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جناب استاد دكتر محمد رضا بهنيا

جناب آقاى عبدالحميد بهنيا و جناب آقاى دكتر محمدى فر
مصيبت وارده را خدمت شما بزرگواران تسليت عرض نموده

ما را در غم خود شريك بدانيد.

خانواده كرباسچى

«هرگز ياد تو از لوح دل و جان نرود»

دو سال است كه نگاه مهربان عزيزترين مان 

شادروان على محمد خاكسار
 را در خيال خويش مى جوييم.

روحش شاد و يادش گرامى

خانواده خاكسار

از رئيس محترم بنياد مسكن انقالب اسالمى
جناب آقاى فالح

  ناظران محترم آقايان: مهندس نيازى ، مهندس مرادپور
 و پيمان كار محترم آقاى چاپارى

 براى اجراى سنگ فرش كوچه هاى روستاى رويخت كمال تشكر و قدردانى را دارم.

على بخشى

           آن دم كه به عمر آدمى خاتمه است
                   و اندر دل آدمى بسى واهمه است

          سوگند به حق، كه بهترين زاد سفر
             مهر على (ع) و محبت فاطمه (س) است

در ششمين سالگرد درگذشت 

مرحوم حاج حبيب اله شاعرزاده
به روح همه رفتگان صلوات و درود مى فرستيم.

خانواده شاعرزاده

جناب آقاى دكتر محمدى فر 
 جناب آقاى دكتر بهنيا

با عرض تسليت، شكيبايى تان را در مصيبت وارده

 از درگاه حق خواستاريم.

دكتر مرتضى نوربخش و بانو

اطالعيه شماره 3        ستاد انتخابات كشور
پيرو اطالعيه شماره 2 به آگاهى ملت شريف ايران مى رساند: مقدمات برگزارى انتخابات سراسرى دهمين دوره مجلس شوراى 

اسالمى فراهم شده است و ان شاا... ثبت نام از داوطلبان نمايندگى مجلس از تاريخ 94/9/28 تا 94/10/4 به مدت هفت روز در ستاد 

انتخابات كشور و فرماندارى هاى مركز حوزه هاى انتخابيه مجلس انجام خواهد شد.

در اجراى ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى و تبصره هاى ذيل آن ارائه گواهى رسمى مبنى بر استعفا و قبول آن و عدم 

اشتغال در پست و مقام مورد تصدى در حداقل شش ماه قبل از روز ثبت نام از سوى مشمولين ماده قانونى مذكور، مجددا مورد 

ستاد انتخابات كشورتاكيد مى باشد. 

آگهى دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن صنفي كارفرمايي انبوه سازان مسكن و ساختمان خراسان جنوبي
 جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن سه شنبه 94/4/2 راس ساعت 17 (5 بعدازظهر) در محل تاالر پارس واقع در خيابان ارتش ، روبروي بيمارستان ارتش و بر اساس دستور جلسه 

به شرح ذيل تشكيل مي شود. از تمامى اعضاي محترم انجمن كه شرايط حضور در مجمع فوق به استناد مواد 6 و 9 اساسنامه را دارند، دعوت مي شود راس ساعت مقرر شخصا در جلسه حضور پيدا 

كرده و يا كتبا نماينده خود را معرفي نمايند. (هر عضو مي تواند وكالت يك عضو ديگر را بر عهده بگيرد)  در ضمن كانديداهاي عضويت در هيئت مديره و بازرس مي توانند تقاضاي كتبي خود را حداكثر 
تا آخر وقت اداري يكشنبه 94/3/31 به دفتر انجمن تحويل نمايند. 

انتخاب اعضاي  بازرس 2- گزارش خزانه دار و تصويب صورت هاي مالي منتهي به اسفند ماه 93 3- تصويب بودجه پيشنهادي سال 94 انجمن 4-   دستور جلسه: 1- استماع گزارش هيئت مديره و 
هيئت مديره براي مدت سه سال 5- انتخاب بازرس قانوني براي مدت يك سال مالى 6- انتخاب روزنامه براى درج آگهي هاي انجمن 7- ساير موارد در اختيارات مجمع

 هيئت مديره انجمن صنفي كارفرمايي انبوه سازان مسكن و ساختمان خراسان جنوبي 

جناب آقاى دكتر بهنيا 

جناب آقاى دكتر محمدى فر

مصيبت وارده را

تسليت عرض مى نماييم 

ما را در غم خود شريك بدانيد.

پرويز حسن پور

 دكتر محمد حسن پور

آگهى  مزايده فروش زمين تجارى و مسكونى 
با شرايط استثنايى (بدون كارمزد) 

وابسته به بنياد مستضعفان انقالب اسالمى شرح در صفحه آخر 
مديريت شعبه استان خراسان جنوبى 

گلى كه همدم ما بود، پرپر شد 

به مناسبت درگذشت 

شادروان همدم حقگو 
 فرزند دلبند محمد رضا حقگو " در تهران "

جلسه ترحيمى جمعه 94/3/15 از ساعت 10/15 الى 11/15 

در محل هيئت ابوالفضلى مصلى (بيرجند) برگزار مى شود.

خانواده هاى حقگو و ساير بستگان

سركار خانم دكتر سارا سبحانى
استاد دلسوز و بزرگوار دانشگاه بيرجند

موفقيت هاى چشمگيرتان را در 
كسب رتبه استادى شيمى خدمت شما تبريك مى گويم.

به اميد موفقيت هاى درخشان شما

شاگردتان – سيده فاطمه ناصرى

استاد ارجمند 

جناب آقاى دكتر مهدى محمدى فر
جناب آقاى دكتر بهنيا

مصيبت وارده را صميمانه تسليت عرض مى نماييم.

مركز پزشكى هسته اى بيرجند
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به گزارش ايسنا، سيد محمد بطحايى معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه ضوابط، جداول مواد و رشته هاى 
آزمون استخدامى آماده شده و بايد به تاييد سازمان مديريت برسد تا اعالم كنيم، گفت: پيش بينى مى كنيم حداقل تا دو هفته آينده اطالعيه مربوط 
به استخدام را منتشر كنيم.

انتشار اطالعيه آزمون استخدامى آموزش و پرورش تا دو هفته آينده 

صادرات بيش از  180  هزار تن كاال 
از پايانه  مرزى ماهيرود  

استاندارد  كل  اداره  عمومى  روابط  گزارش  به 
خراسان جنوبى بيش از  180103106   كيلوگرم 
كاال از ابتداى سال 93 از پايانه مرزى ماهيرود 

به افغانستان صادر گرديد. 
مدير كل استاندارد خراسان جنوبى ضمن اعالم اين خبر افزود : بيش 
از 180 هزار تن صادرات از طريق اين پايانه به كشور افغانستان صادر 
باشد.  مى  آن  صادرات  دالرى  ارزش    50158562 بر  بالغ  كه  شد 
را  صادراتى  اقالم  اين  اعظم  قسمت  كرد:  اضافه  مروى  محمدرضا 
 نخ خامه فرش دستباف، خرماى زاهدى ، ورق فوالدى گرم نورديده، 
را  غيره  و  ساختمانى  مصالح  و  قلمى  سبز  كشمش  و  رطب  خرماى 

شامل مى شود.

تخريب بازار پول توسط موسسات غيرمجاز

قائم مقام بانك مركزى با تاكيد بر لزوم اجراى 
شبكه  سوى  از  مصوبات  و  پولى  سياست هاى 
شديدى  و  تنبيهي  اقدامات  گفت:  كشور  بانكى 
در مواجهه با بانك ها و موسسات اعتباري عدول  
كننده از ضوابط اعمال مى شود. به گزارش مهر، 
بانك ها در شرايط فعاليت  پايين بودن كيفيت دارايي  اكبر كميجاني 
موسسات اعتباري غيرمجاز را از داليل اصلي رقابت ناسالم بانك ها 
در زمينه جذب سپرده و افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي دانست. 
غيرمجاز،  اعتباري  موسسات  زيانبار  و  مخّرب  نقش  به  اشاره  با  وي 
نظارتي  دستگاه هاي  ساير  حمايت هاي  و  مركزي  بانك  برنامه هاي 
با  بر مقابله جدي  يادآور شد و  را  اين موسسات  به منظور ساماندهي 

موسسات اعتباري غيرمجاز در سال جاري تاكيد كرد. 

جلسه كارگروه تامين سوخت و مواد نفتى 
مديريت بحران استان

اولين جلسه كارگروه تامين سوخت و مواد نفتى 
مدير  رياست  به  گذشته  روز  بحران  مديريت 
منطقه  نفتى  هاى  فرآورده  پخش  ملى  شركت 
خراسان جنوبى برگزار گرديد. در اين جلسه كه 
نمايندگانى از مديريت بحران، پدافند غير عامل و دفتر فنى استاندارى 
و همچنين ادارات راه و شهرسازى، شركت برق، فرماندهى انتظامى، 
 شركت گاز، اداره كل حمل و نقل و پايانه ها، محيط زيست استان ، 
مواردى  داشتند  حضور  بيرجند  شهرستان  نشانى  آتش  و  فرماندهى 
و  گذشته  سال  در  پخش  ملى  شركت  سوخترسانى  عملكرد  همچون 
ايام تعطيالت نوروزى، وضعيت ايمنى جايگاههاى CNG و ... مورد 

بحث و بررسى قرار گرفت.

امروز 12 خرداد 1394 مصادف بااتاق بازرگانى آماده  پذيرش هيئت هاى تجارى آفريقاى جنوبى است 
 14 شعبان 1436 و 2 ژوئن 2015

حكيم»  «سيدمحسن  العظمي  ا...  آيت   رحلت 
زعيم حوزه علميه نجف اشرف (1349 ش).

درگذشت حجة االسالم سيد على اكبر ابوترابى 
1379 ش.

به  اعالميه اى  انتشار  با  ا... محمدصدوقى  آيت 
از   ،42 15خرداد  سالگرد  رسيدن  فرا  مناسبت 
جوانان خواست تا از تظاهرات علنى عليه رژيم 
را  اعالميه، جوانان  اين  در  او  نمايند.  خوددارى 

به مقاومت منفى دعوت كرد.(1357ش).
قانون تشكيل و ترتيب امور مالياتى مملكت در 

مجلس تصويب شد(1290ش).
رياضي  و  فقيه  يونس»  بن  «موسي  درگذشت 

دان مسلمان(639 ق).
اديب  و  فقيه  حفيد»  مرزوق  «ابن  درگذشت 

مسلمان(842 ق).
و  شاعر  فرهنگ»  خان  مرتضي  «ميرزا  تولد 

نويسنده ي ايراني(1301 ق).

تقويم مناسبت هاى  روز

اعالم نحوه دريافت كارت آزمون 
كنكور سراسرى

در  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  فارس: 
اطالعيه اى اعالم كرد: آزمون عمومى و اختصاصى 
فنى  و  رياضى  علوم  آزمايشى  گروه هاى  داوطلبان 
خرداد،   21 شنبه  پنج  صبح  در  انسانى  علوم  و 
پنج  بعدازظهر  در  هنر  آزمايشى  گروه  داوطلبان 
علوم  آزمايشى  گروه  داوطلبان  خرداد،   21 شنبه 
گروه  داوطلبان  خرداد،   22 جمعه  در صبح  تجربى 
آزمايشى زبان هاى خارجى در بعدازظهر جمعه 22 
كشور  مختلف  بخش  و  شهرستان   365 در  خرداد 
روز  از  آزمون   در  شركت  كارت   مى شود.  برگزار 
بر  خرداد   20 چهارشنبه  روز  تا  خرداد   17 يكشنبه 
 روى پايگاه اطالع رسانى سازمان سنجش به نشانى

 www.sanjesh.org قرار مى گيرد. 

 بانك هاى متخلف اخطار گرفتند
تاكيد  با  مركزى  بانك  مقام  قائم  كميجانى  ايسنا: 
به  را  بانكى  سود  نرخ  تعيين  نمى توان  اين كه  بر 
بازار واگذار كرد، گفت: اخطار به بانك هايى كه از 
دستورالعمل شوراى پول و اعتبار سرپيچى مى كنند 
شروع شده و در صورت لزوم رسانه اى خواهند شد.

ممنوعيت واردات برنج ادامه دارد

معاون امور زراعت وزير جهادكشاورزى با بيان اينكه 
مقادير  گفت:  است،  ممنوع  همچنان  برنج  واردات 
سفارش  ثبت  قبًال  خارجى  برنج  محدودى  بسيار 
شده بود كه وارد شده است. به گزارش مهر، عباس 
كشاورز در مورد مباحث مطرح شده مبنى بر واردات 
با توجه به  افزود:  از ماه مبارك رمضان  برنج پس 
انجام  سنجى هاى  نياز  و  برنج  كافى  سازى  ذخيره 
اين كاال همچنان ممنوع است. وى  واردات  شده، 
اظهار كرد: بر اساس تصميم گيرى هاى انجام شده 
در ستاد تنظيم بازار، واردات برنج خارجى از اسفند 
سال گذشته ممنوع شد. ضمن اينكه مقادير بسيار 
محدودى برنج خارجى قبًال ثبت سفارش شده بود 

كه وارد شده است.

تشكيل كارگروه بررسى 
مشكل آب و برق مسكن مهر   

شاخص هاى  اينكه  بيان  با  نيرو  وزارت  مقام  قائم 
سنجش آب، كاهش مصرف را نشان مى دهند درباره 
مشكالت برق و آب مسكن مهر گفت: كارگروهى 
تشكيل شده و در حال بررسى اين موضوع است. 
به گزارش ايسنا، ستار محمودى اظهار كرد: چون 
طرح مسكن مهر رسالت اصلى را به خود ساختمان 
مى داد، سيستم مخابراتى، آب و برق به درستى اجرا 
نشد و به علت ضرورت موارد ذكر شده شركت ها 

براى برق و آب ساختمان ها بدهكار شدند. 

شرايط فعلى بهترين زمان براى تغيير قيمت حامل هاى انرژى است
نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: با توجه به كاهش قيمت نفت به 
پايين ترين سطح قيمتى، شرايط فعلى بهترين 
زمان براى تغيير قيمت حامل هاى انرژى در 

كشور است.  ابوذر نديمى در گفتگو با ايرنا، با 
بيان آنكه اهداف، امكانات و شرايط موجود در 
اقتصاد در تصميم گيرى به منظور تغيير قيمت 
حامل هاى انرژى از نقش به سزايى برخوردار 

است، افزود: اجراى طرح هدفمندسازى يارانه 
ها براى يك دوره زمانبندى مشخص تعريف 
شده و نمى توان تا 10 سال ديگر اين طرح 
حذف  ضرورت  بر  تاكيد  با  وى  داد.  ادامه  را 

منابع  كرد:  تصريح  كشور،  اقتصاد  از  يارانه 
طرح هدفمندسازى يارانه ها بايستى از محل 
درآمدى خود اين طرح و نه از محل درآمدهاى 

نفتى و ماليات تامين شود.

 رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند 
گفت: اتاق بازرگانى آمادگى اعزام و پذيرش هيئت تجارى 
پتانسيل  شناسايى  و  استان  هاى  قابليت  معرفى  براى 
هاى آفريقاى جنوبى را دارد. محسن احتشام در نشست 
سفير آفريقاى جنوبى با تجار و فعاالن اقتصادى خراسان 
جنوبى اظهار كرد: به طور يقين مردم ايران ذهنيت خوبى 
از آفريقاى جنوبى دارند و شخصيت ماندال در نظر مردم 
روابط  كرد:  بيان  وى  است.  بوده  محبوب  همواره  ايران 
تجارى ايران و آفريقا از سابقه طوالنى و خوبى برخوردار 
است و از اقالمى كه در خراسان جنوبى وجود دارد مى 
از  محصول  اين  ساالنه  كه  كرد  اشاره  خرما  به  توان 
اين  در  توانيم  مى  ما  و  شود  مى  صادر  آفريقا  به  ايران 
زمينه بهترين گونه خرما را كه در طبس وجود دارد نيز 
بازرگانى، صنايع،  اتاق  رئيس  اين كشور صادر كنيم.  به 
آفريقاى جنوبى  استان تصريح كرد:  معادن و كشاورزى 
و  است  پالتين  و  زرد  طالى  كننده  صادر  بزرگترين 
كننده  صادر  بزرگترين  از  يكى  نيز  جنوبى   خراسان 
طالى سرخ يا همان زعفران است. احتشام به دو محصول 

صادراتى استان به نام ياقوت سرخ انار و زرشك اشاره كرد 
و افزود: استان خراسان جنوبى داراى صنايع توليدى شامل 
 الستيك، كاشى و سراميك، مرغ و تخم مرغ مى باشد 
و در اين زمينه آماده پذيرش هر گونه هيئت تجارى از 
آفريقا و اعزام هيئت تجارى به آفريقا براى گسترش روابط 

تجارى و معرفى ظرفيت ها هستيم. 
 احتشام از بازار آفريقاى جنوبى به عنوان يك بازار نوظهور 
ياد كرد و گفت: بسيارى از تجار ايرانى بازار آفريقاى جنوبى 
را براى خود يك بازار هدف مى بينند. وى خاطرنشان كرد: 
اميد است سفر سفير آفريقاى جنوبى و هيئت همراه به 
خراسان جنوبى زمينه گسترش مبادالت تجارى را به وجود 
آورد و امكاناتى را براى تجار و بازرگانان ايرانى در راستاى 
كند.  فراهم  جنوبى  آفريقاى  در  اثربخش  و  فعال  حضور 
بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند  اتاق  رئيس 
تصريح كرد: در اتاق بازرگانى بيرجند و ايران آمادگى هر 
نوع همكارى و انعقاد قراردادهاى دو جانبه تجارى را داريم 
و در اين زمينه در گذشته كميسيون هاى مشتركى تشكيل 
شده كه اميد است اين كميسيون ها گسترش يابد. احتشام 

يادآور شد: آمادگى داريم با شركتهاى خوب آفريقاى جنوبى 
سرمايه گذارى مشترك داشته و از علم و دانش آفريقاى 
جنوبى استفاده كنيم. ويليام وايت هد، سفير آفريقاى جنوبى 
اظهار كرد: از اين كه به استان خراسان جنوبى سفر كردم 
استان آشنا شدم بسيار خوشحال هستم  با ظرفيتهاى  و 
استان سفر مى كنم. وى تصريح  اين  به  دوباره  و قطعا 
كرد: در مبحث تجارت نياز به نوآورى است كه بايد داشته 
باشيم و ما در آفريقا تاكنون 12 كميسيون مشترك را پست 
سر گذاشته ايم و پيرو آن نيز 7 كميسيون از جمله آب و 
بهداشت داريم كه در زمينه آن در استان خراسان جنوبى 
نيز ظرفيت زيادى وجود دارد و در حال حاضر شوراى جارى 
ايران و آفريقا در حال شكل گيرى است كه اميد است اين 
روند دنبال شود. وى افزود: موارد مشتركى بين آفريقاى 
جنوبى و استان خراسان جنوبى است مانند مواد غذايى، 
مواد معدنى و استراتژيك كه شركتهاى بزرگ آفريقا به 
دنبال آن هستند و استان شما موقعيت خوبى دارد كه اين 
موقعيت ها بايد از ديد استانى فراتر و ديد بين المللى داشته 
باشد. وايت هد اظهار كرد: در زمينه عسل نيز ميتوان عسل 

مورد نياز را با توجه به مرغوبيت آن و پوشش گياهى و 
خواص مختلف از ايران خريدارى كرد. در زمينه گوشت 
قرمز، طيور و خوراك دام نيز استان خراسان جنوبى ظرفيت 
گيرد.  قرار  مبادالت  در  توان  مى  كه  دارد  زيادى  هاى 
غالمحسين ابراهيمى مسئول نمايندگى وزارت امور خارجه 
بخش  در  جنوبى  گفت:خراسان  نيز  جنوبى  خراسان  در 
صنعت، معدن و كشاورزى ظرفيت هاى زيادى دارد و اين 
 كشور مى تواند كمكى براى سرمايه گذارى استان باشد .

وى اظهار اميدوارى كرد كه اين سفر بتواند نتايج مثبتى در 
معرفى استان و همكارى در بخش هاى مختلف اقتصادى 

مشترك داشته باشد.
 ايران دومين توليدكننده 

خرما در جهان

مدير كل دفتر ميوه هاى گرمسيرى و نيمه گرمسيرى 
وزارت جهادكشاورزى گفت: موجودى خرماى كشور 
براى ماه مبارك رمضان حدود 195 هزارتن است و 
كمبودى در اين زمينه وجود ندارد. ابوالقاسم حسن پور 
در گفتگو با مهر، سطح زير كشت توليد خرما در كشور 
را حدود 232 هزار هكتار عنوان و اظهار كرد: سطح 
و ساليانه  بارور حدود 200 هزار هكتار است  باغات 
حدود يك ميليون و 140 هزار تن خرما در كشور توليد 
مى شود. وى كشورهاى ايران، عربستان، مصر، عراق 
و الجزاير را توليدكنندگان عمده خرماى جهان معرفى 
رتبه  كشت  زير  سطح  لحاظ  از  ايران  افزود:  و  كرد 
نخست جهان را دارد اما از لحاظ توليد مصر در رتبه 
اول قرار دارد و در اين زمينه رتبه دوم متعلق به ايران 
است. حسن پور در پاسخ به اين پرسش كه بيشترين 
سطح زيركشت خرما در كشور مربوط به كدام استان 
منطقه  بلوچستان،  و  سيستان  استان هاى  از  است؟ 
جنوب كرمان، خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، 
كرمان، يزد، خراسان جنوبى، كرمانشاه، اصفهان، ايالم 
و بخشى از كهگيلويه و بوير احمد به عنوان توليدكننده 
سطح  بيشترين  افزود:  و  كرد  ياد  كشور  در  خرما 
زيركشت مربوط به استان هاى سيستان و بلوچستان، 

جنوب كرمان، بوشهر، هرمزگان و فارس است. 

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

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

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

به اطالع همشهريان گرامى مى رساند: مراسم چهلم پدر بزرگوارمان 

مرحوم حاج حبيب ا... سرابى
 پنجشنبه 14 خرداد 94  از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود
با تشكر و سپاس فراوان از عزيزانى كه ما را در مراسم تشييع و ترحيم 

همراهى نمودند. 
خانواده هاى : سرابى ، مكانيك و فاميل وابسته

فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي
مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره  1394,1140  ( نوبت دوم)

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص)- بيرجند- بلوار شهداي عبادي- تقاطع خيابان انقالب- شركت گاز استان خراسان جنوبي- امور 
قراردادها  (كدپستي 9715674431)   تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32214834

موضوع مناقصه : انجام خدمات بهره برداري ، امداد ، مشتركين ، گازباني ، قرائت كنتور ، توزيع صورتحساب مشتركين ، وصول مطالبات ، بازرسي و نظارت بر توزيع گاز ، توسعه شبكه 
به متراژ 7000 متر و احداث 400 انشعاب و تعميرات شبكه و انشعابات در سطح ناحيه فردوس شامل : (شهرهاي فردوس ، اسالميه ، سرايان ، آيسك ، سه قلعه و روستاهاي تابعه)

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
تضمين هاي اعالم شده در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي به شماره 42956/ت28493 ه - مورخ 1382/08/11

 مبلغ تضمين 310,000,000 (سيصد و ده ميليون) ريال- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد.
شرايط متقاضيان :

دارا بودن پايه مناسب در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته نفت و گاز
داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري مشابه و مرتبط

ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابي كيفي
ارائه گزارش حسابرسي مبني بر حسابرسي صورت هاي مالي سال 93 و يا حداقل سال 92 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است .

نكته : ارائه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است .
محل تأمين اعتبار پيمان :

بودجه اجرايي اين پيمان از محل منابع داخلي شركت ملي گاز ايران (طرح هاي غير عمراني)  تأمين مي شود.
برنامه زماني مناقصه :

مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران : از تاريخ 94/03/11 لغايت 94/03/19 ( اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران در سايت شركت گاز خراسان جنوبي 
به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR(قسمت مناقصه و مزايده – فرم هاي الكترونيكي) قابل دانلود مي باشد.)

آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي : پايان وقت اداري مورخ 94/04/02
اعالم نتايج  ارزيابي كيفي :  94/04/10

آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 94/04/22
زمان و مكان بازگشايي پاكت ها : ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 94/04/22- سالن كنفرانس شركت گاز استان خراسان جنوبي

شركت هاي واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين ارائه كپي برابر با اصل شده گواهينامه صالحيت پيمانكاري 
مرتبط در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته  نفت و گاز به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزيابي كيفي و همچنين اسناد مناقصه را بطور همزمان دريافت نمايند . 

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

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

شادى بخش مجالس شما  *  كرايه باند و نور گروه موسيقى دلنوازان 

09151601862 - مهدى هريوندى

مناقصات عمومي (يك مرحله اي)
شماره هاي (6-94 و 7-94 و 94-8)

دستگاه برگزار كننده مناقصه : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
موضوع مناقصات : 1- واگذاري خدمات نظافتى و عمومى دانشگاه و واحدهاى تابعه شهر بيرجند

2- واگذاري خدمات عمومى و نظافتى شبكه هاى بهداشت ودرمان خوسف، سربيشه،نهبندان ، زيركوه، قاينات
3- واگذاري خدمات عمومى و نظافتى شبكه هاى بهداشت ودرمان فردوس، سرايان، بشرويه،نهبندان

شرايط شركت در مناقصات : كليه شركت هاي داراي مجوز و داراي صالحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و انجمن صنفى شركت هاى خدماتى
مدت و محل انجام كار : يك سال شمسي 

مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه : 
الف) واريز مبلغ 000 150 ريال براى شركت در هر يك از مناقصات به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي (سيبا) و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت 

به خريد اسناد اقدام نمايند.
 http://iets.mporg.ir  : ب) دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات به آدرس

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 

موضوع  مناقصهشماره مناقصهرديف
مبلغ 

نوع ضمانتنامهضمانتنامه(ريال)

ضمانتنامه  معتبر بانكي 36/500/000واگذاري خدمات نظافتى و عمومى دانشگاه و واحدهاى تابعه شهر بيرجند194-6
يا چك تضمين شده 
بانكي يا واريز نقدي 

وجه به حساب شماره 
2643856 بانك رفاه 

شعبه معلم بيرجند به نام 
سپرده جاري دانشگاه 

(شركت در مناقصه)

واگذاري خدمات عمومى و نظافتى شبكه هاى بهداشت و درمان 294-7
30/000/000خوسف،سربيشه،ن هبندان،  زيركوه، قاينات

واگذاري خدمات عمومى و نظافتى شبكه هاى بهداشت و درمان فردوس، 394-8
21/850/000سرايان،  بشرويه ، نهبندان

مهلت خريد اسناد : از تاريخ 94/03/12 لغايت 94/03/19    مهلت تحويل اسناد : 94/03/30
محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي–بيرجند– خيابان غفاري– دبيرخانه سازمان مركزي دانشگاه تحويل و رسيد دريافت گردد.

تاريخ و محل بازگشايي پاكت ها : ساعت 8/30 - مورخ 31//94/03- سالن جلسات معاونت توسعه
در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده (برندگان) مناقصه بوده و دانشگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معامالتي خويش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند



سه شنبه * 12 خرداد 1394 * شماره 3235

ايسنا- مسئول مركز مشاوره دانشگاه علوم پزشكى بيرجند گفت: آسيب هاى اجتماعى شايع در بين دانشجويان، مشكالت شايع اضطرابى، خلقى و انطباقى است. خزاعى با بيان 
اينكه شيوع افسردگى در جمعيت عمومى در زنان تقريباً دو برابر مردان است، افزود: دانشجويان نيز نمونه اى از جمعيت عمومى هستند و شيوع افسردگى در دختران دانشجو 

بيشتر از پسران است. به گفته وى عمده ترين مراجعه دانشجويان به مراكز مشاوره مشكالت تحصيلى، مشكالت روحى- روانى و ازدواج است.

مشكالت اضطرابى و خلقى، شايع ترين آسيب هاى اجتماعى دانشجويان

3
پيام شما

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

باسالم خدمت مسئولين تاكسيرانى چند ماه پيش 
براى  بايد  كه  كردند  اعالم  بارها  وانت  تمامى  به 
ساماندهى ثبت نام كنيد كه از سوخت ماهيانه شما 
كاهش نيابد و كسانى كه واجد شرايط هستند بيمه 
تاكسيرانى و يا همان بيمه رانندگان مى كنند ولى از 
كسانى كه ثبت نام كردند100هزارتومان پول گرفتند 
تمامى آزمايشات را انجام داديم و يك چك به مبلغ 
400 هزارتومان بابت ضمانت گرفتند حاال چند ماه 
است كه من براى بيمه به تاكسيرانى و اداره 
نيستند.  جوابگو  كدام  هيچ  و  روم  مى  بيمه 
تكليف پولمان و چكى كه بابت ضمانت داديم چى 

مى شود؟ لطفاً مسئولين به فكر باشند.
915...436
سالم يكى از بازنشتگان ناجا هستم از سال 
طلبكار  مخدر  مواد  كشفيات  پاداش   81
هستم كسى پاسخگو نيست لطفًا پيام مرا به 

گوش مسئولين برسانيد.
915...902
سالم، به عنوان يك جوان وقتى وارد خيابان 
مى شوم جرأت نمى كنم سرم را بلند كنم! 

وضعيت حجاب عذاب آور است!
935...337

متأسفانه در كشور ما به جاى حل مشكل، صورت 
مسأله را پاك مى كنند. نمونه اش در بلوار شهيد 
ناصرى (جلوى خانه هاى ارتش) كه به جاى احداث 

دوربرگردان، تنها راه موجود را نيز بلوكه كرده اند!
935...367
با سالم. اداره محترم برق چرا بين مطهرى 
12 و 15وسط خيابان روشنايى ندارد؟ لطفًا 

پيگيرى نماييد.
915...075

براى  كه  عزيزى  دوست  شما  جواب  در  سالم. 
مرك  راهى  سه  بنزين  مصرف  از  جلوگيرى 
شنوا  گوش  اگر  مسئولين  بگويم  بايد  داديد  پيام 
مى داشتند اوًال نبايد اين مورد را درست مى كردند

 

 يا بايد جواب اينقدر پيامكى كه در اين مورد چاپ مى شود
را بدهند كه؟ چرا كسى جوابگو نيست...

915...927

 بهروزى فر-در مورد روز برات و فضاى ناآرام آرامستان ها
در اين روز ويژه «خيرات براى اموات»، طى دو روز گذشته، 
مفصل در همين صفحه خوانده ايم. حاال ديگر، هم فلسفه روز 
برات را مى دانيم و هم خوب آگاهيم كه سفره هاى رنگينى 
 كه گاه رنگ و بوى چشم و هم چشمى مى گيرند، به چه 
نيت هايى بر مزار اموات پهن مى شوند. «برات» را حاجت روايى، 
اعمال نيك و خيرات، برائت و سالمت از گناه و عيب معنا كرده 
اند و برات در آئين ما اهالى خراسان جنوبى، روزى است براى 
حضور بر سر قبور رفتگان و قرائت فاتحه و پخش خيرات، به 
منظور گرامى داشتن ياد و خاطره عزيزان در گذشته خود ... و 
چه نزديك است اين مراسم به حديث قدسى امام صادق (ع) 
كه فرمودند: «هرگاه فردى به نيابت از مرده اى صدقه دهد و 
 يا عمل نيكويى انجام دهد، خداوند جبرئيل را دستور مى دهد؛
هفتاد هزار ملك به قبر آن مرده گسيل كند كه در دست هر 

ملك، طبقى از نعمت هاى بهشتى است».
روايات  (ع)،  معصوم  امامان  كالم  و  اسالم  مبين  دين  در 
بر مزار  انسان  متعدد ديگرى هم مبنى بر ضرورت حضور 
يادآورى  و  اين حضور  از طريق  تا  دارد  وجود  درگذشتگان 
جاى خالى كسانى كه روزگارى در كنار ما بودند، اسب قدرت 
هايشان داشته  به  بودند،  غره  خود  زيبايى  به  تاختند،   مى 

مى باليدند و... از غفلت ها نجات يابد و رها گردد، چرا كه بى 
شك همه ما روزى در دادگاه عدل الهى قرار مى گيريم و 

نسبت به آنچه كرده ايم، بايد كه پاسخگو باشيم.

 خريدصدها كيلو نقل و نبات 
و شكالت و شيرينى، تنها براى يك روز

آنچه محتواى اين گزارش را رقم زد، صحبت هاى دوست 
عزيزى در ديار فردوس بود كه مى گفت: «ما همه ساله در 
آئين  برگزارى  روستاهاى خراسان جنوبى، شاهد  و  شهرها 
چراغ براتيم، مراسمى براى گراميداشت ياد اموات، همه ما 
در اين روز با انواع و اقسام خوراكى ها بر مزار اموات گرد مى 
آييم تا شايد خيرى به دست هاى كوتاه شده شان از دنيا برسد. 
 اما آيا تاكنون از خود پرسيده ايم كه اين همه هزينه اى كه 
فردوس  مثل  شهرى  در  شده؟  صرف  چگونه  كنيم،  مى 
ساالنه براى اين مراسم صدها كيلو نقل و نبات و شكالت و 
 شيرينى مى خريم كه بخش عمده اى از آنها توسط متكديان 
جمع آورى شده، دوباره به چرخه بازار برمى گردد، بهتر نيست 

اين برنامه همين جا و در برات امسال خاتمه پيدا كند؟»
اين دوست آشنا، دكتر نقره دانى است، رئيس هيئت مديره 
خيريه گل هاى امام رضا (ع) فردوس كه 50 دختر كم توان 

ذهنى را در اين مركز گرد آورده و پناه شان داده است. 
انجام شده ساالنه 300  او  مى گويد: «طبق برآوردى كه 
 ميليون تومان صرف هزينه هاى روز برات در فردوس مى شود.

حال اگر كمى دقت كنيم، مى بينيم با اين پول مى توان 300 
دستگاه يخچال خريد تا دغدغه خاطر 300 نوعروس برطرف 
شود، با اين رقم مى توان 600 قالى خريد براى شروع زندگى 
مشترك 600 زوج جوان يا از اينها كه بگذريم اين رقم به 
راحتى مى تواند بخش عمده اى از هزينه هاى يك مؤسسه 
خيريه را پوشش دهد و گره گشاى مشكالت عديده عده 
زيادى باشد، اما آنچه امروز شاهد آنيم خالف اين است و 
متأسفانه بخش عمده اى از هزينه هايى كه مى كنيم به هدر 
مى رود و راه به جايى نمى برد، حال آنكه با تدبيرى درست 
مى توانيم به گونه اى اين ريال ها را هزينه كنيم كه هم در 
درگاه خداوند سربلند باشيم و هم اينكه آنچه نثار روح اوات 

مى كنيم، جاودانه تر باشد».

 آرامستان بيرجند و 15 هزار سردابه

صحبت هاى دكتر نقره دانى، دستمايه گفتگويى با بهدانى، 
اينجا  مدير عامل سازمان بهشت متقين شد. حرف كه به 
رسيد؛ در آرامستان بيرجند بيش از 15 هزار سردابه وجود دارد 
كه بخش عمده اى از آنها كه از سال 86 به بعد واگذار شده 
و دو طبقه است. حال اگر از سردابه هاى پيش فروش شده 
بگذريم و رقم هزينه كرد افراد براى حضور بر سر هر قبر را به 
طور ميانگين 30 هزار تومان لحاظ كنيم (اين رقم در برخى از 
خانواده ها خيلى بيشتر است) به راحتى مى توان از حاصلضرب 
هزينه ها و تعداد قبور به رقم 450 ميليون تومان رسيد كه 

از  براى يك روز و در يك مكان، بسيار قابل توجه است. 
طرفى اگر اين رقم را به همه استان، شهرها و روستاهاى ديگر 
تعميم دهيم، به رقمى ميلياردى مى رسيم كه به راحتى نمى 
توان از آن گذشت... و نكته جالب تر اينكه ما تكرار اين ماجرا 
را در روز عاشورا، پنجشنبه آخر سال، روز عيد و... هم داريم، 
 حاال اگر همه اين ارقام را كنار هم بچينيم، مبلغى قابل تأمل 

مى شود كه به راحتى در حال از بين رفتن است.
در اين ميان، شايد حرف شما هم مثل خيلى هاى ديگر اين 
باشد كه اين روزها معدودند و در سال يك بار تكرار مى شوند 
و در مقابل ديگر هزينه ها به چشم نمى آيند و از همه مهم تر 
اينكه هر كس اختيار مالش را دارد و دلش مى خواهد، آن طور 
كه بايد هزينه اش كند، اينها همه درست، اما آن واقعيتى كه 
نمى توان از آن چشم پوشيد، اين است كه ما در همين استان 
خراسان جنوبى، مراكز و مؤسساتى داريم كه براى هر ريال 
اين رقم، برنامه اى بلند باال دارند و مى توانند به راحتى بخشى 

از دغدغه هاى جامعه هدف شان را برطرف كنند.
آنچه در ادامه مى آيد؛ گوشه ها و تنها اشاره اى است به 
بخشى از اين مراكز متعدد، باشد كه راهگشاى شما باشند 
براى هزينه كرد نيكوترخيرات و نذورات تان و  راهى پيش 
پايتان نهند براى نزديك شدن به اين حديث قدسى پيامبر 
اكرم (ص) كه فرمودند: «مردگان شما زندانى هستند و به 
كارهاى نيك شما رغبت دارند. آنها خود، قدرت انجام كارى 

ندارند، شما صدقه و دعايى به آنها هديه كنيد». 

23 درصد جمعيت استان
 تحت پوشش كميته امداد و بهزيستى

خمينى(ره)،  امام  امداد  كميته  كل  مدير  رضوى،  گفته  به 

 باوجود اقدامات مجموعه در راستاى اشتغال و حمايت هاى
كه  دارند  وجود  فراوانى  مسايل  و  مشكالت  اما  متعدد 
از آنها به اين قرار است؛ كميته امداد، بيش از 95  بخشى 
 هزار و 500 نفر از جمعيت خراسان جنوبى را در زمينه هاى
و 500  هزار  يتيم، 39  دارد. 3621  حمايت  تحت  مختلف 
لمس  قابل  مشكالت  كه  زنان-  سرپرستى  تحت  خانواده 
فراوانى دارند- 11 هزار و 500 دانش آموز، 2400 دانشجو  و 
1400 بيمار صعب العالج در فهرست مددجويان اين نهاد قرار 
دارند. درباره بيماران صعب العالج با وجود هزينه هاى سنگينى 
كه به خانواده ها تحميل مى كنند، نكته قابل تأمل اين است 
كه؛ اين آمار به نسبت آمار جمعيتى استان كه تنها يك درصد 
جمعيت كشور را در خود جاى داده، رقم بسيار بااليى است. 
كميته امداد در كل كشور، 13 هزار بيمار صعب العالج را تحت 
حمايت دارد كه با احتساب آمار، حدود 10 درصد اين بيماران 

در خراسان جنوبى سكونت دارند.
متأسفانه  كه،  دارند  تلخ هم  واقعيت  اين  از  آمارها حكايت 

روزگار  مقاوم  غير  مسكنى  در  محروم  خانواده  هزار   16 
مى گذرانند و در حال حاضر 850 واحد مسكونى محل زندگى 
مددجويان كميته، غير قابل سكونت است. از طرفى بيش از 
800 نوعروس عقد شده، هنوز در صف رسيدن كمك هزينه 

تأمين جهيزيه اند براى رفتن به خانه بخت.
در گفته هاى اكبرى مطلق، مدير كل بهزيستى هم مى توان 
به اين مهم رسيد كه؛ بيش از 10 درصد جمعيت استان، اعم 
از معلولين ذهنى و  جسمى– حركتى، سالمندان، بچه هاى 
بى سرپرست و بد سرپرست و..  تحت پوشش بهزيستى قرار 
دارند و از خدمات اين مجموعه به دو گونه مستمر و غير 
مستمر بهره مى برند. مستمرى بگيران بر اساس آمار جمعيت 
خانواده از مستمرى ماهانه اى به مبلغ 53 تا 100 هزار تومان 
برخوردار مى شوند كه در برابر هزينه هاى سنگين زندگى 
بسيار ناچيز است و بقيه افراد تحت پوشش هم تنها به طور 
موردى از حمايت هاى درمانى، كمك هزينه تحصيل، يارانه 
مراكز تحت پوشش و.. بهره مند مى شوند. نكته قابل توجه 
اين است كه تنها يك سوم اين هزينه ها از طريق منابع دولتى 
پرداخت مى شود و اصل اعتبارات موجود توسط خيرين و نيك 

انديشان در داخل و خارج استان، تأمين مى شود.

مسكن و مدرسه نا ايمن، تهديدى جدى در حوادث

در صحبت هاى بيكى مدير كل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس 
 هم اين مهم محرز است كه؛ حدود 18 درصد كالس هاى

درس استان تخريبى هستند و نيازمند بازسازى، در 54 درصد 
كالس ها بايد عمليات مقاوم سازى اجرا شود تا از استحكام 

الزم در برابر زلزله برخوردار شوند.
او مى گويد: «مردم مى توانند بخشى از اين هزينه هايى كه 

در طول سال براى اموات مى كنند را به صورت گروهى و چند 
نفره يا به ساخت يك فضاى آموزشى اختصاص دهند و يا اين 
كه در تأمين تجهيزات مورد نياز مدارس از جمله، كامپيوتر، 

سيستم هوشمند و... هزينه كنند».
آسمانى مقدم مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان 
هم با اشاره به طرح سرشمارى نفوس و مسكن سال 90 و 
شناسايى بيش از 88 هزار واحد مسكن روستايى كه 57 هزار 
مورد آن بهسازى و بازسازى شد اما حدود 30 هزار واحد- با 
وجود حوادثى كه مدام استان را تهديد مى كنند و زلزله هاى 
مخربى كه طبق آمار، هر 10 سال يك بار در سطح وسيع رخ 
مى دهند و خرابى هاى فراوانى را به همراه دارند-هنوز به 

همان حالت خشت و گلى و نامقاومند. 
او ضمن دعوت از روستاييان و صاحبان اين واحدهاى فرسوده 
 براى دريافت تسهيالت كم بهره و ارزان قيمت از حسابى 
مى گويد كه مى تواند قطره هاى اندك كمك هاى مردمى را 
سرجمع كرده تامشكل گشا شود؛ «در تاريخ 21 فروردين ماه 

سال 58 و در پى فرمان تاريخى حضرت امام(ره)  در تمامى 
شعب بانك هاى ملى سراسر كشور، حسابى به نام حساب 
و  محروم  افراد  براى  ايمن  سرپناه  ساخت  براى  امام   100 
 بى بضاعت راه اندازى شد. حسابى كه همچنان داير است و 
بر اساس وجوه واريزى نسبت به ساخت مسكن ويژه محرومين 
باقيات  تواند  مى  حساب  اين  شك  بى  نمايد.  مى  اقدام 
 صالحاتى باشد هم براى ما و هم اموات و درگذشتگان مان.

اندوخته هاى اندك ما مى تواند كمك كند تا ساالنه تعداد 
زيادى از افراد بى سرپناه در منزلى امن و راحت مأوا بگيرند و 
بى شك دعاى خير هميشگى آنها براى صاحبان كمك باقى 

و پاينده خواهد بود».

مركزى براى زدودن آالم بيماران سرطانى

 از مركز راديو تراپى و شيمى درمانى هم كه بارها و بارها 
گفته ايم و حاال ديگر براى همه مبرهن و آشكار است كه 
شمار بيماران سرطانى استان از مرز 4 هزار نفر گذشته و اين 
خيل عظيم براى انجام برخى از مراحل درمان خود، دائم السفر 
مى شوند و مسافر هميشه جاده هاى نه چندان امن! آمارها هم 
بارها و بارها بر اين نكته صحه گذاشته اند كه بخش عمده 
اى از اين بيماران تنها به خاطر پر هزينه بودن درمان، گران 
تمام شدن هزينه هاى تردد و اسكان، خستگى هاى فراوان 
ناشى از مسافرت هاى هميشگى و... قيد درمان را مى زنند و 
دل به عاقبتى مى سپارند كه خود بهتر از هر كس مى دانند، 
تلخ و ناگوار است. حاال چند سالى است برخى نيك انديشان، 
چاره كار را در اين ديده اند كه راه پيش پاى بيماران را كوتاه 
كنند و هزينه هاى اسكان را از دوش شان بردارند، و تنها راه 
چاره، ساخت مركز راديوتراپى و شيمى درمانى بود.  به گفته 

حسينى رئيس هيئت مديره مجمع خيرين سالمت استان: 
«پروژه مركز راديوتراپى و شيمى درمانى استان كه به همت 
خيرين در سال 90 آغاز شد، اكنون بيش از 85 درصد پيشرفت 
فيزيكى دارد. تأسيسات مورد نياز آن كه در پايان سال گذشته 
با هزينه كرد 2 و نيم ميليارد خريدارى شد، در حال ورود به 
استان است تا به مرور نصب و راه اندازى شود». حاال تمام 
دغدغه خاطر متوليان امر، خريد تجهيزات مورد نياز است كه 
بيش از 10 ميليارد هزينه دارد و به محض تأمين، اين امكان 
را فراهم مى كند كه با سيستم شتاب دهنده موجود كه توسط 
دانشگاه علوم پزشكى به مجموعه تحويل شده، مركز فعال 

شود و بخش عمده اى از بار مشكالت بيماران را بكاهد.

كودكان سرطانى و معلولين چشم به راه كمك هاى ما

در كنار اين ادارات و دستگاه هاى اجرايى كه بخش عمده اى 
 از برنامه هاى كاريشان، رسيدگى به امور عام المنفعه است، 

ده ها مؤسسه و مركز خيريه در استان فعالند كه مهمترين دغدغه 
 خاطرشان رتق و فتق امورات آنهايى است كه به گونه اى،

برخى  پس  از  تنهايى  به  يا  عاجزند  خود  كارهاى  انجام   از 
خيريه،  درمانى  مراكز  و  دارالشفاها  آيند.  نمى  بر  ها   هزينه 
نمونه اى از اين مجموعه هاست و دارالشفاء حضرت فاطمه 

زهرا (س) هم نماينده همه در گفتگوى امروز ما. 
فاطمه  حضرت  دارالشفاء  مديره  هيئت  رئيس  بيرجندى، 
زهرا(س) مى گويد: «اين دارالشفاء 35 سال پيش و با اخذ مجوز 
از وزارت بهداشت براى خدمترسانى به اقشار نيازمند تأسيس 
شده و از سال 88 هم اقدام به راه اندازى درمانگاه خيريه ولى 
 عصر(عج) نموده است». به گفته او؛ تعرفه هاى اين درمانگاه ها

برخى  در  و  پزشكى  نظام  مصوب  هاى  تعرفه  درصد   50
حوزه ها، حتى كمتر است و در هر شرايطى پذيراى بيماران 
دردمند و صعب العالج مى باشند. و نكته قابل تأمل، اينكه؛ 
اين مركز درحال حاضر با همكارى مؤسسه محك تهران، 
 65 كودك سرطانى را شناسايى كرده و تمامى هزينه هاى

درمانى آنها را تحت پوشش قرار داده است.
درباره مؤسسه خيريه حضرت على اكبر(ع) هم كه بارها و 
بارها شنيده ايد، مأوا و محل نگهدارى 300 معلول جسمى 
حركتى و ذهنى. شايد براى شما هم جالب باشد كه بدانيد، 
هزينه نگهدارى هر فرد معلول بيش از 800 هزار تومان در 
ماه است و به گواه آمار، قسمتى از هزينه هاى اين مجموعه از 
طريق يارانه بهزيستى تأمين مى شود و 80 درصد هزينه ها را  
هم كمك هاى مردمى پوشش مى دهد. اين كمك ها شامل 
البسه، مواد خوراكى و وجوهات نقدى است كه به طور مرتب 

به مجموعه تزريق مى شود.

مأوايى براى دختركان آسيب ديده

خانم راغبى مسئول كارگاه حمايتى توليدى دستان پرتوان هم 
براى ما از مركزى مى گويد كه در سال 85 راه اندازى شد تا 

دختران كم توان جسمى و ذهنى را در آغوش خود بپروراند.
به گفته او؛ در اين مجموعه از طريق وجوه اهدايى خيرين 
داخل و خارج استان، مواد اوليه مورد نياز تهيه شده، توسط 
36 دختر كم توان ذهنى و جسمى به صنايع دستى مختلف از 
 جمله تابلو فرش، جاجيم، رو دوزى هاى سنتى، سوزن دوزى ها

و... تبديل و به بازار عرضه مى شود. تمامى درآمدهاى ناشى 
از فروش صنايع دستى توليدى به حساب هاى  ويژه به نام 
خود دختران واريز مى شود. نكته جالب توجه هم اينكه؛ اين 
كارگاه از سال91 وارد كارهاى سمينارى شد و با اعتمادسازى 
كه اتفاق افتاد االن هنرهاى دستى توليدى را به تمام نقاط 
ايران ارسال مى كند، تنها به اين اميد كه اين دختران را به 
زندگى اميدوارتر كرده، برايشان احترامى در خانواده تأمين كند 
و از همه مهم تر از آنها كه مى بايست به جهت معلوليت 
 شان سربار خانواده باشند، نان آورى بسازد و تأمين كننده 

هزينه هاى گزاف زندگى.
و آخرين مركز را هم آمالى عضو هيئت مديره مؤسسه خيريه 
شبانه روزى ولى عصر (عج) اين گونه معرفى مى كند: «اين 
مركز با هدف نگهدارى از دختران بى سرپرست، بدسرپرست و 
روستايى كه اولياى آنها تمايلى به مهاجرت به شهر نداشتند، در 
 سال 84 راه اندازى شد. ارائه آموزش هاى الزم در حوزه هاى
 فنى و حرفه اى، مهارت زندگى، ازدواج و حمايت هاى بعد 
ازدواج از برنامه هاى اين مركز است. از ابتداى كار 53 دختر 
را تحت پوشش گرفتيم كه در حال حاضر از اين تعداد 17 نفر 
دانشجو هستند، 8 نفر مشغول به كار شده اند، 17 نفر بعد از 
اصالح به آغوش خانواده بازگشته اند، 10 نفر ازدواج كرده اند 
و تشكيل زندگى داده اند و اكنون 26 دختر ما در خانه مشغول 
فراگيرى آموزش هاى الزمند. بچه ها در اين مجموعه درست 

مثل اعضاى يك خانواده در كنار هم زندگى مى كنند».
و كوتاه سخن، باز هم ذكر حديثى قدسى كه مى گويد: «براى 
اموات از هر چيز بهتر، صدقه و احسان به فقرا و اهداى ثواب 
آن براى مردگان است». و به راستى كه آيا بهتر نيست به 
جاى خيرات اسراف گونه، نذورات خود را در امور عام المنفعه 
هزينه كنيم؟ و براتي را تجربه نماييم كه در آن گره از كار  
فقيرى يا  يتيمى باز شده، خشتى بر خشتى به نيكى گذاشته 
شود ... باشد كه ثواب آن روح امواتمان را شادتر گرداند و به 

فرمايش حضرت رسول (ص) حرارت از قبرهاشان بردارد....
به اميد براتى، ديگر گونه تر!!!

نقل و نبات هايى كه كام اموات را شيرين نمى كنند

جوابيه اداره كل تأمين اجتماعى

احتراماً، در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/3/5 درباره «مبلغ حق بيمه ...» به استحضار 
اجتماعى  تأمين  قانون   36 باماده  مطابق  رساند:  مى 
پرداخت حق  به  نسبت  اند  مكلف  كارفرمايان  تمامى 
بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان اقدام نمايند و 
از طرف ديگر حق بيمه وصولى از كارفرمايان برمبناى 
30 درصد حقوق و دستمزد مشمول بيمه محاسبه و 
مطالبه مى شود كه از اين مبلغ 23 درصد بابت اصل 
حق بيمه و بيمه بيكارى كسر و سهم كارفرما مى باشد 
و 7 درصد باقيمانده مربوط به حق بيمه سهم بيمه شده 
بوده كه مى بايستى توسط كارفرما از حقوق و دستمزد 
بيمه شده كسر و به صورت يكجا به همراه سهم كافرما 
مهمترين  شود.  پرداخت  اجتماعى  تأمين  سازمان  به 
تعهدات و حمايت هاى سازمان تأمين اجتماعى به قرار 
ايام  و  بيمارى ها  برابر حوادث،  در  است: حمايت  زير 
باردارى، مستمرى بازنشستگى، مستمرى از كارافتادگى، 
غرامت  بيكارى،  بيمه  مقررى  بازماندگان،  مستمرى 
باردارى،  ايام  دستمزد  غرامت  بيمارى،  ايام  دستمزد 
هزينه  كمك  پزشكى،  كمك  وسايل  هزينه  پرداخت 

ازدواج، كمك هزينه كف و دفن و ...

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً،   -1
پيام شما مورخ 94/2/23 درباره «نظافت كوچه شهيد 
كاظمى 2» به استحضار مى رساند: معبر شهيد كاظمى 
2 خاكى مى باشد و تحويل شهردارى نشده است لذا 
به محض تحويل به شهردارى نظافت از سوى حوزه 

خدمات شهردارى صورت خواهد پذيرفت.
احترامًا، در پاسخ به مطلب درج شده در ستون   -2
كندى  «علت  درباره   94/2/24 مورخ  شما  پيام 
شمال  شعبانيه  بلوار  حاشيه  پارك  احداث  عمليات 
پروژه  اين  رساند:  مى  استحضار  به  چيست؟»  شهر 
سازمان  اما  باشد  مى   94 سال  اعتبارات  به  مربوط 
پارك ها و فضاى سبز از سال 93 اين پروژه را آغاز 
از  ماه  دو  پروژه  اين  است  ذكر  به  است الزم  كرده 

برنامه پيش بينى شده جلوتر مى باشد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

سفره هاى رنگينى كه گاه رنگ و بوى چشم و هم چشمى مى گيرند 
 به چه نيت هايى بر مزار اموات پهن مى شوند؟

آدرس: نبش معلم 50      تلفن: 32450594 - 09153617985

عرضه انواع:
باقلواى اصل استانبول
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تبيان: امام محمد باقر (عليه السالم) مى فرمايد: گويا حضرت قائم (عج) را مى بينم 
كه روز عاشورا، روز شنبه، بين ركن و مقام ايستاده و جبرئيل پيش روى او ندا مى كند: بيعت براى خداست. پس زمين را پر از عدل مى كند، همان گونه 
كه پر از ظلم و جور شده بود

روايت امام باقر (ع) از ظهور امام زمان (عج)

4
قيام 15 خرداد

پس از كودتاى 28 مرداد 
محمدرضا  كه   1332
قدرت  به  دوباره  پهلوى 
رسيد، به مرور حكومت 
استبدادى خود را تحكيم 
و تثبيت كرد، اما در سال 
در  تحوالتى   1339

صحنه سياست بين الملل روى داد و شاه ناچار به تجديد 
نظر در سياست هاى رژيم خود گرديد.

  با پيروزى كندى در انتخابات رياست جمهورى آمريكا، 
وى براى جلوگيرى از قيام هاى مردمى در جهان سوم، 
اساس  بر  اصالحاتى  انجام  به  را  كشورها  آن  رهبران 
دكترين خود تشويق و ترغيب نمود؛ در ايران نيز شاه 
اين اصالحات را در قالب فضاى باز سياسى، اصالحات 
انقالب  ايالتى و واليتى، و  انجمن هاى  ارضى، اليحه 

سفيد به اجرا گذاشت.
  اين اصالحات با شرايط داخلى ايران كه يك جامعه 
سنتى بود، سازگارى نداشت لذا موجوب بى ثباتى، ناآرامى 
و اعتراض عمومى مردم به رهبرى امام خمينى (ره) شد. 
اقدامات شاه همانند:  از  اين عوامل و برخى  مجموعه 
حمله به مدرسه فيضيه در سال 1342 و دستگيرى امام 
خمينى (ره) در نهايت منجر به قيام خونين مردم در 15 

خرداد 1342 شد.
 

انگيزه و اهداف قيام 15 خرداد
انگيزه هاى  از  حوزه ها،  همه  در  اسالم  قوانين  اجراى 
اصولى نيروهاى مذهبى محسوب مى شد، اما با توجه به 
تخطى رژيم از حدود الهى و عدم اجراى احكام اسالم، 
امر به معروف و نهى از منكر، دفاع از ارزشها و سنت هاى 
اسالمى، مقابله با برنامه هاى استعمارى آمريكا و اسرائيل، 
مبارزه با حاكميت و گسترش فرهنگ غربى كه منافى با 
فرهنگ اسالمى بود، از انگيزه هاى نسل جديد روحانيت 
(روحانيونى كه روحيه مبارزه جويى داشتند)، براى ورود 
به عرصه سياسى كشور و وقوع قيام15خرداد به شمار 
مى رفت.  انگيزه ديگر امام، مبارزه با صهيونيسم جهانى 
و عوامل داخلى آنها و صيانت از احكام اسالم و قرآن 
و حفاظت از استقالل كشور و جلوگيرى از نفوذ فرقه 

بهائيت(ساخته دست استعمار) بود.
  هدف اصلى امام از اين قيام، حاكميت قوانين اسالم 
از  كشور  وابستگى  قطع  اسالمى،  شريعت  اجراى  و 
كشورهاى استعمارى آمريكا و اسرائيل و براندازى اصل 

نظام شاهنشاهى و جايگزينى حكومت اسالمى بود.

 مدير بنياد حضرت مهدى(عج) خراسان جنوبى گفت: يكى 
از مسائلى كه متأسفانه در مقاطعى در جامعه ما رخ مى دهد، 
تعيين برخى مصداق ها بر عالئم ظهور است كه اين اقدام 

نيز بسيار آسيب زا است.
مهدويت  بنياد  مدير  خوشخو،  محمدرضا  حجت االسالم 
خراسان جنوبى در گفت وگو با ايكنا، گفت: يكى از داليلى 
به سمت  افراد  مهدويت  زمينه  در  كه  موجب مى شود  كه 
گروه ها و جريانات انحرافى بروند اين است كه اين گروه ها 
حق و باطل را با هم درمى آميزند و اين موضوع شناخت حق 

را دشوار مى كند.
وى بيان كرد: اين در حالى است كه تعاليم اسالم با دخدعه 
و نيرنگ بسيار فاصله دارد و بنابراين نيست كه با درآميختن 
حق و باطل افراد به سمت مباحث دينى حتى اگر موضوع 

مهمى مانند مهدويت باشد كشيده شوند.
در  كه  باره  اين  در  جنوبى  خراسان  مهدويت  بنياد  مدير 
اهميت  آخرالزمان چه جنبه اى حائز  زمينه موضوع منجى 
است، اظهار كرد: ديدار امام مهدى(عج) براى هر مشتاقى 
بسيار دلنشين و خوشايند است، اما على رغم شيرينى لحظه 
 ديدار، تحقق رضايت امام زمان(عج) افضل از مالقات آن 

حضرت است.
خوشخو عنوان كرد: فرض كنيم كه خداوند لطف خويش را 
شامل حال ما كرد و موفق به ديدار حضرت شديم، اما اگر 
تا آن لحظه كارهايى كه انجام داده ايم مورد رضايت امامان 

قرار نگرفته باشد چگونه خواهيم توانست شرمنده نباشيم.

در جامعه خويش به عنوان
 يك منتظر اصالح كننده باشيم

تحقق  و  حضرت  رضايت  دنبال  به  اگر  داد:  ادامه  وى 

باشيم و در حقيقت در جامعه خويش  ايشان  خواسته هاى 
به عنوان يك منتظر اصالح كننده باشيم بى شك به دنبال 
ديدار را نيز خواهد داشت چرا كه گناهان و بى تفاوتى نسبت 

به رضايت حضرت خود حجابى براى ديدار است.
افراد  از  بنياد مهدويت خراسان جنوبى گفت: خيلى   مدير 

در زمينه ظهور حضرت اشاره به اين نكته مى كنند كه كه 
 ظهور نزديك است كه اگر معناى دقيق و درست اين جمله 

را درنيابيم ممكن است جامعه دچار آسيب هايى شود.
خوشخو بيان كرد: اگر مقصود از جمله ظهور نزديك است 

تعيين زمان براى ظهور است مثال يك سال يا دو سال ديگر 
بى شك راه به اشتباه رفته ايم چرا كه نزديكى ظهور نسبى 
است اما اگر مقصود از نزديكى ظهور اين است كه آن قدر 
 ظهور را نزديك بدانيم كه هر زمان و هر لحظه بايد خود 
درست  معناى  باشيم  داشته  آماده  حضرت  ظهور  براى  را 

جمله را دريافته ايم.
وى اظهار كرد: برخى از افراد جمله ظهور نزديك است را 
به برخى از علماء نسبت مى دهند در حالى كه در بسيارى از 
موارد گفته هاى علما در اين زمينه تقطيع مى شود و معنايى 
كليپ  يا  و  شنونده صوت  به  داشته  نظر  مد  عالم  آن  كه 

سخنرانى آن عالم منتقل نمى شود.
مدير بنياد مهدويت خراسان جنوبى عنوان كرد: يكى ديگر 
از مسائلى كه متأسفانه در مقاطعى در جامعه ما رخ مى دهد 
تعيين برخى مصداق ها بر عالئم ظهور است كه اين اقدام 
نيز بسيار آسيب زا است و نبايد به سرعت برخى از وقايع مثال 

اتفاقات در يمن و.. را با نشانه هاى ظهور تطبيق دهيم.
خوشخو افزود: اگر در تطبيق مصداق ها با نشانه هاى ظهور 
راه را به خطا برويم اين آسيب به وجود مى آيد كه آن اتفاق 
محقق  حضرت  ظهور  اما  رسد  مى  اتمام  به  مى هد،  رخ 
نمى شود و اين مسئله ممكن است در اصل مهدويت براى 

برخى شبهه ايجاد كند.
خوشخو گفت: كسانى كه در زمينه تطبيق مصداق هاى در 
جهان امروز با نشانه هاى ظهور راه اشتباه را به مردم معرفى 
مى كنند علم، دانش و درك كافى ندارند و در برخى موارد نيز 
اين مسائل توطئه دشمن است تا مردم را نسبت به منجى 

آخر الزمان دچار شك و ترديد كند.
نشانه هاى ظهور هستيم  دنبال  به  اگرهم  يادآور شد:  وى 
بى شك بايد از كتب معتبر مانند الغيبه نعمانى آن را بيابيم و 

به هر حديثى استناد نكنيم.

تطبيق برخى مصداق ها با عالئم ظهور؛ زمينه ساز شبهه در اصل مهدويت
مناسبت ها

رحلت امام (ره)

 وصال يار، فراق ياران

 22  /  20 ساعــت 
شنبه  روز  ظهر  بعداز 
ماه  خـرداد  سيزدهـم 
لحظه   1368 سـال 
قــلبـى  بـود.  وصال 
كه  ايستـاد  كار  از 
را  قلــب  ميليـونها 

بـه نور خدا و معنـويت احـيا كرده بـود. بــه وسيله 
در  امــام  دوستان  تـوسط  كه  اى  مخفـى  دوربين 
بيمارستان نصب شده بـود روزهاى بيمارى و جريان 
عمل و لحظه لقاى حق ضبط شده است. وقتى كه 
گوشه هايـى از حاالت معنوى و آرامـش امام در ايـن 
بر  دلها  در  غوغايى  شـد  پخـش  تلويزيون  از  ايـام 
افكند كه وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممكـن 
نيست. لبها دائمـا به ذكـر خـدا در حـركت بود. در 
آخرين شب زندگى و در حالى كه چند عمل جراحى 
سخت و طوالنى درسن 87 سالگى تحمل كرده بود و 
در حاليكه چنديـن سرم به دستهاى مباركـش وصل 
بـود نافله شب مى خـواند و قـرآن تالوت مـى كرد. 
در ساعات آخر، طمانينه و آرامشى ملكـوتـى داشـت و 
مـرتبا شـهادت بـه وحـدانيت خـدا و رسالت پيـامبـر 
اكرم (ص) را زمـزمه مـى كـرد و بـا چنيـن حــالتى 
بـود كه روحـش به ملكـوت اعلى پرواز كرد. وقتى 
كه خبر رحلت امــام منتشر شـد ، گـويـى زلزله اى 
عظيـم رخ داده است ، بغضها تـركيـد و سرتاسر ايران 
و همـه كانـونهايـى كـه در جـهان بـا نام و پيام امام 
خمينـى آشـنا بـودنـد يــكپارچه گـريستند و بـر سر 
و سينه زدنـد. هيچ قلـم و بيـانـى قـادر نيست ابعاد 
حـادثه را و امواج احساسات غير قابل كنترل مردم را 
در آن روزها تـوصيف كند. مـردم ايـران و مسلمانان 
و  كـنند  ضجه  چنيـن  اين  داشتـند  حق  انقالبى، 
صحنه هايى پديد آورند كه در تاريخ نمونه اى بـديـن 

حجم و عظـمت براى آن سراغ نداريـم.
عـزت  كـه  بـودند  داده  دست  از  را  كسـى  آنان   
پـايمال شـده شان را بـاز گـردانده بود، دست شاهان 
ستمگر ودستهاى غارتگران آمريكايى و غربـى را از 
سرزمينشان كـوتاه كرده بود، اسالم را احــيا كـرده 
بـــود،  بـخـشـيـده  عــزت  را  مسلمـيـن  بــود، 
جمهـورى اسالمـى را بـر پـا كـرده بـود ، رو در روى 
همـه قـدرتهاى جهـنمـى و شيـطانـى دنـيا ايستاده 
بـود و ده سال در بـرابـر صـدها تـوطئه برانـدازى 
و طـرح كـودتا و آشـوب و فتنه داخلـى و خارجـى 
مقاومت كرده بود و 8 سـال دفـاعى را فـرمانـدهـى 
كرده بـود كه در جبهه مقابلـش دشمنـى قـرار داشت 
كه آشكارا از سـوى هر دو قـدرت بزرگ شرق و غرب 
حمايت همه جانبه مـى شـد. مردم،رهبر محبـوب و 
مرجع دينـى خـود و منادى اسالم راستيـن را از دست 

داده بـودند.

كتاب سيماى آفتاب

است،  اللهى طاهرى  دكتر حبيب  كتاب  اين  مؤلف 
وى در معرفى اين اثر در مقدمه مى نويسد در اين 
كتاب كوشش شده است كه مسايل مربوط به وجود 
اى  با سبكى خاص و شيوه  زمان(عج)  امام  نازنين 
نوين و تا حدودى با موشكافى هاى دقيق و گاه با 
طرح سؤال و جواب به گونه اى كه شبهه اى باقى نماند، مورد بررسى و 
پژوهش قرار گيرد. مجموعه مطالب كتاب در بخش كلى در قالب سى و 
پنج درس كه هر يك به منزله يك فصل جداگانه اى هستند، در پانصد و 
چهل و سه صفحه به شرح ذيل تنظيم و طبقه بندى شده است. بخش اّول 
امامت عامه، كه در اين قسمت مباحثى چون لزوم شناخت امام، نياز جامعه 
به وجود امام و شرايط و اوصاف امام ما عصمت امام و نصب امام و اعتقاد 

به دوازده امام ارائه مى شود.

ادعاى كشف جمجمه هابيل ! 

شناسان  باستان  كويتى  روزنامه  يك  گزارش  به 
اولين  به  متعلق  كه  اند  كرده  كشف  اى  جمجمه 
كه  است  زمين كشته شده  روى  كه  است  انسانى 
هابيل اولين كشته شده روى زمين است.اين جمجمه 
اولين انسان كشته شده روى زمين است و باستان 
شناسان جمجمه ى اولين انسان كشته شده روى زمين را كشف كردند.به 
نقل از روزنامه كويتى «االنباء»؛ باستان شناسان به جمجمه اى دست پيدا 
كردند كه معتقدند مربوط به اولين انسانى است كه روى زمين كشته شده 
استبر پايه اين گزارش؛ اين جمجمه در منطقه «لوس هويسوس» اسپانيا 
كشف شده كه قدمت اين سرزمين به 430هزار سال برمى گردد. باستان 
شناسان با توجه به آثار اين جمجمه و قدمت آن به اين نتيجه رسيده اند كه 

اين جمجمه مربوط به اولين مقتول روى زمين يعنى هابيل است.

آيين جالب زائران كوه هاى آند

جشن  از  پيش  هفته  يك  درست  سال  هر  فراديد: 
مسيحى «كورپس كريستى،» هزاران زائر از كوه هاى 
آند در پرو باال مى روند تا به «دره سيناكارا» برسند.  
جشن «كويلور ريتى» يا همان «جشن ستاره برفى» 
در اين دره برگزار مى شود. مسير رسيدن به پناهگاه با 
صليب عالمت گذارى شده است. مردم نيز با روشن كردن شمع و دعا خواندن 
اداى احترام مى كنند.,شالق در اين مراسم عادى است. جوانانى كه قوانين 
سخت اين جشن مذهبى را زير پا بگذارند با شالق توسط بزرگ ترها تنبيه مى 

شوند. عالوه بر آن، نوعى مراسم نبرد با شالق نيز وجود دارد. 
ماچوس ها اولين ساكنان افسانه اى كوه هاى آند بودند. در اين مراسم افرادى 
ماسك مى گذراند و وانمود مى كنند كه ماچوس هستند. آن ها با صداى زير و 

بلند حرف مى زنند و نقش هاى پليس و دلقك را بازى مى كنند

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

ضمن تبريك به مناسبت اعياد شعبانيه و آرزوى قبولى طاعات و عبادات 
جشن بزرگ ميالد حضرت مهدى (عج) 

در مسجد حضرت على بن ابيطالب (ع) واقع در محله سراب برگزار مى شود.
سخنران: حجت االسالم صادقيان

مداحان: سيد على صفاتى ، كرباليى مهدى سبزه كار ، حسام قاسمى
زمان: سه شنبه مورخ 94/3/12 بعد از نماز مغرب و عشا 

مكان: حد فاصل سپيده 16- 18 مسجد حضرت على بن ابيطالب (ع)
شوراى سرپرستى هيئت الغدير سراب

كندوى باغ هستى بى تو عسل ندارد    بى تو كتاب عشقم ضرب المثل ندارد
گفتا كه  بين خوبان مهدى«عج» ست يا  كه يوسف      گفتا  كه  در دو عالم مهدى«عج»  بدل ندارد

جشــن بــزرگ انتظـــار
با اجراى برنامه هاى شاد و متنوع شامل مولودى خوانى ، هنرى و ...

زمان: سه شنبه 94/3/12 بعد از نماز مغرب و عشا        مكان: غفارى 22
«كاش اين هفته بگويند به تبريك حضورش صلوات»

جشن بزرگ 15 شعبان ، ميالد مسعود منجى عالم بشريت ، امام زمان (عج) با سخنرانى و 
مولودى خوانى طبق سنوات گذشته برگزار مى شود.

سخنران: حضرت حجت االسالم والمسلمين
وحدانى نيا 

موضوع سخنرانى:
وظايف منتظران در زمان غيبت  

زمان : سه شنبه 94/3/12 بعد از نماز مغرب و عشا
مكان: خيابان غفارى- بيست مترى جرجانى- مجتمع مذهبى فرهنگى مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)

«ضمنا مراسم احيا و شب زنده دارى و مناجات خوانى تا سحر ادامه دارد»

اطالعيــه 
قال توجه همشهريان معزز بيرجندى

كانون هالل 14 (بانوان) برگزار مى كند:      جشـن ميـالد امـام زمـان (عج) 
زمان: چهارشنبه  94/3/13 ساعت 9 صبح 

مكان: مدرس 37 - حسينيه شهيد زوارى
 سخنران: خانم حجى پور 

(مدير محترم حوزه خواهران حضرت نرجس «س») 
مداح : خانم نخعى

ضمنا: پنجشنبه مراسم بزرگداشت ارتحال امام راحل 
همراه با سخنرانى و مداحى در همان مكان و زمان 

برگزار مى شود.
روابط عمومى كانون هالل 14 (بانوان بيرجند)

فروش ويژه نوت بوك و تبلترايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى

يك نفر كارگر ساده براى كار در كارگاه 
صنعتى واقع در مشهد با جاى خواب نيازمنديم.

09372959892

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده       09156706538

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
به مناسبت اعياد شعبانيه (تخفيف ويژه)

خيابان فردوسى، تقاطع حافظ   09155438760 - 32421633

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى  و كليه  امور ساختمانى  پذيرفته مى شود

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...     در  منزل  
روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       09158076574 - نظرى
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سحر از گلشن آمد بوى خاتم
كه آمد ماه رخشانى به عالم

فرشته گفت با زهراى اطهر (س)
متولد شد ز نرگس ماه منظر

فضاى مكه و شهر مدينه
پر از بوى خوش است و عطر پونه

به شهر سامرا آواى بلبل
سراسر خانه ها پوشيده از گل 

خداوند آفريد صاحب زمان را
همان مهدى همان شاه جهان را

كند غيبت تا روز قيامت
سوار ابر ايد نزد امت

جهان را پر كند از عدل و ايمان 
به شمشيرش زند بر فرق دونان

رسد بر داد مظلوم فتاده
كه سر در پيش پاى او نهاده

به همراهش بود عيسى بن مريم (ع)
شده با مهدى (ع) او هم خوان و همدم

از آن سوى كافران و لشكر ظلم
بجنگ آيند تا دروازه قم

بسوى مهدى آيند از چپ و راست 
ز سم اسبشان طوفان برخاست

ولى صاحب زمان آن كافران را
به دريا ريزد آن نامردمان را

جهان از عدل و دادش شاد گردند
چه گرگ و ميش با هم يار گردند

شور دنيا همه مهر و محبت
تماشا كن غفارى ناز و نعمت

* داريوش غفارى بيرجندى

شرايط ظهور امام زمان (عج)

كه  است  شرايطى  همان  ظهور،  شرايط  از  مقصود 
گسترش  و  است  آنها  بر  متوقف  موعود  روز  تحقق 
آنها بستگى دارد و مى توان تعداد  عدالت جهانى به 

اين شرايط را چنين دانست.
شرط اول: وجود طرح و برنامه عادالنه كاملى كه 
عدالت خالص واقعى را در برداشته باشد و بتوان آن 
انسانيت  براى  و  كرد  پياده  مكانى  و  زمان  هر  در  را 
سعادت و خوشى به بار آورده و تضمين كننده سعادت 
بدون  كه  است  روشن  باشد.  انسان  اخروى  و  دنيوى 
متحقق  كامال  عدالت  جامعى،  نقشه  و  برنامه  چنين 
نخواهد شد. شرط دوم: وجود رهبر و پيشواى شايسته 
و بزرگ كه شايستگى رهبرى همه جانبه آن روز را 
داشته باشد. شرط سوم: وجود ياران همكار و همفكر 
كردن  پياده  براى  واحد  رهبر  آن  ركاب  در  پاسدار  و 
افراد  اين  كه  را  ويژگيهايى  بلند.  اهداف  آن   جهانى 
مى بايست واجد باشند، در همين شرط نهفته است زيرا 
اين افراد بايد داراى خصوصيات معينى باشند تابتوانند 
آن كار مهم را انجام دهند و گرنه هر گونه پشتيبانى 
كفايت نمى كند. شرط چهارم: وجود توده هاى مردمى 
كه در سطح كافى از فرهنگ و شعور اجتماعى و روحيه 

فداكارى باشند.

احساسات خيلي شبيه امواج هستند
 نمي توانيم مانع آمدنشان شويم اما مي توانيم 

انتخاب كنيم روي كدام سوار شويم.

يكى بياد به مامانم بگه من شكمو نيستم
فقط نسبت به غذاهاى توى يخچال 

احساس مسئوليت مى كنم

صبرم از كاسه دگر لبريز است
اگر اين جمعه ”نيايد“ چه كنم ؟

آنقدر من خجل از كار خودم
اگر اين جمعه ”بيايد“ چه كنم ؟

وقتي آدم هاي بزرگ
 را براي خودمان بزرگ كنيم، 

هم آنها را به اشتباه مي اندازيم هم خودمان را.

حرف هايي هست براي نگفتن 
و ارزش عميق هر كسي به اندازه 

حرف هايي است كه براي نگفتن دارد.

كنيه  هم  و  نام  هم  (عج)  مهدى  حضرت  زمان  امام 
حضرت پيامبر اكرم(ص) است. در روايات آمده است 
اسم  و كنيه،  نام  با  را  نيست آن حضرت  كه شايسته 
ببرند تا آن گاه كه خداوند به ظهورش زمين را مزّين 

و دولتش را ظاهر گرداند.
«ناحيه  را  ايشان  صغرى  غيبت  دوران  در  شيعيان 
مقدسه» لقب داده بودند. در برخى منابع بيش از 180 

لقب براى امام زمان(ع) بيان شده است.
وى يگانه فرزند امام عسكرى عليه السالم يازدهمين 
امام شيعيان است. امام زمان حضرت مهدى (عج) در 
سحرگاه نيمه شعبان 255 ق در سامّرا چشم به جهان 
گشود و پس از پنج سال زندگى تحت سرپرستى پدر، 
و مادر بزرگوارشان نرجس خاتون، در سال 260 ق به 
(ع)همچون حضرت  عسكرى  شهادت حضرت  دنبال 
عيسى (ع) و حضرت يحيى (ع) كه در سنين كودكى 
منصب  سالگى  پنج  در  ـ  بودند  شده  نبّوت  دار  عهده 
امامت شيعيان را عهده دار شدند. آن بزرگوار پس از 
عدل  حكومت  تشكيل  با  غيبت  دوران  شدن  سپرى 
حاكميت  زمين  سرتاسر  در  را  الهى  احكام   جهانى 

خواهد بخشيد.
ق،   255 شعبان  ماه  پانزدهم  در  شيعيان  امام  آخرين 
على رغم مراقبت هاى ويژه مأموران حكومت عباسى، 

در خانه امام عسكرى (ع)  چشم به جهان گشودند. 
تولد مخفيانه آن حضرت بى شباهت به تولد حضرت 

موسى (ع) و حضرت ابراهيم خليل (ع) نيست.
تحت  الهى  بزرگ  پيامبر  دو  اين  كه  گونه  همان   
به  نمروديان  و  فرعونيان  امنيتى  تدابير  شديدترين 
و  فرعون  كاخ  كنار  در  سالمت  به  و  خداوند  اراده 
حالى  در  نيز  متولّد شدند، حضرت مهدى(عج)  نمرود 
وقايع  تمام  عباسى  خليفه  مأموران  و  جاسوسان  كه 
كمال  در  داشتند،  نظر  زير  را  (ع)  يازدهم  امام  خانه 
امنيت و بدون آن كه دشمنان بويى ببرند، در سحرگاه 
روز جمعه نيمه شعبان قدم به جهان هستى گذاشتند.

سيماى امام زمان حضرت مهدى (عج)
پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) هر كدام در سخنان 

خود به اوصاف امام مهدى(عج) اشاره كرده اند. 
حضرت امام رضا (ع) در توصيف ويژگى هاى چهره و 
سجاياى اخالقى و ويژگى هاى برجسته آن حضرت 
نور  از  هايى  هاله  محمد(عج)  آل  «قائم  فرمايند:  مى 
و  معتدل  رفتار  است  كرده  احاطه  را  او  زيباى  چهره 

چهره شادابى دارد.
 از نظر ويژگى هاى جسمى شبيه ترين فرد به رسول 
خدا(ص) است. نشانه خاّص او آن است كه گرچه عمر 
برخوردار  جوانى  سيماى  از  ولى  دارد،  طوالنى  بسيار 
يا  او را چهل ساله  بيننده اى  تا آن جا كه هر  است؛ 

كمتر تصور مى كند.
با  تا زمان مرگ  او آن است كه  از ديگر نشانه هاى 

پيرى  نشان  بسيار طوالنى هرگز  زمان  وجود گذشت 
در چهره او ديده نخواهد شد».

 امام زمان حضرت مهدى (عج) پس از تولد حدود پنج 
عسكرى  امام  بزرگوارشان  پدر  سرپرستى  تحت  سال 

عليه السالم به صورت نيمه مخفى زندگى كردند.
امام حسن  از كارهاى بسيار مهمى كه حضرت  يكى 
اين  دادند  انجام  دوره  اين  در  السالم  عليه  عسكرى 
بود كه امام زمان حضرت مهدى (عج) را به بزرگان 
شيعه معرفى كردند تا در آينده در مسئله امامت دچار 

اختالف نشوند.
2) غيبت صغرى امام زمان حضرت مهدى (عج):

پس از شهادت حضرت امام حسن عسكرى عليه السالم 
در سال 260 ق دوره غيبت صغرى آغاز شد و تا سال 
 329 ق ادامه پيدا كرد. در اين دوره امام زمان حضرت 
مهدى (عج) از طريق چهار نائب به ادامه امور مردم 

مى پرداختند.
3) دوره غيبت كبرى امام زمان حضرت مهدى 

(عج):
اين دوران از سال 329 ق شروع شد و تا زمانى كه 
اين  در  داشت  خواهد  ادامه  بدانند  مصلحت  خداوند 
دوره پاسخ به پرسش ها و احكام مردم بر عهده نايبان 
عام آن حضرت است و حضرت نايب خاصى براى اين 

دوره معرفى نكرده اند.
4) دوره حكومت امام زمان حضرت مهدى (عج):

پس از ظهور، امام زمان حضرت مهدى (عج) بر اساس 
خواهند  تشكيل  جهانى  واحد  حكومت  اسالم  احكام 
داد و  عدل  از  پر  عالم  سرتاسر  آن  سايه  در  كه   داد 

 خواهد شد.
ظهور  (عج)  مهدى  حضرت  زمان  امام  كه  هنگامى 
برخى  شود،  فراگير  وى  بخش  آزادى  قيام  و  كند 
تواضع  او  برابر  در  كشورها  حاكمان  و  سالطين  از 
با  ديگر  برخى  و  مى آورند  فرود  تسليم  سر  و  نموده 
آن حضرت، به مقابله و منازعه بر مى خيزند و پس از 
درگيرى، متحمل شكست و اضمحالل خواهند شد و 
 حكومت آن حضرت، از شرق تا غرب كره زمين را فرا 

خواهد گرفت. 
در اين باره، روايات فراوانى از معصومين(ع)نقل شده 
است كه براى نمونه، حديثى را از امام محمد باقر(ع) 

بيان مى كنيم:
قيام كننده از ما منصور به رعب و مؤّيد به نصر است. 
پنهان  گنج هاى  و  شود  نورديده  در  او  براى  از  زمين 
را براى او آشكار كند. سلطنت و حكومت او شرق و 
دست  به  منان،  خداوند  و  گرفت  خواهد  فرا  را  غرب 
اگر چه  گرداند،  غالب  دين ها  بر همه  را  دين خود  او 
خرابى  هيچ  زمين  روى  در  نيايد.  خوش  را  مشركان 
باقى نماند، مگر اين كه آبادش كند و روح ا...، عيسى 
بن مريم از آسمان نازل شده و بر او اقتدا كند و پشت 

سرش نماز بخواند.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

با معصومين

آيه روز  

ترجمه: جز خدا كيست كه دعاى درمانده واقعى را اجابت كند و بال را رفع نمايد و شما 
را خلفاى زمين قرار دهد؟ سوره نمل آيه 62

حديث روز  

خدا با ما است و نيازمند ديگرى نيستيم، و حق با ما است و باكى نداريم كه كسى از ما روى بگرداند.
حضرت مهدى (ع)

ماه رخشان عالم

طراح: نسرين كارى                        

افقي: 1-  بي بند و بار – سردسته 
رفتن  راه   – لنگرگاه    -2 پيشرو  و 
اعتقاد،   -3 رازها   – كودكانه 
يقين – استخر – تكيه گاه 4- ماه 
فوتبالي – قورباغه – مرفق – شهر 
نوعي   – ارتفاع  ابر كم  شمالي 5-  
سبزي – ظن و شك  6-  اهل و 
عيال دارد – به حجم بسته سه بعدي 
گويند كه از 6 مربع برابر تشكيل شده 
باشد - تعجب خانمانه 7- از عناصر 
جاده   – عصر   – گازي  رنگ  بي 
آگاه   – اللوريد  حب   – بغل    -8
عراق  زيارتي  شهر   – گودال    -9
– درجات  10- ميخوش – گدايي 
– در اصطالح دانش جامعه شناسي، 
برابر  در  افراد  كه  است  موقعيتي 
نقشهاي يكسان از مزاياي اجتماعي 
نابرابر برخوردار مي شوند  11- بنگاه 
شيوه،   – نقدي  معامالت  و  صرافي 
روش – پارچه استريل  12- فيلمي 
از جمشيد حيدري – فالني – طرف 
جايزه   -13 آزار  بي  كش  دانه   –
معروف – نمونك – كشوري در آسيا 
14-  قراول – نشان افتخار – بيست 
الفباي  حروف  از  حرف  چهارمين  و 
التين 15-  صبحانه – از بخشهاي 

كه  تهران  استان  در  ري  شهرستان 
داراي دو دهستان است

عمودي: 1- عضو صورت – لقب 
 – متراكم    -2 (ع)   علي  حضرت 
شروع كردن – جمع رئيس 3-  افزار 
ايراني  غذاي   – شده  گردآوري   –
4- امر به رفتن – پيراستن به شيوه 
عكاسان – حرف فاصله – كويري 
اقامت   – جنين    -5 كشورمان  در 
برهنه    -6 مياني  نت   – گزيدن 
"– مظهر استقامت – خوشحال 7- 
بي حاصل – ناگزير، اجباري – سنگ 
بازگشايي  ماه   – ايوان    -8 انداز 

مدارس – محكم و استوار 9- جثه 
در  آبشاري   – دو  از  نوعي   – تن  و 
ايران 10-  كشوري در آسيا – ماچ 
آبدار – بيكاره و بي عار 11-  شاد 
نام  دستيار 12-    – آدينه   – نشده! 
– رخشندگي – زمرد نارس – رهبر 
استان  در  كاتوليكها  13-  شهري 
 – عربستان  پايتخت   – كرمانشاه 
و  لنينيسم  ماركسيس  تئوريسين 
سياستمدار انقالبي كم نويست 14- 
تكنولوژي جديد – باركش شهري – 
شيريني اصفهان 15-  مكاني زيبا و 

تفريحي در سنندج – ثلث عدد 9
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گــل نــرگس شـگفت

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

 دو نفر كارگر خانم 
براى كار در نانوايى نيازمنديم.

32206185 -09155612839

چند  خانم   براى   كار  در سوپر ماركت  نيازمنديم. 
آدرس:  بوفه   بيمارستان   ولى  عصر (عج)

09136345363-  فقط تماس تلفنى

MDF شركت توليدى ، صنايع 
به افراد ذيل نيازمند است:

1- حسابدار با تجربه كافى   
09157634997

 3DMAX 2- طراح مسلط به
09157288239

MDF -3 كار ماهر و نيمه ماهر   
09151602100

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

09155051239- مقدم

ساختمان 3 الى 4 طبقه در محدوده 
ابوذر به سمت جنوب شهر حداقل 
زيربنا براى هر واحد 150 مترمربع 

براى اجاره  نيازمنديم.
09156642389

فروش آپارتمان كارگشا
حاشيه ميدان سفير اميد

فى: توافقى    09155620983
آرايشگاه زنانه با لوازم واگذار 

مى شود. با نازل ترين قيمت
09156047004

شركت نظافتى نوين
نظافت منزل ، ادارات ، پله ، پيلوت 

اعزام نيروى خانم و آقا
اعزام استاد و كارگر ساده ساختمان 

فروش انواع مصالح ساختمانى به قيمت مناسب  
09368545254 - 32232860-09155051239 مقدم 

« تخصصى»

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

09151606547

فروش مغازه  تايپ و تكثير با موقعيت عالى و 
7 سال سابقه كار به قيمت بسيار پايين ، نقد و 
مدت يا معاوضه با ماشين  09374120696

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

32230549

سمسارى پايتخت
 تمامى لوازم منزل و ادارى 

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

09155618751
17 شهريور 24 و 26

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

 نقدا خريداريم. در محل فقط  با يك تماس

نبش 17 شهريور 24 - 09159618050
اجراى لوله كشى آب و فاضالب

 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 
لوله بازكنى با فنر برقى 

تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر
 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

 فروش واحد مسكن مهر 
واقع در مهرشهر ، شركت مولوى  

بلوك 180، طبقه دوم شمالى  
امتياز برق ، فى: 35 ميليون       

09155616155 - خسروى

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09011864824

09151602835 - ترابى

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

 فروش فورى 
دو موتور برق 5500 

 يك موتور برق 8500 نو  
يك موتور برق و جوش گازوئيلى

09155618190

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

اجراى نماى آلومينيوم     نقد ، اقساط
گارانتى  15 سال ، بيمه نامه ايران 10 سال

09398322907 - عسكرى

تدريس خصوصى رياضى و فيزيك
كليه مقاطع

32421414 - 09158635096

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

   32304027 -09159656641 روزى

مدرك فارغ التحصيلى  كارشناسى ارشد 
رشته مهندسى كشاورزى با شماره  

189913 اينجانب مهدى جعفرى فرزند 
 محمد حسين با شماره شناسنامه 1 صادره
  از نهبندان ، شماره ملى 5639740841 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

شركت ستاره جوش شمسيـان 
 گازرسانى واحدهاى 

مسكونى و تجارى
ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ

09151602644
مهندس شمس آبادى   

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

09151636052

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

   5 سال كارشناس كنترل پروژه

  5 سال كارشناس كنترل كيفيت 

                HSE 5 سالكارشناس 

 3 سال مهندس اجرايى

 3 سال مهندس نقشه بردارى 

 5 سال انباردار

 5 سال پشتيبانى

 3 سال راننده ماشين آالت راهسازى

3 سال اپراتور جرثقيل
تلفن تماس:

056-32344365 

داراى  شركـــت  يــــك 
انجام  منظور  به   1 رتبه 
عمرانى  پروژه  عمليات 
در شهرستان بيرجند از 
افراد واجد شرايط ذيل 
كارى  سوابق  داراى  و 
همكارى  به  دعوت  الزم 

مى نمايد.
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اخبار ورزشى

نتايج يك تحقيق جديد نشان مى دهد كاهش ميزان مصرف نمك مى تواند تا يك سوم احتمال ابتال به سردرد را كاهش دهد. در اين بررسى مشخص شد 
افرادى كه ميزان نمك مصرفى خود را به 3 گرم در روز كاهش مى دهند، كمتر دچار سردرد مى  شوند. كارشناسان معتقدند كاهش ميزان مصرف نمك 
احتمال ابتال به سردرد را پايين مى آورد زيرا به تنظيم فشارخون كمك مى كند.

سردرد داريد، نمك نخوريد!

زياده روى در مصرف قارچ، موجب 
افزايش سردى بدن مى شود

موجب  قارچ،  مصرف  در  زياده روى  سالمانه: 

غذايى  قارچ،  مى شود.  بدن  سردى  افزايش 
زياد  مصرف  و  است  ديرهضم  و  نفاخ  غليظ، 
آن باعث انسداد رگ ها و كبد مى شود و براى 
اصالح آن بايد از ادويه گرم استفاده كرد. بهتر 
آن  قارچ،  مصرف  به  تمايل  صورت  در  است 

آويشن،  از  و  با نمك و شويد پخت  را همراه 
زيره، روغن كنجد و روغن زيتون در كنار آن 

استفاده كرد.

5 وعده ميوه بخوريد
 تا استخوان لگنتان نشكند!

مى دهد  نشان  مطالعات  نتايج  نيوز:  سالمت 
در  سبزيجات  و  ميوه  وعده   5 از  كمتر  مصرف 
روز، باعث افزايش احتمال خطر شكستگى لگن 
در افراد مى شود. نتيجه مطالعات مشخص كرد 

زنان و مردانى كه هيچ سبزى و ميوه اى در رژيم 
غذاييشان نگنجانده اند در مقايسه با افرادى كه پنج 
نوبت در روز ميوه و سبزى مى خوردند، 88 درصد 
بيشتر در معرض شكستگى لگن قرار داشتند. هر 
چقدر ميزان مصرف ميوه و سبزيجات بيشتر باشد، 

ميزان شكستگى لگن بتدريج كاهش مى يابد.

توصيه ويتامينى براى افراد
 دچار استرس

 
به مصرف  با توصيه  نيوز: متخصصان  سالمت 
استرس  دچار  كه  افرادى  براى   C ويتامين 
هستند، مى گويند مادران نيز در ايام امتحانات به 
فرزندان خود به جاى چاى يا قهوه، آب پرتقال 
كه سرشار از ويتامين C و كاهش دهنده استرس 
است بدهند. منابع ويتامين C شامل مركبات، 
و  سبزيجات  فرنگى،  گوجه  جات،  ميوه  كيوى، 
باعث  مدت  طوالنى  در  استرس  است.  غيره 
كاهش غلظت ويتامين C در بدن مى شود از اين 

رو نياز به ويتامين C ضرورى است.

رفع بوى بد دهان با جويدن كندر 

علل  ترين  مهم  جديد  طب  ديدگاه  از  تسنيم: 

و  دهان  بهداشت  رعايت  عدم  دهان،  بد  بوى 
دندان، پوسيدگى و بيمارى هاى دهان و دندان، 
بازگشت  يا  رفالكس  و  دندان ها  لثه  عفونت 
اسيد معده به مرى است. رعايت بهداشت دهان 

و دندان و رعايت اصول صحت دندان ها خود 
مسواك  مى كند.  پيشگيرى  دهان  بد  بوى  از 
زدن مرتب و منظم و استفاده از برخى گياهان 
حفظ  راه هاى  از  دندان  خمير  جاى  به  دارويى 
و  ُكندر  مصرف  است.  دندان  و  دهان  سالمت 
جويدن آن مانند آدامس به تقويت دندان ها و 

كاهش  موجب  همچنين  مى كند،  كمك  لثه ها 
ترشحات پشت حلق و تقويت معده مى شود.

دارچين بر عليه يك بيمارى عصبى

درمانى  خواص  پيشين  مطالعات  شهرخبر: 
جمله  از  مختلفى  هاى  بيمارى  در  را  دارچين 
بودند. تحقيقات نشان مى  اثبات كرده  ديابت 
دهد كه دارچين از بروز بيمارى هاى عصبى از 
پيشگيرى مى كند. زوال عقل  و  آلزايمر  جمله 
و  آلزايمر  از  پيشگيرى  در  دارچين  در حقيقت 

رژيم غذايى سالم عمل  از  موثرتر  زوال عقل 
مى كند.

زانوي آرتروزي را مقابل 
باد كولر قرار ندهيد 

هستيد،  زانو  آرتروز  دچار  اگر   : نيوز  نامه 
به  كولر  مانند  مستقيم  سرماي  معرض  در 
و  نگيريد  قرار  تابستان  فصل  در  خصوص 
وزن بدن خود را نيز در حد متعادل نگه داريد. 
درمان عمومي اين بيماران در مرحله اول دارو 
درماني است و مي تواند شامل داروهاي ضد 
التهاب باشد كه پزشك  درد و اسپاسم و ضد 

متخصص تجويز مي كند.
از وسايل   ديگر درمان هاي عمومي استفاده 
انجام  و  وزن  كاهش  استراحت،  كمكي، 
قبل  بيمار  شود  مي  توصيه  است.  فيزيوتراپي 
آن تحمل وزن  در  فعاليت هايي كه  انجام  از 
زانو  كردن  صاف  و  خم  مقداري  دارد،  وجود 
روي  پياده  دهد.  انجام  فعال  صورت  به  را 
توصيه  نشود  ايجاد  درد  كه  طوري  به   آرام 
مدت  طوالني  و  زياد  كردن  خم  از  شود.  مي 
وزن  تحمل  وضعيت  در  خصوص  به  زانو 

اجتناب شود.

توصيه ويتامينى براى افراد  دچار استرس

مرد تبهكار با جعل احكام قضايى 
زندانيان را فرارى مى داد

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى خراسان شمالى 
در  كالهبردارى  به  متهم  يك  دستگيرى  گفت: 
شهرستان مانه و سملقان، راز مهر موم زندانى فرارى 
افزود:  مظاهرى  سرهنگ  كرد.  فاش  را  بودنش 
دستگاه  اسناد  جعل  بر  عالوه  فرارى  زندانى  اين 
قضايى، امالك، خودرو و زمين در تازه ترين فعاليت 
غيرقانونى خود حدود 31 ميليارد و 750 ميليون ريال 
با جعل احكام قضايى توانست سه زندانى را از زندان 
و شهرستان  استان  اين  در  بجنورد  هاى شهرستان 

گنبد در استان گلستان فرارى دهد.

خواب آلودگى راننده كاميون
 حادثه آفريد

خراسان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس  فارس: 
وسيله  كنترل  در  راننده  توانايى  عدم  گفت:  جنوبى 
نقليه ناشى از خستگى و خواب آلودگى كاميون را به 
آتش كشيد. عليرضا رضايى اظهار كرد: صبح ديروز 
در پى  اعالم مركز فوريت هاى پليسى110 مبنى بر 
پيامبر اعظم  بلوار  واژگونى يك دستگاه كاميون در 
در  افزود:  اعزام شدند. وى  به محل  ماموران  (ص) 
ولى  نداشت  مصدوميتى  كاميون  راننده  سانحه  اين 
خودرو دچار حريق شده بود كه خسارت مالى زيادى 

در پى داشته است.

امدادگران فرد گرفتار در ارتفاعات 
باقران بيرجند را نجات دادند

امدادگران جمعيت هالل احمر خراسان جنوبى فرد گرفتار 
در بين صخره ها در ارتفاعات باقران بيرجند را نجات دادند.

مدير عامل جمعيت هالل احمر استان گفت: در پى اعالم  
يك مورد  حادثه در ارتفاعات باقران بيرجند بالفاصله تيم 
واكنش سريع استان و به دنبال آن يك تيم پشتيبانى 
عمليات و همچنين تيم آنست (سگ هاى تجسس) به 
محل اعزام شدند.دكتر خامسان افزود: امدادگران پس از 2 
ساعت تالش بى وقفه موفق شدند فرد گرفتار را كه يك 
مرد ميانسال بود به پايين منتقل كنند. فرد نجات يافته در 

سالمت كامل به آغوش خانواده اش بازگردانده شد.

اجير كردن دزد براى
 انتقام از شوهر سابق 

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش مردى با مراجعه به دادسرا 
در شكايتى گفت: وقتى از خانه خارج شدم در خيابانى 
خلوت ناگهان مردى سد راهم شد و با تهديد چاقو در 
حاليكه ضربه اى به من زد، خودرو و كيف حاوى 10 
اين  اعالم  با  را سرقت كرد.  نقدم  پول  تومان  ميليون 
شكايت موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. آنها در 
نهايت به همسر سابق شاكى مشكوك شدند.در بازجويى 
از همسر سابق اين مرد وى به طراحى نقشه اين سرقت 
اعتراف كرد و گفت: وقتى از همسرم جدا شدم او حقم را 

به من نداد و من تصميم گرفتم از او انتقام بگيرم. 

سرقت هاى سريالى عمو و برادرزاده 
در مقابل چشم مالباختگان 

باشگاه خبرنگاران:چندى پيش ماموران پليس در جريان 
وقوع سرقت هاى خودرو در جنوب پايتخت قرار گرفتند.
يكى از مالباختگان به ماموران گفت: خودروى خود را 
از پاركينگ بيرون آوردم و هنگامي كه مى خواستم در 
پاركينگ را ببندم ناگهان مردى سوار خودروي من شد و 
فرار كرد. در حاليكه تحقيقات ادامه داشت، ماموران پليس 
شمال كشور، به يك خودرو مظنون شده و دستگيري 
رانندگان آن و پيگيري اين موضوع، متوجه سرقتي بودن 
اين خودرو شدند.رانندگان اين خودرو كه عمو و برادرزاده 

بودند، در نهايت به جرم خود اعتراف كردند. 
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حوادث

برگزارى همايش پياده روى خانوادگى 
كارگران به مناسبت هفته جوان در طبس

به مناسبت هفته جوان، پياده روي خانوادگي كارگران و 
خانواده هاي آنان در داخل شهرك صنعتي طبس انجام 
با همكاري پايگاه مقاومت  گرفت. در اين برنامه كه 
واحدهاي  مديران  و  برونسي  شهيد  كارگري  بسيج 
شهرك صنعتي و پايگاههاي مقاومت بسيج كارمندي 
و معاونت اداره كل و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
از  نفر   300 به  قريب  شد،  برگزار  طبس  شهرستان 

كارگران و خانواده هاي آنان شركت كردند.

كسب 3 مدال نقره ورزشكاران استان
 در مسابقات قهرمانى كشور

: رئيس هيئت ورزش هاى جانبازان و معلوالن  فارس 
خراسان جنوبى گفت: در مسابقات قهرمانى دو و ميدانى 
گردن  به  را  نقره  مدال  سه  استان  ورزشكاران  كشور، 
مسابقات  در  كرد:  اظهار  شريعتى فر  مهدى  آويختند. 
از  قهرمانى ورزش هاى جانبازان و معلوالن كشور كه 
هشتم تا يازدهم خرداد ماه جارى با حضور بيش از 150 
ورزشكار از 18 استان كشور به ميزبانى تهران برگزار شد، 
نمايندگان استان خوش درخشيدند. وى افزود: در اين 
مسابقات تيم پنج نفرى بانوان و آقايان استان توانست 
با اقتدار سه مدال نقره و دو مقام برتر را بدست آورد. 
پرتاب  شريعتى فر خاطرنشان كرد: زهرا زحمتكش در 
وزنه و محمد حسين  پرتاب  در  نيزه، نرجس شكرويى 
دره كى در دوى يكصد متر مدال نقره مسابقات را به 
گردن آويختند و حسين الجوردى و امير اسفهرودى نيز 

به ترتيب مقام هاى چهارم و پنجم را از آن خود كردند.

برگزارى مسابقات جشنواره ورزشى كاركنان 
و اعضاى هيئت  علمى دانشگاه بيرجند 

مراسم اختتاميه مسابقات جشنواره ورزشى كاركنان و 
اعضاى هيئت علمى دانشگاه بيرجند با حضور رياست 
اين  در  شد.  برگزار  واليت  تاالر  محل  در  دانشگاه 
مراسم از تيم ها و مقام هاى برتر مسابقات واليبال، 
فوتسال، تنيس روى ميز، پرتاب حلقه و فريز بى در 

دو بخش برادران و خواهران تقدير به عمل آمد.

برگزارى مسابقات ورزشى در خوابگاه هاى 
دانشجويى دانشگاه بيرجند

به مناسبت هفته خوابگاه هاى دانشجويى براى ارتقاء 
روحيه نشاط و شادابى در دانشجويان ساكن خوابگاه ها 
دانشجويان و سرپرستان  با شركت  مسابقات ورزشى 
مسابقات  دختران  بخش  در  شد.  برگزار  ها  خوابگاه 
پرتاب توپ بسكتبال، دوچرخه سوارى، پرواز بادبادكها، 
فريزبى، مچ اندازى و گلگشت و كوهپيمايى و در بخش 
پسران فوتبال چمن مصنوعى، پرتاب توپ بسكتبال، 

گلگشت و دوچرخه سوارى برگزار گرديد.

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران را 

گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

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

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

شهربازى پارك توحيد 
همه روزه آماده خدمات
 به فرزندان دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

 نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  

بتونى  ،  ساختمانى  و ديزل  ژنراتور 

09153613243 - شريفى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 20 درصد  تخفيف
با ارائه ضمانت نامه كتبى (در هنگام 

مراجعه ارائه كارت خودرو الزامى است)

 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم
 نبش پرستار 22 (براتى)

   32434440 - 41             32438511
09153622734
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان
آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت تعاونى مصرف كاركنان كويرتاير (نوبت دوم)     تاريخ انتشار : 94/3/12

به اطالع اعضاى محترم مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف كاركنان 
كويرتاير يكشنبه 94/3/24 راس ساعت 14 در محل نمازخانه كويرتاير تشكيل مى شود. لذا از كليه اعضاى 
محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع اصالتا و يا وكالتا حضور به 
هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 
 خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند.

 حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد
ضمنا داوطلبان عضويت در سمت بازرسى موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى و صدور 

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس در خصوص عملكرد و فعاليت سال 93 - بررسى و تصويب صورت هاى مالى 
شركت منتهى به تاريخ 93/12/29 - پيش بينى بودجه سال مالى 94  - انتخاب بازرس قانونى شركت - اتخاذ 

تصميم در مورد سود و زيان سال 93 - افزايش سرمايه و اعضاى شركت - تعيين خط مشى آينده شركت
هيئت مديره
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در اين جشنواره به سايت www.theater.ir مراجعه كنند و متقاضيان شركت در جشنواره مى توانند تقاضاى خود را به آدرس جديد tf.ir�www. ارسال كنند.
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محدوديت هاى ترافيكى روز برات

پليس راهنمايى و رانندگى استان در راستاى هرچه 
و  (برات)  شعبان   14 روز  مراسم  شدن  برگزار  بهتر 
تسهيل در عبور و مرور براى اعمال محدوديت هاى 
ترافيكى پس از تكميل شدن ظرفيت پاركينگ هاى 
مزار شهدا اقدام خواهد نمود. رضايى افزود: به تمامى 
همشهريان بيرجندى توصيه مى  كنيم از نقاط مختلف 
شهر با استفاده از وسايل نقليه عمومى به مزار شهدا 
شهروندانى  از  دسته  آن  گفت:  وى  كنند.  مراجعه 
از  مى توانند  كنند؛  تردد  نقليه شخصى  وسيله  با  كه 
مسير شمال شهر؛ از بلوار جواديه و تقاطع موسى  بن 
جعفر- جواديه وارد مزار شهدا شده و خودروهاى خود 
را در پاركينگ ضلع شرقى و يا در امتداد بلوار پيامبر 
شهروندان  از  دسته  اين  و  كنند  پارك  اعظم(ص) 
بلوار  ضلع  در  شده  تعبيه  پاركينگ هاى  از  مى توانند 
ادامه  رضايى  نمايند.  استفاده  نيز  اعظم(ص)  پيامبر 
داد: شهروندان در مسير جنوب شهر، از بلوار پيامبر 
ِ آباد وارد مزار شهدا شوند  اعظم(ص) – تقاطع عباس 
و خودروهاى خود را در حاشيه بلوار پيامبر اعظم(ص) 
و پاركينگ هاى تعبيه شده (پاركينگ هاى شماره 1تا 
5) در ضلع غربى و امتداد رودخانه پارك كنند. وى 
از خيابان  افزود: شهروندان در هسته مركزى شهر؛ 
انقالب و جمهورى- ميدان امام حسين(ع) وارد مزار 
و  (قتلگاه)  شهدا  مزار  باز  محوطه  در  و  شده  شهدا 
رودخانه  امتداد  و  شرقى  و  غربى  ضلع  پاركينگ 

خودروهاى خود را پارك كنند.

سمن هاى فرهنگى و مروجان فرهنگ
و اخالق در استان تجليل شدند

كاظمى فرد- آيين تجليل از سمن هاى فرهنگى و 
مروجان فرهنگ و اخالق در استان كه در باغ موزه 
اجتماعى  امنيتى و  با حضورمعاون سياسى،  و  اكبريه 
استاندارى و جمعى از مسئولين و منتخبان اين حوزه 
برگزار شد. مدير كل ورزش و جوانان استان، در اين 
مراسم پايه و اساس تحول در ورزش را معرفت گرايى 
براى دستيابى به ورزش پاك، معنوى و معرفتى دانست 
كه  كنيم  خارج  انزوا  از  را  جوانان  بايد  كرد:  اظهار  و 
اين مهم با همكارى و هماهنگى تمامى دستگاه هاى 
اجرايى ميسر مى شود. وى هدف از برگزارى اين آيين 
را تقويت انگيزه و نكوداشت تالش سازمان هاى مردم 
 نهاد براى الگوگيرى ساير جوانان در توسعه تشكل هاى

غيردولتى براى كمك به عرصه هاى مختلف فرهنگى 
و اجتماعى و برجسته سازى نقش فرهنگ و اخالق در 
جامعه ورزش و جوانان عنوان كرد. گفتنى است در اين 

مراسم از 27 نفر  تجليل شد.

 اجراى عمليات حفر كانال و لوله گذاري 
قنات سروباد خوسف - خور - ديهوك

عمليات حفر كانال و لوله گذاري قنات سروباد در محور 
با همكاري  متر  به طول 32  خوسف-خور- ديهوك 
مديريت جهاد كشاورزي خوسف و دهياري روستاي 
سروباد از توابع بخش مركزي خوسف به اتمام رسيد. 

3 ميليارد ريال خريد و 10 هزار
 بازديدكننده از نمايشگاه زوج هاى جوان 

المللى  بين  هاى  نمايشگاه  شركت  معاون  فارس- 
هاى  زوج  نمايشگاه  بازديدكننده  هزار   10 از  بيرجند 
جوان«وصال» خبر داد و گفت: در مدت پنج روز برگزارى 
اين نمايشگاه بازديدكنندگان 3 ميليارد ريال خريد داشته 
اند. پاكرو هدف از اين نمايشگاه را  فرهنگسازى ازدواج 

آسان، آگاهانه، به هنگام و پايدار دانست.

دانشگاه پيام نور زيركوه بين المللى مى شود

از  جنوبى  خراسان  نور  پيام  دانشگاه  رئيس  فارس- 
بين المللى شدن دانشگاه پيام نور شهرستان زيركوه 
پس از اخذ مجوزهاى الزم خبر داد. ثقفى در مراسم 
افتتاح ساختمان پيام نور زيركوه و در جمع مردم اين 
شهرستان اظهار كرد: با عنايت به موقعيت مناسب و 
همجوارى با كشور افغانستان و زيرساخت هاى موجود، 
دانشگاه پيام نور حاجى آباد مى تواند به عنوان يك 
فعاليت كند. وى تصريح كرد: نظر  المللى  بين  واحد 
دانشگاه پيام نور بر اين است كه در استان هايى كه 
مرز مشترك با كشورهايى همچون افغانستان كه از 
ما دارد،  با كشور  اشتراكاتى  تاريخى و فرهنگى  نظر 
اين اتفاق بيفتد. وى گفت: در اين زمينه مراوداتى با 
مسئوالن فراه افغانستان نيز صورت گرفته و اميدواريم 

با اخذ مجوزهاى الزم اين امر محقق شود. 

رشد 64 درصدى مقاالت اساتيد دانشگاه 
بيرجند در مجالت علمى بين المللى

فارس- رئيس دانشگاه بيرجند در نشست خبرى، به 
بيرجند در حوزه داخلى  اساتيد دانشگاه  رشد مقاالت 
و بين المللى اشاره كرد و افزود: تعداد مقاالت چاپ 
شده اساتيد اين دانشگاه در نشريات داخلى سال 93 
نسبت به سال قبلش چهار درصد افزايش داشته و در 
حوزه خارجى نيز 64 درصد رشد داشته است. خليلى 
همچنين از برگزارى همايش چهلمين سال تأسيس 
اين دانشگاه در سال جارى خبر داد و بيان كرد: در اين 
مدت اين دانشگاه 18 هزار و 43 نفر فارغ التحصيل 
با  و 927  هزار  دو  تعداد  اين  از  افزود:  اند. وى  شده 
مدرك كاردانى، 12 هزار و 753 كارشناسى، دو هزار 
و 117 نفر كارشناس ارشد و 46 نفر در مقطع دكترى 

تخصصى از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند. 

فعاليت 33 حلقه صالحين در استان

ايكنا- رئيس سازمان بسيج اساتيد خراسان جنوبى اظهار 
كرد: حدود 780 عضو هيئت علمى بسيجى در استان، 
261 حلقه علمى ـ پژوهشى و 33 حلقه صالحين در 
استان فعال است. ديانى در جشنواره حلقه هاى علمىـ  
پژوهشى اساتيد استان گفت: بيشتر پيشرفت هاى علمى 
ايران توسط اساتيد و دانشجويان بسيجى حاصل شده 
است. وى با اشاره به اينكه حلقه هاى علمى بسيج بايد 
به معضالت جامعه بپردازند و در راستاى رفع آنها برنامه 
ريزى كند، گفت: يكى از معضالت استان ما باال رفتن 
نرخ طالق است كه در چند سال اخير بيشتر شده است. 

قانون مدارى، مالك اصلى برقرارى سالمت ادارى

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى در كميته سالمت 
ادارى و صيانت از حقوق مردم، قانون مدارى و مشتري 
مداري را اصل مهم در ارتقاي سازمان ها عنوان كرد. 
به اهدافش  براى رسيدن  افزود: هر سازمان  سنجرى 
برنامه  است. وى خواستار  دقيق  ريزى  برنامه  نيازمند 
ريزى و تعيين اهداف به موازات شاخص هاى خصوصى 
و عمومى اداره كل شد و بر اخذ راهكارهاى عملياتى و 
اجرا و مستندسازى اقدامات تأكيد كرد. سنجرى گفت: 
ريشه اصلى فساد ادارى، نا آگاهى و عدم اشراف مردم و 

نيز كاركنان به قوانين مى باشد.

همايش تبيين سياست هاى كلى جمعيت در بيرجند
معاون برنامه ريزى و هماهنگى دبيرخانه شوراى عالى انقالب 
با بيان اينكه رشد اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى متوازن با 
رشد جمعيت نبوده است،  گفت: بيش از 95 درصد جوانان ميل 
به ازدواج و فرزندآورى دارند اما سن ازدواج باال رفته است. به 
گزارش فارس، اسحاقى در همايش «تبيين سياست هاى كلى 
جمعيت مبتنى بر سالمت مادر و كودك» در جهت ارتقاى نرخ 
بارورى كلى اظهار كرد: ما در يك كارزار فرهنگى قرار داريم. 
وى گفت: دشمنان و جريان هاى سياسى سلطه و طاغوت به 
دنبال برترى طلبى و استعال هستند كه احساس بى نيازى از 
خدا، پيغمبر(ص) و اولياى الهى كرده و براى دچار كردن تمام 

جامعه به آن مى كوشند. 
اسحاقى افزود: هدف نهايى دشمن اين است كه دين را از 
صحنه ها و عرصه هاى مختلف جامعه حذف كند و اين عامل 
باعث مى شود در خانواده ها با باال رفتن سن ازدواج، افزايش 
طالق، رواج سقط جنين، كاهش ازدواج و از اين قبيل مواجه 
شويم. اسحاقى افزود: وجود ماهواره در زندگى افراد، رواج 

كامپيوترى،  بازى هاى  انواع  رواج  مدرنيته،  و  شهرنشينى 
سرگرمى ها، انواع پويانمايى ها، چيدمان شهرى، طراحى ها 
و نوشيدنى هاى مختلف به سبك غربى از جمله عوامل و 
بارورى  نرخ  كاهش  روى  دشمن  برنامه ريزى  پيامدهاى 
جامعه است. وى گفت: در سال 65 نرخ بارورى 6,4 بوده 
است كه در سال 90 اين نرخ به 4 درصد رسيد و نرخ رشد 
جمعيت از 3,2 درصد به 2,3 درصد رسيد. به گفته وى در 
بين كشورهاى اسالمى، ايران كمترين نرخ بارورى را دارد 
در حالى كه كشورهاى اروپايى تمام سال ها تالش كرده اند 
كه از خط جايگزينى خود را نجات دهند. وى اشتغال، تغيير 
از  را  مدرنيته شدن  و  شهرنشينى  سوادآموزى،  نگرش ها، 

عوامل كاهش نرخ بارورى عنوان كرد.

نرخ بارورى در خراسان جنوبى مطلوب است

استاديار دانشگاه علوم پزشكى بيرجند هم با بيان اينكه در 
خراسان جنوبى نرخ بارورى مطلوب است گفت: يعنى با نرخ 

بارورى 2,7 سطح جانشينى مناسب است. شريف زاده اظهار 
كرد: جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
755 هزار نفر در 11 شهرستان استان است. وى هدف از 
برگزارى اين همايش را افزايش بارورى و افزايش جمعيت با 

ارتقاى سالمت مادران و نوزادان دانست.

عدم سياست گذارى و برنامه ريزى صحيح 
در راستاى ارتقاى نرخ بارورى در جامعه

گفت:  نيز  استاندارى  اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون 
و  سياست گذارى  عدم  و  جامعه  موجود  شرايط  وجود  با 
ارتقاى  راستاى  در  مشخص  و  درست  برنامه ريزى هاى 
آن  ديگر  طرف  از  يا  و  بام  طرف  اين  از  يا  بارورى  نرخ 
و  سياست گذارى ها  در  اينكه  بيان  با  حسينى  مى افتيم. 
برنامه ريزى ها بايد توجه بيشترى لحاظ شود، ادامه داد: يكى 
از مقوله هاى مهم در اين امر مقوله فرهنگى است و بايد از 
نگاه فرهنگ سازى به آن توجه بيشترى صورت بگيرد. وى 

افزود: اگر همايش ها تخصصى برگزار شود اما در ارتباط با 
زمينه هاى فرهنگى فكرى نشود تأثير چندانى ندارد پس با 

مسائل مهم جامعه بايد با جامعيت برخورد كرد.

 روند نزولى ازدواج در كشور

رحيمى، كارشناس ارشد جمعيت شناسى نيز گفت: اگر جمعيت 
فعال وجود داشته باشد ولى زمينه ها و زيرساخت ها مناسب 
نباشد نه تنها جمعيت عامل پيشرفت نيست بلكه مانعى بر 
سر راه پيشرفت است. وى اظهار كرد: در حال حاضر ايران 
از نظر جمعيتى هفدهمين كشور در دنيا و دومين كشور در 
خاورميانه است. وى با بيان اينكه در حال حاضر روند ازدواج 
در كشور روند نزولى است، گفت: اين موضوع بايد ريشه يابى 

شود و فرهنگ سازى صورت گيرد. 

در شهرستان  امسال  پايان  تا  دارويى  گياهان  پارك  نخستين  فرد-   كاظمى 
بيرجند افتتاح مى شود. 

شهردار بيرجند در ديدار با سفير آفريقاى جنوبى با بيان اينكه شهر بيرجند هم 
به لحاظ تاريخى و هم فرهنگى بالغ بر 4 هزار سال قدمت دارد، افزود: اين 
شهر در طول 2 هزار سال قبل مركز مبادالت تجارى بوده است. مديح افزود: 
شهر بيرجند به لحاظ داشتن آثار تاريخى و باستانى متعدد اهميت به سزايى در 
شرق و جنوب شرق كشور دارد و در طول 100 سال گذشته دومين فرودگاه 
بعد از تهران در بيرجند افتتاح و به لحاظ بهداشتى نخستين شهرى است كه 
لوله كشى آب بهداشتى داشته است. وى گفت: شهر بيرجند از نظر نخبگان 
علمى زيستگاه سه پدر علم جغرافيا، علم ارتباطات و علم سم شناسى است 
و جمعيت شهر بيرجند بالغ بر 220 هزار نفر است كه اميد است با توسعه راه 
تغييرات و پيشرفت هاى  استان دچار  اين شهر و  نيز  اقتصادى  آهن در حوزه 

بيشترى در اين زمينه شود.
شهردار بيرجند  در ادامه گفت: آمادگى اين را داريم كه در زمينه هاى اقتصادى 

و فرهنگى به شهرهاى آفريقاى جنوبى ورود پيدا كرده و بحث خواهر خواندگى 
بيرجند با يكى از شهرهاى اقتصادى و فرهنگى آفريقا را داشته باشيم.

به گفته شهردار  در سال گذشته نيز در طرح سرمايه گذارى دفتر سرمايه گذارى 
و مشاركت هاى مردمى در بيرجند تأسيس شده كه آمادگى داريم در اين حوزه 

با كشور آفريقاى جنوبى سرمايه گذارى هايى در شهر براى شهربازى، مراكز 
داشته  استان مشاركت  در  آبگرم  بحث  و  مركز خريد  و خدماتى،  گردشگرى 
باشيم. وى عنوان كرد: در زمينه فضاى سبز و آبيارى فضاى سبز و تفكيك 
آب شرب از فضاى سبز نيز فعاليت هاى زيادى انجام گرفته كه در اين زمينه 
كارهاى خوبى در آفريقاى جنوبى انجام شده كه خوشحال مى شويم در اين 

حوزه از تجربه آفريقاى جنوبى استفاده كنيم.

آماده سرمايه گذارى در معادن استان هستيم

سفير كشور آفريقاى جنوبى نيز در اين ديدار  گفت: سرمايه گذارى بايد بر روى 
منابعى باشد كه هميشه در دسترس باشند و نمى توان تنها روى معادن سرمايه 
در دسترس  است كه هميشه  منابعى  از جمله  دارويى  گياهان  و  گذارى كرد 
است. ويليام وايتهد با اشاره پرورش گياهان دارويى و استقبال مردم آفريقا از 
اين گياهان دارويى گفت: شهر شما مى تواند يك فرصت اقتصادى خوب در 

زمينه توليد پنير بز و گياهان دارويى باشد.

افتتاح نخستين پارك گياهان دارويى در بيرجند

مديركل بنياد شهيد خراسان جنوبى خبر داد:

بهره بردارى عملياتى از مجتمع ايثار خراسان جنوبى در مرداد ماه
افتتاح  عليرغم  اينكه  بابيان  استان  شهيد  بنياد  مديركل 
 مجتمع ايثار جامعه هدف از خدمات آن بهره مند نبوده اند،
فت: مرداد ماه امسال فاز اول اين مجتمع به طور عملياتى 
حجت  مهر،  گزارش  به  گيرد.  مى  قرار  استفاده  مورد 
شهرستان  جانبازان  گردهمايى  در  معصومى  االسالم 
فرهنگى  اخيرمجتمع  سال  يك  در  كرد:  اظهار  بيرجند 
ايثار پيشرفت 78 درصدى داشت كه فاز يك اين مجتمع 
افتتاح شد. وى در ادامه افزود: به دليل عمليات اجرايى در 
ساير فازها هنوز به طور عملى اين مجتمع مورد استفاده 
قرار نگرفته است كه اميد است در مردادماه جامعه هدف 
بتوانند از خدمات اين مجتمع بهره مند شوند. به گفته وى 
زيربناى  با  جنوبى  خراسان  ايثار  مجتمع  اجرايى  عمليات 

12 هزار و 650 مترمربع از سال 87 در استان آغاز شده 
با اشاره به ساماندهى گلزارهاى شهدا، اظهار  است. وى 
كرد: تاكنون 14 گلزار شهدا ساماندهى شده و 27 گلزار 
جارى  سال  پايان  تا  اميدواريم  كه  است  اقدام  دست  در 
 620 سركشى  از  وى  شوند.  ساماندهى  گلزارها  تمامى 
جانباز استان خبر داد و تصريح كرد: با توجه به سفارشات 
مقام معظم رهبرى تاكنون از 94 درصد جانبازان استان 

ديدار و سركشى به عمل آمده است.

جانبازان، ياران مخلص شهدا هستند

كرد:  عنوان  گردهمايى  اين  در  نيز  بيرجند  جمعه  امام 
هستند.  شهدا  مخلص  ياران  و  انسانيت  مظهر  جانبازان 

از  بايد  جامعه  اينكه  بيان  با  رضايى  االسالم  حجت 
امام  پيرو  ما  الگو بگيرد، تصريح كرد:  تجربيات جانبازان 
زمان(عج) هستيم و بايد براى دفاع از واليت نيروسازى 
كنيم. وى در ادامه افزود: مردم و جامعه نياز به ظهور امام 
زمينه  آوردن  فراهم  در  نيز  جانبازان  و  دارند  زمان(عج) 

ظهور نقش بسزايى را ايفا مى كنند. 

ايثارگرى در عرصه فرهنگ، نياز جامعه امروز

عرصه  در  ايثارگرى  گفت:  هم  عبادى  حجت االسالم 
فرهنگ نياز جامعه امروز است چرا كه هجمه دشمن امروز 
در موضوعات فرهنگى است. وى افزود: جانبازان در عرصه 
نبرد نظامى سنگ تمام گذاشتند و حماسه ها آفريدند. اما نبايد 

كار مقابله با دشمن را تمام شده بدانيم چرا كه دشمن در 
عرصه هاى ديگرى چون فرهنگ فعاليت مى كنند و از اين 
رو ما نياز به ايثارگرى، جانبازى و فداكارى در عرصه فرهنگ 
داريم. نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف اظهار كرد: 
دشمن در عرصه تهاجم فرهنگى بسيار ظريف عمل مى كند 
و به عنوان مثال اول خود تعريفى از حقوق بشر ارائه مى  دهد 
و شاخصه هاى آن را مشخص مى كند و سپس هر جامعه اى 
كه اين شاخصه ها را قبول نداشته باشد ضد حقوق بشر معرفى 
مى كند. وى ادامه داد: در زمينه شادى نيز همين گونه است و 
استكبار در وهله اول خود تعريفى از شادى را مطرح مى كند 
و بعد هر جامعه اى كه اين مؤلفه ها در آن نباشد را جامعه اى 

افسرده مطرح مى كند در حالى كه حقيقت اين نيست.

دعوت نامه (آگهى) تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم»
شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند

تاريخ انتشار: 94/3/12
جلسه مجمع عمومى عادى «نوبت دوم» شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند سه شنبه 94/3/26 ساعت 18:30 (6:30 بعدازظهر) 
در محل سالن شهيد بهشتى دانشكده علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه (داخل شهر) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ 
 تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا در مجمع حضور يابد، 
مى تواند همزمان به همراه نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت واقع در مجموعه پرديس دانشگاه بيرجند (شوكت آباد- سازمان 
مركزى دانشگاه) مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر 
فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسى موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى 

يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس در خصوص فعاليت شركت در سال مالى 93
طرح و تصويب صورت حساب هاى مالى سال 93  - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال مالى 94

پيش بينى مبلغى بابت استرداد سهام اعضاى مستعفى شركت -  طرح و تصويب افزايش حق عضويت ماهانه اعضا و افزايش مبلغ و ام هاى عادى 
و اضطرارى به اعضا  - انتخاب اعضاى هيئت مديره اصلى و على البدل براى مدت سه سال مالى

انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى
ضمنا اعضايى كه كانديداى عضويت در هيئت مديره و بازرسى اين شركت تعاونى مى باشند ، براى تكميل فرم مربوطه و ارائه مدارك الزم تا تاريخ 

94/3/20 (يك هفته پس از انتشار آگهى) به دفتر اين شركت واقع در سازمان مركزى دانشگاه مستقر در پرديس شوكت آباد مراجعه فرمايند.
هيئت مديره شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند

دعوت نامه (آگهى) تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت سوم»
شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند

تاريخ انتشار: 94/3/12

 جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت سوم» شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند سه شنبه 94/3/26 ساعت 17 (5 بعدازظهر) 
در محل سالن شهيد بهشتى دانشكده علوم تربيتى و روانشناسى دانشگاه (داخل شهر) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ 
تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا در مجمع حضور يابد، مى 
تواند همزمان به همراه نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت واقع در مجموعه پرديس دانشگاه بيرجند (شوكت آباد- سازمان مركزى 
دانشگاه) مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير 

عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه: طرح، تطبيق و تصويب اساسنامه جديد شركت وفق مقررات و اصالحات  بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران

هيئت مديره شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند

دعوت نامه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
 شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع)     تاريخ انتشار: 94/3/12

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع) به شماره ثبت 697 و شناسه ملى 10360023590 يكشنبه 94/4/7 ساعت 17 در 
محل دفتر شركت واقع در خيابان پاسداران ، پاسداران 12، پالك 17 برگزار مى شود. از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در 
اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه 
و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان 
عضويت بازرسى موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به دفتر شركت مراجعه و نسبت به تكميل فرم 
ثبت نام و تحويل مدارك مربوطه اقدام نمايند.  دستور جلسه:  استماع گزارش هيئت مديره و بازرسين - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 - طرح و تصويب 
بودجه پيشنهادى سال 94 -  انتخاب بازرسين اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى - تعيين مبلغ بابت بازپرداخت اعضاى مستعفى - اتخاذ تصميم در مورد سود 

و زيان شركت در سال 93 - تعيين خط مشى آتى شركت     
هيئت مديره شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع) 
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پيامبر اكرم (ص) : كسى كه مزد كارگرى را كم دهد، خداوند عملش را باطل 
گرداند و بوى بهشت را كه از مسافت پانصد ساله به مشام مى رسد، 

بر وى حرام كند. (من ال يحضره الفقيه،  ج 4، ص 12)

12 : 32
19 : 59
23 : 42
3 : 46
5 : 26

آخرين نماز امام (ره) عكس روز 

واليتى : به مردم اطالعات بيشترى بدهيد

مشاور رهبرى گفت : اگر درباره مذاكرات هسته اى به 
 مردم بيشتر اطالعات داده شود به نفع مذاكره كنندگان، 
 : افزود  واليتى  است.  ملى  منافع  جهت  در  و  ملت 
اينكه جزئيات مذاكرات لحظه به لحظه منتشر شود 
زياد مطلوب نيست و بايد به آن حدى كه به اطالع 
مسئوالن  ميان  روابط  و  پرداخته  بيشتر  برسد  مردم 

مذاكره كننده و مردم بازتر از اين شود.

 اصولگران راحت تر به وحدت مى رسند

  قائم مقام حزب موتلفه با تاكيد بر اينكه همه جريان ها 
از  اين  كرد:  بيان  دارند،  را  انتخابات  در  حضور  حق 
جهتى مثبت است چراكه باعث پرشور شدن انتخابات 
مى شود اما اگر  تنازعى و تخريب در بين باشد، اصال 
خوب نيست. وى اضافه كرد: بعيد است  اصالح طلبان 
در اين انتخابات به وحدت برسند اما احتمال دارد كه 
طرفشان  كه  دارد  بستگى  اين  و  برسند  سازش  به 
كرد:  تصريح  دارد. وى  اصولگرايان چه شرايطى  در 

عموما اصولگران راحت تر به وحدت مى رسند.

اگر آقاى هاشمى بخواهد روى كار بيايد 
 من بميرم و زمان ايشان را نبينم

عضو مجلس خبرگان گفت: اگر آقاى هاشمى بخواهد 
 روى كار بيايد من بميرم و زمان ايشان را نبينم. آيت ا... 
مجلس  فعلى  اوضاع  از  رضايت  ابراز  ضمن  خزعلى 
 خبرگان، به انتخابات اخير اشاره كرد و گفت: آيت ا... 
و  ايستاد  آخر  تا  و  است  حوزه  بزرگان  عنايت  مورد 
ايشان انتخاب شد،  اصال وضع جور ديگرى شد و به دو 

مرحله اى رسيد و الحمدا... نتيجه خيلى خوب شد.

سايت اصولگرا : قطعًا جنگ خواهد شد 

جريان  به  وابسته  پرس  آرمان  خبرى  سايت 
اعتقادى  ظاهرا  دولت  اگرچه   : نوشت  اصولگرايى 
اما  ندارد  جهاد  و  جنگ  براى  ملت  كردن  مهيا  به 
نيروهاى اصولگرا را چه شده است كه تالشى براى 
تزريق انگيزه جنگ و جهاد در مويرگ هاى جامعه 
دهند  فرمان جهاد  امت  امام  روزى  اگر  كنند؟  نمى 
آيا ملتى كه غرق در داستان توافق با دشمن است 
به ميدان نبرد مى آيد؟ تا به كى فرياد توافق و فرار 
از جنگ؟ بحث مذاكره و تورم تا به كجا؟ چرا كسى 

خبرى از جنگ قطعى پيش رو نمى دهد؟.

 منافع گروهى، در وجود مشكالت است
به مسايل  اشاره  با  رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
هسته اى گفت: مى بينيد در شرايطى كه به قول رئيس 
جمهور، سرداران ميدان ديپلماسى دولت اعتدال، مشغول 
تالش و نبرد در عرصه حل مسايل و جلوگيرى از بهانه 
گيرى هاى خارجى هستند، گروهى كه منافع سياسى 
 آنها در وجود مشكالت است، چگونه با تندروى ها و 

كارشكنى ها به ديگران توهين مى كنند. 

جهانيان در سوريه شگفت زده خواهند شد
 

خبرى  پايگاه   : داد  گزارش  سيما  و  صدا  خبرگزارى 
«پانوراما الشرق االوسط» اعالم كرد: قاسم سليمانى 
گفت: در چند روز آينده جهانيان از آنچه ما با همكارى 
فرماندهان نظامى سوريه در حال آماده كردن مقدمات 

آن هستيم غافلگير خواهد شد.

 پيام تل آويو به تهران و حزب ا... از ترس
و  ايران  احتمالى  واكنش   بيم  از  رژيم صهيونيستى 
حزب ا... لبنان به رزمايشى كه از روز دوشنبه آغاز شد ، 
به طور غيرمستقيم اعالم كرده است كه اين رزمايش 
دفاعى و بر اساس برنامه هاى ساالنه است و اسرائيل به 
دنبال حمله به لبنان نيست. « اسرائيل پيام هاى علنى 
و ديپلماتيكى را به لبنان و پيام هاى غيرمستقيمى را به 
ايران فرستاده مبنى بر اينكه رزمايش اين هفته، اهداف 
كردن  مخفى  براى  پوششى  و  دارد  صلح آميز  صرفا 

هدف اسرائيل براى حمله، نيست.»

 زلزال يمن، لرزه به تن سعودى ها انداخت 
پادگان نظامى «عين الحاره» در عربستان با تجهيزات 
مدرن به دست ارتش يمن افتاد .در اين پادگان مقادير 
زيادى تانك ، تجهيزات نظامى و موشك وجود داشته 
است. همچنين ارتش و كميته هاى انقالبى يمن در 
پاسخ به تجاوزات مستمر سعودى ها عليه ملت يمن، 
با  نجران  در  را  ها  مرزى سعودى  مواضع  از  تعدادى 

موشك هاى زلزال ساخت خود هدف قرار دادند.

پيشرفت اساسى در مذاكرات هسته اى
 

يك مقام ارشد وزارت خارجه آمريكا گفت: در مذاكرات 
هسته اى ايران و 1+5 طى هفته هاى اخير در وين 
براى تدوين پيش نويس توافق سياسى همچنين سه 
است.  آمده  دست  به  اساسى  پيشرفت  فنى،  ضميمه 
جمع  در  آمريكايى  ديپلمات  اين  از  نقل  به  رويترز 
خبرنگاران افزود: آمريكا گفته است كه مذاكرات را بعد 
از 30 ژوئن (9 تير) تمديد نخواهد كرد، ما يقينا باور 

داريم امكان رسيدن به توافق تا 30 ژوئن هست.

اوباما نتوانسته مانع پيشروى داعش شود
 

 بوش ، كانديداى احتمالى انتخابات رياست جمهورى 
انتقاد  داعش  قبال  در  اوباما  هاى  سياست  از  آمريكا 
كرد و گفت: اوباما بيش از حد به حمالت هوايى ضد 
داعشى ائتالف اكتفا كرده كه موفقيتى به دنبال نداشته 

و نتوانسته مانع پيشروى هاى داعش شود.

در درگيرى ايران و عربستان، بى طرفيم
 

با اعالم بى طرفى  العبادى نخست وزير عراق  حيدر 
سعودى  عربستان  و  ايران  رويارويى  در  كشورش 
 گفت: عراق دروازه ايران نيست و ما خواهان ورود به 
 درگيرى هاى منطقه اى ميان ايران و عربستان نيستيم .
حيدر العبادى افزود: ما چيزى عليه عربستان سعودى 
نداريم و دشمنى با اين كشور نداريم. به  هيچ كسى 
اجازه نمى دهيم از خاك عراق به سعودى ها توهين 

كند يا اقدامى عليه آنها انجام دهد.

 قائم مقام شوراى مركزى حزب موتلفه 
كمر  استكبار  اينكه  به  اشاره  با  اسالمى 
وارد  نفوذى  خبرگان  انتخابات  در  بسته 
كند، گفت: نقش بسيار مهم اصل واليت 
فقيه در بيدارى اسالمى و در دنيا عامل 
اسدا...  مهر،  گزارش  به  است.  نقشه  اين 
اصحاب  با  خبرى  نشست  در  بادامچيان 
رسانه خراسان جنوبى با اشاره به در پيش 
بودن انتخابات مجلس خبرگان و مجلس 
سال  امسال  گفت:  اسالمى،  شوراى 
مهمى براى كشور است چرا كه انتخابات 
و مسائل منطقه، مذاكرات و شرايط پس 

از مذاكرات را پيش رو داريم.

امروز دنيا در پيچ تاريخى 
مهمى است

دنيا  امروز  اينكه  بر  تاكيد  با  بادامچيان 
در  بايد  و  است  مهمى  تاريخى  پيچ  در 
عنوان  كنيم،  كار  هم  با  همه  مشتركات 
امسال  مهم  اتفاقات  از  يكى  كرد: 
بوده  رهبرى  خبرگان  مجلس  انتخابات 
نفوذى  آن  در  بسته  كمر  استكبار  كه 
وارد كند چرا كه معتقد است اين دور از 
مجلس خبرگان تاثير به سزايى در مسائل 
همچنين  بادامچيان  داشت.  خواهد  روز 
دهم  مجلس  انتخابات  بودن  حساس  بر 

در  دهم  مجلس  افزود:  و  كرد  تاكيد  نيز 
در  دنيا  كه  است  تشكيل  حال  در  حالى 
يك بحران قرار دارد و نظام به مرز چهل 

سالگى نزديك مى شود. 

استكبار جهانى مى داند كه 
نمى تواند به ما حمله كند

براى  روزى  كه  كشورى  كرد:  بيان  وى 
توانست  نمى  خود  مسائل   كوچكترين 
تصميم گيرى كند امروز بعد از سى و چند 
در  كه  رسيده  عظمتى  و  اقتدار  به  سال 
استقالل آن كسى شك ندارد و گروه 5+1 

در دنياى قدرت با ما مذاكره مى كنند. 
 بادامچيان  با بيان اينكه استكبار جهانى مى داند 
كه نمى تواند به ما حمله كند و مى داند 

تحريم ها فايده اى ندارد، بيان كرد: دشمن 
افراد  به  انتخابات  جريان  در  كوشد  مى 
ليبرال كه پايبندى زيادى به نظام ندارند، 

كمك كند كه بايد بسيار هوشيار باشيم.

مجلس دهم مجلسى براى حل 
مسائل جارى كشور باشد

ما  اينكه مجلس دهم  بيان  با  بادامچيان 
جارى  مسائل  حل  براى  مجلسى  بايد 
كرد:  تاكيد  باشد،  دولت  كمك  و  كشور 
را  واليت  خط  بتواند  بايد  مجلس  اين 
و  واليت  خط  بين  هماهنگى  و  بشناسد 
ارزش هاى اسالمى داشته باشد و تكامل 
آزادى و استقالل و جمهورى اسالمى را 

فراهم كند.

اى،  هسته  مذاكرات  به  اشاره  با  وى   
اما  بوده  عادى   امر  يك  مذاكره  گفت: 
مقام  قائم  است.  مهم  مذاكره  محتواى 
اسالمى  موتلفه  حزب  مركزى  شوراى 
را  ايران  اقتدار  مذاكرات  نتايج  داد:  ادامه 
اين  مى رساند و بعضى ها نمى خواهند 

مسائل را به مردم بازگو كنيم.

كار آمريكايى هاى بعد از لوزان 
ناشيانه ترين عمل سياسى بود

بادامچيان با اشاره به اينكه  بعد از لوزان 
آمريكا به اين نتيجه رسيد كه ايران برنده 
در  كرد:  عنوان  است،  بوده  ماجرا  اصلى 
اين راستا اكنون بازى نمايشى را  شروع 
كرده اند كه كنگره و سناى آمريكا تاييد 

كننده در مذاكرات باشند. 
ها  آمريكايى  عمل  اين  كرد:  بيان  وى 
چراكه  است  سياسى  كار  ترين  ناشيانه 
كردند.  حيثت  بى  را  خود  جمهور  رئيس 
با  توافق  اينكه  بر  تاكيد  با  بادامچيان 
باشد كه  اين  به شرط  بايد  آمريكايى ها 
ما هيچ نقطه ضعفى مثل پروتكل الحاقى 
پروتكل  پذيرفتن  گفت:  باشيم،  نداشته 
وقتى  و  است  مجلس  خالف  الحاقى 
يك پروتكلى در مجلس رد شده پذيرش 

داوطلبانه غلط است. 

بادامچيان : آمريكا ناشيانه عمل كرد

 دشمن دنبال ورود نفوذى به انتخابات خبرگان

 به جاى اينكه پاسخگو باشند طلبكارانه صحبت مى كنند

از مسئولين هنگامى  اظهار كرد: بعضى  قاليباف   محمدباقر 
كه پشت تريبون قرار مى گيرند مثل بنده ژست اپوزوسيون 
مى گيرند و باز هم مثل بنده طلبكارانه صحبت مى كنند در 
نباشند.  انتقادكننده  تنها  و  باشند  پاسخگو  بايد  كه  صورتى 
كشور،  چالش  نخستين  اينكه  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
مديريتى است، گفت: افرادى در دهه 70 كه مسئوليت نيز داشتند همه جا را به 

تخريب كشاندند و امروز مطالبه گر همان موضوعات شده اند.

تجمعات در اعتراض به مذاكرات هسته اى غيرقانونى است  

سخنگوى دولت گفت: نمايندگان ما در اين مذاكره و مردان 
ديپلماسى ما با همه توان در تالشند و همه مساعى خود را 
براى شكستن حلقه تنگ تحريم به كار گرفته اند. نوبخت در 
پاسخ به سوالى به تجمعات غيرقانونى اخير در اعتراض به روند 
مذاكرات هسته اى افزود: انتظار مى رفت كسانى كه دغدغه 
دارند يا اصطالحا دلواپسند، دغدغه هاى خود را كه براى دولت محترم و شنيدن آن 

الزم است، منعكس كنند. وى ادامه داد: اما اين تجمع ها غيرقانونى بود.

تقارن عيد فرخنده نيمه شعبان و چهلمين سالگرد تاسيس دانشگاه بيرجند
 بر مردم شريف ، واليتمدار و خردورز خراسان جنوبى مبارك و خجسته باد

روابط عمومى دانشگاه بيرجند

شركت توسعه اموال سينا به نمايندگى از سازمان اموال و امالك 
بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 

در نظر دارد:  تعدادي از امالك مشروحه ذيل را  از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد. متقاضيان محترم مي توانند از
 تاريخ 94/03/10 الي 03/25/ 94 همه روزه  از ساعت 8/30  صبح لغايت 18/30 به استثناى ايام تعطيل براى اخذ

 اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت در مزايده و ارائه پيشنهادات خود به شركت توسعه اموال سينا شعبه 
خراسان جنوبي واقع در  بيرجند – خيابان مدرس – خيابان امام موسي صدر شرقي مراجعه فرمايند.  تلفن تماس : 32437474 – 32441114 – 056

1. اخذ پاكت هاى پيشنهادى به همراه اصل چك بانكى به ميزان 5 درصد قيمت پايه ملك مورد نظر طبق فرم شرايط شركت در مزايده همه روزه  در ساعات تعيين 
شده قابل انجام است.

2. بازگشايى پاكت هاى پيشنهادى در محل شركت توسعه اموال سينا شعبه خراسان جنوبي سه شنبه مورخ 94/03/26 ساعت 30 : 9 صبح طبق برنامه زمان بندى 
شده انجام خواهد شد .

3. پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعايت مفاد فرم شرايط شركت در مزايده كه از طريق دفتر فروش ارائه  مى شود، 
الزامى مى باشد. امضاى پشت و روى فرم تقاضا ضرورى است.

 4. هزينه محضر (حق الثبت و حق التحرير) بالمناصفه به عهده طرفين مى باشد.
 5. اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و بازديد از امالك الزم و ضرورى مى باشد. بديهى است در صورت عدم بازديد و اخذ اطالعات الزم مسئوليتى متوجه اين شركت نخواهد بود .

6. يك درصد (1 درصد) رقم پيشنهادى به عنوان هزينه مزايده ، نقداً دريافت مى شود.
7 . شرايط فروش كليه امالك مندرج در ليست مزايده به صورت ذيل خواهد بود .

آدرس ملكرديف
پالك ثبتى

  عرصه
(متر مربع)

 اعيان
(متر مربع)

نوع ملك
كاربرى

ميزان مالكيت
توضيحات

 قيمت پايه
( ريال)

1
 بيرجند، بلوارغفارى، خيابان جرجانى

 250/2048/2989/6163- اصلى بخش 2
بيرجند

زمين  - تجارىندارد58
 ششدانگ - كاربرى ملك تجارى مى باشد وليكن

 عوارض ارزش افزوده تجارى و هزينه آماده سازى
   به عهده خريدار مى باشد

957¸000¸000

2
 بيرجند، بلوارغفارى، خيابان جرجانى

 250/2048/2989/6164- اصلى بخش 2
بيرجند

زمين  - تجارىندارد60
 ششدانگ - كاربرى ملك تجارى مى باشد وليكن

 عوارض ارزش افزوده تجارى و هزينه آماده سازى
   به عهده خريدار مى باشد

870¸000¸000

3
 بيرجند، بلوارغفارى، خيابان جرجانى

 250/2048/2989/6165- اصلى بخش 2
بيرجند

زمين  - تجارىندارد60
 ششدانگ - كاربرى ملك تجارى مى باشد وليكن

 عوارض ارزش افزوده تجارى و هزينه آماده سازى
   به عهده خريدار مى باشد

870¸000¸000

4
 بيرجند، بلوارغفارى، خيابان جرجانى

 250/2048/2989/6166- اصلى بخش 2
بيرجند

زمين  - تجارىندارد60
 ششدانگ- كاربرى ملك تجارى مى باشد وليكن

 عوارض ارزش افزوده تجارى و هزينه آماده سازى
   بعهده خريدار مى باشد

1¸020¸000¸000

5
 بيرجند، بلوارغفارى، خيابان جرجانى

 باقيمانده250/2048/2989- اصلى بخش 2
بيرجند

زمين  - تجارىندارد56/40
 ششدانگ - كاربرى ملك تجارى مى باشد وليكن

 عوارض ارزش افزوده تجارى و هزينه آماده سازى
   به عهده خريدار مى باشد

1¸043¸400¸000

 بيرجند، خيابان 15 خرداد ، حد فاصل معلم و غفارى6
زمين  - تجارىندارد250/2048/3937/616747/20- اصلى بخش 2 بيرجند

 ششدانگ - كاربرى ملك تجارى مى باشد وليكن
 عوارض ارزش افزوده تجارى و هزينه آماده سازى

   به عهده خريدار مى باشد
1¸286¸500¸000

 بيرجند، خيابان 15 خرداد ، حد فاصل معلم و غفارى7
زمين  - تجارىندارد250/2048/3937/616840- اصلى بخش 2 بيرجند

 ششدانگ - كاربرى ملك تجارى مى باشد وليكن
 عوارض ارزش افزوده تجارى و هزينه آماده سازى

   به عهده خريدار مى باشد
995¸000¸000

 بيرجند، خيابان 15 خرداد ، حد فاصل معلم و غفارى8
زمين  - تجارىندارد250/2048/3937/616940- اصلى بخش 2 بيرجند

 ششدانگ - كاربرى ملك تجارى مى باشد وليكن
 عوارض ارزش افزوده تجارى و هزينه آماده سازى

   به عهده خريدار مى باشد
976¸000¸000

 بيرجند، خيابان 15 خرداد ، حد فاصل معلم و غفارى9
زمين  - تجارىندارد250/2048/3937/617040- اصلى بخش 2 بيرجند

 ششدانگ - كاربرى ملك تجارى مى باشد وليكن
 عوارض ارزش افزوده تجارى و هزينه آماده سازى

   به عهده خريدار مى باشد
1¸090¸000¸000

 بيرجند، خيابان 15 خرداد ، حد فاصل معلم و غفارى10
زمين  - تجارىندارد250/2048/3937/617140- اصلى بخش 2 بيرجند

 ششدانگ- كاربرى ملك تجارى مى باشد وليكن
 عوارض ارزش افزوده تجارى و هزينه آماده سازى

   به عهده خريدار مى باشد
1¸090¸000¸000

 بيرجند، خيابان 15 خرداد ، حد فاصل معلم و غفارى11
زمين  - تجارىندارد250/2048/3937/617240- اصلى بخش 2 بيرجند

 ششدانگ - كاربرى ملك تجارى مى باشد وليكن
 عوارض ارزش افزوده تجارى و هزينه آماده سازى

   بعهده خريدار مى باشد
1¸230¸000¸000

12
2/6/727 و 272/3 – اصلى بخش 2 بيرجند

000¸000¸950¸2ششدانگزمين  - مسكونىندارد200بيرجند، بلوار آوينى، خيابان پونه ، پونه 11

2/6/728 و 272/3 – اصلى بخش 2 بيرجند13
000¸000¸950¸2ششدانگزمين  - مسكونىندارد200بيرجند، بلوار آوينى، خيابان پونه ، پونه 11

                                               بيرجند –خيابان شهيد بهشتى 1421
245/32 - اصلى بخش 2 بيرجند

 360 -مساحت
148/25 

 مترمربع در
 مسير تعريض

 معبر قرار گرفته
است

زمين - مسكونىندارد

يك دانگ و ده پنجاه و ششم دانگ از ششدانگ -
  مورد معامله مساحت 70/71 متر مربع از كل

 360 متر مربع ملك مى باشد و ميزان 148/25
 متر مربع از كل مساحت در طرح تعريض معبر قرار

 گرفته است

485¸000¸000

                                                 بيرجند –خيابان شهيد بهشتى 1521
245/44 -اصلى بخش 2 بيرجند

 360 - مساحت
 87/66 مترمربع
 در مسير تعريض
 معبر قرار گرفته

است

 زمين - آموزشىندارد

يك دانگ و ده پنجاه و ششم دانگ از ششدانگ -
 مورد معامله مساحت 70/71 متر مربع از كل
  360 متر مربع ملك مى باشد و ميزان 87/66

 متر مربع از كل مساحت در طرح تعريض معبر قرار
 گرفته است

240¸705¸000

                      بيرجند –خيابان پاسداران – ضلع شرقى ميدان قدس16
ندارد249/17/6457148/12 -اصلى بخش 2 بيرجند

  زمين – مسكونى
  ( استفاده تجارى

دائم)

 ششدانگ - كاربرى ملك برابر طرح تفصيلى
 مسكونى و ليكن با توجه به پرداخت هزينه تجارى

 به شهردارى نوع استفاده از ملك تجارى دائم
خواهد بود

8¸332¸000¸000

17
بيرجند، خيابان توحيد، توحيد4

000¸000¸510¸2ششدانگزمين  - مسكونىندارد249/17/8385293/3 – اصلى بخش 2 بيرجند

18

فردوس،خيابان وحدت،وحدت 1
 قسمتى از 14010 از باقيمانده1/4500 – اصلى

زمين  - مسكونىندارد53بخش 1 فردوس
 ششدانگ- ملك متصرف دارد ، اولويت خريد با

53،000،000متصرف مى باشد

 درصد پرداختى زماندرصد پرداخت نقدىقيمت پايه مزايدهرديف
تحويل ملك

 درصد پرداختى قسطى
دوره اقساط( باقيمانده )

 درصد تخفيف نسبت به 60 درصد
باقيمانده

15 درصد24 ماهه60 درصد10 درصد30 درصدتا سقف 100 ميليارد ريال1

18 درصد30 ماهه60 درصد10 درصد30 درصدباالتر از 100 ميليارد ريال2

وابسته به بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 
مديريت شعبه استان خراسان جنوبى 
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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 آپارتمان 77مترى فول 
   امكانات 58م.بلوار مجيديه الهيه7. 

 09155034684
فروش يك قطعه زمين 6 هزارمتر   
سند تك برگ ششدانگ،حاشيه جاده 
خاكى دهنه كر  09151632566 

فروش فورى يك واحد آپارتمان از 
مجموع سه طبقه.طبقه دوم.

معصوميه پايين.  09155624526 

فروش واحد 75 مترى سايت 
ادارى با امكانات كامل فى 80م 

 09155617096

معاوضه زمين در حاجى آباد
 با 206sd و پژو پارس مدل باال 

 09307252100

فروش باغ چاه زينى (حسن پور)
600متر 40متر مسكونى 35 

     درخت ميوه  09105451251 

 فروش آپارتمان خيابان نارنج 
97مترى فول امكانات مجتمع اركيده 

فى140م   09153617584 

فروش زمين مزروعى 
حاجى آباد فى4م

 09155619794

فروش آپارتمان از مجموعه بنياد 
مسكن شوكت آباد.طبقه مثبت يك  

09019201887.
فروش منزل وياليى 262مترزمين   

مدرس 40  شمالى جنوبى 
   فى 650 م  09159611753 

فروش يا معاوضه منزل وياليى 
درحسين آبادسادات باواحدآپارتمان 
درشهريازمين  09158650989 

فروش منزل وياليى معلم 2 داخل 
كوچه بن بست بازسازى شده  

 09155615091
فروش امتياز تجارى فوق العاده
 استثنايى اول غفارى 22م-

تماس از 18الى 23 09157412611 
فروش آپارتمان مهرشهر

شركت جهان سازان
طبقه دوم وسوم 09155618396 

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

فروش زمين كشاورى 
تقاب لب جاده به متراژ 1000متر 
ونيم ساعت آب  09159616274 

فروش زمين 255متر20 مترى نصر 
خيابان بهمن. يا معاوضه با خودرو 

09155614760
فروش آپارتمان حدود 110متر 

زير بنا واقع در دولت 31فى:135م 
 09157566606

فروش منزل وياليى شوكت آباد 
175 متر امكانات كامل

 09151607030

امتياز آپارتمان فا ز2 ارتش 
واقع در خيابان شهيد ناصرى

 فى توافقى  09353242617 

فروش190مترزمين2نبش واگذارى 
بنيادمسكن.حصارشده.امتياز
آب،برق 09159633172 

فروش زمين منتظرى 17 
متراژ 140متر

09153625171 

فروش باغ،2750 متر يك ساعت آب  
ديوار بلوك،واستخر 75000 ليتر 

 09151604808

خريدارزمين مهرشهر
كالنشهرهاتا35 ميليون 

 09155618396

خريدارامتياز408مترى ارتش
 پشت دانشگاه آزاد
 09155617282 

   فروش استثنايى و شرايطى امتياز 
زمين 302ارتش بعد از دانشگاه آزاد 

09125913645

 فروش ساختمان جديد ساز
تمام اسكلت 270مترزيربنا 

      در دوطبقه  09155617192 

نيازمند يك واحد مسكونى 
    وياليى با متراژ 150 متر مربع 

 09151537876

فروش آپارتمان 115 مترى
 واقع در خيابان الهيه مجتمع 
دادگسترى 09155611773 

فروش آپارتمان 75متر مفيد فول 
امكانات خيابان شهيد آوينى .نارون  

    .همراه با وام   09153624275 

فروش آپارتمان75 مترى
 يا معاوضه با ماشين
09158669351 

فروش واحد.مجتمع آپادانا 
نبش صدف7  بلوك 1طبقه 4

 09153612298

فروش يامعاوضه منزل وياليى
125 متر زمين در 3 طبقه 

فى كار شناسى  09303431495

فروش آپارتمان در نارنج 
فى97متر،امكانات فول 140م  

09153633422

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

 09151607030

فروش منزل وياليى
 شهرك گلريز سورگ

09156691352

فروش انواع زمين درمحل 
چاه برزگانى وروستاى مزگ 

 09388974795

فروش مسكن مهر 75,متر مفيد
آدرس مهر شهر خيابان 9دى
 جنوبى 09153633517 

فروش منزل چهكند 171متر 
76مترزيربنامرحله خاك گچ داراى 

پايانكار    09156700437 

 فروش مسكن مهر غدير2
گلبهار مشهد فى30م
 09156033400

 فروش منزل وياليى 156 مترزمين 
و 105متر زيربنا داراى تمام امتيازات 

     قابل معاوضه 09151642356 

فروش چهار واحد يكجا در خيابان 
غفارى يامعاوضه با زمين يا منزل 

كلنگى9332459291 

فروش آپارتمان 110مترى
 امكانات فول آفتابگير سپيده 

مجتمع معراج   09155610426 

فروش منزل در شكرآب خاك گچ 
200 مترزمين 120 متر بنا 

     فى توافقى   09158633502 

فروش منزل مسكونى واقع در 
اميرآباد 75متر خاك گچ

فى توافقى  09159351240 

فروش153مترزمين مسكونى 
درشهرك صنعتى

 روستاى دهنو  09158643177

فروش يك واحد آپارتمان به مساحت 
75 متردوخوابه طبقه سوم شمالى  

     فى 36م   09159658433 

فروش يامعاوضه باغ منزل وياليى  
       درمغل آباد هاونان  308متر 

 09155625297
فروش ملك تجارى كارگاهى به متراژ 
2500  متر داراى دفترچه مالكيت 
وپروانه ساختمانى  09154030029 

فروش منزل سفتكارى شده در 
شمس آباد يا معاوضه  

        با آپارتمان09360867670 

فروش واحد 85 مترى دو طبقه. در 
مهر شهرشيك زمين 160 مترى و 

دوكله 09358263650

فروش واحد 150 مترى 
مدرس

09358263650 

فروش زمين دوكله 
درچهكند 

09358263650

فروش آپارتمان 114 مترى بسيار 
شيك مدرس 68 يا معاوضه با 
خودرويا مغازه  09151611494

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى 
معصوميه پايين

09358263650 

فروش منزل وياليى
 موس بن جعفر22متراژ120متر

09155625715

فروش2قطعه زمين 120مترى 
بسيجيان دشت على آباديامعاوضه 

باماشين09159617233
فروش منزل 250 متر شمالى
 160 زيربنا اول سجاد شهر 

09305296540

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

رهن و اجاره

نيازمند اجاره ساختمان 3 الى 4 
طبقه در محدوده ابوذر به سمت 
جنوب شهر  09156642389

رهن يك مغازه و زيرزمين جمعا 
120 متر حاشيه بلوار جماران
 فى 30 م   09153623518

متقاضى اجاره گلخانه
حدفاصل مود تا چهكند بيرجند 

09210871136

متقاضى اجاره چهار ديوارى 
يا مسقف در حومه يا نزديكى 

شهر09016975611

اجاره منزل طالقانى8 متراژ
500مترجهت شركت.آموزشگاه
مهد كودك 09153612849

اجاره70مترتجارى حاشيه 
    پاسداران25 ديواروكف سراميك 

 09301600118

رهن واجاره مغازه24متر همكف 
  +زيرزمين داخل كوچه مطهرى 9 

 09155612382
اجاره يك باب زير زمين تجارى به 

مساحت 60 متر واقع در ميدان
 شهدا  09153636188 

اجاره طبقه همكف مستقل
خيابان 15.خرداد دوخواب.

 09159610192

اجاره زيرزمين بدون اتاق
  دربست ،سجادشهر،خيابان حجاب 

 09158665662
اجاره منزلى بزرگ به صورت كلى 
    ياجداگانه.بين جمهورى 26و28 

 09153624279
متقاضى رهن اجاره آپارتمان

 120 مترىمحدوده مدرس وتوحيد 
 09156700437

رهن و اجاره طبقه همكف 
حياط مستقل خيابان  غفارى 

20مترى بزرگمهر09151603286

رهن منزل دربست سه خواب
 شمالى غفارى بزرگمهر 

 09151603286
اجاره طبقه همكف

.يك خواب 2م رهن 2+250 اجاره   
 09359728422

به يك مغازه اجاره اى در مدرس
جهت پوشاك نيازمنديم 

09153614239

خودرو پرايد

فروش پرايد نوك مدادى مدل
84بيمه والستيك كامل دودرب 
رنگ فى10م  09158340025 

فروش پرايد مدل86
چهار درب رنگ10م
 09333575787

معاوضه پرايدهاچ بك
باpk مدل پايين

 09151634373

خريدار پرايد نقدى
      مدل 82 تا85 تميز و بيرنگ 

 09359057779

فروش پرايد132دوگانه كارخانه
بيمه يك سال.مدل87 

      فى توافقى 09158611701 

SEفروش پرايد131فول
مدل93سفيد 

09153054518

فروش پرايد 141مدل 84 
دور رنگ تخفيف بيمه نه سال

 فى توافقى  09157248900 

فروش پرايد مدل87  رنگ نقراى 
تمام رنگ دوگانه سوز كارخانه 
فى 9800   09159644607 

فروش هاچ پك سفيد بسيار تميز 
مدل 88 بيمه و الستيك كامل 
       فى14/5     09307252100 

فروش هاچ بك74سفيد فنى ظاهرى 
عالى14سال تخفيف پخش باند 
فى7600   09151603515 

 
فروش132SXمدل90سفيد،بدون 
رنگ بيمه تا5/94،الستيك40درصد
      فى15700م 09157202463 

فروش پرايد 84 نقره اى دوگانه 
دستى دور رنگ 8500

 09157412611

خودرو پژو

فروش پژو 206 مدل 88 تيپ 3 
نقره اى بدون رنگ.فنى بسيار عالى

فى 25 م 09375614470 

فروش 206وى 8مدل 91سفيد
 بى رنگ بيمه كامل 
 09382922654

فروش فورى آردى سفيد 
مدل 81 بيمه 11 ماه فى توافقى 

09158661624

فروش 206نقره اى 83تميز
10سال تخفيف بيمه16م

 09301884247

فروش پژو405tu5سفيد  تحويل 
تيرماه كارتكس دار فى توافقى 

09152035375

فروش پژو405بژ متاليك  دور رنگ 
مدل85فنى عالى بيمه تا آخربرج 
 10فى 14 م  09011637166

فروش پژو 206  مدل 82 نقره آبى 
   بدون رنگ بيمه تا برج 8فى 15م 

 09214991740

فروش پژو 405 نوك مدادى مدل 
92 كم كار فوق العاده تميز بيرنگ 

 09355640457

فروش پارس tu5 مدل92تميزوكم 
الستيك خارجى آينه برقى كفپوش 

 09153337328
فروش پارس خشك 94 

فى 37200   
 09153620411

فروش SLX 405 رنگ سفيد 
 مدل 91 فى توافقى 
 09151603286

فروش تاكسى پژو405دوگانه 
     كارخانه مدل90 نقدواقساط. 

 09151614906
 

خودرو متفرقه

فروش سوارى چرى
 مدل 89 نقره اى
 09159639352

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

  فى 6,500  09154957271 
فروش پى كى نقره اى مدل 84 يك 
درب ونصف گلگيررنگ بيمه 6 ماه 

     فى 6800   09331319959 
خريدار انواع موتورهاى قديمى 
      تريل و مينى سوزوكى وياماها 

 09151611612

فروش تيبا90دلفينى بسيارتميزوكم 
كار با كليه لوازم جانبى وبيمه 
فى 20م  09153337328 

خريدارسورن سفيدتميز
 مدل 91

 09355449549 

فروش پيكان وانت مدل 93 
تحويلى برج 12 
09153638062

فروش يا معاوضه كاميونت آميكو 
4,5 تن مدل87 كانكس27م 

 09155635007
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دوگانه،بسيارتميزقابل معاوضه
فى14 م   09155628381
فروش موتور هيوسانگ ريس

پالك ملى.2014
فى 16 م 09153613530

فروش ام وى ام مدل 90 چهار 
سيلندر رنگ سفيد روكش چرم 
فى 16 م  09151642553 

فروش پيكان وانت مدل 85 دوگانه 
كارخانه بدون رنگ بيمه كامل 

 09158652861

فروش پيكان مدل 80 سالم بدون 
رنگ تخيف بيمه 13سال

 فى 5 م   09159634478 

فروش موتورسيكلت 
آريانامدل87بابيمه والستيك نو

فى1م  09399275131

فروش موتور آپاچى تميز 
مدل 90  فى 4م
09383625986 

فروش موتور شباب 150طرح  
پالس رنگ آبى متاليك مدل89 
تميزفى1300  09196062070 

فروش ايفا كمپرسى  فنى شاسى 
سالم الستيك جلو 90 درصد 

فى22م  9151632566

خريدار سمند سفيد دوگانه ال 
ايكس فنى سالم داراى تخفيف بيمه  

 09151632566

فروش پى كى 85اتاق جديد.
   نقره اى.فى7500.مقدارى رنگ. 

 09155619794

متفرقه 

خريدار 
جوجه شتر مرغ
09016975611

فروش سوپر ماركت با موقعيت عالى 
واقع در خيابان طالقانى 

09155615664

فروش سوپر ماركت روبروبيمارستان 
وليعصربا ده سال سابقه 

بادرآمد 700   09373591368 

فروش يك عدددوچرخه20
وماشين شارژى ودوچرخه دونفره 

دماوند  09158610137 

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى 
يامعاوضه باخودرو

 09382508978

فروش كارواش خيابان امامت 
با8سال سابقه كار
 09383625986

فروش اتاق 
كمپرس 5تنى

 09159658167 

فروش دكور آرايشگاه مردانه 
مشكى صورتى.فى توافقى

 09158667448

فروش كمپرس نيسان سالم 
     باوسايل جانبى.قيمت 1400م. 

 09156659228

فروش پوشاك مردانه
 در راسته بازار با موقعيت عالى 

 09157710431

فروش تانكرورق سفيد
 1300ليترى،وورق سياه 1000ليترى 

 09389821923

فروش ماشين شارژى دو 
موتوره وكنترلدار وباطرى نو 

فى520هزارتومان   09354672413 

خريدار 
كرير وصندلى كودك ماشين

 09158631722

فروش يك عدد درب آپارتمان عرض 
  1/20همراه باچهارچوب قفل كليد 

 09151602437

فروش يك دستگاه پلستشين دو
           فى 2500000هزارتومان 

09158645905

فروش گيريبكس 
نيسان زامياد

 09369840117

فروش سوپرماركت با تمام
 وسايل واقع درمعصوميه 

 09128548260

فروش دستگاه ليزر حكاكى 
       روى سنگ،شيشه،چوب و.... 

 09153624279

خريدارراه پله فلزى 
دست دوم

 09151632007

خريدار يك دستگاه جوجه كشى 
اتومات مرغ كار كرده با ظرفيت تا 
250 قطعه  09155613192 

فروش  صندلى سرشور،كوپ 
،تابورا،اصالح طرح برقى 

     زير قيمت  09354968270 

خريدارقفسه مغازه وويترين 
شيشه اى دومترى 
 09158610143

فروش 1 عدد دستگاه فتوكپى 
        شارپ 5316 تميز درحدنو 

 09366946358

فروش مرغدارى سى هزارى گوشتى.
چهار هكتار زمين.
09155618124

فروش وسايل آرايشگاه زنانه 
              به قيمت توافقى. 
 09158630025

خريداراتاق نيسان كمپرسى 
طرح وانت به صورت شرايط 

 09159645880

فروش 10عدد آبخورى20عدد 
دانخورى و 2عدد فن عرض 50.
فى: 500ت. 09159645880 

فروش مقدارى وسايل منزل
 + 22متر پاركت پشت فوم دار 

 09157231825

فروش يكدستگاه آب سردكن
 استيل دوشير كم كار فى 1م

09155623512
 

 رايانه و همراه

خريداريك دستگاه فكس
 كاركرده، سالم

 09158610143

فروش تبلت
 باقميت 200هزارتومان 

09157204270

فروش گوشى گلگسى اس 4ساخت 
كشور چين.نو.باكيف.مشكى

فى 160   09365611588 

 pc704p فروش تبلت پرى گاردين
   تميز بارزوليشن باال، قيمت 220 

 09151632007

فروش كامپيوترپنتيوم 4  
سى پى يو 3/2 ، گرافيك 512  
رم  1 گيگ ، 09300011815  

فروش فورى يك عدد پرينتر ليزرى 
در حد آك وپرينتر HP  مدل 
 09105468112  d M401

 

جوياى كار

آژانس مدرس به تعدادى راننده با 
خودرو بصورت تمام و نيمه وقت 
نيازمنداست  09365613536 

نيازمند يك تعويض كارالستيك 
جهت كاردرالستيك فروشى  

09157403966

شاتر نانوايى سنگك 
باسابقه كار تهران
09159363560

به يك كارگرماهرجهت فروش
         نان وخميرگيرى نيازمنديم 

 09157207465
 

آژانس پارك نياز به تعدادى راننده با 
خودرو ترجيحا بازنشسته يا بيكار

 نياز دارد 09153636224 

به يك نيروى كارى ماهر 
   جهت كار در كارواش نيازمنديم 

 09358994585

راننده پايه يك .فنى 
    جوياى كار،شركتها. ادارات.غيره 

 09155611860

جوان20ساله متاهل
دانشجو جوياى كاردرشيفت شب

09017824286

به تعدادى راننده با گواهينامه
 پايه دوم و ماشين دوگانه نيازمنديم 

 09155628196

جوان 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى
 با شركتها  09158671899 

جوان 25 ساله دانشجو 
علوم تربيتى داراى خودرو پرايد و 
موتورسيكلت  09154345008 

 لوازم منزل

فروش
گازسه شعله 

09157204270

فروش مبل 7نفره گاز5شعله 
فردار يخچال فريزر2قلو امرسان 

09150904649

خريداركولرآبى كوچك
با قيمت مناسب
09158605281


