت و اقدامات بهداشتي 
مرغداري ها از جمله جوجه ريزي، واكسيناسيون، بيماري ها، 
دوره  انتهاي  و  ابتدا  در  طيور  خروج  و  ورود  نقل،  و  حمل 
تلفات  هرگونه  لذا  مي شود،  ثبت  سامانه  اين  در  پرورش 
الزم اقدامات  و  ثبت  مرغداري  واحد  يك  در  متعارف   غير 

 بهداشتي – قرنطينه اي  انجام مي شود.

300تن مرغ مازاد مرغداران 
خراسان جنوبى خريدارى شد

دام  امور  پشتيبانى  نمايندگى شركت  مدير  محمدعصاريان 
خراسان جنوبى گفت: در راستاى تنظيم قيمت مرغ در بازار 
حدود 300 تن مرغ مازاد توليد استان از مرغداران خريدارى 
شده است.وى با بيان اينكه تا 25 فروردين ماه امسال حدود 
942 تن مرغ در سطح استان توزيع شده است، افزود: از اين 
اقشار  بين  ميزان حدود 642 تن در قالب سبدهاى غذايى 
با قيمت هر  بازار  نيز در قالب تنظيم  كم درآمد و 250 تن 
كيلوگرم پنج هزار و 100 تومان توزيع شد. مديرنمايندگى 
شركت پشتيبانى امور دام خراسان جنوبى اضافه كرد: با ورود 
مرغ هاى تنظيم بازار قيمت مرغ در سطح استان كاهش يافت 
و اين مرغ ها در راستاى حمايت از حقوق مصرف كننده توزيع 
شدند.عصاريان گفت: افزايش ميزان مرغ در بازار و كاهش 
زياد قيمت مرغ توليدكنندگان را متضرر مى كرد و به همين 
دليل شركت از تاريخ 25 فروردين آغاز به خريد مرغ مازاد 
بر نياز استان كرد و تاكنون حدود 300 تن مرغ از مرغداران 

خريدارى شده و در سردخانه ها دپو شده اند
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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

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

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

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

      09151630741  

تلفن ما را ذخيره نماييد

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

  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

ساختمـان  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

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

بورس انواع كامواهاى ايرانى 
تركى و فانتزى

به مكان جديد انتقال يافت.

فروشگاه رها

سجادشهر، بلوار غدير شرقى ، نبش غدير 4         32414449 - 09153624072 براتى  

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

شهربازى پارك توحيد 
همه روزه آماده خدمات
 به فرزندان دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

برنج ايرانى شاليزار
برنج ايرانى با تضمين پخت

64/000 تومان
عرضه مستقيم برنج شمال 

آماده همكارى با:
رستوران ها ، فروشگاه ها و ادارات 

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

نيازمنــديم
 يك خانم براى همراهى يك خانم بازنشسته

  به طور نيمه وقت از ساعت 5 بعدازظهر 

تا  7 صبح نيازمنديم.    دستمزد توافقى 
شماره تماس: 32226969

فروشـــى 
پارس سفيد tu5 مدل 92 

فوق العاده تميز 

09153618622
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521876934
397254861
865723149
743981652
219645378
954312786
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638497215

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

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

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

جدول شماره 3220 طراح: نسرين كارى

پنجشنبه * 31 ارديبهشت 1394 * شماره 3225 

ضرب المثل بيرجندى

دوشنه پلو خوردام، لبون خور ملسم

ديشب پلو خورده ام، لبان خود را مى ليسم.
طعنه اى است به آدم نو 

كيسه و متظاهر به دارندگى
«پلو خوردن» درروزگاران دور كارى اعيانى 
بوده، كما اينكه هنوز هم رواج اصطالحات 

پلوخورى، لباس پلوخورى و مانند آن يادآور 
اين است كه در مهمانيهاى از 
ما بهتران پلو مى خورده اند.

چگونه مى توانم مثل تو باشم

كرد،كنار  مى  زندگى  كوهستان  در  كه  زاهدى  مرد 
بنوشد و خستگى در كند  آبى  تا  چشمه اى نشست 
.سنگ زيبايى درون چشمه ديد .آن را برداشت و در 
به  راه  در  داد.  ادامه  راهش  به  و  گذاشت  خورجينش 
مسافرى برخورد كرد كه از شدت گرسنگى با حالت 
ضعف افتاده بود.كنار او نشست و از داخل خورجينش 
نانى بيرون آورد و به او داد . مرد گرسنه هنگام خوردن 
نان، چشمش به سنگ گران بهاى درون خورجين افتاد. 
نگاهى به زاهد كرد و گفت :« آيا آن سنگ را به من مى 
دهى ؟ » زاهد بى درنگ سنگ را درآورد و به او داد. 
مسافر از خوشحالى در پوست خود نمى گنجيد. او مى 
 دانست كه اين سنگ آنقدر قيمتى است كه با فروش آن 
مى تواند تا آخر عمر دررفاه زندگى كند ، بنابراين سنگ 
را برداشت و با عجله به طرف شهر حركت كرد .چند 
روز بعد ، همان مسافر نزد زاهد آمد و گفت :«من خيلى 
فكر كردم ، تو با اين كه مى دانستى اين سنگ چه قدر 
ارزش دارد، خيلى راحت آن را به من هديه كردى . » 
بعد دست در جيبش برد و سنگ را در آورد و گف : من 
اين سنگ را به تو برمى گردانم ولى در عوض چيز 
گران بهاترى از تو مى خواهم .به من ياد بده كه چگونه 

مى توانم مثل تو باشم ؟

براى نوشتن، بيخودى دنبال موضوع خوب نگرديد. 
همه موضوع ها خوبن. موضوع بد اصال وجود نداره 

نويسنده بد زياده ...

  كاغذ بي خط - ناصر تقواي

عطرى كه كسى نديده و نشنيده
امشب به حريم احمدى پيچيده

ذرات اگر به شوق و شور آمده اند
خورشيد شفاعت ز افق تابيده

ميالد امام حسين(ع) 
و روز پاسدار مبارك باد

داديـم قـسـم باز به نام تـو خـدا را
تا ايـنـكـه اجـابـت بنـمايند دعـا را
عمريست همه سائل الطاف حسينيم
بد نيست كه تحويل بگيرند گدا را

بزرگ ترين گمشده هاى
 ما در زندگى، نزديك ترين ها 

به ما هستند.

حسين بيشتر از آب تشنه ى لبيك بود.
افسوس كه به جاى افكارش، زخم هاى تنش 
را نشانمان دادند و بزرگترين دردش را بى آبى 

ناميدند. دكتر على شريعتى

با  اسالمى  نوپاى  جامعه  هجرت،  چهارم  سال  در 
والدت امام حسين (ع)  به وجود يكى از قدسيان 

الهى زينت يافت .
مشهور نزد علماى شيعه اين است كه والدت حضرت 
امام حسين (ع)  در مدينه روز سوم شعبان سال 

چهارم هجرى بوده است.
در توقيع حضرت ولى عصر(ع)  به قاسم بن عالء 
همدانى وكيل حضرت امام حسن عسكرى (ع) آمده 
كه؛ موالى ما حضرت حسين (ع) روز پنج شنبه سوم 
شعبان متولد شدند پس آن روز را روزه دار و اين 

دعا را بخوان:
«اللهم انى اسئلك بحق المولود فى هذا اليوم...»

از  پدرانش  از  (ع)   رضا  از حضرت  معتبر  سند  به 
على بن الحسين(ع)  روايت شده كه چون حضرت 
حسين(ع) متولد شد حضرت رسول (ص) به اسماء 
بنت عميس فرمود: «فرزندم را بياور» من آن بزرگوار 
را در جامه اى سفيد پيچيده خدمت ان حضرت بردم، 
آن جناب در گوش راست او اذان و در گوش چپش 
اقامه گفت، و او را در دامن خود نهاد و گريست.اسماء 
عرض كرد: پدر و مادرم فدايت، گريه شما از چيست؟ 
فرمود: براى اين فرزندم مى گريم. عرض كرد: اين 
كودك كه االن به دنيا آمده فرمود: بعد از من گروهى 

از ستمكاران او را خواهند كشت. خداوند شفاعت مرا 
به آنها نرساند. آنگاه فرمود: دخترم فاطمه را از اين 
جريان باخبر نكن چون تازه اين فرزند برايش متولد 
شده است.سپس به حضرت على (ع)  فرمود: او را چه 
نام مى گذارى؟ گفت در نامگذارى بر شما سبقت 
نمى گيرم؛ پيامبر (ص)  فرمود: من هم بر پروردگارم 
سبقت نگيرم، جبرئيل نازل شد و فرمود: اى محمد! 
خداى بزرگ تو را سالم  مى رساند و مى فرمايد:

او را به اسم پسر هارون نام گذار كه شبير است.
پيامبر(ص)  فرمود: زبان من عربى است، جبرئيل 

عرض كرد نام او را «حسين» بگذار.
هنگام والدت حسين در شب جمعه، جهت بزرگداشت 
او، خداوند متعال دستور داد تا فرشتگان مامور جهنم 
آتش آنرا بر اهل جهنم خاموش   كنند و فرشتگان 
بهشتى بهشت را بيارايند و حورالعين خود را زينت 
داده و به ديدار هم روند و ديگر فرشتگان تسبيح و 
حمد و سپاس خداى را در صف هاى بهم پيوسته 
بپا دارند و جبرييل جهت تهنيت و شادباش گفتن 
به محضر پيامبر اكرم در هزار گروه كه هر گروهى 
يك ميليون فرشته است ، فرود آيد و به محمد (ص) 
را شرورترين  او  نهادم.  نام  او را حسين  بگويد: من 
 شخص زمان او، كه سوار بر بدترين چهارپاست به قتل 

كه  او  پيشواى  و  حسين  قاتل  بر  واى  رساند؛  مى 
دستور قتل را صادر نمود؛ من از كشنده حسين بيزار 
و او نيز از من بيزار است ؛ زيرا در روز قيامت جرمى 
باالتر از قتل حسين نيست كه با مشركان در آتش 
جهنم خواهد شد؛ آتش دوزخ به قاتل حسين مشتاق 

تر از بهشت به بهشتيان است .
چون روز هفتم شد دو گوسفند سياه و سفيد براى 
او عقيقه كردند و يك رانش را به قابله دادند و سرش 
را تراشيده به وزن موى سرش نقره تصدق نمودند و 
خلوق (كه چيز خوشبويى است) بر سرش ماليدند و 
فرمودند: اى اسماء خون (بر سر نوزاد ماليدن) از آداب 

دوران جاهليت است».
حضرت صادق (ع) مى فرمايند: چون حضرت حسين 
عليه السالم به دنيا امد خداوند به جبرئيل دستور داد 
كه با هزار ملك فرود آيد تا از جانب خداوند و خودش 
به حضرت رسول (ص) تهنيت بگويد.چون جبرئيل 
نازل مى شد در جزيره اى به ملكى از حامالن عرش 
او  به  بود كه خداوند  نامش ُفطُرس  عبور نمود كه 
دستورى داده كه در اجراى آن سستى ورزيده پس 
بالش را در هم شكسته و در ان جزيره انداخته بود 
عبادت خداوند  به  آنجا  در  و فطرس هفتصد سال 
مشغول بود تا روزى كه امام حسين (ع)  متولد شد.

از  آيند  مى  فرود  مالئكه  با  كه جبرئيل  ديد  چون 
خداوند  فرمود:  رويد؟  مى  كجا  به  پرسيد  جبرئيل 
نعمتى به حضرت محمد عطا فرموده مرا براى تهنيت 
نيز  باد فرستاده است. فطرس گفت: مرا  و مبارك 
با خود ببر شايد پيامبر اكرم (ص) برايم دعا كنند. 

جبرئيل او را به همراه خود برد.
چون خدمت پيامبر(ص)  رسيد و از جانب خداوند 
و خود تهنيت گفت شرح حال فطرس را به عرض 
رسانيد حضرت فرمود: به او بگو خود را به اين مولود 

بمالد و به جايگاه خود برگردد.
فطرس خود را به حضرت حسين (ع) ماليد و باال 
رفت و در آن حال مى گفت اى رسول خدا به زودى 
امت تو اين مولود را شهيد مى كنند. چون آن بزرگوار 
بر من حق دارد هر كس او را زيارت كند من زيارت او 
را به حضرتش مى رسانم و هيچ مسلمانى به او سالم 
ندهد يا بر او صلوات نفرستد مگر آنكه به حضرتش 
مى رسانم.به روايت مناقب؛ چون فطرس به آسمان 
آنكه  و حال  من  مثل  گفت: كيست  مى  رفت  باال 
من آزاد شده حسين – فرزند على و فاطمه عليهما 

السالم- هستم.

منبع: سحاب رحمت، تأليف عباس اسماعيلى يزدى
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل 
نكند و كسانى كه چنين كنند زيانكارانند. منافقون آيه 9

حديث روز

بر هيچ چشم مؤمنى روا نيست كه ببيند خدا نافرمانى مى شود و چشم خود 
را فرو بندد ، مگر آن كه آن وضع را تغيير دهد .امام حسين (ع)

سخن پير قديم

فالش بك

امام حسين (ع) واليت عشق و حديث 

كسى كه نداى درونى خود 
را مى شنود، نيازى نيست 

كه به سخنان بيرون گوش فرا دهد.

پيام هاى تبليغاتى همراه اول رو غير فعال كردم 
ديدم دارم از تنهايى دق ميكنم

دوباره فعالش كردم

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
1- ايسوزو يخچالدار 5/2 تن

2- سردخانه     09153631391

 يك نفر فروشنده خانم براى كار 
در مانتو سرا نيازمنديم. 

 32232562 - 09306965758 رضائى

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

32255221    تماس فقط در ساعات ادارى

تعدادى بازارياب با سابقه و حقوق 
عالى نيازمنديم.    32220024

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

32236008  - 09128399395

 دو نفر بازارياب
 با حقوق و مزاياى عالى  نيازمنديم.

09152650609

نيروى خانم مجرد براى كار در 
پيتزافروشى نيازمنديم. (صبح و شب)

32441200 - 09158619030

تعدادى كارگر ساده ساختمانى آقا و نيروى 
نظافتى خانم نيازمنديم.   09368545254

شهدا 3 ساختمان قائم - طبقه 2

فروش استثنايى  پوشاك مردانه  در راسته 
بازار با موقعيت عالى به علت مهاجرت

 نقد يا معاوضه با خودرو       32224498

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

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

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

09128460511

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

32230549

 يك همكار خانم براى كار 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

32222428

 فروش يك واحد آپارتمان 
فوق العاده شيك با امكانات كامل 

 به متراژ 165متر مفيد 
واقع در خيابان رسالت

09155610366

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 باغ در بهدان با 10 فنجان آب 
و اشجار قديمى و جديد

09151606547
 فروش زمين 160 مترى در دستگرد

 و امتياز 134مترى  در معصوميه
09151606197

 قنات محمد مهدى با مساحت تقريبى 
 10 هكتار با حدود 600 اصله درخت (عناب  

زرشك - پسته و ...) در 60 كيلومترى 
بيرجند و 30  كيلومترى سربيشه با موقعيت 

و امكانات مناسب به فروش مى رسد.
09158604697- خزاعى

سمسارى پايتخت
 كليه لوازم منزل و ادارى 

را با باالترين قيمت خريداريم.
با يك تماس و در محل

09155618751
17 شهريور 24 و 26

يك خميرگير و چانه گير 
لواش ماشينى با حقوق باال 

نيازمنديم.
09151637745

فروش
نانوايى لواش با 40 سال سابقه و تمامى 

امكانات + ملك    09392803713

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

يك حسابدار خانم
 آشنا به نرم افزار هلو نيازمنديم.

 34310801 - 09011864965

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

شـركت داروسـازى باريـج اسـانس
براى تكميل كادر بازاريابى خود در خراسان جنوبى يك بازارياب بومى شهر بيرجند با 
مدرك تحصيلى باالى ديپلم ، با سابقه كار مرتبط و شرايط حقوق ثابت – بيمه تامين 

اجتماعى - بيمه تكميلى – پورسانت و هزينه اياب و ذهاب نيازمند است.
تلفن هاى تماس: 05136676706 - 05136676705

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

 پروانه اشتغال به كار كاردانى 
به شماره 1-39-300-00056 

متعلق به اينجانب ابوالفضل 
دزگى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.

خريد انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09011864824

09151602835 -  ترابى

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم

09151632890 - سبزه بين

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان
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آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات 

09151636052

يك فقره  چك بانك كشاورزى  شعبه 
نهبندان  به  نام حميد رضا نخعى  به 

تاريخ  94/8/1 به مبلغ 25/000/000 
ريال  مفقود گرديده  ، يابنده  با  شماره 
 09157913124 تماس حاصل نموده 

و مژدگانى  دريافت نمايد.

 چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
پخش كامال ( تضمينى) قيمت استثنايى      

09155051239- مقدم

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»
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اخبار ورزشى

نامه نيوز: پژوهشگران در جديدترين تحقيقات خود دريافته اند مصرف «روغن زيتون» و «آجيل» و قرار دادن آنها در رژيم غذايى روزانه سبب تقويت مغز 
مى شود. گفتنى است؛ روغن زيتون و آجيل از اجزاى رژيم غذايى مديترانه اى است و مى تواند سبب بهبود سالمت قلب و مغز افراد نيز شود. عالوه بر 
حفظ سالمت و توان ذهنى بويژه در دوران سالمندى رژيم غذايى كم چرب سبب بهبود سالمت قلب و نيز دفع انواع سرطان ها مى شود.

افزايش سطح هوش و تمركز با اين خوردنى ها 

اعصابى راحت با عسل و شير 

سالمت نيوز: عسل، ضد استرس و آرامش دهنده 
فراوانى  مقادير  داراى  همچنين  است.  اعصاب 

اسيدآمينه تريپتوفان است. اسيدآمينه تريپتوفان 
به كاهش اضطراب كمك مى كند و باعث ايجاد 
آرامش در سيستم عصبى مى شود. عسل همچنين 
سرشار از پتاسيم است كه اثرات آرام بخشى بر مغز 
و بدن دارد. اگر نياز داريد كه به سرعت آرام شويد 

داراى  گرم  شير  بنوشيد.  گرم  شير  ليوان  يك 
تريپتوفان است كه در بدن به سروتونين تبديل 
مى شود. سروتونين احساس آرامش خوشايندى را 
ايجاد مى كند و به شما كمك مى كند تا به آرامى 
به  نيز  شير  در  موجود  كلسيم  برويد.  خواب  به 

احساس آرامش كمك مى كند.

مبتاليان به كلسترول باال 
هويج بخورند

 
بايد  باال  كلسترول  به  مبتال  بيماران  سالمانه: 

بدانند افزايش مصرف فيبرهاى غذايى محلول 
ايده آل و ترك  ثابت نگه داشتن وزن در حد  و 
خونشان  كلسترول  تنظيم  در  مى تواند  سيگار 
غذاهايى  خوردن  نكنند  فراموش  و  باشد  موثر 
از  كه چربى هاى اشباع شده زيادى دارد بيش 
كلسترول  رفتن  باال  در خطر  را  آن ها  چيز  هر 

خون قرار مى دهد.
به جاى  بايد  باال  كلسترول  به  مبتال  بيماران   
بخارپز  يا  كباب شده  انواع  غذاهاى سرخ شده، 
آن را استفاده و چربى اضافى را از خوراكى ها 
غذايى  مواد  و  كنند  حذف  گوشتى  غذاهاى  و 
غذايى شان  برنامه  در  را  محلول  فيبر  حاوى 
بگنجانند مثًال «هويج» بخورند. فيبر موجود در 
هويج به دليل اينكه به چربى متصل مى شود، 
و  مى كند  جلوگيرى  خون  به  چربى  ورود  از 

به اين ترتيب مانع تشكيل كلسترول مى شود.

با نوشيدن «آب» سردرد را مهار كنيد

نوشيدنى هاى  برترين  از  يكى  «آب»  شهرخبر: 
درمان  براى  درمانبخشى  اثر  يك  مى تواند  دنيا 
سردرد مزمن در افراد مبتال به ميگرن داشته باشد. 
پزشكان به افرادى كه به طور دائم دچار سردرد 
هستند توصيه مى كنند آب بيشترى بنوشند. گفتنى 

است، عصبانيت، سردرد و بد اخالقى به دليل كمبود 
آب مى تواند رخ دهد.كم آبى بدن همچنين سبب 
ضعيف،  تمركز  دهان،  خشكى  مانند  مشكالتى 
سرگيجه و كاهش سطح هوشيارى مى شود. كم 

آبى بدن بويژه سالمندان و كودكان را بيشتر تهديد 
مى كند، بويژه سالمندان به دليل سوخت و ساز  كم 
بدن نمى توانند بسرعت متوجه كم آبى و نياز شديد 
بدن خود به آب شوند.پژوهشگران بويژه توصيه 
مى كنند افراد مبتال به ديابت حتما آب بنوشند تا 

مانع از پيشرفت بيمارى خود شوند.

6 ماده غذايى آلرژى زا

سالمانه: متخصصان در خصوص حساسيت و 

آلرژى به مواد غذايى، شش ماده غذايى شامل 
شير، تخم مرغ، آجيل، ماهى و غذاهاى دريايى، 
بادام زمينى و كنجد را عمده ترين مواد غذايى 
آلرژى زا عنوان مى كنند. البته از بين اين مواد 
معمول  بطور  تخم مرغ  و  شير  به  حساسيت 
معموال  اما  مى رود،  بين  از  زمان  گذشت  با 
حساسيت به چهار ماده غذايى ديگر تا هميشه 

باقى مى ماند. براى پيشگيرى از آلرژى توصيه 
موارد  خود  خانواده  در  كه  افرادى  است  اين 
آلرژى و آسم دارند از ماده اى كه اين حساسيت 

را به وجود آورده تا حد ممكن دورى كنند.

غذاهايى كه خستگى را رفع مى كند

باشيم  داشته  تصحيح  تغذيه  اگر  سالمانه: 
هرگز دچار كسلى، خمودگى، بى حالى و ضعف 
استفاده  صحيح  تغذيه  از  اگر  اما  نمى شويم 
باشد  داشته  مغذى  مواد  كمبود  بدن  و  نكنيم 
اين كمبود موجب خمودگى و كسلى مى شود. 
غذايى  مواد  در  موجود  آنتى اكسيدان هاى 
باشد.  موثر  مشكل  اين  رفع  براى  مى تواند 
 C ويتامين  حاوى  غذاهاى  در  هم  مواد  اين 
و  ليموترش  نارنگى،  (پرتقال،  مركبات  مانند 
وجود   (... و  سيب زمينى  فرنگى،  شيرين، گوجه 
ويتامين هاى  حاوى  غذاهاى  در  هم  و  دارد 
و   A , E ويتامين هاى  و  چربى  در  محلول 
D. مصرف ميوه، سبزى،  لبنيات، خوراك هاى 
در  پسته  و  گردو  مانند  ميوه هايى  مغز  دريايى، 
گرفتن  قرار  خورشيد  نور  زير  دقيقه   45 كنار 
مى تواند مانع خمودگى و خستگى افراد و كسل 

بودن آنها شود.

 با نوشيدن «آب» سردرد را مهار كنيد

كشف گوشي هاي قاچاق 
درشهرستان «قاين» 

فرمانده انتظامي شهرستان قاين گفت: با اعالم خبري 
 مبني بر فعاليت يك واحد صنفي در زمينه فروش تلفن هاي 
همراه خارجي قاچاق، رسيدگي به موضوع در دستور 
كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ امير آبادي زاده افزود: 
ماموران پس از تحقيق و بررسي و كسب اطمينان از 
درستي موضوع با هماهنگي مقام قضايي از محل مورد 
نظر بازرسي كردند. وي گفت: در بازرسي از اين واحد 
صنفي تعداد 30 عدد گوشي همراه خارجي قاچاق كشف 
شد كه كارشناسان ارزش ريالي اين كاالي قاچاق را 

40ميليون ريال برآورد كردند. 

توقيف خودروي پژو 
با يك كيلو و 700 گرم كريستال

 
معاون عمليات فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي گفت: 
امام  در عمليات مشترك ماموران يگان تكاوري 103 
هنگام  دهسلم،  عملياتي  پاسگاه  و  نهبندان  سجاد(ع) 
 كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه پژو نقره اي 
مشكوك و به راننده دستور ايست دادند. سرهنگ پارسا 
گفت:ماموران، خودرو را كه از سيستان و بلوچستان عازم 
و  راننده  كردند.  متوقف  بود  كشور  مركزي  شهرهاي 
سرنشين خودرو قبل از بازرسي متواري شدندكه با اقدام به 
موقع پليس دستگير شدند. در بازرسي از خودرو مقدار يك 

كيلو و 700 گرم كريستال شيشه اي كشف شد. 

كشف محموله سنگين قاچاق
 از اتوبوس 

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان گفت:ماموران ايستگاه 
بازرسي شهيد حسيني سهل آباد هنگام كنترل خودروهاي 
عبوري به يك دستگاه اتوبوس اسكانيا كه از سيستان 
و بلوچستان عازم مشهد بود، مشكوك و آن را متوقف 
كردند.سرهنگ دوم شاهوردي افزود:ماموران در بازرسي 
از اتوبوس،640 كيلوگرم انبه كه فاقد مجوز بود را كشف 
كردند.كارشناسان ارزش ريالي اين كاالي قاچاق را شانزده 
ميليون و پانصد و پنجاه هزار ريال برآورد كردند. در بازرسي 
بعدي از اين اتوبوس نيز تعداد ده هزار نخ سيگار قاچاق 

كشف شد. در اين عمليات دو متهم دستگير شدند. 

كشف احشام قاچاق در
 « فردوس» 

ماموران  گفت:  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
هنگام گشت زني در محور فردوس–بجستان به يك 
دستگاه كاميون مشكوك شدند و آن را متوقف كردند. 
سرهنگ دوم واعظي افزود: در بررسي به عمل آمده از 
مدارك و بار اين كاميون مشخص شد خودرو حامل 38 
رأس گوسفند بدون مجوز حمل است كه كارشناسان 
ارزش اين محموله را 152ميليون ريال برآورد كردند. 
وى خاطر نشان كرد: در اين رابطه متهم دستگير و 
يك دستگاه خودرو توقيف و براى سير مراحل قانوني به 

مراجع قضايي معرفي شد.

واژگوني مخزن 50 تني سيمان يك 
كشته و يك مجروح برجاي گذاشت 

فرمانده انتظامي شهرستان درميان گفت : با تماس تلفني 
يكي از كاركنان كارخانه شن شويي درميان با فوريت 
هاي پليسي مبني بر واژگوني يك مخزن سيمان50 
و  ماموران  اسديه،  شهر  كيلومتري   5 در  واقع  تني 
نيروهاي امدادي به محل حادثه اعزام شدند. سرهنگ 
از كارگران شركت راهسازي  افزود: دو تن  هوشنگي 
درميان براى انجام كار به محل شن شويي عزيمت 
كرده اند كه هنگام فعاليت روزانه مخزن بزرگ سيمان 
حاوي حدود50تن سيمان سقوط كرد و جان يكي از 

كارگران را گرفت و ديگري را مجروح كرد.  

6
ايستگاه سالمت

حوادث

فيناليست شدن تيم ملى واليبال در آسيا  
جهان نيوز: تيم واليبال ايران سه شنبه شب در يك 
ديدار  به  تايپه  چين  مقابل  پيروزى  با  نزديك  ديدار 
نهايى مسابقات زير 23 سال آسيا راه يافت و سهميه 
حضور در مسابقات جهانى را كسب كرد. تيم واليبال 
كره جنوبى نيز پيش از رقابت تيم هاى ايران و چين 
رقيب  نهايى  ديدار  در  چين  مقابل  پيروزى  با  تايپه 
ايران  ايران در مسابقات زير 23 سال آسيا شد. تيم 
كه ست هاى اول و دوم را با نتايج 25 بر 19 و 25 
بر 22 به چين تايپه واگذار كرده بود، در ست سوم با 
در دست گرفتن بازى توانست رقيب را با نتيجه 25 

بر 22 شكست دهد.

پرسپوليس 1 - الهالل صفر / پرسپوليس 
نزديك به نيمه نهايى شد! 

شكست  را  عربستان  الهالل  پرسپوليس،  تيم  مهر: 
ليگ  هاى  رقابت  نهايى  چهارم  يك  مرحله  در  داد. 
قهرمانان آسيا سه شنبه گذشته پرسپوليس و الهالل 
رو در روى هم قرار گرفتند و در نهايت پرسپوليس 
با تك گل دقايق آخر كه گل به خودى هم بود به 
بازيكن  اخراج  از  پس   91 دقيقه  در  رسيد.  پيروزى 
تيم الهالل، با سماجت اميد عاليشاه، توپ به مهدى 
مدافع  اشتباه  با  او  عرضى  ضربه  و  رسيد  طارمى 
شد.  تبديل  پرسپوليس  گل  تنها  به  الهالل  برزيلى 
رياض  در  خرداد   5 سه شنبه  تيم  دو  برگشت  ديدار 

عربستان برگزار مى شود.

برانكو: برترى مقابل الهالل شيرين بود

بر  تاكيد  با  پرسپوليس  فوتبال  تيم  سرمربى  ايرنا: 
شيرين  بسيار  عربستان  الهالل  مقابل  برترى  اينكه 
و  هستند  واقعى  قهرمانان  ما  هواداران  گفت:  بود، 
ايوانكوويچ  برانكو  گذارند.  نمى  تنها  را  تيم  هيچگاه 
با حضورى چشمگير در ورزشگاه و  افزود: هواداران 
بازيكنان  انگيزه  پايانى،  ثانيه هاى  تا  تيم  از  حمايت 
را افزايش دادند. از اين برد بسيار خوشحالم و بايد از 
هم اكنون به فكر ديدار برگشت باشيم، چرا كه كار 

سختى در رياض داريم.

پوالدگر: كادرفنى تيم ملى تكواندو
 تا المپيك مى ماند

مى گويد  ايران  تكواندوى  فدراسيون  رئيس   ايسنا: 
فعاليتش  به  المپيك ريو  تا  تيم  ملى قطعا  كادر فنى 
فنى  كادر  اين  كرد:  اظها ر  پوالدگر  مى دهد.  ادامه 
خود  فعاليت  به   2016 المپيك  بازى هاى  تا  قطعا 
تا در چهار وزن در  ادامه مى دهد و تالش مى كنيم 
بازى هاى المپيك نماينده داشته باشيم. اميدواريم با 
يك قرعه مناسب شانس خوبى براى كسب مدال در 

المپيك داشته باشيم. 

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر
 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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  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

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

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

خدمات بيل بكو
  حفارى/ خاك بردارى/ خاك ريزى  

09157211373 - ايوبى

نقـاشى  ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

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

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

 09158651167- شهريارى

مــن   ديــه گو   مـارادونــا هستماكران فيلم
14:3016:151820ساعات شروع سانس ها

تلفن: 05632222636

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

ابوالفضل العباس (ع)  «روز جانباز»
و تولد با سعادت سيد سجده گزاران الهى امام زين العابدين (ع) 
و سالروز سراسر افتخار و پر ميمنت فتح خرمشهر 
را به پيشگاه مقدس بقيه ا... االعظم (عج) نايب بر حقشان رهبر فرزانه و گرانقدر انقالب
 و دوستداران و ارادتمندان اهل بيت عصمت و طهارت تبريك و تهنيت عرض نموده

 به همين مناسبت مجالس جشن و سرور روزهاى جمعه ، شنبه و يكشنبه از ساعت 
7:30 صبح همراه با قرائت مناجات شعبانيه در مسجد الرسول"ص" بازار  برگزار مى شود.

والدت سه نور واليت 
و سه ماه عالمين، خجسته ميالد 
سيد و ساالر شهيدان و سرور آزادگان 
حضرت اباعبدا... الحسين (ع)«روز پاسدار»

فرخنده والدت علمدار كربال حضرت 

جامعه انجمن هاى اسالمى اصناف و بازار استان
اتاق اصناف استان و اتحاديه هاى تحت پوشش

 بسيج اصناف ، پايگاه شهيد نواب صفوى

شعبان شد و پيك عشق از راه آمد

عطر نفس بقيه ا... آمد

با جلوه سجاد (ع) و ابوالفضل (ع) و حسين (ع)

يك ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد



گوشه نشينى نخبگان استان به دليل عدم حمايت هاى مادى

رئيس دانشگاه پيام  نور خراسان جنوبى گفت: نخبگان استان از نظر مادى و 
معنوى حمايت نمى شوند و همين سبب تضعيف آنان از نظر روحى مى شود. 
به گزارش فارس، مهدى ثقفى در حاشيه اختتاميه جشنواره حركت اظهار 
كرد: اين جشنواره زير نظر وزارت علوم برگزار شده كه هدف از آن تقويت 
دانشگاه                    ها  اينكه همه  به  اشاره  با  است. وى  دانشجويان  در  علم  زنجيره 
به غير از دانشگاه آزاد اسالمى در اين جشنواره شركت داشتند، افزود: كميته 

ارزيابى در زمينه  نشريات، عفاف و حجاب از برترين ها تقدير مى كند.
نيز به  رئيس دانشگاه پيام  نور خراسان جنوبى گفت: برترين هاى استانى 

هشتمين جشنواره كشورى آبان امسال اعزام مى شوند. 
ثقفى تصريح كرد: سال گذشته دانشگاه پيام نور سه ثبت اختراع كشورى 
داشته كه يكى از اين اختراعات ابداع يك صندلى بود كه رتبه اول كشورى 
استان  از نخبگان  به گوشه نشينى برخى  اشاره  با  از آن خود كرد. وى  را 
نظر مادى و معنوى حمايت نمى شوند و همين  از  استان  نخبگان  افزود: 

سبب تضعيف آنان از نظر روحى مى شود. 

فارس- خراسان جنوبى همزمان با اعياد شعبانيه، سالروز فتح خرمشهر، قيام 15 خرداد و سالگرد ارتحال امام خمينى(ره) امسال ميزبان دو سخنران برجسته كشورى است. امروزجشن بزرگ ميالد امام 
حسين(ع) با حضور اقشار مختلف مردم با سخنرانى حجت االسالم راشد يزدى بعد از نماز مغرب و عشاء در حسينيه جماران برگزار مى شود. همچنين در سالگرد ارتحال حضرت امام خمينى(ره) آيت ا ... حائرى 

شيرازى به بيرجند سفر مى كند. اين دعوت از سوى هيئت رزمندگان انجام شده و قرار است اين عضو مجلس خبرگان رهبرى در جمع اقشار مختلف مردم در حسينيه جماران بيرجند سخنرانى كند.

پارك آزادى بيرجند خراسان جنوبى ميزبان 2 سخنران كشورى است
به پارك سالمت تبديل مى شود

حسين زاده- مدير عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز 
شهردارى بيرجند در گفتگوى اختصاصى با آوا از تبديل 
پارك آزادى اين شهر به پارك سالمت و آغاز عمليات 
اجرايى اين پروژه در سال جارى خبر داد. انصارى با اشاره 
به اينكه اعتبار اجراى اين پروژه در بوجه سال جارى آمده، 
 گفت: اين پروژه با رويكرد آگاهى مردم از جنبه هاى

بهداشتى و پزشكى و  ارائه آموزش هاى  سالمتشان، 
بهسازى و نصب المان هاى ويژه در قالب مفاهيم مذكور 
اجرا مى شود و در اين راستا جلساتى با دانشگاه علوم 
پزشكى، شوراى شهر، شهردارى و ارگان هاى ذيربط 
پروژه  اجراى  اينكه در  بيان  با  برگزار شده است. وى 
پارك سالمت به صورت متمركز و اختصاصى به بحث 
سالمت و ورزش پرداخته خواهد شد و نيازهاى افراد 
در سنين مختلف و همچنين معلولين و نابينايان مورد 
توجه قرار خواهد گرفت، افزود: همان طور كه اشاره شد 

عمليات اجرايى اين پروژه امسال آغاز مى شود.

جشن فارغ التحصيلى دانشجويان پرستارى 
دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند برگزار شد

آيين جشن دانش آموختگى دانشجويان گروه پرستارى 
دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند با حضور مسؤالن، استادان 
و جمعى از خانواده هاى دانش آموختگان برگزار شد. 
و  دانشگاه  دانشجويى  معاون  اژدرى  مراسم  اين  در 
رهبرى  معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  معاون  مسعودى 
به دانش  تبريك  استان ضمن  آزاد  دانشگاه هاى  در 

آموختگان به ايراد سخنرانى پرداختند.

برگزارى همايش عشايرى استان در سربيشه

با  عشايرى  بسيج  روز  بزرگداشت  همايش  فارس- 
در  جنوبى  خراسان  بسيجى  عشاير  پرشور  حضور 
سربيشه  كسراب  روستاى  جمله  از  استان  سرتاسر 
نحوه  از  بود؛  محلى  كامًال   جلسه  اين  شد.  برگزار 
پوشش گرفته تا جنس سخنان و حتى نحوه پذيرايى. 
دستاوردهاى  نمايشگاه  همايش  اين  حاشيه  در 
عشاير نيز مورد استقبال بازديدكنندگان قرار گرفت. 
و  دووميدانى  جمله  از  مختلفى  مسابقات  همچنين 
به  و  برگزار  عشاير  خانواده هاى  براى  طناب كشى 

نفرات برتر جوايزى اهدا شد.

تمام شهرستان هاى خراسان جنوبى
 از اردوگاه دانش آموزى برخوردارند

تسنيم-  مديركل آموزش و پرورش استان با گاليه 
از اينكه آموزش و پرورش استان ماشين و اتوبوس 
هاى  جاده  مسير  در  حركت  براى  مجوز  ولى  دارد 
هاى  شهرستان  تمامى  در  گفت:  ندارد،  را  كشور 
خراسان جنوبى اردوگاه متعلق به آموزش و پرورش 
استان وجود دارد. المعى در جلسه نشست صميمى 
پرورشى  معاونان  با  پرورش  و  آموزش  وزير  معاون 
زمينه  در  كرد:  اظهار  استان  مدارس  مشاوران  و 
برگزارى مسابقات و جشنواره هاى كشورى، كمبود 
نيروى انسانى نداريم، تنها كمبود و نياز ما نبود سالن 
است و اين نهاد هميشه براى برگزارى برنامه هاى 
خود بايد به دنبال ادارات باشد كه سالن هاى خود را 
اعتبار سالن  تأمين  نيز گفت:  ما بدهند. معاون وزير 
اردوگاه هدايت در دو مرحله انجام مى شود و براى 
گرفتن مجوز استفاده از خودروهاى آموزش و پرورش 

با پليس راهور هماهنگ مى كنيم.
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 ساختمان صدا و سيماى استان افتتاح مى شود

فارس- با حضور رئيس رسانه ملى ساختمان صدا و سيماى 
مركز استان و مركز فرستنده راديويى بيرجند امروز افتتاح 
 مى شود. اين مراسم با حضور مديران استانى و همچنين 
امام جمعه بيرجند امروز پنجشنبه ساعت 20:30 در محل 
صدا و سيماى استان برگزار مى شود. گفتنى است عالوه 
بر ساختمان صدا و سيماى مركز استان،  مركز فرستنده 
پرقدرت راديويى و تعدادى از پروژه هاى عمرانى و فنى 

صدا و سيماى مركز استان نيز افتتاح  مى شود. 

خسارت530 ميليون ريالى آتش سوزى نهبندان

فارس- مديركل بحران استاندارى با اشاره به آتش سوزى 
در يكى از نخلستان هاى بندان شهرستان نهبندان گفت: 
اين حادثه 530 ميليون ريال به مالكان خسارت وارد 
كرده است. ميرجليلى با بيان اينكه علت آتش سوزى 
همچنان در دست بررسى است، اظهار كرد: آتش به 40 
نخل نخلستان در روستاى بندان بين 10 تا 80 درصد 
آسيب رسانده و دو خرمن گندم به طور كامل در آتش 
سوخته است. بخشدار مركزى نهبندان نيز قبًال اعالم 
كرده بود،  بر اساس برآورد اوليه تعداد 100 اصله نخل 
خرما در اين حادثه سوخته است. آهنى تصريح كرد: با 
تالش هاى آتش نشانى، هالل احمر و كمك مردم بومى 
هيچ گونه خسارت  و  مهار شد  آتش سوزى  اين  روستا 
جانى نداشته است. بر اساس برخى برآوردها بيش از 
80 ميليون تومان به اين نخلستان ها خسارت وارد شده 

است؛ علت آتش سوزى نيز در دست بررسى است.

مركز آموزش صنايع دستى زيركوه افتتاح شد

فارس- طى مراسمى در ششمين روز از هفته ميراث 
فرهنگى و گردشگرى، با حضور معاون اداره كل ميراث 
فرهنگى استان، مركز آموزش صنايع دستى شهرستان 
آموزشى  اين مركز  ايجاد  از  افتتاح شد. هدف  زيركوه 
توسعه و ترويج صنايع دستى و احياى هنرهاى سنتى 

منسوخ شده در سطح شهرستان است.

كشف 750 كيلوگرم ماهى فاسد در بيرجند

و  كشف  از  بيرجند  دامپزشكى  شبكه  رئيس  فارس- 
معدوم سازى 750 كيلوگرم ماهى تازه غيرقابل مصرف 
در بيرجند خبر داد. نيكپور اظهاركرد: طى بازديد مستمر 
گشت هاى نظارتى دامپزشكى خودروى حامل ماهى تازه 
كه به صورت غيرمجاز فعاليت مى كرد توقيف و پس از 
انجام آزمايشات، محموله غيرقابل مصرف تشخيص داده 

شد و طبق ضوابط بهداشتى معدوم شد.

خسارت 85 ميليارد ريالى سيل به كشاورزى قاين

خسارت  از  قاين  فرماندار  برنامه ريزى  معاون  ايسنا- 
محصوالت  به  تگرگ  و  سيل  تومانى  ميليارد   8,5
كشاورزى قاين در ارديبهشت ماه خبرداد. امينى گفت: 
و  زراعى  محصوالت  هكتار   700 در  خسارت ها  اين 
1005 هكتار محصوالت باغى بوده است. وى افزود: 
خسارت  اين  كه  ديده  خسارت  قنات   11 همچنين 
معادل 500 ميليون تومان بوده و خسارت وارد شده به 

راه ها نيز 1,5 ميليارد تومان برآورد شده است.

و  شعر  دانشگاهى  جشنواره  علمى  دبير  زاده-  رحيم 
مشاعره رضوى در اين مراسم با اشاره به راه اندازى سايت 
راستاى  در  رضوى  مشاعره  و  شعر  دانشگاهى  جشنواره 
گفت:  شركت كنندگان  نام  ثبت  و  اطالع رسانى  تسهيل 
11 دانشگاه بزرگ كشور در اين جشنواره شركت كرده اند. 
محمدى گفت: اين جشنواره در دو بخش شعر و مشاعره 
دبيرخانه  به  شعر  بخش  در  اثر  تعداد 300  و  شده  برگزار 
جشنواره ارسال شد كه از اين تعداد، 210 اثر در جشنواره 
شعر رضوى شايسته داورى اعالم شد و مابقى حذف شدند. 
وى بيان كرد: 150 نفر در بخش شعر و 60 نفر در بخش 
اينكه  به  اشاره  با   وى  نمودند.  مشاعره جشنواره شركت 

اشعار ارسالى بر اساس مؤلفه هاى محتوايى، زبانى و ادبى 
در  شعر  بخش  در  داد:  ادامه  گرفته اند،  قرار  ارزيابى  مورد 
نهايت 15 اثر توسط داوران برگزيده شد. محمدى افزود: 
امام رضا (ع)  بين المللى  از جشنواره  اين جشنواره بخشى 
است كه بخش شعر و مشاعره آن در دانشگاه بيرجند برگزار 
مرحله  دو  در  مشاعره  اينكه  به  اشاره  با  وى  است.  شده 
انجام شده است، گفت: مرحله اول (مقدماتى) مشاعره به 
راه  از  شركت كنندگان  و  انجام  مجازى  يا  تلفنى  صورت 
شركت  نفر   60 از  كه  دادند  مسابقه  ماه   2 مدت  در  دور 
مسابقه  برگزارى  از  بعد  كه  انتخاب شدند  نفر  كننده، 25 
رقابت  به  با يكديگر  نهايى  نفر در مرحله  حضورى شش 

مى پردازند. وى در ادامه از انتشار آثار برتر در كتابچه اى 
 خبر داد و افزود: اين آثار از حيث ادبى و ارزش هاى شعرى، 

حد كمال را داشته اند. 
با بيان  خليلى، رئيس دانشگاه بيرجند نيز در اين مراسم 

شرق  دانشگاهى  قطب  عنوان  به  بيرجند  دانشگاه  اينكه 
اين  افزود:  شده،  تأسيس   54 سال  در  و  است  كشور 
دانشگاه تالش كرده تا با  برگزارى ده ها جشنواره، سمينار 

و همايش رسالت خود را به نحو مطلوب نجام دهد.

200 اثر در جشنواره شعر رضوى دانشگاه بيرجند پذيرفته شد

شاعرانه هايى براى امام رئوف

فيلم ساز و فعال حوزه مقاومت اسالمى كشور در همايش بزرگ عماريون عنوان كرد:

وحدت در عقيده نيست، وحدت در همزيستى است

 مديركل سازمان بهزيستى خراسان جنوبى با اشاره به اينكه برگزارى جشن هايى
گفت:  است،  امروز  جامعه  معضالت  از  سفيد  ازدواج  و  طالق  جشن  مانند 
اصالح  راستاى  در  بايد  و  ندارد  مطابقت  ما  فرهنگ  با  ها  گونه جشن  اين 
فرهنگ هاى غلطى كه در جامعه رواج دارد، برآمد. به گزارش ايسنا، اكبرى 
مطلق در دوره آموزشى اصول و روش هاى پيشگيرى در مداخله و بحران 
از سال 87  تابعه  مراكز  و  مداخله  مراكز  فعاليت  كرد:  اظهار  اقامتى،  مراكز 
مراكز  استان  شهرستان   9 حاضر  حال  در  و  شده  آغاز  جنوبى  خراسان  در 
مداخله در سطوح سه گانه يا اورژانس اجتماعى دارد. وي ادامه داد: در مركز 
استان نيز كمبود برخى مراكز احساس مى شد كه يكى از اين مراكز خانه 
اين مركز  اندازى  راه  با  افزود:  افتتاح شد. وى  امن بود كه در مركز استان 
 رسيدگى به امور آسيب ديدگان كامل مى شود و امروز يكى از نگرانى ها
و دغدغه خاطرى كه متخصصين امور اجتماعى در مباحث اجتماعى دارند 
مباحث و مسائلى در حوزه موادمخدر، اقدام به خودكشى، افزايش نرخ طالق 
است كه قابل تأمل است. اكبري مطلق با بيان اينكه در حال حاضر دشمن 

درصدد است كه مصرف موادمخدر را بين زنان و كودكان رواج دهد، گفت: 
در گذشته 97 درصد مصرف كنندگان مرد بودند اما امروزه 10 الى 15 درصد 
مصرف كنندگان موادمخدر خانم هستند. وي از برگزارى دومين همايش ملى 
آسيبهاى اجتماعى در بيرجند خبر داد، و گفت:  اولين همايش ملى آسيب 
گفته  به  است.  كرده  برگزار  خوبى  به  بهزيستى  سازمان  را  اجتماعى  هاى 
وى رسانه ها و فضاى مجازى، سياست گذارى و پيشگيرى از آسيب هاى 

اجتماعى از جمله محورهاى اين همايش است.  
فرهنگ، روانشناس نيز در اين جلسه با بيان اينكه ريشه يابى روشى مفيد 
براى از بين بردن خشونت است، گفت: عدم درك متقابل زوجين از يكديگر 
از داليل خشونت زوجين است و بايد به زوجين و خانواده ها بياموزيم كه 

درك متقابلى از يكديگر داشته باشند.
رحيم آبادى، استاد دانشگاه نيز با اشاره به اينكه 65 درصد بانوان ايرانى خشونت 
را تجربه كرده اند، گفت: خانه امن مكانى است براى پناه دادن به زنانى كه در 

معرض خشونت همسران خود قرار مى گيرند و مجبور به ترك خانه هستند.

برگزارى جشن طالق و ازدواج سفيد از معضالت جامعه امروز

رحيم زاده- فيلم ساز و فعال حوزه مقاومت اسالمى در همايش بزرگ عماريون 
گفت: ما موج دوم روايت فتح هستيم و در فيلمسازى به شهيد سيد مرتضى آوينى 
اقتدا مى كنيم. محسن اسالم زاده  با يادآورى فتواى مقام معظم رهبرى مبنى بر 
اينكه «عرصه ، عرصه جهاد است» افزود: هيچ چيز روشن تر و واضح تر از اين فتوا 
نمى تواند باشد. وى تصريح كرد: بنا به گفته رهبرى «نگاه ما، بايد نگاه تمدن سازى 

اسالمى باشد و  بر اين اساس بايد فيلمى كه مى سازيم، جهانى باشد».
بابيان اينكه عصر حاضر، عضر رسانه  فيلم ساز و فعال حوزه مقاومت اسالمى 
است، يادآورشد: اين رسالت ما را سنگين تر مى كند و بايد با محتوايى درست، 
فيلم هاى خوبى بسازيم. اسالم زاده با اشاره به زندگى و تعامل شيعه و سنى در 
كنار هم در اين استان گفت: وحدت در عقيده نيست بلكه وحدت در همزيستى 
است و اگر آتش فتنه مذهبى روشن شود، تر و خشك را با هم مى سوزاند و 

بايد مراقب فتنه انگيزى دشنان انقالب باشيم. 

 رئيس حوزه هنرى خراسان جنوبى نيز در اين  همايش فتنه يمن  را مكر يهود 
دانسته و ضمن محكوم كردن هجوم ال سعود به مردم مسلمان يمن گفت: جنگ 

يمن در مقايسه با جنگ هايى كه درافغانستان، عراق و ديگر كشورها به وقوع 
پيوسته، بدتر است زيرا در اينجا يك كشور مسلمان با تحريك سران استعمار و 
آمريكا به  كشور مسلمان ديگرى حمله كرده است كه اين بيانگر عمق فتنه است.

مهدى حبيبى، در ادامه به ارسال 80 فيلم به جشنواره فيلم عمار در استان اشاره كرد 
و افزود: از اين تعداد 5 اثر در فصل كشورى فيلم عمار منتخب شده است. وى اظهار 
كرد: جريانى كه عمار به دنبال آن است، فرار از رفتارهاى كليشه اى و فيلم سازى 

است كه بويى از انقالب اسالمى در آن ديده نمى شود.
به گفته حبيبى، فيلم ساز انقالب اسالمى، فيلم سازى است كه صحنه هايى را دنبال 

كند كه شهيد سيد مرتضى آوينى دنبال مى كرد.
در اين همايش فضل الشرفى از فعالين تشكل انصار ا... در يمن نيز گفت: با مرور 
تاريخ به اين مهم دست مى يابيم كه پيامبران همه مسئول تبليغ اسالم بوده و نظام 

انقالب اسالمى ايران يك نمونه از اين حكومت هاست. 

شركت ستاره جوش شمسيـان 
گازرسانى واحدهاى مسكونى و تجارى، ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ

09151602644 - مهندس شمس آبادى   

يك منشى و يك نيرو آشنا به كار پيتزا - اسنك نيازمنديم.   09156695564

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «مرحله دوم»
نظر به اين كه در پرونده كالسه 9009985610200191 مقرر گرديده است يك باب منزل مسكونى واقع در روستاى 
كوشه با مشخصات (90 مترمربع عرصه و 28 مترمربع اعيان) كه به مبلغ 55/000/000 ريال حسب نظريه كارشناس 

كارشناسى گرديده است در قبال بدهى محكوم عليه عليرضا نيرى نيا به مبلغ 143/259/765 ريال بابت اصل خواسته خسارات تاخير تاديه 
و هزينه دادرسى در حق محكوم له غالمرضا صفرى و مبلغ 5/500/000 ريال حق االجراى دولتى از طريق مزايده در روز شنبه 94/3/16 
از ساعت 9 الى 9:30 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس به عنوان سپرده از برنده مزايده دريافت خواهد شد 
و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه پس از جلسه مزايده نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد. در غير اين صورت 10 
درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. بديهى است در صورت پرداخت كل ثمن در 
موعد مقرر و عدم اعتراض به مزايده و تاييد توسط مقام قضايى ذيصالح اموال به برنده مزايده تحويل خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت 

تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.
كوچى-  مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

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

السالم عليك
 يا ابوالفضل العباس (ع)

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»
نظر به اين كه در پرونده 691/91 اجرايى در قبال محكوميت آقاى هادى رضايى فرزند محمد حسن محكوم است به 
پرداخت مبلغ 1/788/244/714 ريال در حق محكوم له آقاى كيوان عباسپور و پرداخت مبلغ 25/056/105 ريال بابت 

حق االجرا در حق دولت با توجه به اين كه از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى يك قطعه زمين 
معروف به زمين پى برج با كاربرى مزروعى به شماره ثبتى 39 فرعى از 430 اصلى بخش 2 بيرجند واقع در دشت اسفهرود به مساحت 
كل 19301/58 مترمربع مى باشد كه 1/5 سهم از 16 سهم مشاع متعلق به شخص ثالث برابر با 1809/54 مترمربع با توجه به مشاع و 
مزروعى و خارج از محدوده خدمات شهرى بودن زمين در حال حاضر هر متر به مبلغ 320/000 ريال ارزيابى مى گردد كه ارزش كل 
1809/54 مترمربع به مبلغ 579/052/800 ريال مى باشد و دوم يك قطعه زمين بند ساز زراعى با كاربرى مزروعى به شماره پالك 49 
فرعى از 430 اصلى بخش 2 بيرجند به مساحت كل 20040 مترمربع كه 1/5 سهم مشاع از 16 سهم ششدانگ متعلق به شخص ثالث برابر 
با 1878/75 مترمربع با توجه به مشاعى و مزروعى و خارج از محدوده خدمات شهرى بودن زمين مذكور هر مترمربع به ارزش 720/000 
ريال ارزيابى مى گردد كه ارزش كل آن به مبلغ 1/352/700/000 ريال مى باشد كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/3/25 از 
ساعت  10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد در اين مرحله از مزايده مال مورد مزايده به كسانى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و 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

اجاره تخته كار-  خريد و فروش / پرداخت اقساطى
09151634010     مديريت: بنى اسدى داربست محمد



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام سجاد (ع) : هشدار كه منفورترين مردم نزد خداوند
 كسى است كه سيره امامى را برگزيند 

ولى از كارهاى او پيروى نكند.

12 : 30
19 : 51
23 : 42
3 : 54
5 : 31

چه اصالح طلب، چه اصولگرا همه در تهران 
بر روى تامين نفوذ در منطقه توافق دارند

رويترز نوشت: ايران در حال استفاده از قدرت دريايى 
از  هراسى  دهد  نشان  تا  است  فارس  خليج  در  خود 
ايرانى كه  مقام  ندارد. يك  واشنگتن  متحدان عرب 
اخير  اقدامات  گفت:  نبود،  نامش  افشاى  به  حاضر 
عربستان  به  آشكار  پيام  يك  هرمز  تنگه  در  ايران 
سعودى دارد، هيچكس نمى تواند نقش كليدى ايران 
چه  طلب،  اصالح  چه  افزود:  وى  بگيرد.  ناديده  را 
اصولگرا، سران ايران بر روى اطمينان يافتن از نفوذ 
ايران در منطقه توافق دارند. وى اضافه كرد: آمريكا 
و متحدانش در خليج فارس انتظار نداشته باشند كه 
از  ايران در مقابل جلوگيرى  قدرتى منطقه اى مثل 

ورود كشتى امدادى اش به يمن ساكت بماند.

عارف يك تصميم عاقالنه گرفت

درباره  طلب  اصالح  فعاالن  از  عطريانفر  محمد 
در  رياست جمهورى  كانديداتورى  از  عارف  انصراف 
بلكه  نبود،  خودگذشتگى  از  او  كار  گفت:   92 سال 
مسير،  اين  جز  او  كه  چرا  بود  عاقالنه  تصميم  يك 
سه  يك  سر  بر  عارف  آقاى  نداشت.  ديگرى  مسير 

راهى خوب، بد و راه وسط نبود. 

 وقتى انصارى را وزير كشور صدا مى كنند
رئيس جمهور  دفتر  اطالع رسانى  و  ارتباطات  معاون   
معاون  انصارى  نوشت:  خود  اينستاگرام  صفحه  در 
پارلمانى رئيس جمهور و رحمانى فضلى وزير كشور 
براى پرواز به تبريز وارد سالن فرودگاه مهرآباد شدند. 
به محض ورود، ساير اعضاى دولت با مطايبه هر يك 
از آنها را به عناوينى صدا مى كردند كه اخيرا و در پى 
انتشار گمانه هايى مبنى بر تغييرات در كابينه، شايعه 
شده است انصارى را وزير كشور خطاب مى كردند و 

رحمانى را معاون پارلمانى!.

چرا دولت وزير پولدار را تغيير مى دهد؟ 

جهان صنعت در مطلبى از تغيير احتمالى وزير صنعت 
نداشتن جهانگيرى  است: رضايت  نوشته  و  داده  خبر 
(معاون اول) از عملكرد نعمت زاده (وزير صنعت، معدن 
و تجارت) اين وزارتخانه مهم ترين خطر براى پيرمرد 
ويال  خيابان  از  را  دفتر خود  است كه  دولت  صنعتگر 
به يكى از دفاتر خود در اقصا نقاط تهران تغيير دهد. 
تحرك نداشتن در بخش صنعت سبب شده نام محمد 
جانبازان  و  مستضعفان  بنياد  سابق  (رئيس  فروزنده 

انقالب اسالمى) بر سر زبان ها بيفتد.

 پيش بينى يك اصالح طلب از  رياست مجلس
تغيير  مسعود پزشكيان اظهار كرد: من فكر نمى كنم 
رياست  و  ايجاد شود  رئيسه  تركيب هيئت   در  زيادى 
مجلس هم تغيير نخواهد كرد و آقاى الريجانى در سال 

پايانى مجلس نيز رئيس مجلس خواهد بود.

نماينده پيشين اوباما : افزايش تحريم ها عليه 
ايران غيرمنطقى و غيرواقع بينانه است

 
نماينده  پيشين باراك اوباما در خاورميانه گفته است  
پايانى  مرحله   به  ايران  و   5+1 كشورهاى  مذاكرات 
خود رسيده است. جورج ميچل در ادامه مدعى شد: در 
صورتى كه كنگره بخواهد توافق ايران و كشورهاى 
به خصوص چين و  لغو كند، ديگر كشورها  را   5+1
روسيه با ادامه يا افزايش تحريم ها مخالفت خواهند 
كرد كه در آن صورت با تبديل تحريم هاى بين المللى 
به تحريم هاى يك جانبه آمريكايى اثر تحريم ها عليه 
ايران از بين خواهد رفت. خواسته منتقدان مذاكرات 
مبنى بر خروج از مذاكرات و افزايش تحريم ها عليه 

ايران امرى غير واقع بينانه است.

معاون ظريف : در بحرين مداخله 
مى كرديم، وضع اين كشور گونه ديگرى بود

 
معاون وزير امور خارجه با رد ادعاى نادرست مقامات 
بحرين مبنى بر متهم كردن ايران به دخالت در امور 
داخلى اين كشور، اظهارات وزير امور خارجه بحرين را 
نوعى فرافكنى دانست. اميرعبداللهيان تأكيد كرد: اگر 
در بحرين مداخله مى كرديم وضع در اين كشور اكنون 
گيرى  شكل  خصوص  در  وى  بود.  ديگرى  گونه  به 
از  ترى  اى  حرفه  و  پيچيده  تروريستى  هاى  جريان 
داعش در نتيجه تجاوز عربستان به يمن نيز هشدار داد 
و گفت: فراموش نكنيم نتيجه بحران سوريه و عراق 

ايجاد گروه خطرناكى به نام داعش بود كه رشد كرد.

ايران مى تواند عربستان را چند ساعته به 
دوران پيش از عصر صنعتى بازگرداند

 
حصاداليوم نوشت: كالين پاول وزير خارجه اسبق آمريكا 
گفت كه واشنگتن با رها كردن عربستان براى حمله به 
يمن مرتكب اشتباه شده است. وى افزود: يمنى ها همه 
را شوكه كردند، هيچكس تصور نمى كرد كه آنها بتوانند 
به شهرهاى سعودى حمله كنند و سربازان آن را بكشند 
و سالح هايشان را در اختيار خود بگيرند. پاول تصريح 
 كرد: ما كمك هاى بسيارى به سعودى ها كرده ايم، 
اما اشتباه كرديم، وزير دفاع آنها حتى نمى داند كه واژه 
جنگ به چه معناست. وى تاكيد كرد: من به دوستان 
سعودى توصيه مى كنم كه دست از مشاجره با ايران 
اين  و  شده  رو  تهران  براى  دستشان  چراكه  بردارند، 
كشور مى تواند عربستان را در ظرف چندين ساعت 
به دوران پيش از عصر صنعتى بازگرداند. وزير خارجه 
قادر  ما  زمان،  آن  در  كرد:  خاطرنشان  آمريكا  اسبق 
نيستيم كه از نابودى تاسيسات سعودى ها توسط ايران 
جلوگيرى كنيم و سعودى ها نيز حتى يك خط تلفنى 

پيدا نخواهند كرد كه با ما تماس بگيرند.

توافق با ايران در قبال هواپيماى  اف-35
 

منابع اسرائيلى گفته اند كه آمريكا در حال بررسى ارائه 
به  هاى ضدموشكى  سامانه  و  اف 35  هاى  جنگنده 
با  اى  نهايى هسته  توافق  امضاى  مقابل  در  اسرائيل 
رضايت  اقدام،  اين  با  دارد  قصد  آمريكا  است.  ايران 
اسرائيل را در برابر توافق هسته اى با ايران جلب كند.

حضرت آيت ا... خامنه اي با تأكيد بر اينكه 
هر مقدار در مقابل زياده خواهي هاي طرف 
مقابل كوتاه آمده شود، آنها جلوتر خواهند 
آمد، خاطرنشان كردند: بايد در مقابل اين 
زياده خواهي ها، ديواره مستحكمي از عزم 

و توكل و اقتدار ملي بوجود آيد.

اجازه بازرسى از اماكن نظامى 
مطلقا داده نخواهد شد

سخناني  در  اي  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
و  اسالمي»  نوين  «گفتمان  به  اشاره  با 
گفتمان  دو  به عنوان  «گفتمان جاهليت» 
اصلي دنياي امروز، نزديكي و آشتي اين 
دوگفتمان را غيرممكن دانستند و با اشاره 
به زياده خواهي هاي جديد در مذاكرات 
هسته اي از جمله درخواست براي بازرسي 
دانشمندان  با  گفتگو  و  نظامي  مراكز  از 
ايراني، تأكيد كردند: اين اجازه مطلقا داده 
نخواهد شد و دشمنان بدانند كه ملت و 
مسئوالن ايران در مقابل زياده خواهي ها 
و زورگويي ها به هيچ وجه كوتاه نخواهند 
آمد. فرمانده كل قوا همچنين با اشاره به 
اخباري مبني بر تالش بدخواهان ملت و 
برخي مسئوالن منطقه خليج فارس براي 
مرزهاي  به  نيابتي  هاي  جنگ  كشاندن 
ايران، گفتند: اگر شيطنتي صورت بگيرد، 

بسيار  ايران  اسالمي  جمهوري  واكنش 
سخت خواهد بود.

  
دشمنان، ملت ايران و مسئوالن 

را به خوبي نشناخته اند 

 حضرت آيت ا... خامنه اي يكي از اين چالش ها 

هاي  خواهي  زياده  و  ها  زورگويي   را 
طرف مقابل در مذاكرات هسته اي دانستند 
و خاطر نشان كردند: دشمنان، همچنان 
خوبي  به  را  مسئوالن  و  ايران  ملت 
زيرا  زنند  زور مي  اند كه حرف  نشناخته 
ملت و دولِت برآمده از اين ملت، هيچگاه 

رهبر  شد.  نخواهند  زور  حرف  تسليم 
زياده خواهي هاي  از  نمونه   انقالب يك 
را،  اي  هسته  مذاكرات  در  مقابل  طرف 
درخواست براي بازرسي از مراكز نظامي 
ايراني  با دانشمندان و محققان  و گفتگو 
بيان كردند و افزودند: همانگونه كه قبال 
هم گفته شد، اجازه هيچگونه بازرسى از 

هيچيك از مراكز نظامي و همچنين گفتگو 
با دانشمندان هسته اي و ساير رشته هاي 
داده  آنها،  حريم  به  اهانت  و  حساس 
اي  خامنه  ا...  آيت  شد. حضرت   نخواهد 
كه  داد  نخواهم  اجازه  من  كردند:  تأكيد 
بيگانگان بيايند و با دانشمندان و فرزندان 

از  و  صحبت  ملت  اين  برجسته  و  عزيز 
آنان بازجويي كنند.

دشمن پررو، انتظار دارد اجازه 
دهيم با محققان ما گفتگو كنند

ايشان با تأكيد بر اينكه هيچ ملت و دولت 
دهد،  نمي  را  كاري  چنين  اجازه  عاقلي 
گفتند: دشمن پررو و وقيح، انتظار دارد كه 
ما اجازه دهيم آنها با دانشمندان و محققان 
و  بومي  اساسِي  پيشرفت  يك  درباره  ما 
ملي گفتگو كنند اما مطلقاً چنين اجازه اي 

 

خاطر  انقالب  رهبر  شد.  نخواهد  داده 
نشان كردند: اين موضوع را دشمنان نظام 
اسالمي و همه كساني كه منتظر تصميم 

نظام هستند، به روشني متوجه شوند.

 تنها راه مقابله با دشمن وقيح، 
عزم راسخ و عدم انفعال است 

افزودند:  اي  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
در  شجاعت  با  كه  كشور  عزيز  مسئولين 
اين ميدان حركت مي كنند، بدانند كه تنها 
راه مقابله با دشمن وقيح، عزم راسخ و عدم 
انفعال است. ايشان تأكيد كردند: مسئوالن 
و مذاكره كنندگان بايد پيام عظمت ملت 

ايران را در مذاكرات نشان دهند.

جشن فارغ التحصيلى دانشجويان  پرستارى دانشگاه آزاد بيرجندعكس روز 

 اگر شيطنتي در مرزها صورت گيرد، واكنش ايران بسيار سخت خواهد بود

اجازه نخواهم  داد بيگانگان از فرزندان ملت بازجويي كنند

فرمانده سپاه : قصد داريم با زبان سالح با دشمن روبروشويم 

فرمانده كل سپاه با بيان اينكه دشمنان با زبان سالح بيشتر آشنا 
هستند و ما هم قصد داريم با همين زبان با آنان روبرو شويم، 
و ظلم ستيزى  خواهى  عدالت  براى  سپاه  كرد: سالح  تاكيد 
بكار مى رود. سرلشكر جعفرى با تاكيد بر اينكه سلحشورى 
انقالب اسالمى در  افزود: پاسدارى  از پاسدارى است،  جزئى 
برابر دشمنان در سايه برق شمشيرهايمان و قدرِت ايمان و فناورى هايى است كه 

توازن وحشت و خطر را براى دشمنان برقرار مى سازد.

حق ندارند از جيب مردم در جامعه شعارهاى تند بدهند  

رئيس جمهور گفت: آيا كسى اجازه دارد دست در جيب مردم 
كند و اموال مردم را بردارد و زندگى آنها را از هم بپاشاند، براى 
اينكه مى خواهد سخن درشت بگويد و شعار تند بى خاصيت 
بدهد؟. رئيس جمهور گفت: اگر كسى مى خواهد شعار بدهد 
بايد از جيب خودش و نه از جيب مردم باشد، ما حق نداريم از 
جيب مردم در جامعه افراط و شعارزدگى ايجاد كنيم .روحانى افزود: ما حق نداريم در 

اين جامعه كارى كنيم كه مردم براى آينده و امنيتشان نگران شوند.

آگهي مزايده 
( 94/1 )

دارد:  نظر  در  جنوبي  خراسان  صادرات  بانك 
تعداد 11 واحد از امالك مازاد و ماشين آالت  مازاد 
به  از طريق مزايده عمومي  به شرح ذيل  را  خود 
فروش برساند. متقاضيان شركت در مزايده مي توانند 
براى كسب اطالعات بيشتر در روزهاى يكشنبه مورخ 
94/03/03 و دوشنبه 94/03/04 نسبت به دريافت 
اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري شنبه مورخ 
1394/03/16 به نشاني بيرجند –  خيابان مدرس – 
نبش مدرس 9-  اداره مركزي بانك صادرات طبقه 
اول - دايره تداركات و ساختمان نسبت به عودت 

آن اقدام نمايند. 

يكشنبه  روز  در  شده  ارائه  پيشنهادي  هاي  پاكت 
در محل  مورخ 94/03/17 رأس ساعت 10 صبح 
و  بانك  معامالت  كميسيون  اعضاى  حضور  با  فوق 
متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص 

خواهد شد.
الزم به ذكر است، اسناد شركت در مزايده بايستي 
به  فقط   ،  94/03/16 مورخ  ادارى  وقت  پايان  تا 
رسيد  و  تحويل  بانك  و ساختمان  تداركات  دايره 

اخذ شود.
توضيحات و شرايط : 

فيش  اصل  ارائه   ، مزايده  اسناد  دريافت  براى   (1
حساب  شماره  به  ريال   200/000 مبلغ  به  واريزي 
0101532454002 به نام دايره تداركات و ساختمان 

بانك صادرات خراسان جنوبي الزامي است . 
درصد  معادل 5  مبلغ سپرده شركت در مزايده   (2
طبق  كه  باشد  مي  آگهي  در  مندرج  پايه  قيمت 

مندرجات اسناد مزايده مي بايست اقدام شود. 
در  مزايده  مورد  اموال  و  امالك  از  بازديد   (3
براى  و  فراهم   15 تا   8 ساعت  از  اداري  روزهاي 

تمامى شركت كنندگان ضرورى مي باشد.
تمامي  يا  يك  قبول  يا  رد  در  گذار  مزايده   (4

پيشنهادهاى خريد مختار است. 
5) كليه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد و 
در صورت داشتن متصرف ، تخليه به عهده خريدار 

مى باشد.

نحوه دريافت ثمن معامله پس از 

اعالم برندگان و همزمان با انعقاد 

قرارداد به شرح جدول مى باشد: 

رديف
 شرايط پرداخت

ميزان پرداخت غير نقدىميزان پرداخت نقدى( گروه )
( باقيمانده در اقساط )

ز1
                 اولويت با پرداخت نقدى ، پيشنهاد غير نقدى با اولويت پرداخت ، به ترتيب ذيل

 ( 2-3-4 ) قابل بررسى خواهد بود

 30 درصد در اقساط 12 ماهه ( با سود بانكى )70 درصد2

50 درصد در اقساط 24 ماهه ( با سود بانكى )50 درصد3

70 درصد در اقساط 36 ماهه ( با سود بانكى )30 درصد4

شماره پالك ثبتى نشاني نام شهر نام ملك نام استان رديف 

نوع مساحت       (متر مربع ) 
نوع كاربري نوع ملك مالكيت 

قيمت پايهنوع سند 

نوع بهره متصرف 
برداري فعلي 

توضيحات 
شرايط 
پرداخت
اعيان عرصه  ( گروه )

ملكي  
تمليكي  
سرقفلي  

اوقافي 
/ غير 

اوقافي 

ساختمان  
آپارتمان  

مغازه  
زمين  
ساير 

بانك ، تجاري ، اداري ، 
مسكوني ، صنعتي ، رفاهي 
آموزشي ، ورزشي ، انبار ، 

مزروعي ، كارگاه ، ساير 

ندارد /دارد 
( بانكي / غير 

بانكي )

تخليه 
 اشغال 

بالاستفاده 

خراسان جنوبى 1
ساختمان تجاري 

( ستاد سابق 
بانك ) 

بيرجند 

 بيرجند - خيابان 
مدرس - بيست 

متري اول غربي - 
اداره مركزي سابق 

بانك صادرات 

اسكلت فلز - در چهار طبقه - با قدمت حدود 9 سال -  داراي آسانسور - طبقه چهارم تخليهندارد 35,500,000,000ششدانگتجاري ساختمان ملكي 77/1263/915595/801417/76/ 955 / 17
زدكوراتيو چوبي - مجهز به موتور خانه و شوفاژ -امتيازات شامل آب ، برق ، گاز 

خراسان جنوبى 2

كارخانه توليد 
شانه تخم مرغ 
كارگاه و ماشين 

آالت 

بيرجند 
بيرجند - شهرك 
صنعتى -خيابان 

همت 3
تخليه ندارد 3,830,000,000جانشينى صنعتى ساير تمليكى 1584/1411663576

  سوله صنعتي با نماي آجر سفال 5 سانت و محوطه شن ريزي شده  – يك بچه سوله – سرايداري 
 ماشين آ الت  شامل : پرس 5 قالبه - پمپ و كيوم و الكتروپمپ ها - كمپرسور هوا- ميكسر - خشك كن  

  ( ارزش ماشين آالت در قيمت پايه آورده شده است ) 
ز

خراسان جنوبى 3

كارگاه آجر نماي 
پرسي  ( كارگاه 
و ماشين آالت ) 

بيرجند

بيرجند 
  بيرجند 

شهرك صنعتي  
قطعه3621

تخليهندارد 2,110,000,000جانشيني صنعتي ساير تمليكي 36212925622
سالن توليد - ساختمان ادارى و سرايدارى - ماشين آالت : پرس ضربه اى مكانيكى - آسياب تيغه اى - 

تاسيسات لوله كشى و سوخت رسانى كوره - 3 دستگاه مشعل مارپيچ آجر نما - 7 عدد پالت آجر چينى  
تانكر سوخت - تابلو برق - مخلوط كن 

ز

گاوداري - 30 خراسان جنوبى 4
نيمبلوك - خضري  خضرى رأسي - خضرى 

تخليهندارد 1,366,355,000سند قطعيكشاورزي ساير تمليكي 50816/7 90/3275/3470/355150دامداري 

سوله ( سالن با ارتفاع 4 متر - سالن با ارتفاع 6 متر - سالن نگهداري گوساله ) - محل نگهداري 
دام مسقف - ساختمان نگهباني - آبشخور با سايبان - حوض سيماني ايزوله - سرايداري و سرويس 
بهداشتي - انباري – ساختمان اداري – استخر – ذخيره آب – ميكسر – بادبر و آسياب – توليد خوراك 

دام – دستگاه شير دوشي 12 رأسي 

ز

خراسان جنوبى 5
زمين مزروعي و 

 گاوداري
100 رأسي

 قاين قاين
زمين و تمليكي 1510/3938215436/20 روستاي بيد مشك 

 سالن پرورش – سالن انبار – گاراژ مسقف با ايرانيت – سايبان با اتاقك متصل تخليهندارد 425,375,000سند قطعيمزروعي كشاورزي ساير 
زو آبشخور – سرايداري – حوض و آب انبار 

خراسان جنوبى 6
شن شويي - 

كارگاه و ماشين 
آالت  

قاين - روستاي قاين 
تخليهندارد 1,770,960,000جانشيني صنعتي ساير تمليكي 1/146820000189/45آفريز - شن شويي

 اتاقك نگهباني به مساحت 40/85 - سرايداري 148/60 متر مربع - استخر 335 متر مربع به حجم 
 ( 670 متر مكعب ) ماشين آالت : باكس فيدر - نوار نقاله - سرند - ماسه شو - قطعات و تجهيزات

 باز شده موجود در قاين - تأسيسات آب -  تأسيسات برق - باسكول 
ز

قاين - جاده پهنايي قاينزمين مزروعيخراسان جنوبى 7
مزروعي زمينتمليكي -2000-جنب شن شويي

صورتجلسه 
محلي سند 

عادي
زكاربري زراعي و آبگيربودن از چاه قصابي تخليه ندارد 140,000,000

طرح گلخانه خراسان جنوبى 8
بيرجند - كيلومتر بيرجند وزمين كشاورزي

تخليهندارد 3,149,452,000ششدانگ كشاورزي ساير تمليكي 171/170/4617722/40145 24 جاده خوسف
آب 2 ساعت - خانه سرايداري 70 متر مربع- انبار با پوشش مسقف ايرانيت 75 متر مربع - تانكر 

استخر ذخيره آب - اسكلت آماده نصب گلخانه - سالن گلخانه اصلي بدون پوشش - امتياز آب ، برق - 
ايستگاه تصفيه فيزيكي آب - سمپاش ( مستعمل ) ساير لوازم و تجهيزات موجود از قبيل هيتر و غيره 

ز

خراسان جنوبى 9
مرغداري به 

ظرفيت 30 هزار 
قطعه 

آرين شهر
آرين شهر - ابتداي 

جاده چاهك موسويه  
سمت چپ 

كشاورزي ساير تمليكي 89 16532557841/ 128

 مشا عى 
( سهم بانك 

2 / 66 دانگ 
 از ششدانگ 

مى باشد )

دارد 3,750,320,700
فعال( غير بانكي )

هيتر هواي گرم - هواكش - ساير وسايل - شبكه آبرساني - امتياز برق - دستگاه 
آسياب با موتور - سالن پرورش - سالن انبار و ... 

ز

قاين - روستاى قاين زمين بيهود خراسان جنوبى 10
سند تك مسكونى زمين ملكى .167/66سند محلى بيهود 

زتخليه ندارد112,000,000برگى 

قاين - روستاى قاين زمين زهان خراسان جنوبى 11
مسكونى زمين ملكى .65 1سند محلى قديم زهان 

صورتجلسه 
محلى سند 

عادى 
زتخليه ندارد 41,250,000

آگهي مزايده امالك  (94/1 )



      

پنجشنبه 31 ارديبهشت

3225



      2
3000272424

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر

امالك و مستغالت

فروش واحد 85 مترى مفتح 23 
واحد 8،انبارى و پاركينگ بدون 

آساسنسور فى 80م 09153614183

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

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183
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 منزل وياليى190مترى واقع 
درشهرك چهكند حاشيه خيابان
   يك باب مغازه 09158647416 

يك واحدآپارتمان فاز فرهنگيان در 
حال ساخت نبش چهار راه انقالب با 

واريزى 37م  09151632577 
فروش آپارتمان فاز3شهردارى

خيابان الهيه.77 مترى.فى 55 م
 09387905690

فروش امتيازآپارتمان 120مترى 
خيابان نرجس واريز40م

 فى توافقى  09153633833 

فروش منزل در خود شكرآب 
120متر داراى آب برق گاز تلفن 

فى 40م   09154957271 

فروش فورى مغاز 49و60مترى 
حاشيه امامت يا معاوضه با آپارتمان 

مشهد     09368392169 

فروش زمين دستگرد 310متر 
باموقعيت آينده دار 

فى 25م    09399312374

فروش زمين مسكونى در مشهد 
120 متر مربع واقع در آخر 20مترى 

طالب   09375109284

فروش منزل وياليى2طبقه 
شمالى داخل بلوار غدير نهبندان 

 09398073180

فروش منزلى با بافت فرسوده در 
روستاى چهكند با مساحت 400متر 

 09017609959

فروش زمينى به متراژ 160متر 
         جمهورى اسالمى سندادار 

 09154815703

فروش يا معاوضه آپارتمان فاز 2 
نظام پرستارى بلوار شهيد فايده
 110 مترى  09151641339 

فروش يامعاوضه3200 متردر 
معصوميه جزئى ياكل زمين 

 09155625297

فروش منزل حاجى آباد 
مقداد13دوخوابه صد مترى با  
   امكانات.فى60م  09158671894 

فروش زمين 500سهمى سنددار 
بلوارناصرى

 09371645694

فروش منزل در شكرآب خاك گچ 
200 مترزمين 120 متر بنا 

       فى توافقى 09158633502 

فروش منزل وياليى
 در مدرس

 09215149294

فروش يامعاوضه آپارتمان 
از5شهردارى 85مترى فول امكانات 

       فى 85م   09156653708 

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

خريدار آپارتمان يا وياليى
 تا 150 م پيام بدهيد
 09156665012

فروش زمين120مترى بسيجيان 
دشت على آبادزيرقيمت

 09301209479

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

 09151607030

فروش باغ سرچاه زينى حسن پور 
1200متر با 40 متر مسكونى و 

  35درخت ثمرده 09105451251 

فروش زمين كشاورزى 1000متر 
درخت پسته 130عددبانيم ساعت 

آب چاه  09153625090 

فروش زمين به مساحت1400متر
واقع درروستاى سورگ(فخريز) 
      فى توافقى  09151631175 

فروش زمين انتهاى حاشيه 
خيابان مصطفى خمينى 160متر 

 09151632566

معاوضه منزل وياليى تازه ساز 
درحسين آبادسادات باواحد داخل 
شهر يا زمين  09158650989 

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

       در بيرجند   09155611987 

فروش منزل وياليى 262مترزمين 
مدرس 40  شمالى
 09159611753

فروش وياليى باز سازى 
شده مدرس قطعه پنجم

        فى 450   09155623107 

فروش يا معاوضه دو باب مغازه 
حاشيه خيابان امامت 

فى كارشناسى  09155613291 

فروش منزل قديمى 
واقع درروستاى خراشاد  

 09157266196 

فروش يك واحد آپارتمان 
100مترى مسكن مهر كويرتاير 

 09157976748

فروش آپارتمان حدود 110متر 
زير بنا واقع در دولت 31فى 135م 

 09157566606

فروش امتياز آپارتمان فا ز2ارتش 
واقع در خيابان شهيد ناصرى

 09353242617    فى توافقى 

فروش امتياز تجارى
 فوق العاده استثنايى اول غفارى

 22م    09157412611 

فروش منزل مسكونى دو طبقه 
زمين 160زيربنا 210فى 150 

 09159652193

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

 09159645585

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

در بيرجند  09155616576 
فروش منزل وياليى دونبش 

داراى پايان كارواقع در حسين آباد 
 09151635436

فروش زمين يا معاوضه امير آباد  
250متر شمالى كوچه10مترى 

زيرفى    09155614099 

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

    فى كارشناسى 09195605878 

فروش آپارتمان مسكن مهر كنار 
جاده شكرآب با موقعيت عالى 
طبقه اول   09304420606 

خريدارزمين مسكونى يا مزروعى 
درخوسف و اطراف آن
 09155625297

فروش فورى زمين دراميرآباد 
خيابان امام على 110متر فى 16م  

09159351216

فروش مسكن مهرشهردرمرحله 
سفت كارى ازشركت مولوى 

 09158651531

فروش زمين سراب جنوبى متراژ 
240 متر سند دار وجواز سه طبقه 

09155611734

فروش منزل وياليى حاجى آباد
امام خمينى 8 فى 58م

 09330552965 

فروش آپارتمان آوينى نيلوفر68مترى 
آفتابگيرسندآزاد باكليه امكانات 
فى115م  09155614808 

فروش باغ تقاب معصوم 
آباددرمتراژمختلف
 09156692686

فروش مغازه41مترچهارراه 
      شهيدفايده پروژه فرهنگيان 

 09375620458

فروش منزل قديمى
 در روستاى خراشاد.
 09157266196

فروش باغى از چاه پيگدار سده با 
   دوساعت و نيم آب و 220 درخت 

 09153619720

فروش زمين وياليى حدوداهزارمتر 
واقع در17كيلومترى بيرجندهمراه 
با26فنجان آب 09157212305 

فروش زمين مزروعى حاشيه 
شهيدناصرى به مساحت6500

 09153613146

فروش يك واحد آپارتمان 
150 مترى باتمام امكانات 

 09105468068
فروش 3000متر زمين حصار كشى 
شده حاشيه جاده زاهدان بعد از 
   دانشگاه بيرجند  09154030029 

فروش رستوران سنتى مركز شهر 
كوچه و پاركينگ اختصاصى 1500 

متر سالن  09156004494 

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

رهن و اجاره  

رهن واجاره يك واحد 100 مترى 
       آپارتمان مسكونى طبقه سوم 

بدون آسانسور 09151611213 

اجاره مغازه 100 مترى
 واقع در جمهورى 33.
 09151642113

رهن واجاره يك واحد 
95مترى17شهريور 
 09151602980

اجاره منزل وياليى 
در نهبندان فى 280
 09153632761

نيازمند آپارتمان اجاره اى در 
     حد 230ت فورى. زوج جوان 

 09158608077
اجاره يك سوئيت واقع در كوى 
فرهنگيان خيابان حافظ به متراژ 

70متر   09151635404 

رهن واجاره 2واحدمجهز جهت 
مطب  پزشك ويا دفتر وكالت 

 09151632577

اجاره مغازه نيروهوايى
 130اجاره 500رهن
 09368392169

منزلى با اجاره مناسب 
واقع درسراب نيازمنديم

 09159651096

رهن و اجاره 
واحديك خواب در معلم 

 09215149294

رهن واجاره منزل
 2خوابه واقع در17شهريور

 09151614854
رهن واجاره مغازه24متر همكف 
  +زيرزمين داخل كوچه مطهرى 9 

 09155612382

اجاره زيرزمين در فلكه توحيد 
درب مستقل 230كرايه 

 09155623107

اجاره 90 مترى مدرس30 
4پله به پايين كرايه 170

09155623107

خودرو پرايد
فروش پرايد 93 سفيد دوگانه 

كارخانه نقدى19م معاوضه با مدل 
پايين تر  09159659386 

فروش 111 مدل 90 تمام فول 
  مشكى دور رنگ الستيك 90 درصد. 
فى 13/500  09358052109 

فروش 132 سفيد مدل93 دوايربگ 
تمام فول فى19م
09156667648

فروش پرايدسفيددوگانه دستى 
گلگير،كاپوت رنگ ،شاسى سالم
 مدل 84   09156665113 

فروش پرايد مدل87  رنگ نقراى 
تمام رنگ دوگانه سوز كارخانه 
فى9800   09159644607 

فروش و معاوضه 111رنگ سفيد 
فول مدل 90 روكش كف پوش 

     و دزدگير   09151635404 

خريدارپرايدسفيدمدل 
88،89تميزبدون خوردگى ،خانگى  

09157556608

فروش پرايد 141 نقره اى دوگانه 
كارخانه  مدل 86  

فى 11/500م   09155625167 

فروش132سفيدمدل 87 
    بدون رنگ تميزخانگى تك گانه. 

 09156032825
فروش پرايدمدل83تمام رنگ 

10ماه بيمه رنگ قرمز
فى 7م    09153616875 

فروش پرايد مدل 89 سفيد
 بدون رنگ فى 15 م

09153634828

فروش هاچ بك74فنى ظاهرى عالى 
        14سال تخفيف فى7600 

 09151603515

خريدار پرايد 82 تا 85 
تميز بدون رنگ

 09214991957
فروش پرايد مدل 82 سفيد دوررنگ 
فنى عالى بيمه تاآذرماه فى 7/600م 

 09157555840

فروش فورى پرايد مدل 90 تميز
 اتاق تعويض بيمه فول دوگانه 

فى 14  09155628410 

91Leفروش پرايد132مدل
بيمه تابرج8

فى16/200  09158645719 
فروش پرايد141مشكى مدل84دور 
رنگ بيمه تابرج10تخفيف6سال 
معاوضه با پى كى09159646642

فروش فورى پرايد 86 بدون رنگ 
        تميز بيمه والستيك كامل 

 09153613212

فروش پرايد سفيد خانگى دوگانه 
كارخانه مدل87 
 09151607457

فروش 132 مدل 88 سفيد 
     بدون رنگ بيمه تا 9 فى 14 م 

 09353318808

فروش پرايد131 مدل 90 
سفيد بدون رنگ فى 14/600

 09151634349

فروش پرايد 84 نقره اى دوگانه 
      دستى دور رنگ  فى 8/500 م 

 09157412611

خريدار نقدى پرايد 
82 تا 86 تميز

 09359057779

فروش پرايد111سفيد.مدل90بدون 
رنگ.روكش.كفپوش.دزدگيرو...

فى 16/500م  09159612546 

فروش پرايد بدون رنگ (نقره اى) 
دوگانه الستيك نو معاوضه با پژو 89 

دوگانه تميز 09384306497 

خودرو پژو

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

اسپرت  09159646081 

فروش پژو Gli 405 بيمه يكسال 
دو گانه تميز

09155611734

فروش پژو405tu5تحويل تيرماه 
كارتكس دار 

      فى توافقى  09152035375 
فروش 405مدل 84تميز دوتيكه 
عقب رنگ بيمه كامل 9سال تخفيف 

فى 15م   09358313664 

فروش 206مدل 84تيپ دو رنگ
 نوك مدادى تمام رنگ جلو 

 09155639755

فروش آردى 84رنگ يشمى كم 
كار _فوق العاده تميز 1500تا بنزين 

 09368417693

فروش پژوآردى دوررنگ 
  سفيددوگانه بيمه كامل

 فى8500م   09156662696 

فروش پارس موتورزانتيا
مدل  85 نقره اى 
 09158631494

فروش پژو 405 موتور 16 سوپاپ 
سفيد مدل 94 تحويلى ارديبهشت 

فى 31/500م 09105090146

فروش پژو پارس مدل 90 نقره اى 
بدون رنگ بيمه 11 ماه

 فى 27/800 م  09151608039 

خودرو متفرقه

فروش موسو اتومات 6سيلندر
 نوك مدادى فنى عالى

 09151607030

فروش پيكان مدل80ده ماه بيمه 
كامل دوگلگيرويك درب رنگ 
     فى توافقى   09370950499 

فروش پى كى مدل 83بدون رنگ 
10سال تخفيف بيمه  نقره اى

 فى 6/500  09154957271 

فروش موتور طرح هندا مدل 88 
بيمه تابرج 9 فنى سالم 

فى 900   09331319959 

فروش وانت پيكان دوگانه كارخانه 
مدل88بدون رنگ بيمه تا برج 10  

فى11/300  09157411501 

فروش موتور هندا باسل مدل 
78بسيار تميز  فى 400

 09157554434

فروش وانت پيكان مدل 90دوگانه 
سه تكه رنگ بيمه تا آخر4. 

فى10/500م 09155612821 

خريدار mvm110.چهار سيلندر
   از مدل90به باال.ترجيحا شرايطى 

 09158619838

فروش پى كى تميز
بعدازظهربه بعدتماس 

 09159646642
فروش موتورسيكلت

200سى سى مدل 91بابيمه
 فى 5م 09105474836 

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

فى 12م  09391285477 
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ر فروش سمند 82 ،سفيد ال ايكس 
فوق العاده تميز ،كم كار،دوگانه

 فى 14500  09155628381 

فروش فورى پيكان مدل 80تميز 
بيمه تا برج 8  فى8/350م 

 09159626266
فروش سمندمدل 91.بدون رنگ.

مرتب.6ماه بيمه بدنه.2ماه بيمه ثالث.
فى 27م   09394953390 

فروش بيل مكانيكى هيدرومك
 مدل 2007 تميز 
 09154969261

فورى فروش فورى سمند 88 سفيد 
يك در وگلگير رنگ دوگانه 
فى 18م 09383957571 

فروش يا معاوضه ليفان 520 مدل 
  88 بدون رنگ موتورى كامالسالم 

 09151603994

 فروش ماتيز بژ  مدل 81.
موتور گيربكس عالى.13 سال تخفيف
بيمه فى توافقى 09358052019 

متفرقه

نيازمندمكانى درروستابا امكان 
نصب تنورجهت پخت نان محلى 

09304946256

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

 09157710431 

فروش وسايل CNGبامخزن60ليترى 
        درحدنوفى800000تومان. 

 09156659228

فروش دوربين مداربسته ديد 
درشب و دزدگير با كليه امكانات  

 09357784278

فروش كليه اجناس مزون
 به صورت يكجا

 09151609425
فروش يك عدد 

سه چرخه بچه دست دو 
 09159646434

فروش ميزكامپيوتركمددار
جاروشارژى مولينكس
 09153638963

فروش
 اتاق و كفى فلزى نيسان

 09151634541

فروش موتورتوليدبرق ليسترتك 
سيلندر دو دستگاه بسته شده روى 

شاسى آماده كار09382064313 

فروش غرفه پروتئين با كليه امكانات 
ولوازم  در سايت ادارى به دليل 
مهاجرت    09153613669 

فروش رينگ اسپرت سيمى پيكان
فى 400

 09364566967

فروش اتاق مسقف مشبك فلزى
 مرغ كش ايسوزو طول520

عرض 210   09151631640 

فروش
 مقداردوتن برشگير
09365619067

فروش ميز و نيمكت كودكان،صندلى 
تحصيلى بزرگساالن،ميز مديريت 

      و منشى   09153620454 

فروش لوازم دست دوم گازسوز  
LPG در حد نو مناسب براى انواع 

خودروى سوارى   09153634600 

فروش كمپرس نيسان سالم
 با وسايل جانبى

 09156659228 
فروش يك عدد چرخ راسته دوزكم 
كار+چرخ سردوز+يك عدد اتو بخار

( نو) 09159610361 

فروش فيش ماشين فرسوده
آماده تحويل

 09215149294

فروش ماشين شارژى دو 
موتوره وكنترلدار وباطرى نو 

فى520هزارتومان  09158629388 

خريدار قفسه فلزى ميوه
 براى مغازه ميوه تربار
 09158671494 

فروش دوچرخه ساده دماوند 
+دوچرخه دنده اى مستعمل ،تميز

فى توافقى 09159618102 

فروش جعبه فرمان 
وپمپ هيدروليك پرايد كامل 

09304246256

فروش تانكر  ورق سياه  
1700 ليترى فى توافقى

 09159647810 

خريدار كانكس دست دوم تميز
  ترجيحا به همراه سرويس بهداشتى 

 09151609976

فروش لباس عروس تن پوش اول 
مدل پرنسس بسيار زيبا نصف

 قيمت خريد 09151606882 

 فروش فورى وسايل آرايشگاه زنانه 
با قيمت مناسب

 09354968270

دستگاه بستنى قيفى
 خريداريم

 09158619071

فروش كليه لوازم 
يك واحد صنفى تايپ و تكثير  

09158647963 

 رايانه و همراه

hp فروش لپ تاپ نوتبوك
هارد160رم 2گيگ سيپيو دوهسته اى 

قيمت 900   09159371200 

4Gفروش گوشى سونى زد وان
ضدآب بسيارتميز قيمت900 

09010808374

جوياى كار
به يك شاگردساده يانيمه ماهر 

جهت كار درنجارى كابينت سازى 
نيازمنديم   09158654340 

به2نفرراننده تمام وقت باماشين 
ترجيحابازنشسته جهت كاردرآژانس 

نيازمنديم  09151603686 

جوياى كار
       در شيفت بعدازظهر 25ساله. 

 09157914459

جوياى كار.آرايشگرمردانه 
دريك شيفت آماده همكارى 

 09105463787

جوانى 25 ساله داراى ليسانس 
    حسابدارى و متاهل جوياى كار 

 09359949048

جوان 29ساله متأهل داراى مدرك 
مهندسى عمران آب آماده همكارى
 ادارت و شركتها 09156655596 

به تعدادى راننده باماشين 
جهت كاردرآژانس نيازمنديم 

 09151614993

جوانى با مدرك ليسانس كامپيوتر  
آماده همكارى با ارگانهاى دولتى
 و خصوصى 09362458510 

نيازمند تعدادى بازارياب باتجربه
با روابط عمومى باال 
 09157553403

آژانس مدرس نياز به تعدادى راننده 
با خودرو بصورت تمام و نيمه وقت 
  نيازمند است 09365613536 
به يك شاگردجهت كاشى كارى 
بادستمزد15هزارتومان نيازمنديم 

 09194087258
جوانى 27 ساله باخودروهايلوكس 

آماده هكارى باادارات دولتى.           
09156552703

جوياى كاردرشيفت عصر
داراى گواهينامه ب 2
 09156682500

لوازم منزل

فروش يخچال امرسان دوقلو 
و يك دست مبل 9نفره 

 09151600865

فروش يك دست سرويس خواب 
شامل تخت -پاتختى -دراور 
كمد لباس  09159626184 

فروش لباسشويى دوقلو نوباكارتون 
بدون كار 430هزارتومان 

 09156655596

فروش كولر آبى رو ميزى تميز 
فى300تومان

09157405909

فروش يك جفت قالى دست بافت 
طرح خشتى با بافت بسيار عالى 
      فى 8م       09158641095 

فروش يخچال فريزر امرسان. مبل 
9نفره باميز.گاز 5  شعله فردار 

 09157281509

فروش ال اى دى 42 نو
 مارك ال جى  1800 م 

09153634828
خريدار

كولرآبى 7500
 09151600341

فرش 12مترى نو دستباف ريزماهى 
      داراى ابريشم  بدون پرداخت 

 09300592099

سينماى خانگى سامسونگ
 HT-TZ325  فى 500 هزارتومان

09351616408


