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صفحه 7

رئيس مركز پزشكى حج و زيارت سازمان جمعيت هالل احمر از پايان يافتن معاينات زائران حج تمتع سال 
94 خبر داد. سيدعلى مرعشى در گفتگو با ايرنا، افزود: معاينات پزشكى همه 60 هزار و 170 زائرى كه از 

ايران عازم عربستان مى شوند، انجام شد.

عراقچى: محدويت شامل
 اس300 نمى شود

عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى كشورمان گفت: 
رهبر انقالب خطوطى را ترسيم كردند كه
 همواره راهنماى ما بود و خوشحاليم كه... 
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چشم اميد به مسئوالن  نداريم
اگر به اميد آنها بوديم حتى يك دوره مسابقات برگزار نمى شد

زورخانه جاي نيكان، پاكان و مكتب فتوت و جوانمردي است. 
زورخانه بنايي است مسقف كه در وسط آن گودي كنده شده 
و در اطراف اين گود، غرفه هايي براي... 

8

همه زائران حج تمتع سال 94 معاينه شدند

توسعه صنعت گردشگرى 
نيازمند عزم جدى مسئوالن استان

خبر جديد درباره استخدام در 
آموزش و پرورش/ تعيين سهميه ها

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزير آموزش و پرورش 
گفت: اگهى استخدام پنج هزار نيرو در آموزش و پرورش 
به زودى اعالم خواهد شد. به گزارش جهان، بطحايى با 
اشاره به اين كه توزيع رشته و منطقه در آزمون استخدامى 
مشخص شده است، گفت: هزار و 250 نفر از پذيرفته 

شدگان بر اساس قانون از ميان ايثارگران خواهند بود.

دولت قيمت بليت هواپيما را گران كرد

از  كشورى  هواپيمايى  سازمان  سرپرست  خداكرمى 
از  هواپيما  بليت  قيمت  افزايش  براى  دولت  مصوبه 
مهر،  گزارش  به  داد.  خبر  فرودگاهى  عوارض  محل 
هيئت دولت در مصوبه اى، هزينه دريافتى از مسافران 
براى پروازهاى داخلى بابت عوارض فرودگاهى را از 5 
هزار تومان به 7 هزارتومان و براى پروازهاى خارجى 

از 25 هزار تومان به 35 هزار تومان افزايش داد.

مقابله سازمان فنى و حرفه اى با
 جعل گواهينامه  آموزشى

معاون وزير تعاون از ورود جدى سازمان فنى و حرفه اى 
براى مقابله با جعل و صدور غيرقانونى مدارك فنى و 
حرفه اى خبر داد و گفت: تخلفات به كمتر از يك درصد 
رسيده است.كوروش پرند در گفتگو با فارس، اظهار كرد: 
هوشمند سازى گواهينامه ها و مدارك حرفه اى مهارت 

مدلى بود كه نحوه پياده سازى آن ارايه شد.

كسر حق بيمه از مزاياى رفاهى
 بيمه شدگان قانونى است

مديرعامل سازمان تامين اجتماعى، كسر حق بيمه از 
مزاياى رفاهى بيمه شدگان را قانونى دانست. به گزارش 
حقوقى  معاونت  از  موضوع  اين  گفت:  نوربخش  مهر، 
نيز كسر  آنها  استعالم شد كه  رياست محترم جمهور 
حق بيمه  از مزاياى رفاهى كه به طور مستمر پرداخت 

مى شود را قانونى دانستند.
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سرور گرامى جناب آقاى جمشيد شفيعى گل
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

رئيس بانك اقتصاد نوين بيرجند 
صميمانه تبريك عرض نموده، براى شما و همكاران تان در بانك اقتصاد نوين 

سالمتى و سربلندى آرزومنديم.
 ضمن تشكر و قدردانى از زحمات آقاى شهرام اسدزاده در زمان تصدى رياست 

براى ايشان سالمتى و بهروزى از درگاه خداوند متعال مسئلت داريم.

گروه عمرانى جهان بتون

آگهي برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي (نوبت دوم) ساالنه

نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي
در تاريخ 94/5/3

خراسان  استان  معدن  مهندسي  نظام  سازمان  ساالنه  دوم)  (نوبت  عادي  عمومي  مجمع 

جنوبي در تاريخ 94/5/3 از ساعت 17 الى 19 در محل سالن اجتماعات سازمان صنعت، 

معدن و تجارت واقع در خيابان شهيد مطهري برگزار مى شود. اعضايي كه داراي عضويت 

عضويت  حق  بدهي  كه  اعضايي  تسهيل،  براي  داشت.  خواهند  راي  حق  هستند،  معتبر 

داشته باشند، مي توانند بدهي خود را در همان روز نقدا پرداخت كرده و برگ ورود به 

جلسه دريافت كنند. 

دستور كار مجمع به شرح ذيل است:
شنيدن گزارش عملكرد ساالنه- بررسي و تصويب ترازنامه مالي سال 1393- تصويب برنامه و بودجه 

سال 1394- انتخاب بازرس- تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره براي تعيين حق عضويت ، وروديه 

اركان سازمان طبق دستورالعمل هاي مصوب -تعيين روزنامه  و ساير دريافتي ها و پرداخت هاي 

كثيراالنتشار - بررسي ضرورت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده - بررسي ساير امور - توديع هيئت 

مديره قبلي - معرفي هيئت مديره جديد و رئيس سازمان 

هيئت مديره سازمان نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي

"هوالباقى"
به مناسبت سومين روز درگذشت پدرى مهربان ، همسرى دلسوز و برادرى عزيز 

شادروان عباسعلى فكرى (بازنشسته آموزش و پرورش) 
جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 94/5/1 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود 
تشريف فرمايى سروران معزز موجب شادى روح آن مرحوم 

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى فكرى و فاميل وابسته

" بسم رب الشهدا و الصديقين "

                مرا اسب سپيدى بود روزى 

                                      شهادت را اميدى بود روزى

27 سال از عروج عاشقانه جهادگر بسيجى، فرماندار 

شهيد مهندس حاج حسن رضا ماژانى 
گذشت. امروز پنجشنبه 94/5/1 بر سر مزار پاكش ياد و خاطرش را

 با ذكر فاتحه و صلواتى به روح جاودانش گرامى مى داريم. 

راه مقدسش همواره پر رهرو باد

خانواده شهيد ماژانى

با نهايت تاسف و تالم درگذشت 

شادروان حاج اسدا... ايرانمنش 
را به اطالع عموم مى رساند: 

مراسم تشييع آن مرحوم امروز پنجشنبه 94/5/1 

ساعت 4 الى 5 بعدازظهر از محل غسالخانه انجام مى شود 

ضمنا مراسم سومين روز درگذشت آن عزيز سفر كرده شنبه 94/5/3 

از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل هيئت حسينى

 "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود.

خانواده ايرانمنش و ساير بستگان

لحظه ها روز شدند  روزها سالى شد
سال ها بى تو گذشت

چهار سال دورى همسر و پدر عزيزمان 

شادروان محمد خزاعى 
را با ذكر فاتحه و صلواتى به روح پاكش گرامى مى داريم.

همسر و فرزندان

فروش امتياز از تعاونى مسكن پادگان 04 - فاز 2 
09151636851

جناب آقاى دكتر شيوا
از زحمات ، فعاليت ها و همكارى جناب عالى 

در دوران تصدى
 رياست سازمان نظام مهندسى معدن استان خراسان جنوبى 

تشكر و قدردانى مى نماييم. با آرزوى موفقيت

شركت منيزيت ايران

مركز آموزش عالى علمى - كاربردى 
فنى و حرفه اى بيرجند (مهارت بيرجند)

مركز تخصصى آموزش
 رشته هاى فنى و مهندسى

كاردانى - كارشناسى 
ثبت نام با مراجعه به سايت سازمان سنجش

www.sanjesh.org :به نشانى 
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فارس : على اصغر فانى وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه آزمون استخدامى آموزش و پرورش به سازمان سنجش واگذار شد، گفت: 
هماهنگى هاى الزم با سازمان سنجش و معاونت توسعه نيروى انسانى رياست جمهورى صورت گرفته كه طى چند روز آينده

 شرايط و چگونگى آزمون استخدامى در سايت وزارتخانه منعكس خواهد شد. 

آزمون استخدامى آموزش و پرورش به سازمان سنجش واگذار شد

امروز 1 مرداد 1394 مصادف با
 6 شوال 1436 و 23 جوالى 2015

 1327) لندن  و  تهران  بين  بي سيم  تلفن  افتتاح 
ش).

مالعلي  «آخوند  بزرگوار  عالم  و  فقيه  درگذشت 
همداني» زعيم حوزه علميه همدان (1357 ش).

ا... در  عمليات لبيك يا خميني با رمز: فناي في 
منطقه شرق كارون، توسط سپاه (1367 ش).

آغاز عمليات قدس4 (1364ش).
نمايشات  و  سينما  نشريه  شماره  نخستين  انتشار 

(1309ش).
مسلمان محدث  و  شاعر  بَرَدس»  «ابن  وفات 

 

(786 ق).
امضاي معاهده سوم ابريشم بين ايران و عثماني 

در آذربايجان(1027 ق).
از  عثمانى  سردار  پاشا»  محمد  «حافظ  شكست 

«شاه عباس صفوى» در جنگ بغداد(1033 ق).
فرانسوي  برجسته  نويسنده  ماْريوو»  «پير  مرگ 

(1763م).
اشغال شهر قاهره پايتخت مصر توسط سپاهيان 

ناپلئون بُناپارت (1798م).
رئيس  ُپَتن»  هانري  «مارشال  محاكمه  آغاز 

حكومت ويشى فرانسه (1945م).
پادشاهي  حكومت  عليه  مصرى  افسران  كودتاي 

«ملك  فاروق» (1952م).
داْودا  «ِسر  عليه  گامبيا  آفريقايي  كشور  در  كودتا 

جاوارا» رهبر اين كشور (1994م).

اختراع نخستين ماشين تحرير (1829م)

از  اختراع نخستين ماشين تحرير در چنين روزي 
سال 1829 ميالدي به ثبت رسيد. 23 جوالي سال 
1829م ويليام برت آمريكايي ماشين تحريري را 
كه ساخته بود و گفته مي       شود نخستين تايپ رايتر 
بوده است در ايالت ميشيگان به ثبت رسانيد، ولي از 
آن پس اشاره ديگري به ماشين ساخت ويليام برت 
(سال 1867)  بعد  سال   31 اين       كه  تا  است  نشده 
شول،  كريستوفر  نام       هاي  به  ديگر  آمريكايي  سه 
كارلوس گليدن و سميوئل در شهر ميلواكي ايالت 
ويسكانسين آمريكا ماشين تحريري را ساختند كه 
استفاده از آن آسان و عملي بود و تحت نام «شول 
- گليدن» به توليد صنعتي آن پرداخت كه رو به 
كامل گذارد و در سراسر جهان وسيله       اي عمومي و 

ضروري شده است. 

تقويم مناسبت هاى  روز

خسارات  برابر  در  كشور  محروم  مناطق  روستائيان 
زلزله،  سيل،  نظير  طبيعى  بالياى  و  حوادث  از  ناشى 
آتش سوزى و طوفان بيمه مى شوند. به گزارش فارس، 
بركت،  بيمه  خدمات  شركت  مديرعامل  سعادت،  مسعود 
با اشاره  امام(ره)  وابسته به ستاد اجرايى فرمان حضرت 
به وقوع طوفان و بارش هاى سيل آسا در روزهاى اخير 
روستايى  مناطق  در  كه  كشور  مختلف  استان هاى  در 
گفت:  است،  گذاشته  برجاى  بسيارى  تلفات  و  خسارات 
فعاليت  به  اى كمتر حاضر  بيمه  آنجا كه شركت هاى  از 
به  اقدام  بركت  بنياد  هستند،  محروم  مناطق  در  منظم 
طراحى بسته هاى مختلف حمايتى بيمه براى روستائيان 
بالياى  از  ناشى  خسارات  جبران  منظور  به  مناطق  اين 
ناشى  آن، خسارت هاى  از طريق  كه  است  كرده  طبيعى 
صاعقه،  برخورد  انفجار،  سوزى،  آتش  زلزله،  سيل،  از 
طوفان و حتى تركيدگى لوله هاى آب و ضايعات ناشى 

از بارش برف و باران را مى توان جبران كرد.

 تامين معاش سرپرست خانوار پس از
 وقوع حادثه به مدت 3 ماه

مديرعامل شركت خدمات بيمه بركت اظهار كرد: در يكى از 
بسته هاى بيمه اى مذكور براى جبران خسارات ناشى از بالياى 
طبيعى، ارزش ساختمان، ارزش اثاثيه منزل روستايى و ارزش 
ابزار آالت كشاورزى به صورت جداگانه برآورد شده و بر اساس 
آن ، جبران خسارت  صورت  مى گيرد. سعادت افزود: عالوه 
بر آن،  شركت بيمه ، هزينه هاى پزشكى مصدومان در اثر 
حادثه و نيز هزينه اسكان موقت را در اختيار بيمه گذار روستايى 
و اعضاى خانواده وى قرار مى دهد.  مديرعامل شركت خدمات 
بيمه بركت گفت كه اين شركت همچنين براى كمك به تامين 
معاش سرپرست خانوار روستايى، به مدت 3 ماه پس از وقوع 
حوادث يا بالياى طبيعى، مبالغى را به وى پرداخت مى كند.

سعادت با بيان اينكه هزينه پاكسازى محل وقوع حادثه نيز از 
سوى شركت بيمه به فرد بيمه گذار داده مى شود، گفت: شركت 
بيمه در مجموع بين30 تا 75 ميليون تومان ارزش خسارات 

بالياى طبيعى در مناطق محروم روستايى را به هر بيمه گذار 
پرداخت مى كند.وى سهمى را كه روستائيان مناطق محروم بايد 
به عنوان حق بيمه خود براى بهره گيرى از مزاياى آن پرداخت 

كنند، ساالنه حداقل 25 و حداكثر  75 هزار تومان بيان كرد.

پوشش بيمه 60 روستاى جديد در مناطق محروم

مديرعامل شركت خدمات بيمه بركت درباره مناطقى كه تحت 
پوشش بيمه روستايى قرار دارند، گفت كه اين شركت ، هم 
اكنون در مناطق روستايى محروم 15 استان كشور از جمله  
كرمانشاه،  كردستان،  شرقى،  آذربايجان  اردبيل،  استانهاى 
خراسان  بلوچستان،  و  سيستان  بوشهر،  خوزستان،  ايالم، 
جنوبى، خراسان رضوى، خراسان شمالى، كرمان، لرستان و 
مركزى خدمات خود را ارائه مى كند. سعادت افزود: در حال 
حاضر، 150 هزار روستايى در مناطق محروم 15 استان مذكور 
تحت پوشش بيمه بركت هستند و با توسعه اين طرح و تحت 
 پوشش قرارگرفتن حدود 60 روستاى جديد در استانهاى مذكور 
پيش بينى مى شود اين رقم تا پايان امسال از مرز 200 هزار 

نفر بگذرد. وى با بيان اينكه بيمه بركت براى پوشش بيمه اى 
خودروهاى روستايى تا سقف 70 درصد تخفيف به بيمه گذاران 
روستايى مى دهد، خاطرنشان كرد: با ارايه اينگونه تسهيالت ، 
در حال حاضر، درصد بااليى از خودروهاى بيمه نشده روستائيان 

تحت پوشش بيمه شخص ثالث قرار گرفته است.

بيمه روستائيان مناطق محروم در برابر حوادث و بالياى طبيعى

معاون ماليات بر ارزش افزوده اعالم كرد: نحوه 
پرداخت وجه كاال اعم از نقدى و يا استفاده از 
كارت اعتبارى و pos بانكى مؤثر در موضوع 
معافيت يا شمول ماليات نيست. بنابراين تأكيد 
مى گردد كاالهاى مشمول ماليات در قانون 

از  كاال  وجه  پرداخت  و  بوده  مشخص  دقيقاً 
 pos طريق كارتهاى اعتبارى يا دستگاه هاى
بانكى به هيچ وجه موجب تعلق ماليات نخواهد 
ايرنا  با  گفتگو  در  بخش  طارى  عليرضا  بود. 
درباره شايعه دريافت ماليات بر ارزش افزوده از 

دستگاه هاى كارت خوان افزود: اين امر به هيچ 
وجه صحت ندارد و براساس اصل (51) قانون 
اساسى نظام جمهورى اسالمى ايران، هيچ  نوع  
ماليات  وضع نمى  شود مگر به  موجب  قانون  
موارد معافيت  و بخشودگى  و تخفيف  مالياتى  

مشخص   شود. وى ادامه داد: با توجه به حكم 
صريح قانونگذار در قانون اساسى حذف معافيت 
جديد  قانون  وضع  مستلزم  ماليات  شمول  يا 
مى باشد كه تاكنون هيچگونه تغييرى در اين 

خصوص ايجاد نشده است.

پرداخت وجه با كارتخوان مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيست

يارانه سالمت دهان و دندان از جيب 
دندانپزشكان پرداخت مى شود

اگرچه  گفت:  پزشكى  نظام  عالى  شوراى  عضو 
اما  دارد  باال  ظاهر  به  هايى  تعرفه  دندانپزشكى 
و  دهان  سالمت  يارانه  از  زيادى  بخش  كماكان 
مى  پرداخت  دندانپزشكان  جيب  از  جامعه  دندان 
بحث  در  كرد:  اظهار  ناصرى  ايرنا،  گزارش  به   شود. 
و  موارد  بايد  دندانپزشكى  خدمات  گذارى  تعرفه 
پارامترهاى متعددى در نظر گرفته شود كه مى توان به 
 مواردى همچون مواد مصرفى، تجهيزات دندانپزشكى ، 
هاى  درمان  سختى  درجه  و  ها  آن  استهالك 
نبايد  داد:  ادامه  وى  كرد.  اشاره  دندانپزشكى 
يا  ترميمى  هاى  درمان  همه  مثال  كه  كرد   تصور 
سختى  درجه  از  دندان  يك  براى  كشى  عصب 
مهم  نقشى  پارامتر  اين  كه  است  برخوردار  يكسانى 

در تعيين تعرفه بازى مى كند.

قيمت خودروهاى داخلى
 كاهش مى يابد 

لغو  تاثير  به  اشاره  با  رقابت  شوراى  ناظر  عضو  يك 
روان شدن مرزهاى  قيمت خودرو گفت:  بر  تحريم ها 
بين رفتن  از  باعث  به خود  كشور در پساتحريم، خود 
قيمت خودروهاى  آن كاهش  تبع  به  و  بازار  در  ركود 
داخلى مى شود. اين عضو ناظر شوراى رقابت در گفتگو با 
ايسنا، عنوان كرد: رفع تحريم ها موجب سهول الوصول تر 
شدن واردات قطعات ارزبر شده و در نتيجه قيمت تمام 
باعث  امر  همين  كه  مى آيد  پايين  خودرو  توليد  شده 
توليد  تعادل در قيمت خودرو و روان شدن روند  ايجاد 

و دسترسى آسان تر مردم به آن مى شود. 

 شوراى رقابت مرجع
 قيمت گذارى خودرو شد 

اعالم  با  رقابت  شوراى  رئيس  شيوا  رضا  تسنيم: 
دستورالعمل  تعيين  مرجع  را  شورا  اين  مجلس   اينكه 
قيمت گذارى خودرو دانست، گفت: شورا بدون آنكه 
فرمول  براساس  گيرد  قرار  جوسازى ها  تأثير  تحت 
قيمت هاى جديد  اقتصادى  متغيرهاى  و  تعيين شده 

را اعالم خواهد كرد.

ثبت نام اينترنتى كتب درسى 
دانش آموزان تا 15 مرداد تمديد شد

مدير كل دفتر نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشى 
ثبت نام  مهلت  تمديد  از  پرورش  و  آموزش  وزارت 
دانشگاهى  پيش  دانش آموزان  درسى  كتب  اينترنتى 
سراسر كشور خبر داد. نيك روش در گفتگو با فارس، 
اينترنتى كتاب هاى درسى  ثبت نام  اظهار كرد: مهلت 
براى  و  شد  تمديد  ماه  مرداد   15 تا  دانش آموزان 
اينترنتى سايت  به  به  مى توانند  درسى  كتب   ثبت نام 

 www.irtextbook.com مراجعه كنند.

روند تسهيالت دهى بانك ها كند شد 
 

روند تسهيالت دهى بانكها و موسسات اعتبارى حاكى از 
افت سهم عمده عقود بانكى در پرداخت وام و كاهش رشد 
تسهيالت دهى بانك هاست. به گزارش ايسنا، در حالى 
مانده تسهيالت اعطايى بانكها و موسسات اعتبارى در 
ارديبهشت ماه امسال با رشد 0,8 درصدى به حدود 630 
هزار ميليارد تومان رسيده كه ميزان افزايش اين اعتباردهى 
نسبت به سال گذشته كاهش قابل توجهى دارد. اين در حالى است كه مانده 
تسهيالت پرداختى در پايان سال 93 حدود 16,7 درصد افزايش يافته بود. كاهش 
رشد تنها محدود به مجموع وام هاى پرداختى در سال جارى نيست و بررسى 
جزئيات تسهيالت اعطايى نشان مى دهد كه تسهيالت دهى در هشت مورد از عقود 

بانكى ريزش داشته و در مابقى موارد با افت در رشد همراه بوده است. 

شرط عبور از تابستان بدون خاموشى

معاون توانير شرط عبور از تابستان بدون خاموشى 
را اعالم كرد و گفت: مشتركان بايد روزانه 4 ساعت 
قرار  را در دستور كار  برق  صرفه جويى در مصرف 
دهند. به گزارش مهر، غالمرضا خوش خلق با بيان 
اينكه قيمت برق در ايران ارزان است، گفت: مقايسه 
قيمت برق با ديگر كاالها، ارزان تر بودن انرژى برق را نشان مى دهد و اين 
موضوع باعث شده دخل و خرج صنعت برق با هم هم خوانى نداشته باشد. 
معاون توانير افزود: با توجه به اينكه پيك بار در فصل گرما در بازه زمانى 
بين ساعت 12 تا 16 بعد از ظهر اتفاق مى افتد، تاكيد كرد: از اين رو بايد 
با مديريت بهينه مصرف، از انرژى بهتر استفاده كرد تا بتوانيم ايام تابستان 

را بدون خاموشى پشت سر بگذاريم.

واحدهاى مسكن مهر بدون متقاضى 
به 44 هزار واحد كاهش يافته است

قائم مقام وزير راه و شهرسازى در طرح مسكن مهر  
مسكن  متقاضى  فاقد  واحدهاى  تعداد  به  اشاره  با 
مهر، گفت: سال گذشته نزديك به 80 هزار واحد 
مسكن مهر فاقد متقاضى بود در حالى كه اين تعداد 
در سال جارى به 44 هزار واحد كاهش يافته است. به گزارش ايرنا، احمد 
اصغرى مهرآبادى افزود: براى تعيين تكليف اين واحدها يك تصميم در 
حال عملياتى شدن داريم كه مقرر شده متنى تهيه شود و از دولت مجوز 
بگيريم كه براى حل و فصل مشكل واحدهاى فاقد متقاضى در جاهايى 
كه مشترى واجد شرايطى نداريم، شرايط تاهل، سكونت پنج ساله در آن 

شهر و همچنين فرم ج را حذف كنيم. 

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

آگهى نوبتى  سه ماهه اول سال 1394 حوزه ثبتى نهبندان
به دستور ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور  اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك در بخش 5 و 6 حوزه ثبتى نهبندان  
در سه  ماهه اول (فروردين - ارديبهشت- خرداد ) سال يكهزار و سيصد و نود و چهار هجرى شمسى تقاضاى ثبت نموده اند  با نوع ملك مورد 

تقاضا  براى اطالع عموم  به شرح ذيل آگهى مى گردد.
بخش 5 نهبندان

مستثنيات مرتع  نوزاد جمالى پالك 664- اصلى
1123- اصلى آقاى مظهر على يعقوبى ششدانگ  يك قطعه زمين بند سار به مساحت 2365 مترمربع

مستثنيات مرتع تگ شوسف پالك يك فرعى از 738- اصلى
1118- اصلى آقاى ابراهيم باقرى ششدانگ  يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 19799 مترمربع 

   بخش شش نهبندان
مستثنيات مرتع فيروز آباد پالك 327- اصلى

453-اصلى  آقاى محمد رضا راستى نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم  زهرا راستى نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين بند 
سار  به مساحت 59244 مترمربع 

لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت  هر كس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض مى باشد  و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى  
اقامه دعوى شده  و در جريان است مى بايست اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ  انتشار نوبت اول اين آگهى  ظرف 
مدت نود روز و مستند به تبصره يك ماده 25 اصالحى قانون ثبت در مورد آگهى اصالحى ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك 
نهبندان تسليم  و رسيد دريافت نموده  و در اجراى تبصره دو ماده واحده  قانون تعيين تكليف پرونده هاى  معترض ثبتى  و ماده 86 قانون ثبت  
معترض مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض  به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را  به مراجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى 
الزم از مراجع مذكور اخذ  و به اين اداره تسليم نمايند  در غير اين صورت پس از تشريفات قانونى اسناد مالكيت به نام متقاضيان صادر خواهد 
شد. ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود  و در صورت مجلس تحديدى  منظور مى گردد و از تاريخ  تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 

تاريخ انتشار نوبت اول: 94/5/1      تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/5/31    سى روز قابل اعتراض خواهد بود.
حسين براتى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان                                           

آگهى نوبتى سه ماهه اول  سال 1394 حوزه ثبتى سرايان

  به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور اسامي اشخاصي كه نسبت به امالك مجهول المالك واز قلم افتاده 
واقع در بخشهاي تابعه حوزه ثبتي سرايان  تا آخرآذر سال نود و چهار  تقاضاي ثبت نموده اند با نوع ملك مورد تقاضا براي اطالع عموم 

به شرح ذيل آگهي مي شود: شماره هاي فرعي مزرعه و قنوات آيسك 206 اصلي بخش يك سرايان  پالك  2350 فرعي از 636 فرعي حسن مير بلوكى 
ششدانگ يك قطعه زمين  به مساحت 18857/77 متر مربع - پالك  2351 فرعي از 1014 فرعي حسن مير بلوكى  ششدانگ يك قطعه زمين  به مساحت 
62423/04 متر مربع - پالك 2352 فرعي از 1679 فرعي عباس انصارى ششدانگ يك قطعه زمين  به مساحت 3114/57 متر مربع - پالك 2355 فرعي 
از 1413 فرعي حسين رضايى آيسك ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ومشجر   به مساحت 16521متر مربع - پالك  2357 فرعي از 1469 فرعي  زينت 
اكرامى رادششدانگ يك قطعه زمين  به مساحت 5618متر مربع - پالك  2358 فرعي از 1213 فرعي زينت اكرامى راد ششدانگ يك قطعه زمين  به 
مساحت 6061متر مربع - پالك  2359 فرعي از 638 فرعي حسين زهرايى ششدانگ يك قطعه زمين  مزروعى  به مساحت 5077/41 متر مربع - پالك 
2360 فرعي از 1403 فرعي حسن عربى آيسك ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى و مشجر به مساحت 9492/52 متر مربع  شماره هاي فرعي مزرعه 
سرايان پالك  يك - اصلي بخش 2  پالك 5266 فرعي از 978 فرعي  غالمرضا يگانه وكنيز حسين زاده بغداده به ترتيب به نسبت چهاردانگ ودودانگ مشاع  
 از  ششدانگ ساختمان تجارى مسكونى  به مساحت 157/75متر مربع  - پالك 5267 فرعي از 2756 فرعي  برات نظافت سه دانگ و معصومه وطاهره و
به  مزروعى   زمين  قطعه  از ششدانگ يك  دانگ مشاع  نيم  ترتيب هركدام  به  زيبائى  و محمد رضا شهرت همگى  و محمود  و منصوره  علير ضا 
مساحت13049/92متر مربع  - پالك 5275 فرعي از 794 فرعي  رضايزدانى دو دانگ و نيلوفر وناديا و نسترن شهرت همگى يزدانى ونرگس حسين زاده به 
ترتيب هركدام يك دانگ مشاع از  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به مساحت10334/85متر مربع  -  پالك5280 فرعي مهدى بهروان فر ششدانگ يك 
قطعه زمين  (با كاربرى جهانگردى) به مساحت 876/06 متر مربع  - پالك 5281 فرعي از 149فرعي  رمضان خالقى  ششدانگ يك دربند مغازه و محوطه 
متصل  به مساحت 110/27متر مربع  شماره هاي فرعي مزرعه دوست آباد   پالك  23- اصلي بخش10 پالك 1246 فرعي  ابراهيم صاحبدل  ششدانگ 
يك قطعه باغ پسته اى   به مساحت 4040/04 متر مربع - پالك 1247 فرعي  ابراهيم صاحبدل  ششدانگ يك قطعه باغ پسته اى   به مساحت 4878/5 
متر مربع  لذا به موجب دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهي شده در باال معترض  مي باشد و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگري 
اقامه دعوي شده و درجريان است مي بايست اعتراض و يا گواهي مشعر برجريان دعوي خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي ظرف مدت 90 روز و در 
مورد آگهي اصالحي در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك سرايان تسليم و رسيد دريافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آئين نامه اصالحي قانون ثبت  
معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايي تقديم و گواهي الزم از مرجع مذكور اخذ و 
به اين اداره تسليم نمايند در غير اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت 
وبه اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت  هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد. ضمنا حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود 

و در صورت مجلس تحديد منظور مي گردد و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا سي روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 1394/05/01   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1394/06/01                  رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سرايان

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

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست    

 09153637507 - 09156217507 حسينى

   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

لبنيـات سنتى قائـم (عج)

توليد كننده  انواع فرآورده هاى لبنى
(داراى مجموعه مكانيزه و كامال بهداشتى 

در خراسان جنوبى)

عرضه: شير- دوغ- پنير- ماست 
تازه- انواع ماست چكيده- كره 
خرما  عسل-   - كشك   - خامه 

نان محلى و …

كيفيت حاصل تالش و تجربه است

فلكه سوم مدرس- باهنر غربى 
(بيست مترى سوم به سمت پاسداران)

نبش چهارراه شهيد نوربخش
32421000-09151613591   مديريت: رستمى

فروشگاه    كودك 

 ا ميــر
سجادشهر، امامت 2       32412973   نودهى فاطمى

تعمير انواع لوازم گازسوز  
خانگى و صنعتى  در اسرع وقت

09158624439 - جانى

كالسه 94/178 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول"

چون مقرر گرديده يك راس گاو با توجه به نژاد – وزن وضعيت آبستنى به مبلغ 44/000/000 ريال كارشناسى شده در 
قبال بدهى آقاى مهدى چهكندى نژاد به مبلغ 47/874/535 ريال در حق آقاى عليرضا نخعى و مبلغ 2/392/500 ريال حق االجرا در حق 
دولت از طريق مزايده روز چهارشنبه مورخ 94/5/21 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند 
به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام 
نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز 
قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد 

مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى اصالحى شماره 139460308001000920- 94/3/26 و پيرو راى 139360308001001680- 93/6/30 هيئت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم فاطمه بيكى فرزند حسين به شماره شناسنامه 5 صادره از بيرجند در يك باب منزل به مساحت 136/89 مترمربع 
پالك 3931 فرعى از 1402 اصلى واقع در بخش 2 بيرجند خريدارى از مالك رسمى آقاى عبدالعلى اسماعيلى محرز گرديده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در يك نوبت آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت يك ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/5/1         رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 7 شهرستان بيرجند

پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير:
 ششدانگ مزرعه مشاعى و چشمه سار كركس آب پالك 417- اصلى واقع در بخش 7 بيرجند مورد تقاضاى ذوالفقار ذوالفقارى 

احدى از ورثه بهرام ذوالفقارى 
در روز 94/5/28 ساعت 10 در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار 
مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط 
تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به 

مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.

تاريخ انتشار: 94/5/1

 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

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

09151636052 

انواع لوله كشى (سرمايشى، گرمايشى و فاضالب)
انواع برق كشى (تك فاز، سه فاز و صنعتى)
نصب و تعمير انواع آبگرمكن ، پمپ و كولر
09151633903- دهشيبى

با كادرى مجرب خدمــات تاسيسـاتى سيـد



پيام شمااحياى كارگاه آموزشى گيوه بافى پس از 40 سال 
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 1 مرداد 1394 * شماره 3274

 گروه خبر- پس از گذشت حدود 40 سال، هنر گيوه دوزى (تخت كشى) و گيوه بافى كه از اصيل ترين هنرهاى بومى شهرستان طبس است و در نوع خود منحصر به فرد 
مى باشد، احيا شد. معاون صنايع دستى و هنرهاى سنتى خراسان جنوبى گفت: با حمايت هاى اين معاونت كارگاه آموزشى گيوه دوزى (تخت كشى) با حضور دو استادكار از تاريخ 
پالك 103 تيرماه 1394 شروع به كار كرد. عباس زاده افزود: تمامى ابزار آالت و مواد اوليه مورد نياز براى شروع كار توسط شركت تعاونى تالشگران ستارگان كوير آماده شده است.                                                          تعويض  ماه  خرداد  بنده  احترام.  و  باسالم 

ماشين كردم و قرار بوده كارت ماشين بياد در 
منزل نيامده كه هيچ حاال بايد بروم 52 هزار 

تومان بدهم كه تازه المثنى بگيرم... 
915...677

برگزارى  براى  عرفان  مؤسسه  از  تشكر  با 
سرشناس  هاى  خواننده  هاى  كنسرت 

كشورى. اميدوارم اين روند ادامه دار باشد.
915...590
با سالم. رياست محترم راهنمايى و رانندگى با توجه 
تابستان و به خصوص روزهاى تعطيل  اينكه در  به 
مزار شاه سليمان على خيلى شلوغ مى شود و برخى 
كنند  مى  پارك  رسيد  جا  هر  قانون  به  توجه  بدون 
به خصوص  تعطيالت  ايام  در  است  خواهشمند 
پنجشنبه و جمعه ها يك نيروى افسر به مزار 

اعزام تا نظارت داشته باشد.
915...598
باسالم بنده از كارگران شهردارى بيرجند هستم و به 
نوبه خود تشكرمى كنم از آقاى مديح شهردار بيرجند 
كه  بابلسر  سفر  اردوهاى  اندازى  راه  دليل  به 
باعث روحيه بهتر براى پرسنل و كار و تالش بيشتر 

براى خدمت به مردم مى شود. اجركم عندا...
915...247
خودشان  به  كمى  لطفًا  محترم  سالم.   مسئولين  با 
زحمت داده و به سراب هم بيايند. خيلى از روستاها 
نسبت  دارند  بهترى  امكانات وضعيت  نظر  از 
هيچ  دارد.  قرار  استان  مركز  در  كه  به سراب 

رسيدگى به اين منطقه شهر نمى شود...
915...655

و  برس  مردم  داد  به  گاز  شركت  لطفاً  سالم. 
مصرفى  گاز:  قبض  نكن.  خاليتر  را  مردم  جيب 
1280تومان، ماليات520 تومان، عوارض 130تومان، 
برابر مصرف  آبونمان 4500 تومان قابل پرداخت 5 

اين يعنى زورگيرى به خدا مردم راضى نيستن...
915...073
سالم آوا. لطف كن به مسئولين اداره راه و ترابرى 
بگو ما كه براى مسافرت به سمت بيرجند آمده بوديم 
چون گاز و بنزين نداشتيم دوربرگردون رو دور زديم 
مجدد  راه  پليس  تا  مشهد  سمت  به  برگشتن  براى 

برگشتيم! از بيرجند آمدن مان پشيمون شديم... 
933....160
شوراى شهر و شهردار محترم باقيمانده ديوار كشى 
زمانى  چه  شقايق  بوستان  خاكى  تپه  حذف  و 
تكميل مى شود؟ بعد از چند سال پشت گوش انداختن 

شهردار منطقه فرمودند به ما مربوط نمى شود!
915...785
سالم آوا لطفاً چاپ كن. من مسافر در هفته چندبار 
 10 آزادى  ميدان  آمدم  وقت  هر  بيرجند.  ميام 
تاكسى در ايستگاه رديف بودن و فقط دربستى 
مى بردن مى خواهم بدونم قانون جديدى است كه 

تاكسى تو ايستگاه صف بكشه و فقط دربستى ببره...
930...171

سازمان ميراث فرهنگى و امور گردشگرى درباره 
مرمت، احيا و معرفى قله تاريخى شهر باستانى 
داده  انجام  اقداماتى  چه  خوسف  فرهنگى  و 

است منتظر پاسخ شايسته مسئوالن خواهيم بود.
915...031

نيستند  حاضر  كه  مسئوالنى  براى  متأسفم  واقعاً 
اشتباهات و بى توجهى هاى خود را بپذيرند از 
جمله عدم اطالع رسانى دقيق مسئوالن هواشناسى در 

جريان سيل اخير!
915...770
از مديركل اوقاف براى اختصاص اماكن قديمى 
ايجاد  به سرمايه گذارى فرهنگى كه هم باعث 
اقتصادى  و  فرهنگى  رشد  به  هم  و  شود  مى  شغل 

استان كمك مى كند، تشكر مى كنيم.
915...233

* رحيم زاده
زورخانه جاي نيكان، پاكان و مكتب فتوت و جوانمردي 
است. زورخانه بنايي است مسقف كه در وسط آن گودي 
كنده شده و در اطراف اين گود، غرفه هايي براي نشستن 
اسباب  و  آالت  گذاشتن  و  لباس  كندن  و  تماشاچيان 
در  گود  كه  زورخانه  اصلي  است. سقف  بنا شده  ورزشي 
زير آن واقع شده، بلندتر از سقف هاي ديگر بناهاست و 
در باالي اين سقف پنجره اي براي روشنايي نصب شده 
و در ورودي به مقداري كوتاه است كه بايد با قامت خم 
شده از آن عبور كرد و اين اولين نشانه فروتني و تواضع 

جبري كسي است كه وارد زورخانه مي شود. 

جاي ايستادن ورزشكاران در گود

در گود هر يك از ورزشكاران به فراخور مقام خود در جايي 
مي ايستند. كار ُكشته ترين و كار آزموده ترين و سالمندترين 
آنها كه پيشكسوت ديگران خواهد بود «مياندار» مي شود 
و ميان گود روبروي مرشد مي ايستد. ورزشكاري كه پس 
از او از ورزشكاران ديگر سالمندتر و آزموده تر است پاي 
(َسر َدم) مي ايستد. اگر در ميان ورزشكاران «سّيد» باشد و 
در ورزش باستاني پختگي چندان هم نداشته باشد پاي (َسر 
َدم) مي ايستد و اگر شايستگي ميانداري داشت در ميان گود 
مي رود و ميانداري مي كند. در اين صورت پيشينه ترين 
ايستد.  او مي  او (پاي سر دم) يا پشت  ورزشكار روبروي 
است  تر  ناپخته  و  تر  ناآزموده  ديگران  از  كه  ورزشكاري 
در گود پشت سر  كار» مي گويند، جايش  او «تازه  به  و 
مياندار است. ديگر ورزشكاران از بزرگ تا كوچك (از نظر 

آزمودگي) به ترتيب كنار گود دورادور مياندار مي ايستند.
يكي از ديدني ترين جشن ها كه در زورخانه بر پا مي شود 

«گل ريزان» است. جشن بيشتر در شب هاي ماه رمضان 
براي بزرگداشت پهلوانان بنام و كهن بر پا مي شود و در 
آن پهلوانان و ورزشكاران قديمي و با سابقه و بزرگان و 
سرشناسان محل دعوت مي شود و هر يك از آنان دسته 
گل  با  نيز  زورخانه  ديوار  و  در  و  آورند  مي  خود  با  گلي 
پوشيده مي شود. در اين مراسم يكي از پيشكسوت ترين 
او  براي  ريزان  گل  كه  پهلواني  مقام  درباره  ورزشكاران 
بيشتر  ريزان  گل  اكنون  مي راند.  سخن  است  شده  برپا 
براي بزرگداشت پهلوان يا ورزشكار آزموده و قديمي برپا 
مي شود و همچنين براي كمك به خانواده ورزشكاراني 
يا  ندارند  خود  زندگي  گذراندن  براي  كافي  درآمد  كه 

گرفتاري هايي زندگي آنان را آشفته كرده است. براي گل 
به  و  عالي»  «همت  عنوان  با  هايي  نامه  دعوت  ريزان 
ارزش هاي گوناگون چاپ مي كنند و پولي را كه از اين 

راه گرد مي آيد به ورزشكار يا خانواده او مي دهند.

عالقه ذاتى به ورزش باستانى از اليه هاى 
مختلف مردانگى و اخالق نشأت گرفته است 

مهدى قمرى، رئيس هيئت ورزش باستانى استان است 
اين  در  كه  است  سال  به40  قريب  خودش  گفته  به  كه 
پدر  قمرى  غالمحسين  كند.  مى  فعاليت  ورزشى  رشته 
ايشان نيز يكى از ورزشكاران اين عرصه بوده كه به همت 
وى زورخانه امير عرب فعلى پس از 30 سال تعطيلى راه 
باستانى  وارد گود  از كودكى  كه  است. وى  اندازى شده 
شده  مى گويد:  از اوان كودكى و در محضر پدرم با الفباى 
ورزش باستانى آشنا شدم و از همان ابتدا عالقه ذاتى به 
ورزش باستانى داشتم كه اين عالقه  از اليه هاى مختلف 

 مرام، اخالق و مردانگى در اين ورزش نشأت مى گيرد.
 وى با اشاره به پيشينه تاريخى ورزش زورخانه اى مى گويد:

اين ورزش برگرفته از آموزه هاى دينى و تعاليم انسانى 
و  ما رسيده  به  به نسل  و نسل  به سينه  است كه سينه 
شالوده اين ورزش الگو گرفته از جوانمردى فتوت و رفتار 

امام على است. 

خراسان جنوبى همواره در ورزش باستانى 
از استادانى صاحب نامى برخوردار بوده است

و  ولى  پورياى  چون  پهلوانانى  رفتار  يادآورى  با  قمرى 

پهلوان تختى و ... مى گويد: افرادى كه در مكتب مردانگى 
به  را  ورزش  اين  هاى  آموزه  و  خوانده  على درس  موال 
انسان هايى اند   صورت عملى در جامعه خود اجرا كرده 

بزرگ و قابل ستايشند و اگر عده اى نتوانستند در اين راه 
موفق شوند در واقع آموزه هاى اصلى و اساسى اين ورزش 
را درك نكرده اند. وى در ادامه از افراد صاحب نامى مانند 
سيد محمد خيريه، پهلوان برزگانى، رجب رهبرى، فرخى 
و حاج مهدى چوبدار و ... نام برده و مى گويد: خراسان 
جنوبى همواره در ورزش باستانى از استادانى صاحب نام 
برخوردار بوده كه متأسفانه تا قبل سال 59 بسيارى از اين 
افراد به دليل بعد مسافت و دورى از پايتخت نتوانستند در 

كشور مطرح شوند.
رئيس هيئت ورزش باستانى در ادامه به وجود 9 زورخانه 
 فعال در بيرجند اشاره كرده و مى گويد: ورزش زورخانه اى

به دليل الگوبردارى از رفتار اميرالمؤنين  و حركت بر مدار 
اخالق يكى از ورزش هايى است كه شديداً مورد استقبال 

عوام و به خصوص قشر جوان قرار گرفته است.

زورخانه  به  بيرجند  در  فعال  هاى  زورخانه  جمله  از  وى 
هاى پورياى ولى، مالك اشتر، ابوتراب، زورخانه ولى عصر 
زورخانه غدير موسى بن جعفر (ع)، زورخانه شهيد جمادى 
و... اشاره كرده، مى گويد: به دنبال استقبال جوانان زورخانه 
هاى ثامن االئمه در اميرآباد بيرجند در حال احداث است كه 

تاكنون از پيشرفت 60درصدى برخوردار بوده است. 

بيشتر شهرستان ها، داراى زورخانه هستند

در  (ع)  على  امام  زورخانه  احداث  به  همچنين  قمرى 
روستاى تقاب با پيشرفت فيزيكى 40 درصد اشاره كرده، 
مى گويد: در خراسان جنوبى بيش از 24 زورخانه وجود 
ها  شهرستان  بيشتر  گفت  توان  مى  جرأت  به  كه  دارد 
دارى زورخانه هستند و تنها شهرهاى سربيشه و سرايان  
زورخانه ندارند كه البته مطالعات اوليه احداث زورخانه در 

سرايان نيز در حال انجام است. 
وى همچنين از احداث مجموعه بزرگ ورزشى در زندان 
بيرجند با هدف نهادينه كردن مرام و منش مردانگى و بر 
پايه هاى آموزه هاى دينى و عملى امام على (ع) خبر داده 
و مى گويد: وجود اين مراكز قطعًا تأثير بسزايى در روحيه 

زندانيان خواهد داشت. 
وى با يادآورى بعد معنوى زورخانه ها و تأثير غير قابل 
به  بر روحيه اشخاص مى گويد: ورود  اين فضا  اغماض 
گود زورخانه ها و قرائت ادعيه هاى مختلف و تمسك به 
 امير المؤمنين و ائمه حال و هوايى خاص دارد كه مى تواند

آرام بخش و بسيار راهگشا باشد به شرطى كه افراد خود 
خواهان تغيير و تحول باشند.

در كشور و استان ما ورزش باستانى 
مورد جفا واقع شده است

قمرى معتقد است ورزش باستانى ورزشى ملى است كه با 
خلق و خوى ايرانى عجين سده و لزوم وجود اين ورزش 
در محيط هاى دانشگاهى و نظامى و هرجا كه خيل عظيم 
جوانان را داريم الزامى است. وى ادامه مى دهد: متأسفانه 
در كشور و استان ما ورزش باستانى مورد جفا واقع شده و 

از هيچ حمايتى از سوى مسئوالن برخوردار نيست.

در استان ما بيش از اينكه ورزش باستانى 
يك ورزش باشد، يك فرهنگ است 

قمرى مى گويد: ورزش باستانى در استان ما در مقايسه 
با ساير استان ها از رونق بيشتر و مقبوليت عام برخوردار 
نهفته در فرهنگ مردم  به دليل غناى فرهنگى  است و 
اين خطه با اقبال بسيار مردم مواجه است  و به تعبيرى 
بهتر در استان ما بيش از اينكه ورزش باستانى يك ورزش 

باشد، يك فرهنگ است.
درصد   85 از  بيش  جنوبى  خراسان  در  وى  گفته  به 
 ورزشكاران اين رشته را افراد زير 35 سال تشكيل مى دهند

اين  افزون  روز  در جهت گسترش  نيز  حاضر  حال  در  و 
ورزش آموزش نونهاالن و نوجوانان در 4 زورخانه بيرجند 
به منظور تشويق و  رايگان  به صورت  اوقات فراغت  در 

ترغيب نوجوانان در دستور كار قرار دارد.

مشكالت مالى مهمترين مشكل ورزش باستانى  

قمرى در ادامه مشكالت مالى را مهمترين مشكل ورزش 
اى  زورخانه  ورزش  گويد:  مى  و  دانسته  استان  باستانى 
 ورزش درآمدزايى نيست  و نگاه مردم به ورزش زورخانه اى

به  تنها  ورزش  اين  فعاالن  همه  و  است  معنوى  نگاهى 
حداقل  از  و  كنند  مى  كار  ورزش  اين  به  عشق  خاطر 
امكانات در اين زمينه بى بهره اند. وى تصريح مى كند: 
از سال 89 كه مسئوليت هيئت ورزش باستانى استان را 
استانى (هر سال يك  به عهده گرفتم 5 دوره مسابقات 
دوره) برگزار كرده ايم كه بيشتر هزينه هاى اين مسابقات 
توسط كمك هاى خيرين تأمين شده و مسئولين ورزش 

استان بى تفاوت از كنار اين امر گذشته اند.
به ايتجا كه مى رسد لبخندى تلخ بر چهره اش مى نشيند 
و مى گويد: اگر به اميد مسئوالن بوديم حتى يك دوره  

هم از اين مسابقات برگزار نمى شد...
را  استان  باستانى  بزرگساالن ورزش  تيم  راهيابى  قمرى 
 به ليگ برتر كشور، افتخارى بزرگ براى استان دانسته و

مى گويد: از بين 32 استان كه مورد سطح يابى قرار گرفت 
 تيم خراسان جنوبى با وجود مشكالت و محدوديت هاى

بسيار جزو 10 استان برتر قرار گرفت.
وى با تأكيد بر لزوم حل مشكالت مالى ورزش باستانى 
استان مى گويد: اگر پشتيبانى براى حمايت از ورزشكاران 
به  توانست  نخواهيم  قطعًا  فعلى  وضع  با  نشود  پيدا  ما 
نتايج مطلوب دست يابيم و به نظر من فاجعه اى از اين 
بدتر نخواهد بود كه اين فرصت طاليى را در اعزام تيم 
بومى استان به ليگ برتر كه افتخارى بزرگ براى استان 

محسوب مى شود را از دست بدهيم.

اگر به خاطر مسائل مادى زورخانه ها تعطيل شوند 
ديگر پشيمانى سودى نخواهد داشت 

قمرى در ادامه با طرح اين سؤال كه اگر اعتبارى براى 
ورزش داريم چرا اين اعتبار بايد با خواهش و التماس به 
منابع  نظر  از  جنوبى  خراسان  گويد:  مى  گيرد،  تعلق  ما 
انسانى و زيرساخت ها از شرايط مطلوبى برخوردار است  
اين  مسئوالن  برخى  توجهى  كم  دليل  به  متأسفانه  كه 

استعدادها زير سؤال رفته اند.
ورزش  طاليى  هاى  سال  را   82 تا   75 هاى  سال  وى 
به  ها  سال  اين  در  گويد:  مى  و  دانسته  استان  باستانى 
طور ميانگين در مقطع بزرگساالن جوانان و نوجوانان هر 
 سال قهرمان هاى كشورى با كسب مدال طال داشته ايم. 
مهمترين  از  را  و...  اخالقى  فسادهاى  اعتياد،  قمرى 
مسائل و مشكالت روز جامعه خوانده و مى گويد: ورزش 
سالمت  شادابى،  نشاط،  كه  است  عواملى  مهمترين  از 
به خاطر  اگر  را تضمين مى كند و  جسم و روح جوانان 
مسايل مادى زورخانه ها تعطيل شوند آسيب هاى مختلف 
اجتماعى بروز كرده و خسارات جبران ناپذيرى به وجود 

مى آيد و ديگر پشيمانى سودى نخواهد داشت. 

رئيس هيئت ورزش باستانى استان در گفتگو با آوا مطرح كرد:

چشم اميد به مسئوالن  نداريم
اگر به اميد آنها بوديم حتى يك دوره مسابقات برگزار نمى شد

بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

35 % ويژه طالب و روحانيون محترم
 25 % ويژه دانشجويان و كاركنان پيام نور و علمى - كاربردى و خانواده آنها 

22 % ويژه كاركنان بانك كشاورزى و بانك سينا
15 % ويژه  كليه كاركنان دولت و سازمان ها ، دانشجويان و  بستگان آنها

20 % ويژه بيمه گذاران درمان شركت بيمه سينا
10 الى 15 % ويژه بيمه گذاران ثالث سال قبل شركت بيمه سينا 

20 الى 55 % تخفيفاف ويژه بدنه             نقد / اقساط
آدرس: خيابان پاسداران- بين ميدان قدس و قدس 1 - روبروى چسب سهيل

تلفن: 09158651005-32436814

مهندسى توان تهويه

خدمات پس از فروش لوازم خانگى 

در شهرستان بيرجند در مركز پكيج و كولرهاى گازى ال جى
ذيل انجام مى پذيرد:

09151648057  -  32442653    LG آدرس دفتر: چهار راه دوم توحيد- نمايندگى

بزرگ ترين و سريع ترين مركز تخصصى نصب و خدمات 
محصوالت ال جى در استان خراسان جنوبى با كادرى مجرب 

و متخصص در خدمت همشهريان گرامى مى باشد

خسروى كد 25479

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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ديزل  ژنراتور  رادمان
اجاره و اجراى تخصصى جوش گل  ميخ براى سقف هاى عرشه فوالدى

صياد شيرازى - ميرداماد - بلوك 84            09151655100

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت
 فرزندى مهربان ، همسرى فداكار ، پدرى دلسوز و برادرى عزيز

 شادروان مهدى كاتبى
 جلسه يادبودى امروز پنجشنبه94/5/1 از ساعت 4/30 الى 5/30  بعدازظهر 
در محل مسجد الحسين (ع) جواديه برگزار مى شود، حضور شما سروران 

موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: كاتبى، رضايى و ساير بستگان

اطالعيـــه مهـــم
هيئت پينگ پنگ استان با همكارى مديريت مدرسه تخصصى پينگ پنگ عليرضا حميدى برگزار مى كند
 قابل توجه كليه مربيان ، داوران، بازيكنان، دبيران و دانشجويان تربيت بدنى عالقه مندان به رشته پينگ پنگ

در استان خراسان جنوبى

با حضور استاد فريبا قوام زاده - مربى بين المللى فدراسيون پينگ پنگ ايران

كالس هاى استعداديابى ، توجيهى، آموزشى پينگ پنگ برگزار مى شود

Birjandniaz . com    .مراجعه فرماييد www.ttschool.ir : لطفا براى كسب اطالعات بيشتر به وب سايت

  خانم ها: 5 تا 100 سال   آقايان: 5 تا 15 سال     تاريخ شروع و محل ثبت نام: از سه شنبه 
 94/4/30 ساعت 16 الى 20   بيرجند – خيابان معلم- چهارراه خيام- سالن شهيد سرحدى

  شماره تماس : 32444460- 09151611057 حميدى        بيرجند – بازار ملك- پالك 167
     صبح 9 الى 12 و بعدازظهر 16 الى 20    شماره تماس: 32224526

   شروع كالس ها: شنبه 94/5/10 * به كليه شركت كنندگان گواهينامه معتبر اهدا خواهد شد. 
ط اولويت با كسانى خواهد بود كه سريع تر ثبت نام نمايند. 

ـــ
راي

شــ
 

  روابط عمومى مدرسه پينگ پنگ
روابط عمومى هيئت پينگ پنگ استان خراسان جنوبى



پنجشنبه * 1 مرداد 1394 * شماره 3274 

از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني سال (1393) عمليات اجرايى طرح گردشگرى آبترش سربيشه به پايان رسيد. معاون گردشگرى، 
سرمايه گذارى و تأمين منابع اداره كل ميراث فرهنگى استان گفت: براى اجراي اين طرح گردشگري مبلغ350 ميليون ريال اعتبار اختصاص يافت. 
عربى افزود: اين طرح شامل محوطه سازى، سنگفرش، اجراى سكوى استراحت و آالچيق و همچنين تكميل ساختمان مجتمع آبدرمانى بوده است.

اتمام عمليات اجرايى طرح گردشگرى آبترش سربيشه 

4
 پايانه صادراتى سنگ در مرحله جانمايى

توصيه هاى مهم براى انتخاب
 رشته ى كنكور سراسرى

عوامل مؤثر در انتخاب رشته عبارتند از:
1- انگيزه: انگيزه به عاملى تعبير مى شود كه اساس 
رفتار آگاهانه افراد را تشكيل مى دهد. معموًال فراهم آمدن 
مجموعه هاى از شرايط و مقتضيات كه موجب انگيزش فرد 
براى وصول به هدفى مى شود، مبناى شكل گيرى و ايجاد 
اين عامل، يعنى انگيزه مى گردد. بسته به نوع شرايط و 
مقتضيات انواع مختلفى از انگيزش و محرك ها را مى توان 

برشمرد. 
اشياء  ميان  ترجيح  به  مى توان  را  عالقه  عالقه:   -2
مختلف هنگام انتخاب تعبير نمود. گرچه انگيزه و عالقه 
ارتباط تنگاتنگى با يكديگر دارند و شايد بتوان عالقه را 
نوعى انگيزه بالفعل قلمداد نمود، ولى بهتر است در مسائل 
حساسى مانند انتخاب رشته كه به آينده داوطلب مربوط 
مى شود، هر كدام را در جايگاه ويژه خود قرار دهيم، بدون 
آن كه ربط مستقيم آن ها را ناديده بگيريم. داوطلب نمى تواند 
در كنكور سراسرى و در هدف ورود به دانشگاه بدون انگيزه 
باشد و احتماًال پذيرش دشوارى اين رقابت سنگين بايد به 
معناى وجود انگيزه قوى براى ادامه تحصيالت دانشگاهى 
باشد، اما ممكن است كه هنوز عالئق وى شكل واضحى 
نيافته باشند و داوطلب از ميان رشته هاى متنوع دانشگاهى 

به عالقه واقعى خود دست نيافته باشد. 
از  داوطلب  كافى  شناخت  بعد،  عامل  شناخت:   -3
رشته هاى دانشگاهى است. شناخت مبيين آگاهى معرفت 
كافى از موضوع مورد بررسى و انتخاب است. عالقه بدون 
شناخت نمى تواند واقعى باشد. ممكن است كه داوطلب 
بدون شناخت رشته هاى دانشگاهى در خود انگيزه قوى 
به  نسبت  نمى تواند  ولى  بيابد.  عاليه  تحصيالت  براى 
رشته اى كه هيچ شناختى از آن ندارد، عالقه مند باشد. لذا، 
داوطلب بايد تالش كند كه از هر طريق ممكن شناخت 

كافى از رشته هاى دانشگاهى را به دست آورد. 
4- توان علمى: مسئله توان علمى متفاوت از انگيزه و 
عالقه است. مى توان انتظار داشت كه هر صاحب عالقه اى 
لزوماً براى ادامه تحصيل در شته مورد عالقه اش توانمند نيز 
باشد. قدرت علمى داوطلب در خالل تحصيالت دبيرستانى 
و نتايج علمى حاصل از شركت در كنكور سراسرى ارزيابى 
مى شود. توان علمى گرچه به استعداد تحصيلى ربط مى يابد، 
ولى سخت كوشى و پيگيرى مستمر در فراگيرى نقش 

اصلى را در باال بردن بنيه علمى داوطلب ايفا مى كند. 
5- استعداد تحصيلى: در اين جا استعداد تحصيلى 
متفاوت از بنيه علمى لحاظ شده است. منظور از استعداد، 
توانايى ويژه در انجام دادن بعضى از فعاليت ها و امورى 
است كه فرد را از افراد مشابه متمايز مى سازد. ممكن است 
كه فردى به لحاظ استعداد متوسط باشد، اما در سايه تالش 
و سخت كوشى از بنيه علمى بسيار بااليى برخوردار گردد و 
بالعكس. ممكن است فردى با استعداد باشد اما به علت 
كاهلى و تنبلى نه تنها بهره اى از استعداد خود نبرد بلكه 
در مسابقه با افراد پر تالش و با استعداد متوسط هيچ گونه 
توفيقى نيابد. به هر حال بهترين حالت آن است كه استعداد 
تحصيلى با تالش سخت و مستمر براى كسب علم توأم 

شود تا اين استعداد ها در صحنه جامعه بدرخشند.

راهنماى انتخاب رشته كنكور

خراسان جنوبي را مى توان به دليل قرارگيرى در موقعيت 
خاص زمين شناسي، بهشت معادن شرق كشور ناميد. اين 
استان با دارا بودن آلبوم متنوع و ارزشمندى از انواع سنگهاي 
تزئينى شامل گرانيت، مرمريت، تراورتن مرمر ظرفيت هاى 

زيادى براى توسعه اقتصادى دارد.
نگاه عالقمند بازارهاى جهانى به گرانيت هاى سبز استان 
به ويژه پس از اجراى روش برش گرانيت با سيم الماسه كه 
اولين تجربه در ايران بود در تعدادى از معادن گرانيت سبز 
نشان مى دهد كه در صورت تمركز بيشتر و هدفمندتر در اين 
مقوله مى توان بسيارى از شاخص هاى بهره مندى استان را 

با تكيه بر استعدادهاى معدنى بهبود قابل توجهى بخشيد.
با توجه به اين ظرفيت استان راه اندازى پايانه صادراتى سنگ 
در 26 آبان سال 86 توسط هيئت دولت نهم در دومين سفر 
استاني به خراسان جنوبي صادر و مجوز و اعطاى كمك مالى 
براي ايجاد پايانه صادراتي سنگ در استان بعد از ارائه طرح 
توجيهي فني مصوب شد تا اين پروژه توسط بخش غير دولتى 
 اجرا شود. اما با وجود تصويب در شوراى ادارى استان مبنى
بر تامين زيرساختها از سوى دستگاههاى مربوط براى اين 
پروژه در سال 90 متاسفانه تامين نشدن آن موجب شد تا 
پايانه  اولين  ايجاد  براى  خصوصى  بخش  گذاران  سرمايه 

صادراتى سنگ شرق كشور ورود پيدا نكنند.
 در ابتداى امر شركت سنگ نگين به عنوان سرمايه گذار 
به علت  اما  كرد  پيدا  ورود  پروژه  اين  در  بخش خصوصى 
فراهم نشدن زير ساخت ها در زمينى كه به شركت واگذار 
شد و در نهايت توجيه اقتصادى نداشتن بخش خصوصى 
از اين پروژه پا پس كشيد تا استان همچنان چشم به راه 
سرمايه گذار ديگرى براى ورود به اين پروژه مهم در راستاى 
توسعه اقتصادى استان باشد.به هر روى اظهارات معاون امور 
بازرگانى اداره كل صنعت و معدن خراسان جنوبى پس از 
گذشت هشت سال حكايت از اين دارد كه مسئوالن استانى 
دوباره در تكاپوى راه اندازى اين پايانه هستند كه اميدواريم 

اين بار سرانجامى داشته باشد.

 پايانه صادراتى سنگ استان جانمايى مى شود

معاون امور  بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبى در مصاحبه با خبرگزارى مهر گفت: در حال حاضر 
پايانه صادراتى سنگ استان در طى بازديد هاى ميدانى به 

عمل آمده از زمين هاى باالدست حاجى آباد بيرجند، در اين 
مكان جانمايى مى شود. مهدى ماهگلى در گفتگو با مهر 
 افزود: هم اكنون منتظر نتايج كارشناسى هاى انجام شده
 بر روى اين زمين ها هستيم. وى بيان كرد: طبق نظرات 
كارشناسان مربوطه، زمين در نظر گرفته شده براى جانمايى 
پايانه صادراتى سنگ استان نبايد داراى معارض باشد چراكه 
زمين داراى معارض از فعاليتهاى پايانه مى كاهد. ماهگلى 
در توضيح اقدامات انجام شده اين پروژه ، اظهار كرد: پايانه 
صادراتى سنگ در سنوات قبل از طريق سازمان توسعه و 
تجارت ايران صادرشد و در استان نيز احداث آن به شركت 
سنگ نگين محول شد. وى با اشاره به كم كارى اين شركت 
در پيگيرى احداث اين پايانه، تصريح كرد: در مراحل اوليه 

35 هكتار زمين از منطقه ويژه اقتصادى براى احداث پايانه 
صادراتى سنگ در اختيار شركت سنگ نگين قرارگرفت اما 
به دليل كم كارى شركت نگين، فعاليت اين پايانه كم رنگ 
شد.وى با بيان اينكه منطقه ويژه اقتصادى يك طرح ملى 
است، بيان كرد: به منظور توسعه و افزايش اين منطقه  35 
هكتار در نظر گرفته شده براى احداث پايانه سنگ نيز به 

منطقه واگذار شد.
معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبى با اشاره به تاكيدات خود براى آماده و فعال سازى 
مكانى براى اجراى پروژه پايانه صادراتى سنگ استان، بيان 
دستگاه  با  متعدد  هاى  نشست  و  مكاتبات  دنبال  به  كرد: 

هاى مربوطه، زمين هاى باالدست حاجى آباد بيرجند براى 
اجراى اين پروژه در نظر گرفته شد. ماهگلى درباره اعتبارات 
پيش بينى شده براى اجراى اين پروژه، عنوان كرد: درسفر 
اخيرهيئت دولت يازدهم به استان مصوب شد بخشى از اعتبار 
اين پايانه را شركت ايميدرو متقبل شود. وى ادامه داد: بخشى 
ديگر از اين اعتبارات مربوط به بخش خصوصى مانند كارخانه 

معدن و اتاق اصناف مى شود.

راه اندازى نمايشگاه سنگ 
استان در پايانه صادراتى سنگ

معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 

جنوبى در خصوص امكانات و جايگاه اين پايانه، اظهار كرد: 
بخشى از زمين در اختيار اتحاديه صنفى سنگ و بخشى در 

اختيار نمايشگاه سنگ استان قرار مى گيرد.
وى ادامه داد: با ايجاد نمايشگاه سنگ در پايانه، خريداران 
مراجعه معادن  به  سنگ  انتخاب  براى  خارجى  و   داخلى 
نمى كنند و سنگ مورد نظر را مستقيما از پايانه خريدارى 
پايانه  احداث  مسئول  مقام  اين  اذعان  به  بنا  كرد.  خواهند 
صادراتى سنگ آينده اى مفيد را براى استان رقم خواهد زد.

نيازمند  عظيم  پروژه  اين  اجراى  افزود:  ادمه  در  ماهگلى 
سرمايه گذارى در بخش زيرساخت ها است و طرحى زود 

بازده نخواهد بود.

نمايشگاه دائمى سنگ ظرفيتى
 براى جذب سرمايه گذار به استان

سيد نعمت ا.... حقيقى رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبى چندى پيش در كارگروه اقتصادى خراسان 
پايانه سنگ مى تواند به نمايشگاه  جنوبى اظهار كرده بود: 

دائمى مواد معدنى صادراتى تبديل شود.
در  سنگ  دائمى  نمايشگاه  ايجاد  با  بايد  افزود:   وى 
خراسان جنوبى زمينه را براى ورود سرمايه گذاران به استان 
فراهم كنيم تا آنها با ديدن نمايشگاه سنگ از ظرفيت هاى 
سنگ استان ديدن كنند و در اين زمينه ترغيب به خريدارى 
و سرمايه گذارى شوند.رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبى با بيان اينكه نمايشگاه دائمى سنگ مى تواند 
در  بايد  كرد:  تصريح  باشد،  استان  سنگ  نمونه هاى  پايانه 
مواد  سنگ،  متعدد  نمونه هاى  به  توجه  با  جنوبى  خراسان 
تجميع  و  متمركز  سنگ  صادراتى  پايانه  در  استان  معدنى 
شود كه در اين صورت هزينه هاى سرمايه كاهش مى يابد. 
جنوبى  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
گفت: با تجميع سنگ و مواد معدنى استان در پايانه مى توان 
زمينه هاى صادرات و فروش اين نوع از محصوالت را فراهم 
اينكه با تشكيل پايانه هاى سنگ  با اشاره به  كنيم.حقيقى 
مى توان سمن ها را براى شناسايى بازه هاى هدف تشكيل داد، 
عنوان كرد:  در زمينه واگذارى زمين براى ايجاد پايانه سنگ و 
مواد معدنى بهترين گزينه نزديك منطقه ويژه اقتصادى است 

زيرا كمترين مشكالت در زمينه هاى مختلف را دارد.
براى عرضه  به محلى  بايد  پايانه ها  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
واحدهاى توليدى خراسان جنوبى تبديل شود، افزود: در اين 
راستا مجوز پايانه مواد معدنى از وزير صنعت، معدن و تجارت 
گرفته شده و با ايجاد اين پايانه دو كاربرى ايجاد مى شود كه 
سبب فروش و عرضه مواد معدنى و سنگ و تبديل پايانه به 
نمايشگاه دائمى مى شود.خراسان جنوبى متاسفانه  امروز در 
راستاى صادرات سنگ با مشكالت فراوانى دست و پنجه 
نرم مى كند و توسعه صادرات سنگ در اين استان پشت خط 
فرصت سوزى باقى مانده است و مسئوالن امر بايد واقف 
باشند كه كليد شكوفايى هر چه بيشتر صنعت سنگ در توسعه 
صادرات و ايجاد پايانه هاى صادراتى در اين بخش قرار دارد، 
و خراسان جنوبى به عنوان قطب معدنى كشور مى تواند در 

اين زمينه موفق باشد.

شاهكارهاى تاريخى

اين شاهكارها را قبل از نابودى ببينيد

به گزارش سى ان ان:  زيباترين محوطه هاى تاريخى 
هستند  فروپاشى  آستانه  در  كه  جهان  طبيعى   و 

را در ادامه بخوانيد:
كيلومتر  هزاران  طول  با  كه  چين  بزرگ  ديوار   *
برابر هجوم  در  دفاع  براى  گذشته  بسيار  ساليان  در 
سرسام آور  هجوم  شاهد  امروزه  شد،  بنا  بيگانگان 
تبديل  ديوار  اين  از  بخش هايى  است.  گردشگران 
است  شده  گرافيتى  نقاشى  براى  بزرگى  بوم   به 
و بنابر اعالم نشريه «بيجينگ تايمز»، 30 درصد از 
ديوار چين بر اثر فرسايش طبيعى و خسارت وارد شده 

از سوى انسان ها ناپديد شده است.
كشور  در  «آنگكور»  باستانى  شهر  ويرانه هاى   *
است  گردشگرانى  اشغال  در  حاضر  حال  در  كامبوج 
كه با گوشى هاى هوشمند خود درصدد يافتن بهترين 
مكان و موقعيت براى عكسبردارى هستند كه بنابر 
اعالم سازمان گردشگرى كامبوج هر ساله 20 درصد 
به تعداد گردشگران بازديدكننده از آن اضافه مى شود. 
 اين شهر به عنوان پايتخت امپراطورى خمر بين قرن 
از ميالد رونق داشت. در سال 1431  9 تا 15 پس 
هجوم  انگكور  شهر  به  تايلندى  سربازان  ميالدى 

آوردند و آن را ويران كردند.
«ميكل آنژ»  كه  واتيكان  در  سيستين  كليساى   *
 1100 انگيز  حيرت  نقاشى هاى  براى  را  سال  چهار 
پذيراى  امروزه  آن وقت گذاشت  از سقف  مربع  متر 
ميليون ها گردشگر است كه براى تحسين آثار هنرى 
و معمارى آن به اقامتگاه رسمى پاپ سفر مى كنند، 
اما بسيارى از آن ها قانون عدم عكس بردارى با فلش 

را زير پا مى گذارند. 
جنوب  در  مارا»  «ماساى  شده   حفاظت  منطقه   *
غربى كنيا كه از نظر تنوع زيستى و شمار حيوانات 
آن در جهان كم نظير است، يكى از منابع اصلى درآمد 
اين كشور محسوب مى شود. اما تعداد بيش از حدى 
از گردشگران كه براى تماشاى حيات وحش بكر وارد 
اين منطقه مى شوند و در آنجا كمپ مى زنند فشار 
آن  زيست  و محيط  منابع طبيعى  روى  را  مضاعفى 

تحميل كرده است.
* مقبره توتنخامون، از فراعنه مصر در دره پادشاهان، 
يك اثر تاريخى منحصر به فرد محسوب مى شود. در 
گذشته بطور متوسط روزانه 1500 نفر از مقبره  اصلى 
ديدن مى كردند كه به دليل رطوبت حاصل از تنفس 
آنها، طى چند دهه صدمات زيادى به اين مقبره بويژه 

ديوارنگاره هاى آن وارد شد.

مصوبه اى كه هشت سال درجا زد

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1394 حوزه ثبتى شهرستان بيرجند
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول 
المالك  و از قلم  افتاده واقع در بخش هاى تابعه حوزه ثبتى  بيرجند تا آخرخرداد ماه هزار و سيصد و نود و 
چهار تقاضاى ثبت نموده اند و همچنين مواردى كه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25 اصالحى قانون 

ثبت بايد تجديد گردد با نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى مى شود:
بخش 1  بيرجند 

بخش  اصلي   -1426 پالك  منزل  عرصه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سوم  دو  و  دانگ  دو  1-تمامي   
زرنگ محمد  عيد  تقاضاي  مورد  بيرجند  خاكي  خيابان  در  واقع   197/04 مساحت  به  بيرجند   يك 
2-ششدانگ يكقطعه زمين به مساحت 1080 مترمربع پالك 60 فرعي از 4323- اصلي بخش يك بيرجند 
واقع در حاشيه صياد شيرازي مورد تقاضاي غالمرضا آبي 3- ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 368/56 
مترمربع پالك 69 فرعي از 4323-اصلي بخش يك بيرجند واقع در محله جليليان به استثناء يك هشتم 
قيمت عرصه و اعيان مورد تقاضاي مهدي پژمان بيرجندي نسبت به دو سهم از 11 سهم و غالمرضا پژمان 
بيرجندي نسبت به 2 سهم از 11 سهم و مريم پژمان بيرجندي نسبت به يك سهم از 11 سهم و هادي 
پژمان بيرجندي نسبت به 2 سهم از 11 سهم و زهرا پژمان بيرجندي نسبت به يك سهم از 11 سهم و 
زينب پژمان بيرجندي نسبت به يك سهم از 11 سهم و غالمحسين پژمان بيرجندي نسبت به 2 سهم از 

11 سهم همگي به وكالت آقاي مهدي پژمان بيرجندي
بخش 2 بيرجند

1- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 691 مترمربع پالك 25 فرعي از 201-اصلي بخش2 
بيرجند واقع در اراضي تگ خاور مورد تقاضاي مجيد خسروي 2- ششدانگ يكقطعه زمين مزروعي به مساحت 
7916 مترمربع پالك 91 فرعي از 344-اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي كالته نايب مورد تقاضاي 
محمد نايبي فر 3- ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 360/34 مترمربع پالك 2649 فرعي از 345-اصلي 
 بخش2 بيرجند واقع در اراضي دشت علي آباد مورد تقاضاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)

4- 1/5 سهم از 16 سهم ششدانگ يك قطعه زمين پالك 23 فرعي از 430-اصلي بخش2 بيرجند واقع 
در اراضي مزرعه اسفهرود مورد تقاضاي آقاي هادي رضايي به وكالت از طرف رباب محمدي اسفهرود تنها 
ورثه غالم محمدي اسفهرود كه در آگهي نوبتي سال 1317 از قلم افتاده است 5- 1/5 سهم از 16 سهم 
ششدانگ يك قطعه زمين پالك 24 فرعي از 430-اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه اسفهرود 
مورد تقاضاي آقاي هادي رضايي به وكالت از طرف رباب محمدي اسفهرود تنها ورثه غالم محمدي اسفهرو 
كه در آگهي نوبتي سال 1317 از قلم افتاده است 6-  1/5 سهم از 16 سهم ششدانگ يك قطعه زمين 
پالك 39 فرعي از 430-اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه اسفهرود مورد تقاضاي آقاي هادي 
رضايي به وكالت از طرف رباب محمدي اسفهرود تنها ورثه غالم محمدي اسفهرود كه در آگهي نوبتي 
سال 1317 از قلم افتاده است 7- 1/5 سهم از 16 سهم ششدانگ يك قطعه زمين پالك 49 فرعي از 
430-اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه اسفهرود مورد تقاضاي آقاي هادي رضايي به وكالت از 
طرف رباب محمدي اسفهرود تنها ورثه غالم محمدي اسفهرود كه در آگهي نوبتي سال 1317 از قلم 
افتاده است 8- 1/5 سهم از 16 سهم ششدانگ يك قطعه بند پالك 63 فرعي از 430-اصلي بخش2 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه اسفهرود مورد تقاضاي آقاي هادي رضايي به وكالت از طرف رباب محمدي 
اسفهرود تنها ورثه غالم محمدي اسفهرود كه در آگهي نوبتي سال 1317 از قلم افتاده است 9-  1/5 
سهم از 16 سهم ششدانگ يك قطعه زمين پالك 119 فرعي از 430-اصلي بخش2 بيرجند واقع در 
اراضي مزرعه اسفهرود مورد تقاضاي آقاي هادي رضايي به وكالت از طرف رباب محمدي اسفهرود تنها 
ورثه غالم محمدي اسفهرود كه در آگهي نوبتي سال 1317 از قلم افتاده است 10- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي ديمه زار به مساحت 12744/94 مترمربع پالك 335 فرعي از 1832-اصلي بخش2 بيرجند 
واقع در اراضي شمال حاجي آباد پشت راه دهنه كر مورد تقاضاي حسين امير آبادي زاده 11- ششدانگ 
يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان و تاسيسات مرغداري به مساحت 1407 مترمربع پالك 2219-

اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي مجاور مزرعه و قنات خونيك بهدان مورد تقاضاي محمد اكبري 
بهدان 12- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 942/46 مترمربع پالك 2377-اصلي بخش2 
 بيرجند واقع در اراضي چشمه سار النگ نهال سنجد جنب اراضي بوشاد مورد تقاضاي محمد آهمند

بخش2  2378-اصلي  پالك  مترمربع   666 مساحت  به  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -13
 بيرجند واقع در اراضي چشمه سار النگ نهال سنجد جنب اراضي بوشاد مورد تقاضاي محمد آهمند

بخش2  پالك 2379-اصلي  مترمربع  مساحت 482/55  به  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -14
 بيرجند واقع در اراضي چشمه سار النگ نهال سنجد جنب اراضي بوشاد مورد تقاضاي محمد آهمند
پالك 2380- مترمربع  مساحت 482/55  به  شكل  مثلثي  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -15

اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي چشمه سار النگ نهال سنجد جنب اراضي بوشاد مورد تقاضاي 
پالك  مترمربع  مساحت 5657  به  زار  ديمه  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  آهمند 16-  محمد 
 2382-اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي پشت كلوت شوكت آباد مورد تقاضاي حسين علي آبادي
پالك  مترمربع   2147 مساحت  به  اشجار  بر  مشتمل  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -17
بهلگردي منصور  تقاضاي  مورد  بهلگرد  روستاي  مجاور  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش2   2394-اصلي 
18- ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 42877/70 متر مربع پالك 2395-اصلي بخش2 بيرجند 
واقع در اراضي چشمه رچ مورد تقاضاي علي خسروي چشمه رچ 19- ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار 
به مساحت 6625 مترمربع پالك 2398-اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي مرك مورد تقاضاي حسن 
مركي 20- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 13563/5 مترمربع پالك 2399-اصلي بخش2 

بيرجند واقع در اراضي دشت مرك مورد تقاضاي محمد حسين سيرتي 21- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 30587 مترمربع پالك 2400-اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي دشت مرك 
مورد تقاضاي محمد حسين سيرتي 22- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 15346 متر 
 مربع پالك 2401-اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي دشت مرك مورد تقاضاي محمد حسين سيرتي

بخش 3 بيرجند 
1- ششدانگ يك قطعه بند مزروعي مشجر به مساحت 15478 مترمربع پالك 2745 فرعي از 172-
حاتمي حسن  تقاضاي  مورد  پور  محمد  چاه  سيوجان  مزرعه  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش3   اصلي 
2- ششدانگ يك قطعه بند به مساحت 13346 متر مربع پالك 2746 فرعي از 172-اصلي بخش3 بيرجند 
واقع در اراضي مزرعه سيوجان چاه محمد پور مورد تقاضاي علي آشوري 3- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 42447/46 مترمربع پالك52745 فرعي از 157-اصلي بخش3 بيرجند واقع در اراضي 
مزرعه حوض سفيد مورد تقاضاي سيد حامد موسوي نسبت به چهار دانگ و صديقه موسوي سيوجان نسبت 
به دو دانگ از ششدانگ 4- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر به مساحت 2664/35 مترمربع پالك 
 1556 فرعي از 222-اصلي بخش3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه تقاب مورد تقاضاي سيد محمد معين فاطمي

 1557 پالك  مترمربع   1105/36 مساحت  به  مشجر  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -5
راد افروزه  هدي  تقاضاي  مورد  تقاب  مزرعه  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش3  222-اصلي  از   فرعي 
6- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان گاوداري به مساحت 1004 مترمربع پالك 117 
نژاد محمدي  محمد  تقاضاي  مورد  ركات   چاه  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش3  از 938-اصلي   فرعي 
از  فرعي   121 پالك  مترمربع   3066/50 مساحت  به  مزروعي  زمين  يكقطعه  ششدانگ   --7
آبادي شمس  حسين  تقاضاي  مورد  پور  حسن  چاه  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش3   938-اصلي 

از  فرعي   122 پالك  مترمربع   371/50 مساحت  به  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -8
آبادي شمس  حسين  تقاضاي  مورد  پور  حسن  چاه  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش3   938-اصلي 

بخش 4 بيرجند 
1- ششدانگ يك قطعه زمين كه در گذشته به صورت كارگاه سفالگري بوده به مساحت 728 متر مربع 
پالك 735 فرعي از 114-اصلي بخش4 بيرجند واقع در جنب باغ ارگ فريز مورد تقاضاي سيد محمد 
علي حافظي 2- ششدانگ يكقطعه زمين مزروعي به مساحت 8695/50 متر مربع پالك 5 فرعي از 
دوست دانش  حسين  تقاضاي  مورد  دوست  دانش  چاه  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش4   817-اصلي 
-817 از  فرعي   6 پالك  مترمربع   10678/50 مساحت  به  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -3
دوست دانش  حسين  تقاضاي  مورد  دوست  دانش  چاه  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش4   اصلي 
-817 از  فرعي   7 پالك  مترمربع   66401 مساحت  به  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -4
دوست  دانش  حسين  تقاضاي  مورد  دوست  دانش  چاه  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش4   اصلي 

بخش 6 بيرجند  
 912 پالك  مربع  متر   103190 مساحت  به  زار  ديمه  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -1   
ساالري فاطمه  تقاضاي  مورد  سربيشه  دشت  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش6  343-اصلي  از   فرعي 
فرعي   76 پالك  مترمربع   5818 مساحت  به  زار  ديمه  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -2
سبزباني محمد  تقاضاي  مورد  سربيشه  دشت  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش6  352-اصلي   از 

بخش 7 بيرجند
1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان منبع آب شرب شهري  به مساحت 13202 متر 
تقاضاي  مورد  اسديه  مزرعه  غربي  مجاورت  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش7  762-اصلي  پالك  مربع 
شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي 2- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان و باغ  به 
مساحت 6564 متر مربع كه مساحت 1242 متر مربع به عنوان بستر رودخانه مي باشد پالك 763-
رحمتي عبدالقدوس  تقاضاي  مورد  شاهتوت  درخت  يا  جج  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش7   اصلي 

بخش 8 بيرجند
1-تمامي 4 شبانه روز از 12 شبانه روز مزرعه و قنات كري آباد 323-اصلي بخش 8 بيرجند واقع در اراضي مجاورت 
سرچاه مورد تقاضاي مرجان سنجري 2-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر به مساحت 4968 مترمربع 
 پالك يك فرعي از 574-اصلي بخش8 بيرجند واقع در اراضي مجاورت آويجان مورد تقاضاي عيسي محمد دوست

از  فرعي   2 پالك  مترمربع   3835 مساحت  به  مشجر  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -3
دوست محمد  عيسي  تقاضاي  مورد  آويجان  مجاورت  اراضي  در  واقع  بيرجند  بخش8   574-اصلي 

بخش 13 بيرجند 
قطعات مفروز مزرعه چهكند روشناوند پالك 299-اصلي بخش 13 بيرجند: 1 - ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 167 متر مربع پالك 211 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي 
سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف  2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 245/50 
مترمربع پالك 214 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در 
وقف 3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 109/50 مترمربع پالك 219 فرعي موقوفه حمام 
و مسجد به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي و توليت در وقف 4- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 445 مترمربع پالك 254 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت 
آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 5- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 278 متر مربع 
پالك260 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 6- 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 250/50 متر مربع پالك 261 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف 7- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 

غاالمرضا  آقاي سيد  توليت  و  به تصدي  مير حسين  موقوفه  فرعي  مترمربع پالك266  مساحت 206 
حسيني به دعوي در وقف 8- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 408/50 متر مربع پالك 
271 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 9- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 62/10 متر مربع پالك272 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و 
توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف 10- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
293 متر مربع پالك279 فرعي موقوفه حمام و مسجد به تصدي و توليت اداره اوقاف و امور خيريه 
بيرجند به دعوي در وقف 11- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 492 متر مربع پالك294 
فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف 12- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 715/50 متر مربع پالك298 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و 
توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف 13- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
285 مترمربع پالك300 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به 
دعوي در وقف 14- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 678 مترمربع پالك 304 فرعي 
موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 15- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 656 متر مربع پالك305 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي 
سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف 16- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 124/50 
متر مربع پالك 310 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در 
وقف 17- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 90/50 مترمربع پالك320 فرعي موقوفه مير 
حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف 18- ششدانگ يك قطعه زمين 
مثلثي شكل مزروعي به مساحت 118/550متر مربع پالك 327 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به 
تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 19- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
513 متر مربع پالك337 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به 
دعوي در وقف 20- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 428/50 متر مربع پالك356 فرعي 
موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف 21- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 363 مترمربع پالك 361 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و 
مساحت  به  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -22 وقف  در  دعوي  به  كريمي  علي  آقاي  توليت 
157/50مترمربع پالك362 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به 
دعوي در وقف 23- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 1596/27 مترمربع پالك 365 فرعي 
موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 24- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 183/50 متر مربع پالك380 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي 
سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف 25- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 428 متر 
مربع پالك384 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در 
وقف 26- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 148/50 مترمربع پالك 385  فرعي موقوفه 
حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 27- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت 96 مترمربع پالك 386  فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي 
علي كريمي به دعوي در وقف 28- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 163 مترمربع پالك 
389  فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 29- 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 639/50 مترمربع پالك 399 فرعي موقوفه حاج محمد 
عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 30- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
آقاي سيد غالمرضا  توليت  و  به تصدي  مير حسين  موقوفه  فرعي  مترمربع پالك401  مساحت 108 
حسيني به دعوي در وقف 31- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 639/50 مترمربع پالك 
در وقف 32-  به دعوي  آقاي علي كريمي  توليت  و  به تصدي  موقوفه حاج محمد عوض  فرعي   406
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 133مترمربع پالك 410 فرعي موقوفه حاج محمد عوض 
به  به دعوي در وقف 33- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  آقاي علي كريمي  توليت  و  به تصدي 
مساحت 156/50 مترمربع پالك412 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا 
حسيني به دعوي در وقف 34- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 177مترمربع پالك 418 
فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 35- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 347/50 مترمربع پالك 429 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به 
تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 36- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
639/50 مترمربع پالك431 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به 
دعوي در وقف 37- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 226 مترمربع پالك 456 فرعي 
موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 38- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 217مترمربع پالك 474 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت 
آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 39- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 738/99 مترمربع 
پالك477 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف 
40- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 393مترمربع پالك481 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف 41- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 182/50مترمربع پالك 482 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي 
كريمي به دعوي در وقف 42- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت257مترمربع پالك 508 
فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف 43- ششدانگ 

يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 554 مترمربع پالك 520 فرعي موقوفه 
حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 44- 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت246مترمربع پالك 522 فرعي 
موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در 
وقف 45- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت215مترمربع پالك 

541 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف 46- 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 174 مترمربع پالك 571 فرعي موقوفه حاج محمد عوض 
به  به دعوي در وقف 47- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  آقاي علي كريمي  توليت  و  به تصدي 
مساحت 257/7 مترمربع پالك 586 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي 
به دعوي در وقف 48-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت63 مترمربع پالك 587 فرعي موقوفه 
مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف 49- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي به مساحت 633/50 مترمربع پالك 591 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و 
توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 50- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 414 
مترمربع پالك 609 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در 
وقف 51- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت328/90 مترمربع پالك 610 فرعي موقوفه مير 
حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف 52- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي به مساحت316 مترمربع پالك 615 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد 
غالمرضا حسيني به دعوي در وقف 53- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 232/60 مترمربع 
پالك 616 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 54- 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت326 مترمربع پالك 629 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف 55- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 
آقاي سيد غالمرضا  توليت  و  تصدي  به  مير حسين  موقوفه  فرعي  مترمربع پالك 631  مساحت270 
حسيني به دعوي در وقف 56- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 112 مترمربع پالك 637 
فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 57- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي به مساحت162 مترمربع پالك 641 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت 
به مساحت  به دعوي در وقف 58- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  آقاي سيد غاالمرضا حسيني 
575/50 مترمربع پالك 695 فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به 
دعوي در وقف  59- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 220 مترمربع پالك 696 فرعي 
موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف 60-ششدانگ يك قطعه 
زمين مسكوني به مساحت 250/50 متر مربع پالك 287 فرعي از 315-اصلي بخش13 بيرجند واقع در 
اراضي مزرعه بواج مورد تقاضاي علي نقي زنگوئي مطلق 61- ششدانگ يكقطعه زمين مسكوني به مساحت 
125 متر مربع پالك 288 فرعي از 315-اصلي بخش13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه بواج مورد تقاضاي 

محمد رضا خادمي
62-تمامي 120 سهم از 1320 سهم قنات چهكند روشناوند پالك 351 –اصلي بخش 13 در گردش 11 
شبانه روز هر شبانه روز 120 سهم مبدا و مظهر قنات در اراضي مورد ثبت است موقوفه حاج محمد عوض 
به تصدي و توليت آقاي علي كريمي بدعوي در وقف 63-تمامي 120 سهم از 1320 سهم قنات چهكند 
روشناوند پالك 351 –اصلي بخش 13 در گردش 11 شبانه روز هر شبانه روز 120 سهم مبدا و مظهر قنات 
در اراضي مورد ثبت است موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در 
وقف 64-تمامي 45 سهم از 1320 سهم قنات چهكند روشناوند پالك 351 –اصلي بخش 13 در گردش 
11 شبانه روز هر شبانه روز 120 سهم مبدا و مظهر قنات در اراضي مورد ثبت است موقوفه حاجي مير 
محمد امين بيك به تصدي و توليت اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي در وقف 65-تمامي 20 سهم 
از 1320 سهم قنات چهكند روشناوند پالك 351 –اصلي بخش 13 در گردش 11 شبانه روز هر شبانه 
روز 120 سهم مبدا و مظهر قنات در اراضي مورد ثبت است موقوفه حمام و مسجد به تصدي اداره اوقاف 
و امور خيريه بيرجند به دعوي و توليت در وقف 66- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 171متر مربع پالك 461 فرعي از 401-اصلي بخش13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه شارقنج 
مورد تقاضاي سيد حسن حسيني لذا به دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى 
شده در باال معترض مى باشد و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى شده و در جريان است 
ميبايستى اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى نسبت به 
آگهى نوبتى ظرف 90 روز و در مورد آگهى اصالحى در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 
تسليم و رسيد دريافت نموده و برابر مواد 74 و 86 آيين نامه اصالحى قانون ثبت معترضين از تاريخ تسليم 
اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى 
الزم از مرجع مذكور اخذ و به اداره تسليم نمايند در غير اينصورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى 
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و 
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت مقررات ادامه مى دهد.ضمناً حقوق ارتفاقى در 
موقع تحديد حدود و در صورتمجلس تحديد منظور مى گردد و ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا 

سى روز قابل اعتراض خواهد بود. 
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 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند 



يك درخت ميليون ها چوب
 كبريت را مى سازد

اما وقتى زمانش برسد فقط يك 
چوب كبريت براى سوزاندن ميليونها 

درخت كافى است
زمانه و شرايط در هر موقعى مى تواند

 تغيير كند در زندگى هيچ كس را تحقير و آزار نكنيد
شايد امروز قدرتمند باشيد اما يادتان باشد

زمان از شما قدرتمندتر است
از يك درخت هزاران چوب كبريت توليد ميشود
اما وقتى زمانش برسد يك چوب كبريت براى 

سوزاندن هزاران درخت كافيست

پنجشنبه *1 مرداد 1394 * شماره 3274 

داشتن ازدواج موفق آرزوى هر دختر و پسرى است؛ 
اما براى رسيدن به اين آرزو چه كار مى شود كرد؟ 
قطعا با دست روى هم گذاشتن نمى شود خوشبخت 
شد. براى داشتن ازدواج موفق بايد چند قدم اساسى 
برداريد تا بتوانيد پايه هاى يك زندگى شاد و آرام را 

محكم بنا كنيد.
احترام  موقع مشكالت هم  بگذاريد، حتى  *احترام 
يكديگر را نگه داريد. احترام شرط اول موفقيت در 

هر رابطه اى است.
* فرقى نمى كند؛ در هر مرحله اى از زندگى تان 
هستيد بايد جدا از انداختن همه مسئوليت ها روى 

دوش يك نفر پرهيز كنيد.
*   وقتى خودتان را دوست نداريد، به ظاهرتان نمى 
رسيد، چطور انتظار داريد همسرتان شما را دوست 

داشته باشد؟ به خودتان اهميت دهيد.

چرا كتاب خوان ها بهترين آدم هايى 
هستند كه مى توان عاشق شان شد؟

بر اساس مطالعاتى كه روان شناسان در سال هاى 2006 
و 2009 انجام داده اند، كسانى كه رمان مى خوانند ميان 
دارند  را  ديگران  با  همدلى  قدرت  بيشترين  انسان ها 
با عنوان «تئورى ذهن» كه در كنار  قابليتى دارند  و 
آنچه خود به آن اعتقاد دارند، مى توانند عقايد، نظر و 
قرار دهند و درباره  را مدنظر  عالئق ديگرى ديگرى 
آن قضاوت كنند.آن ها مى توانند بدون اين كه عقايد 
ديگران را رد كنند يا از عقيده خودشان دست بردارند، 
از شنيدن عقايد ديگران لذت ببرند.تعجبى هم ندارد 
كه كتاب خوان ها آدم هاى بهترى باشند. كتاب خواندن 
تجربه كردن زندگى ديگران با چشم غيرواقعى است. 
ياد گرفتن اين نكته كه چه طور بدون اين كه خودت در 
ماجرايى دخيل باشى، بتوانى دنيا را در چارچوب ديگرى 
ببينى.كتاب خوان ها به روح هزاران آدم و خرد جمعى 
همه اين آدم ها دسترسى دارند. تحقيق ديگرى در سال 
2010 ثابت كرده كه هر چه قدر بيشتر براى كودكان 
كتاب بخوانيم، «تئورى ذهن» در آن ها قوى تر مى شود 
عاقل تر  واقعا  بچه ها  اين  مى شود  باعث  نهايت  در  و 
شوند، با محيط شان بيشتر انطباق پيدا كنند و قدرت 

درك شان باالتر برود.

هيچ يك از ما برنده 
يا بازنده به دنيا نيامده ايم،

 انتخاب كننده به دنيا آمده ايم.

زندگى دو چيز به من آموخت: 
اوليش يادم نيست 

دوميش هم  به خودم مربوطه!

افتادگى از مردم افتاده بياموز
بر تارك مردم شكنان پتك گران باش

ناقوس

در موقعيتى كه مى دانيد
 نمى توانيد درست فكر كنيد، 

دست از فكر كردن بكشيد

نمى توان برگشت و آغاز خوبى
 داشت ولى مى توان تغيير

 مسير داد و پايان خوبى ساخت
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پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

در آن [باغها دلبرانى] فروهشته نگاهند كه دست هيچ انس و جنى پيش از 
ايشان به آنها نرسيده است.سوره الرحمن، آيه 56

حديث روز  

آن كه در كارى كه نافرمانى خداست بكوشد اميدش را از دست مى دهد و نگرانيها به او رو مى آورد. 
امام حسين (ع)

سبك زندگى

                        

378419

416

873

3752

2694

165

923

653874

534762891
719538426
286914375
957346218
823159764
641827953
472681539
195473682
368295147

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

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

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

جدول 3274طراح: نسرين كارى

قبل از شروع هر آموزشي الزم است نكات مهمي را درباره 
به  نكات  اين  به  توجه  كه  بدانيد  فرزندتان  آموزش هاي 
اندازه خود آموزش ها مهم هستند حتي شايد گاهي همين 
نكات بتوانند راهنماي شما براي آموزش درست و اصولي 
فرزندان تان باشند. اينكه بسته ها و كالس هايي كه نام شان 
در تبليغات به چشم تان مي خورد يا در مهدكودك كمك 
گرفتن از آنها را به شما توصيه مي كنند تا چه اندازه مي تواند 
به تقويت هوش، حافظه يا خالقيت كودك تان كمك كند 
را از سه روانشناس پرسيديم. در ادامه اين مطلب مي توانيد 
نظر آنها را درمورد مناسب ترين زمان و شرايط براي آموزش 

كودك تان بخوانيد.
به كودكت رحم كن

يادگيري مهارت هاي بيشتر اصال بد نيست و مي تواند در 
افزايش هوش و خالقيت بسيار موثر باشد اما بايد بدانيم 
به چه قميتي و با چه هدفي فرزند خود را در معرض اين 
آموزش ها قرار مي دهيم. آيا صرفا به اين دليل كه ديگران 
هم اين كار را كرده اند؟ يا با تحقيق به اين نتيجه رسيده ايم 
كه بايد در سن خاصي فرزند خود را تحت آموزش خاصي 

قرار دهيم؟

عالقه اش را در نظر بگير
خستگي  ايجاد  بدون  بايد  حتما  مختلف  آموزش هاي 
يا دلزدگي براي كودك انجام شده و حتما بايد براي او 

لذت بخش باشند و خود او تمايلي براي انجام آن كار خاص 
داشته باشد. اين موضوع نقش بسيار مهمي در تاثيرگذاري 
فعاليت هاي آموزشي دارد. كودكي كه تمام طول روز تحت 
مهارت هاي جمعي  افزايش  براي  فرصتي  است  آموزش 
ندارد. كودك بايد بتواند با هم سن هاي خود در ارتباط بوده 

و كنجكاوي هاي مختلفش را ارضا كند.

چقدر فرزندت را مي شناسي؟
قبل از هر چيز الزم است والدين كودك خود را بشناسند 
و ويژگي هاي منحصر به فرد او را درك كنند. هر كودكي 
است.  متمايز  ديگر  كودكان  از  كه  دارد  ويژگي هايي 
توانايي هاي  و  استعدادها  همه  داشت  انتظار  نمي توان 
براي  نكته  مهم ترين  باشند.  داشته  مشابهى  و  يكسان 
اين است كه والدين تفاوت ها را درك  آموزش كودكان 

كرده و به اين تفاوت ها احترام بگذارند.

به ميدان جنگ واردش نكن
روي  حد  از  بيش  آموزشي  محيط هاي  يا  والدين  برخي 
رقابت تاكيد كرده و استرس برنده شدن را در كودك تشديد 
مي كنند و به اين ترتيب اصل مهم «همكاري و رسيدن 
به هدف مشترك» را فراموش مي كنند. افرادي كه اينگونه 
تربيت مي شوند، هميشه به فكر جلو زدن از بقيه هستند و 
هدف شان فقط برنده شدن است. درحالي كه كودك بايد 

در محيطي آرام و بدون استرس بتواند شكوفا شود و اين 
محيط آرام، لزوما يك مركز بسيار معروف و گران نيست. 
كودك قبل از هفت سالگي حتما بايد بچگي كند. محور 
اصلي نيازهاي يك كودك، «لذت» است كه بخش بزرگي 
از اين لذت از طريق بازي تامين مي شود. خردساالن نياز 
دارند از طريق بازي دنياي خود را بسازند و همين بازي ها 
با افزايش سن هدفمند شده و آموزش هاي مختلف را هم 

به طور ضمني شامل مي شوند.

سرگرمي، آموزش يا درمان
انواع بازي ها يا سرگرمي هاي كودكان با دو هدف آموزشي 
يا روان درماني مورد استفاده قرار مي گيرند. در حقيقت گاهي 
هدف از سرگرمي ها، آموزش و گاهي هدف درمان اختالل 

يا بيماري خاصي است.
اغلب  بازي ها  اين  گفت  بايد  هدف،  با  بازي هاي  درباره 
قاعده مند نيستند و كودك ضمن بازي، آرزوها، دردها يا 
نفرت هاى خود را ابراز مي كند. در حقيقت كودك در قالب 
بازي خود را برون ريزي مي كند اما وقتي بحث آموزش 
بايد گفت تمام  از طريق بازي يا سرگرمي مطرح است 
آموزش ها به ميزان رشد مغزي هر فرد  بستگي دارد. مهم 
آن است كه مغز تا چه حدي رشد كرده باشد تا بتوانيم 
بگوييم يك آموزش خاص براي يك كودك خاص مورد 

استفاده قرار بگيرد.

يادگيري متوقف نمي شود
اولين آموزش هاي رسمي در سنين ابتدايي زندگي يعني 
پنج تا شش سالگي آغاز مي شود. با اين اوصاف مى توان 
گفت بهترين زمان يادگيري هم از همين سنين است اما 
بايد توجه داشت اين سنين طاليي يادگيري را با فشار بيش 
از حد نبايد از دست داد و فرصت آموزش را براي كودك 

به خستگي تبديل كرد.
 نبايد فراموش كرد در هر سني و تا زماني كه مغز به لحاظ 
فيزيولوژيك تغيير نكرده يا زوال نيافته مي توان آموزش ديد 

و يادگيري به دوران خاصي محدود نمي شود.

شرطي سازي به جاي خواندن
آنچه به عنوان بسته هاي آموزش خواندن از طريق ديدن 
به  خواندن  آموزش  حقيقت  در  مي شود  عنوان  عكس 

كودكان نيست. 
است كه  تنها يك شرطي سازي ساده  نوع خواندن  اين 
نسبت به عكس در كودك ايجاد مى شود. وقتي دو موضوع 
بارها و بارها همزمان با هم تكرار شوند، نوعي شرطي سازي 
با ديدن يكي، موضوع ديگر را  به وجود مي آيد كه فرد 

تداعي مي كند. 
وقتي عكس گل را با كلمه «گل» بارها و بارها به كودك 
نشان دهيم، نسبت به آن شرطي مي شود و هر بار با ديدن 

عكس يا كلمه، ديگري را تداعي مي كند.

كودكان را چه وقتى، چه كالسى بفرستيم؟

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

فروش امتياز آپارتمان پروژه نگين 
ارتش در معصوميه ، واريزى  12/800  

فى: 12/800     09336571014

 يك آشپز ماهر
 براى كار در غذاى آماده

نيازمنديم.
09155624508

نيروى خانم مجرد براى كار 
در پيتزا فروشى  نيازمنديم. 

" شيفت شب "
32441200 - 09158619030

مغازه اجاره اى براى غذاى 
آماده در محدوده خيابان آوينى

نيازمنديم.
09157579379

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153613074 -09153634767 
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

كار در ارتفاع بدون نياز به داربست
نصب ورق هاى آلومينيوم و ...

09156694379 - موذن
فروش سمند LX بنزينى مدل 86 ، بدون رنگ 

فنى عالى ، بيمه 4 ماه ، كاركرد 184/000 
قيمت: 17ميليون تومان

09156043479

فروش خودرو نيسان ديزل مدل 90 ، كاركرد 
83/000 ، فنى عالى ، اتاق ، كفى ، بدون رنگ 
قيمت: 25 ميليون تومان   09156043479

فروش خودرو 405 مدل 85 ، بيمه 
كامل ، بسيار تميز    فى: توافقى

09156217507

فروش پرايد 111 مدل 89 ، براى مصرف كننده 
 رنگ نقره اى ، بيمه 6 ماه ، يك گلگير رنگ 

فنى عالى  قيمت: توافقى  09382101811

فروش پياز زعفران
09011251205

آپارتمان فروشى
 سايت ادارى ، بلوك جام جم

 85 متر، با كليه امكانات (كابينت 
MDF ، پكيج، كاغذ ديوارى ، پرده 
و ...) پاركينگ ، آسانسور، طبقه 5 

 40 قسط پرداخت شده 
فى: 87 ميليون 09153637085

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

تعدادى كناف كار ماهر 
نيازمنديم. 09384015003

يك آشپز و يك كارگر خانم براى كار 
در باغ رستوران نيازمنديم.

58323324 -09157285321

 چند نفر بازارياب حضورى خانم و آقا با 
روابط عمومى باال براى كار تبليغاتى نيازمنديم. 

32436477 -09152651699

چند نفر خانم براى كار 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

05632450229 -09397690128

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

تجربه كنيد.    09158668002

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

 كليه لوازم قنادى 
يكجا به فروش مى رسد.

09151635616
ارزان ترين و با كيفيت ترين را از ما بخواهيد  

فروش و تعمير كامپيوتر و لوازم جانبى  
Asbirjand.ir    15 حاشيه پاسداران

جواز كسب لوازم خانگى به نام 
اينجانب عاطفه خراشاديزاده مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آبكش شهرى حمل آب با تانكر نيسان 
به تمام نقاط با قيمت مناسب ظرفيت 
تانكر 2200 ليتر   09379316676

خريدار آهن و ميلگرد
 تا 20 ميليون تومان

10 ميليون نقد و مابقى پول 
از ميزان  09151600570

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

 تعميـر لـوازم گازسـوز 
خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

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

32230549

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

 با حمل رايگان ، تحويل درب منزل و زير 
قيمت بازار  تلفن سفارشات : 32441536

خريد انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

09011864824

پخش تراكت  تبليغاتى

تعدادى فروشنده و توزيع كننده 2099  928  0938
با روابط عمومى باال نيازمنديم.

09304160010 - 32237958

تعدادى  جوشكار 
ماهر و نيمه ماهر نيازمنديم. 

09158647514

به آدرس جديد: 
بين مطهرى 19 و 21 انتقال يافت.   

نمايشگاه 
پرنده جنوب 

(روبروى استاندارى)
09153613681 / صالحى

32239519

-----------------------------------------
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اخبار ورزشى

برترين ها: اگر از آرتريت و ورم مفاصل رنج مي بريد، سراغ «كندر» برويد. كندر از پس درمان مفاصل ورم كرده و يا صدمه ديده برمي آيد. 
كساني كه به آرتروز دچار هستند، مي توانند اين گياه را در برنامه غذايي شان جا دهند و پس از گذشت سه ماه شاهد تاثير شگفت انگيز آن باشند. 
البته خانم هاي باردار بدون مشورت با پزشك شان نبايد سراغ مصرف اين گياه بروند. 

«كندر» براي مبتاليان به آرتروز

مريم گلى، ضد آلزايمر و ضد نفخ
 

مى تواند  كه  دارويى  گياهان  از  يكى  سالمانه: 
كند،  پيشگيرى  فراموشى  و  از تضعيف حافظه 
«مريم گلي» است كه خاصيت ضدآلزايمر آن 

نيز در سال هاي اخير مورد مطالعه و تاييد قرار 
شامل  گلي  مريم  مهم  خواص  است.  گرفته 
عضالت،  گرفتگي  و  ضددرد  ضدنفخ،  آثار 
محرك  فشارخون،  و  قندخون  كاهش دهنده 

سيستم ايمني، آرام بخش و مقوي معده است. 
مي توانيد روي 2 تا 3 گرم برگ خشك مريم 
گلي (يك قاشق غذاخوري برگ خشك) را در 
يك ليوان آب جوش بريزيد و 15 تا 20 دقيقه 
را  آن  سپس  دهيد.  قرار  (كتري)  بخار  روي 

صاف و ميل كنيد. 

پيشگيرى از بروز لك  در پوست 

كمبود  دنبال  به  لك ها  برخى  عصرايران: 
در  لك ها  اين  مى كند.  بروز   B12 ويتامين 

است.  شايع تر  دارند  تيره  پوست  كه  افرادى 
كم خونى  و  فوليك  اسيد   ،A ويتامين   كمبود 
هم مى تواند باعث بروز اين مشكل شود. برخى 
زنان شايع ترند و  لك ها در مردان و برخى در 
برخى به دوران كودكى مربوط هستند و برخى 

در سالمندى ظاهر مى شوند.
و  است  آفتاب  نور  لك،  بروز  علت  شايع ترين 
است  باردارى  لك هاى  لك،  نوع  شايع ترين 
به  قهوه اى  رنگ  به  خانم ها  در  بيشتر  كه 
شكل قرينه و به تدريج ظاهر مى شود. مصرف 
قرص هاى ضدباردارى،  جمله  از  داروها  برخى 
ضدماالريا و برخى داروهاى روان پزشكى رنگ 
قهوه اى يا آبى تيره روى پوست ايجاد مى كند. 
داروهاى شيمى درمانى و داروهايى كه پوست را 
به نور حساس مى كنند نيز مى توانند باعث بروز 
لك باشند. بيمارى هم مى تواند عامل بروز لك 
باشد. در پوست مبتاليان به برخى بيمارى ها از 
جمله آسم، مشكالت كبدى و ريوى، روماتيسم 

و... لك هاى تيره به وجود مى آيد.

روش هايى براى بلند قد شدن 

محيط  و  وراثت  به  شما  نهايى  قد  شهرخبر: 
وابسته است، بنابراين تصور اين كه قد نهايى 

فقط به زمينه ارثى مربوط مى شود، غلط است. 
وضعيت  تغذيه،  ورزش،  مانند  محيطى  عوامل 
شما  قد  رشد  بر  استرس  و  بيمارى  خواب، 
يوگا،  مثل  مى گذارند.ورزش هاى كششى  تاثير 
صاف  براى  تالش  حتى  يا  شنا  ژيمناستيك، 
مقدار  مى  كنند.  كمك  قد  افزايش  به  ايستادن 

قد،  بر روى  نيز  نوع غذاهايى كه مى  خوريد  و 
استخوان هاى  دارد.  تاثير  شما  و سالمت  رشد 
شما براى رشد نياز به كلسيم، فسفر، منيزيم، يد 
و ويتامين A دارند. عضالت نيز براى رشد به 

پروتئين و كربوهيدارت نيازمندند. بنابراين براى 
عضالت،  و  استخوان ها  رشد  و  قد  شدن  بلند 
باشد:  زير  مواد  از  بايد غنى  معمول شما  رژيم 
كلسيم در شير و لبنيات، بادام و فندق، كنجد، 
گوشت  در  دارد.فسفر  وجود  اسفناج  و  كلم 
غالت  آجيل،  مرغ،  تخم  زرده  ماهى،  قرمز،  

كامل، نخود سبز و  ذرت فراوان است. منيزيم 
اسفناج  مثل  تيره  سبز  برگ  با  سبزى هاى  در 
كامل  غالت  برخى  و  دانه ها  مغزها،  همچنين 
كننده  تامين  دريايى  مى  شود.غذاهاى  ديده 

خوب يد هستند. جگر به خصوص كبد ماهى، 
زرد  و  تيره  سبز  برگ  هويج، سبزى هاى  كره، 

رنگ منابع خوب ويتامين A هستند.

راه هاى درمان سينوزيت 
از منظر طب سنتى

 
به گفته متخصصان طب سنتى  نيوز:  سالمت 
ممكن است كه حجامت براى درمان سينوزيت 
تجويز  طبق  بايد  حتمًا  ولى  شود  واقع  مفيد 
پزشك صورت پذيرد چرا كه حجامت خودسرانه 
خود عامل عود بيمارى است. همچنين چكاندن 
روغن مرزنجوش يا روغن سياه دانه اى كه در 
در  باشد،  شده  تهيه  زيتون  يا  كنجد  پايه 
با  دادن  بخور  است.  مفيد  سينوزيت  درمان 
اكاليپتوس،  مرزنجوش،  اسطوخودوس،  گياه 
آويشن و بابونه نيز مى تواند كمك كننده باشد. 
است  بهتر  هستند  سينوزيت  دچار  كه  افرادى 
نوشيدنى هاى  و  نفاخ  غذايى  مواد  ترشى،  كه 
عسلى  مرغ  تخم  زرده  نكنند.  مصرف  دار  گاز 
و  زيره  مانند  ادويه جاتى  با  نخوداب  مصرف  و 
براى  مفيدى  غذاى  گوشت  با  همراه  دارچين 
اين  براى  پخته  پياز  و  هويج  است.  افراد  اين 

افراد مناسب است.

راه هاى درمان سينوزيت از منظر طب سنتى
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ايستگاه سالمت

حوادث

تيم ملى فوتبال جوانان 
در بيرجند اردو مى زند

گفت:  جنوبى  خراسان  فوتبال  هيئت  رئيس  فارس: 
براى  جوانان  فوتبال  ملى  تيم  آماده سازى  اردوى 
شركت در مسابقات قهرمانى آسيا در بيرجند برگزار 
مى شود. على برات زاده اظهار كرد: اين اردوى آمادگى 
از پنجم تا دوازدهم مرداد ماه امسال در چمن طبيعى 
مى شود.وى  برگزار  بيرجند  آزادى  ورزشى  مجموعه 
پيروانى، سرمربى  امير حسين  از سوى  تصريح كرد: 
تيم ملى فوتبال جوانان كشورمان 26 فوتباليست به 
بيرجند  اردوى آماده سازى دعوت شده اند كه به  اين 
پتانسيل هاى  و  ظرفيت  به  برات زاده  مى كنند.  سفر 
خراسان جنوبى در حوزه ميزبانى تيم هاى ملى اشاره 
كشورمان  نوجوانان  فوتبال  ملى  تيم  گفت:  و  كرد 
از  امارات  جهانى  جام  رقابت هاى  در  حضور  براى 
اردو  بيرجند  در  روز  پنج  مدت  به   92 خرداد  بيستم 
زد كه دوستى مهر، سرمربى وقت اين تيم، اين اردوى 
ارزيابى كرد. وى  را بسيار مثبت و سازنده  تداركاتى 
هدف از ميزبانى اردوهاى آمادگى و تداركاتى تيم هاى 
فوتبال را برگزارى مسابقات دوستانه و ارتقاى كمى و 

كيفى فوتبال خراسان جنوبى دانست.

رقابت نونهاالن خراسان جنوبى 
در مسابقات قهرمانى بدمينتون كشور

جنوبى  خراسان  بدمينتون  هيئت  رئيس  فارس: 
نونهاالن  بدمينتون  قهرمانى  مسابقات  در  گفت: 
مى پردازند.  رقابت  به  استان  نمايندگان  كشور  دختر 
حضور  با  مسابقات  اين  كرد:  اظهار  ثانى  عليرضا 
حدود 250 بدمينتون باز نونهال مطرح كشور از پنجم 
شيراز  در  فارس  استان  ميزبانى  به  مرداد  هفتم  تا 
حريفى،  مينا  حرير  كرد:  تصريح  مى شود.وى  برگزار 
مهاجر،  مبينا سادات ترحمى،  بيتا سادات بنايى،  ساغر 
فرنگى،  نسترن نوربخش و عادله عزيزى اعضاى تيم 
كشور  قهرمانى  مسابقات  در  استان  بانوان  بدمينتون 
هستند و مريم مسلمان زاده مربيگرى تيم را برعهده 
دارد. ثانى يادآور شد: اعضاى تيم بدمينتون نونهاالن 
دختر خراسان جنوبى بر اساس مسابقات قهرمانى و 
انتخابى استان كه 29 تيرماه جارى در سالن ورزشى 

پونه بيرجند برگزار شد، برگزيده شده اند.

«حدادى» سهميه مسابقات جهانى گرفت

جهان نيوز: ملى پوش پرتاب ديسك ايران موفق به كسب 
سهميه ورودى مسابقات جهانى شد. احسان حدادى پرتابگر 
ديسك ايران موفق به كسب ورودى مسابقات جهانى پكن 
شد. حدادى در مسابقات قهرمانى كشور لوگزامبورگ با 
پرتاب 65.22 متر موفق شد ورودى مسابقات جهانى پكن 
را كسب كند.وى در اين مسابقه عنوان نخست را به خود 
 اختصاص داد.حدادى اميدوار است با رسيدن به شرايط 

ايده آل ورودى المپيك ريو را نيز كسب كند.

خودكشى به علت
 عدم  موفقيت در كنكور 

بوكان  فرماندار  اجتماعى  و  سياسى  معاون  تابناك: 
با تاييد خبر خودكشى يك دختر در اين شهرستان 
گفت: بر اساس اطالعات اوليه اين فرد به دليل عدم 
موفقيت در كنكور سراسرى دست به خودكشى زده 
آن  از  ها حاكى  كرد: شنيده  اظهار  پور  آذين  است. 
است كه شركت اين مرحومه در كنكور سراسرى و 
اما ريشه اصلى  عدم موفقيت عامل خودكشى بوده 
حادثه در دست بررسى است. گفته مى شود اين فرد 
بعد از اعالم نتايج كنكور سراسرى خود را از طبقه 

سوم به پايين پرت كرده است. 

كالهبرداري ميليوني 
كارمندسابق يك شركت بيمه 

تابناك: رئيس پليس آگاهي گيالن گفت: چندي پيش 
در پي شكايت تعدادي از شهروندان از خانمي كه با وعده 
اخذ وام كم بهره اقدام به كالهبرداري از آنان كرده بود، 
پيگيري موضوع در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت. 
كريمي با بيان اينكه اين زن با معرفي خود به عنوان 
كارمند بيمه از شهروندان مبلغي را اخذ كرده بود، گفت: 
ماموران اقدام به تعقيب و مراقبت وي كرده و سرانجام 
در عملياتي پليسي دستگير و به مقر انتظامي منتقل شد. 
وي با اشاره به بازجويي از اين زن خاطرنشان كرد: متهم 

در اعترافات خود به كالهبرداري از 6 تن معترف شد. 

كودك بي گناه قرباني
 تسويه حساب مواد مخدر 

ارديبهشت ماه كودك 9 ساله كه مهدي  تابناك: 28 
خانه  به  ولى  كرد  ترك  را  خانه  خريد  براي  دارد  نام 
بازنگشت. مرد ناشناسي با پدر مهدي تماس گرفت و 
گفت با همدستانش كودك او را ربوده است.دو ماه بعد 
ميليون  پرداخت200  قبال  در  كه  پذيرفت  پدر مهدي 
 تومان كودك خود را نجات دهد. در حالي كه بررسى ها 
باند پيكر نيمه جان كودك را در  ادامه داشت، اعضاي 
فرمانده  رحيمي،  سردار  گريختند.  و  كردند  رها  زابل 
انتظامي سيستان و بلوچستان گفت: اين حادثه در جريان 

تسويه حساب مواد مخدر اتفاق افتاده است. 

ماشين هاى صفرخانم دكتر 
تصادفى بودند 

تابناك: خانم دكتر قالبى با همدستى 2مرد و با استفاده 
از نقشه اى كامال حساب شده دست به فريب خريداران 
ماشين مى زد.متهمان به بهانه فروش ماشين هاي در حد 
صفر طعمه هايشان را پاي معامله مي كشاندند و پس 
تحويل  آنها  به  تصادفي  خودروهاي  پول،  گرفتن  از 
پليس  تعقيب  تحت  زماني  باند  اين  مي دادند.اعضاي 
آگاهي تهران قرار گرفتند كه ده ها خودروي تصادفي 
را به طعمه هايشان فروختند. در ادامه بررسي ها نام و 
مشخصات فروشنده كه خود را خانم دكتر معرفي كرده 
بود استعالم و مشخص شد كه وي دكتر قالبي است. 

آبميوه مسموم شگرد پسر شيك پوش 
براى سرقت از رانندگان

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش مرد جوانى به دادسراي 
ناحيه دو تهران رفت و در شكايتي گفت: ديروز پسر جواني 
را به عنوان مسافر سوار خودرويم كردم. او در راه به من 
يك آبميوه تعارف كرد و من هم خوردم. ولي  ديگر هيچ 
 چيزي نفهميدم. وقتي بهوش آمدم فهميدم تمام پول هايم 
سرقت شده است. با اعالم اين شكايت موضوع در دستور 
كار ماموران قرار گرفت.  مشخص شد كه  پسر جواني در 
حاليكه رانندگان را طعمه قرار مى داد، با ظاهري مرتب 
 و شيك در پوشش مسافر سوار ماشين طعمه هاي خود 

مي شد و آنها را با آبميوه مسموم بيهوش مى كرد. 

گرانوليت - كنتكس - نماى رومى
و سيمان كارى با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

  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

تعمير يخچال  ، 
فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  

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

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 1
0

ول
حص

ع  م
تنو

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

تلفن ما را ذخيره نماييد

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

شهربازى پارك توحيد 
همراه  با قايق  بادى 
همه  روزه آماده  خدمات 
 به فرزندان  دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

الستيـك فـرازى
به مكان جديد انتقال يافت

نبش جمهورى 30
09155622291

32211684

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، اشخاص ، 
مسئوليت و...

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

امالك كوروش  كبير كوتاه ترين راه رسيدن 
به باغ و ويال دلخواه تان 

32293143- 09153624820  چاجى       بجد - امالك كوروش 
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مراسم بزرگداشت پروفسور گنجى سوم مرداد ماه برگزار مى شود 

انجام 7 مأموريت اورژانس هوايى از ابتداى سال 

و  حوادث  مديريت  مركز  سرپرست  خاورستان- 
هوايى  اورژانس  اينكه  بيان  با  پزشكى  فوريت هاى 
راه اندازى شده؛  اسفندماه سال گذشته  از 15  استان 
را  مأموريت   7 تاكنون،  ابتداى سال جارى  از  گفت: 
انجام داده و 6 بيمار را به بيمارستان هاى تخصصى 
يادآور  دلخروشان،  است.  كرده  منتقل  استان  مركز 
شد: متوسط زمان رسيدن بالگرد اورژانس هوايى به 
بالين بيمار با توجه به بعد مسافت و شرايط آب وهوا و 

عوامل ديگر، متفاوت است.

اعزام بيش از 100 گروه جهادى 
تا پايان تابستان به مناطق محروم 

ايرنا- مسئول بسيج سازندگى خراسان جنوبى از اعزام 
بيش از 100 گروه جهادى تا پايان تابستان امسال به 
مناطق محروم استان خبر داد و افزود: بيش از يك هزار 
و 500 نفر از بسيجيان قشرهاى دانشجويى، طالب و 
محالت بومى استان در اين اردوهاى جهادى حضور 
خواهند داشت. به گفته زهرايى فعاليت هاى فرهنگى، 
و  اشتغالزايى  مقاومتى،  اقتصاد  عمرانى،  آموزشى، 
كارآفرينى و سالمت و بهداشت از جمله فعاليت هاى 

گروه هاى جهادى در اين دوره از اعزام است.

پرونده مسكن مهر خراسان جنوبى 
تا پايان امسال بسته مى شود

تسنيم- مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى با 
اشاره به ساخت واحدهاى مسكونى مهر در خراسان 
مهر  مسكن  پرونده  امسال  پايان  تا  گفت:  جنوبى 
خراسان جنوبى بسته مى شود. جعفرى اظهار كرد: در 
هفته دولت امسال 2 هزار و 331 واحد مسكن مهر 
در استان به بهره بردارى مى رسد. وى تصريح كرد: 
هزينه  تومان  ميليارد   107 واحدها  اين  افتتاح  براى 
 42 و  بانكى  تسهيالت  از  آن  ميليارد   65 كه  شده 

ميليارد هم آورده متقاضيان بوده است.

صادرات 116 هزار تن سيمان از قاين

امور صنايع صنعت و معدن خراسان  تسنيم- معاون 
جنوبى با بيان اينكه در سه ماه نخست امسال 203 
هزار و 375 تن سيمان در قاين توليد شد، گفت: در اين 
مدت 116 هزار و 552 تن سيمان قاين به كشورهاى 
كرد:  اظهار  كريمى  شد.  پاكستان صادر  و  افغانستان 
ميزان توليد سيمان در اين مدت نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 6,4 دهم درصد رشد داشته است.

سرانه بخش كشاورزى خراسان جنوبى 
رتبه 8 كشورى را دارد

ارزش سرانه بخش كشاورزى استان در رتبه هشتم 
كشورى قرار دارد در حالى  كه درآمد روستائيان استان 
جهاد  مديركل  است.  كشور  نهم  و  بيست  رده  در 
اين مطلب گفت:  بيان  با  كشاورزى خراسان جنوبى 
با  آسيب پذير است كه  بخش كشاورزى يك بخش 
توليد حساس و ظريف مواجه است و اين خطرات از 
مرحله توليد تا فروش، ريسك بااليى دارد. ولى پور 
مطلق افزود: در صنايع تبديلى در بخش كشاورزى نيز 
همين شرايط حاكم است و بايد چاره انديشى كرد. وى 
تصريح كرد: حجم كار اقتصادى در حوزه كشاورزى 
است  قوى تر  ديگر  بخش هاى  ساير  با  مقايسه  در 
فعاليت هاى  مجموع  سهم  درصد   28 كه  طورى  به 
خراسان  در  افزود:  وى  مى شود.  شامل  را  اقتصادى 
كشاورزى  محصوالت  فروش  با  رابطه  در  جنوبى 
مشكالتى وجود دارد كه نياز است مسئوالن وزارت 

براى رفع اين موضوع تمهيداتى را مدنظر بگيرند.

اعتبار 200 ميليون تومانى 
حمايت از برنامه هاى قرآنى

اسالمى  تبليغات  كريم  دارالقرآن  مسئول  شبستان- 
خراسان جنوبى با اشاره به اينكه از محل اعتبار فصل 
5 استان، 119 ميليون و 900 هزار تومان براى فعاليت 
هاى قرآنى استان در نظر گرفته شده است، گفت: اعتبار 
متمركز مصوب مركز نيز براى برنامه هاى قرآنى اين 
كرد:  اظهار  اشرفى  است.  تومان  ميليون   78 استان 
بسيارى از فعاليت هاى قرآنى سازمان تبليغات بر اساس 
برون سپارى به تشكل هاى قرآنى (24مؤسسات قرآنى، 

180خانه هاى قرآن شهرى و روستايى) استان است.

برگزارى دوره آموزشى فرآورى 
و بسته بندى  مواد غذايى 

در  نوين  هاى  تكنيك  آموزشى  دوره  خبر-  گروه 
پايانى  روزهاى  موادغذايى،  بندى  بسته  و  فرآورى 
بندى  بسته  تكنولوژى  آموزش  هدف  با  مردادماه 
و  كيفيت  كنترل  مسئولين  براى  غذايى  صنايع  در 
كاركنان استاندارد خراسان جنوبى در بيرجند برگزار 
الزامى  آموزش  هاى  دوره  سرى  از  دوره،  اين  شد. 
مورد تأييد سازمان ملى استاندارد است كه به صورت 

تئورى به مدت 16 ساعتبرگزار شد.

درخواست  اصحاب رسانه براى ديدار
 با رهبر انقالب در آستانه روز خبرنگار

طومار درخواست خبرنگاران استان براى ديدار با مقام 
معظم رهبرى با امضاى قاطبه فعاالن رسانه اى مركز 
استان آماده شده و طى روزهاى آتى به دفتر مقام عظماى 
واليت فرستاده خواهد شد. مسئول بسيج رسانه استان 
با بيان اين مطلب گفت: با پيشنهاد يكى از بسيجيان و 
با همكارى خانه مطبوعات استان بر آن شديم كه اين 
خواسته قلبى فعاالن رسانه اى را در قالب يك طومار به 
امضاى خبرنگاران و فعاالن رسانه اى استان برسانيم و 

به دفتر مقام معظم رهبرى ارسال كنيم.

اعزام كاروان هاى راهيان نور از 7 مردادماه

بيان  نور  راهيان  اردوهاى  ستاد  رئيس  خاورستان- 
مردادماه   7 از  نور  راهيان  هاى  كاروان  اعزام  كرد: 
اينكه  بيان  با  قاسمى  على  سرهنگ  شود.  مى  آغاز 
زيارتگاه  در  افراد  گفت:  است،  7روز  اين سفر  مدت 
پاوه و نوسود  زيارتگاه قصرشيرين،  عمليات مرصاد، 
سنندج،  افسران  باشگاه  نيز  و  كرمانشاه  استان  در 
مريوان، منطقه عملياتى كربالى 10، منطقه عملياتى 
والفجر 4 و درياچه زريوار در استان كردستان حضور 
براى  اعزام  بينى  پيش  وى  گفته  به  يافت.  خواهند 

امسال 1500 تا 1800 نفر است.

افزايش 10 درصدى مصرف برق در ادارات

برق  نيروى  توزيع  معاون خدمات مشتركين شركت 
خراسان جنوبى از افزايش 10 درصدى مصرف برق 
در ادارات اين استان در سه ماه نخست امسال خبر 
داد. بخشايى اظهار كرد: افزايش دماى هوا و گرماى 
بيش از حد و به تبع آن استفاده بيش از حد از وسايل 
سال  نسبت  به  گازى  كولرهاى  ويژه  به  سرمايشى 
گذشته از مهمترين داليل افزايش مصرف برق است. 
وى ادامه داد: نسبت به سال قبل مشتركين طبس 9 
درصد، بشرويه 6 درصد، بيرجند و خوسف در مجموع 
كمتر  نيز  سربيشه  و  نهبندان  درميان،  و  درصد   5
كه  حالى  در  اند  داشته  افزايش مصرف  درصد   5 از 
مشتركين شهرستان هاى فردوس، سرايان و زيركوه 

نيز كاهش مصرف داشته اند.

كسب رتبه اول استان در ثبت نام دانش آموز 
توسط آموزش و پرورش سربيشه 

گروه خبر- به استناد اعالم اداره كل آموزش و پرورش 
خراسان جنوبى، آموزش و پرورش سربيشه در آخرين 
ارزيابى 30 تيرماه 94، در موضوع ثبت نام دانش آموزان 

با 95 درصد ثبت نام، حائز رتبه اّول استان شد.

گروه خبر- آئين بزرگداشت سومين سالگرد درگذشت بزرگ نام آور استان، گنج جغرافياى ايران پروفسور محمد حسن گنجى چهره ماندگار و بنيان گذار سازمان 
هواشناسى كشور 3 مرداد ماه 94 ساعت 9:30 در آمفى تئاتر عالمه فرزان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان برگزار خواهد شد. محبى مدير كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى با اعالم اين خبر گفت: اين مراسم با حضور و سخنرانى جمعى از استادان دانشگاه و شاگردان و عالقه مندان اين چهره علمى ايران همراه خواهد بود.

قابل  هاى  ظرفيت  جنوبى  خراسان  استان  زاده-  حسين 
توجهى در بخش گردشگرى دارد اما اينكه با وجود اين 
ظرفيت ها برخى جوانان مسلط به زبان هاى خارجى در 

استان بيكار هستند، نگران كننده است.

تجارت خارجى و گردشگرى 
در استان مظلوم واقع شده است

رئيس دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در بيرجند در جلسه 
گردشگرى  و صنعت  اشتغالزايى  طرح  در  مشاركت  جلب 
استان در قالب ميزبانى از توردگردانان خارجى و معرفى بين 
المللى جاذبه هاى گردشگرى خراسان جنوبى با بيان اين 
مطلب گفت: ما تا نتوانيم از سرمايه گذاران، توليد كنندگان و 
صاحبان ِحَرف داخل استان حمايت كنيم نمى توانيم انتظار 
حضور سرمايه گذاران خارجى را داشته باشيم. ابراهيمى با 
دراستان  گردشگرى  و  خارجى  تجارت  بخش  اينكه  بيان 
مظلوم است، افزود: براى توسعه اين بخش ها نيازمند عزم 
جدى تمامى مديران استان هستيم و خيلى از امور را در اين 
كنيم. وى  مديريت  آسان  با روش هاى  توانيم  راستا مى 
رعايت فرهنگ كار بين الملل، داشتن بروشور و كاتالوگ و 
كارت ويزيت به زبان هاى خارجى و فارسى و راه اندازى 
وب سايت دو زبانه را براى حضور فعال بخش هاى مختلف 
استان در خارج از كشور، ضرورى دانست و گفت: مديران 
و  باشند  داشته  محور  نگرشى صادرات  بايد  نيز  ما  دولتى 

فرهنگ كار بين الملل بر نگرش آنان حاكم شود.

احداث چند چشمه سرويس بهداشتى فرنگى 
در كمپ هاى كويرى استان چقدر هزينه دارد؟!

 به گفته وى در بخش گردشگرى حرف هاى زياد زده مى شود

چشمه  چند  احداث  هستيم.  عملى  اقدام  شاهد  كمتر  اما 
استان  كويرى  هاى  كمپ  در  فرنگى  بهداشتى  سرويس 
چقدر هزينه مى برد كه تاكنون با توجه به ظرفيت باالى 
راستا  اين  در  اقدامى  هنوز  كويرنوردى  در صنعت  استان 

صورت نگرفته است؟ 
بر  مبنى  استان  كارگروه گردشگرى  به مصوبه  ابراهيمى 
به  سفر  براى  خارجى  كشورهاى  گردانان  تور  از  دعوت 
استان اشاره كرد و افزود: اين مصوبه بايد توسط ميراث 

فرهنگى اجرا شود و در اين راستا قرار است از تورگردانان 
آمريكا،  قاره  اروپايى،  كشورهاى  از  كشور   50 تا   40
اقيانوسيه و آسيا دعوت به عمل آيد كه در اين راستا از 

سرمايه گذاران و صنعتگران استان انتظار كمك داريم.

نبود زيرساخت ها مهمترين دغدغه صنعت گردشگرى

 در ادامه جلسه مديران عامل و نمايندگان برخى شركت ها
پرداختند.  نظر  اظهار  به  صنعتى  و  توليدى  واحدهاى  و 
استان  در  اينكه  بيان  با  فرزاد  كاشى  مديرعامل  فالحى 

سرمايه گذاران زيادى داريم كه متأسفانه در حاشيه قرار 
استان  مركز  صنعتى  شهرك  وضعيت  گفت:  اند،  گرفته 
مشكل  واقعًا  شهرك  اين  ورودى  نيست.  مناسب  اصًال 
است. حال  رفتن  بين  از  در حال  آن  و فضاى سبز  دارد 
چه  خواهند  مى  خارجى  گذاران  سرمايه  و  گردشگران 

چيزى را در شهرك صنعتى مركز استان ببينند؟
پيرايش نماينده شركت توسعه عمران اقليم خراسان جنوبى 
نيز تأمين زيرساخت هاى الزم در موضوع گردشگرى را 

بسيار مهم ارزيابى كرد و گفت: درآمد صنعت گردشگرى 
كشور ما مى تواند با صنعت نفت برابرى كند. 

ضرورت توسعه گردشگرى سالمت و كويرنوردى

مديرعامل شركت ُرس نيز با بيان اينكه فشارها بر روى 
بخش  اين  را  ها  ماليات  و  است  بخش خصوصى  دوش 
بايد  خارجى  گردشگر  جذب  براى  گفت:  پردازد،  مى 
فرهنگسازى شود. فرهنگسازى و تأمين زيرساخت ها در 

جذب گردشگر يك اصل است. 

در  پروازها  انجام  براى  پاش  تخم  محمدعلى  گفته  به 
استاندارى  كه  هستيم  برو  رو  مشكل  با  هميشه   استان 
جديت با  را  مشكالت  اين  بايد  فرهنگى  ميراث   و 

پيگيرى و رفع نمايند.
خيريه، مديرعامل شركت مرغ مادر خراسان جنوبى نيز با 
تأكيد بر ضرورت تغيير نگرش دولتمردان، افزود: كاالهاى 
توليدى استان ما بايد استاندارد اروپا را با هدف صادرات به 
كشورهاى اروپايى داشته باشند. توليدات ارگانيك در تمام 
دنيا پذيرش دارند و استان ما نيز ظرفيت توليد محصوالت 
ارگانيك زرشك و زعفران را دارد كه با پيگيرى دريافت 
توفيقات  توانيم  مى  ارگانيك  محصوالت  براى  برند 

بيشترى در زمينه صادرات اين محصوالت داشته باشيم.

گردشگران بر اساس مشاهداتشان قضاوت مى كنند

پورحاجى مشاور مديرعامل كويرتاير نيز وضع هتل نيمه 
را  شده  رها  بالتكليف  پيش  سال   20 از  كه  كوير  تمام 
داليلى بر نبود زيرساخت هاى گردشگرى در استان ذكر 
كرد و گفت: مسئولين استان بايد پيگير علت توقف اين 

پروژه 20 ساله باشند. 
زنگويى قائم مقام منطقه ويژه اقتصادى استان نيز با اينكه 
كنند،  مى  قضاوت  مشاهداتشان  اساس  بر  گردشگران 
اظهار كرد: خراسان جنوبى استان فرهنگى است و رفتار 
همه ما اعم از دولتى ها بخش خصوصى و عموم مردم 
سرمايه  شود.  اصالح  بايد  خارجى  گردشگران  به  نسبت 
از  آنجا  در  كه  كند  مى  گذارى  سرمايه  جايى  در   گذار 

هر حيث احساس امنيت كند.
اين جلسه حضور  برانگيز  تأمل  نكات  از  شايان ذكر است 

نيافتن نماينده دستگاه متولى صنعت گردشگرى استان بود.

توسعه صنعت گردشگرى نيازمند عزم جدى مسئوالن استان

در جلسه بررسى و تعيين تكليف اجراى طرح فاضالب شهر 
طبس، اعتبار مورد نياز براى انجام مطالعات اوليه اين طرح 
تأييد شد. به گزارش فارس،  به مبلغ 200 ميليون تومان 
مهدى اخوان صفار سرپرست فرماندارى ويژه طبس، تأمين 
آب براى مصارف مختلف به ويژه صنايع و معادن را دغدغه 
و معضل اصلى شهرستان دانست. وى اظهار كرد: اجراى 
طرح جمع آورى فاضالب و تصفيه آن گامى جدى براى رفع 

مشكالت تأمين آب اين شهرستان است.
سرپرست شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى نيز ارزش 

آب در طبس را نسبت به ساير شهرهاى كشور با توجه به 
وجود معادن غنى و ساير ظرفيت ها متفاوت دانست. مهدى 
با  همكارى  براى  فاضالب  و  آب  شركت  افزود:  هاشمى 

سرمايه گذاران براى اجراى طرح اگو آمادگى الزم را دارد. 
نماينده مردم طبس در مجلس نيز اجراى پروژه جمع آورى 
اين  انجام  براى  و گفت:  دانست  مهم  بسيار  را  فاضالب 
ملى  توسعه  صندوق  تسهيالت  از  استفاده  امكان  طرح 
اين  كارمزد  افزود:  عبدا...  زاده  محمدعلى  دارد.  وجود 
 10 كشاورزى  بخش  در  جنوبى  خراسان  در  تسهيالت 

درصد و در بخش صنعت 12 درصد است.
در  طبس  در  ملى  توسعه  صندوق  تسهيالت  افزود:  وى 
و  بيشتر  تنفس  زمان  داراى  استان ها  ساير  با  مقايسه 

همچنين سه سال دوره بازپرداخت بيشتر است. 
غيرعامل  پدافند  نخست،  مرحله  مطالعات  است؛  گفتنى 
و  طبس  شهر  فاضالب  طرح  محيطى  زيست  ارزيابى  و 
 215 ماده  وفق  اعتبارى  رديف  ايجاد  پيگيرى  همچنين 
قانون برنامه پنجم توسعه توسط شركت آب و فاضالب 

خراسان جنوبى يكى از مصوبات جلسه بود. 

سرمايه گذار  به  كار  اجراى  از  بخشى  شد  مقرر  همچنين 
آب  تضمينى  خريد  براى  الزم  تمهيدات  و  شود  محول 

توليدى توسط دولت در نظر گرفته شود.
الزم به ذكر است؛ در اين جلسه مقرر شد اعتبار مورد نياز 
تومان  ميليون   200 مبلغ  به  اوليه  مطالعات  انجام  براى 
شركت  داخلى  اعتبارات  طريق  از  مشترك  صورت  به 
دارايى هاى  تملك  اعتبارات  محل  از  و  فاضالب  و  آب 
ويژه  فرماندارى  و  استاندارى  معاونت  توسط  سرمايه اى 

طبس تخصيص يابد. 

اعتبارات مطالعه اوليه طرح فاضالب طبس تعيين تكليف شد

گروه خبر- بررسى و شناسايى باستان شناختى در بخش هاى گزيك و قهستان 
شهرستان درميان به سرپرستى حسين صديقيان در تيرماه سال جارى به پايان 

رسيد و طى اين بررسى، تعداد 134 اثر و محوطه باستانى شناسايى شد. 
مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره كل گفت: قديمى ترين اين آثار شامل 
يك محوطه هزاره سوم پيش از ميالد (حدود پنج هزار سال پيش) و جديدترين 

آن متعلق به دوره پهلوى است. 
سيد احمد برآبادى افزود: بررسى ها در بخش هاى گزيك و قهستان شهرستان 
درميان نشان مى دهد شواهد استقرارهاى انسانى ارتباط نزديكى با منابع آب دارد. 
بسيارى از قلعه ها و به ويژه آسياب هاى منطقه در كنار منابع آب ساخته شده اند. 
شواهد باستان شناسى حاكى از آن است كه اين دو بخش در دوره اشكانى مورد 
توجه جدى جوامع انسانى قرار گرفته اند به طورى كه محوطه هاى قابل توجهى 

از اين دوره شناسايى شده اند كه از آن ميان به قلعه طبس مسينا مى توان اشاره 
كرد. وى ادامه داد: در اين بررسى ها مشخص شد اوج شكوفايى استقرارهاى 

منطقه در دوران اسالمى و به ويژه دوره تيمورى به بعد است. 

اظهار  استان  فرهنگى  ميراث  كل  اداره  مطالعات  و  پژوهش  حوزه  مسئول 
 داشت: قلعه هاى اسالمى موجود در بخش هاى گزيك و قهستان به 3 دسته 
با  اسالمى  يا  تاريخى  دوره  بلند  نسبتًا  ارتفاعات  باالى  قلعه هاى كوهستانى 
پالن نامنظم، قلعه هاى روى تپه ماهورها يا تك كوه هاى كم ارتفاع نسبتًا 
كوچك دوره تاريخى يا اسالمى با پالن نسبتًا منظم و قلعه هاى دشتى متأخر 
اسالمى با پالن منظم كه بيشتر به دوره قاجارى قابل تاريخ گذارى هستند 

تقسيم بندى مى شوند. 
برخى  در  منظم  هاى  كاوش  انجام  با  آينده  در  كرد:  اميدوارى  اظهار  برآبادى 
راوكان،  محوطه  و  ولى  شاه  محوطه  مسينا،  طبس  قلعه  همچون  ها  محوطه 
اطالعات ارزنده اى در زمينه گاهنگارى و بافت استقرارى منطقه در دوران گذشته 

و  برهم كنش هاى فرهنگى منطقه اى فرامنطقه اى به دست بيايد.

شناسايى 134 اثر و محوطه باستانى در گزيك و قهستان

عيد سعيد فطر بر تمامى همشهريان ، خيرين و همكاران
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   سينما بهمـن سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط 

براى خانواده هاى محترم 

گـــينساكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها
18:00  16:15   14:3021:15

32222636056تلفن

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه
صنعـت و معـدن 5

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

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

رسولي

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (هنگام مراجعه 

ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

پ رايگان
چكا



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

امام صادق (ع): به يكديگر سالم كنيد و اطعام نماييد و نيمه شب كه
 مردم خوابند نماز بگزاريد تا به سالمت وارد بهشت شويد. 

(منبع: البحار 159/84)

12 : 40
20 : 00
23 : 52
4 : 04
5 : 41

عكس هايى از حاشيه ميدان ابوذر پيش و پس از چاپ در آوا (با تشكر از اقدام شهردارى)عكس روز 

عراقچى: محدويت شامل اس300 نمى شود

عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى كشورمان گفت: رهبر 
انقالب خطوطى را ترسيم كردند كه همواره راهنماى ما بود 
و خوشحاليم كه حمايت شان را بعد از مذاكره نيز از ما داشتند.

عراقچى در پاسخ به سوالى مبنى بر اين كه آيا خريد سالح اس 
300 از سوى ايران از روسيه نيز نيازمند مجوز شوراى امنيت 
سازمان ملل متحد است يا نه؟ گفت: سالح هايى كه فروش آن ها به ايران در اين 

قطعنامه مشمول محدوديت ها شده 7 قلم است و اس 300 شامل اين موضوع نيست.

رسايى: آب از لب  و لوچه برخى ها آويزان شده است 

يك عضو جبهه پايدارى خطاب به برخى از رسانه ها كه به گفته 
او به جشن و پايكوبى براى بازگشت آمريكا به كشور پرداخته اند 
گفت كه اگر انقالبى نيستيد و عزت ايرانى نداريد حداقل مثل 
 آمريكايى ها باشيد.رسايى گفت: متاسفانه بعد از جمع بندى در وين ، 
شاهد جشن و پايكوبى عده اى براى بازگشت آمريكا به كشور 
بوده ايم. همچنين شاهد بزك كردن دشمنى هاى آمريكا در برخى رسانه ها بوديم به 
طورى كه براى اظهار چاكرى به دولت آمريكا آب از لب و لوچه  آنها آويزان شده است.

ادعاى بامزه هاآرتص درباره پيامك
 حاج قاسم به ديويد پترائوس!

مدعى  گزارشى  در  «هاآرتص»  صهيونيستى  روزنامه 
شده است: كه ژنرال «قاسم سليمانى» فرمانده سپاه 
قدس جمهورى اسالمى ايران، متحد آمريكا در جنگ 
عليه داعش است.روزنامه هاآرتص ادعا كرد: «ژنرال 
قاسم سليمانى فرمانده سپاه قدس ايران مدت هاست 
كه همكار اياالت متحده آمريكا است». اين روزنامه 
«قاسم  نوشت:  خود  ادعاهاى  ادامه  در  صهيونيستى 
سليمانى با رهبران نظامى آمريكا در عراق با پيامك در 
ارتباط بوده و در يكى از پيام هاى خود به فرمانده منطقه 
«من  بود:  نوشته  پترائوس»  ديويد  «ژنرال  مركزى، 
قاسم سليمانى، مسئول رسمى ايران در عراق، سوريه، 
اسرائيلى  نويسنده  هستم.»  افغانستان  و  غزه  لبنان، 
ادعا مى كند كه اطالعات آمريكا مى توانست دو بار 
 قاسم سليمانى را ترور كند ولى به دليل سياست هاى 

آمريكا از اين كار خوددارى كرده است.

شاهزاده عربستانى ايران را تهديد كرد 

الكترونيكى  روزنامه  در  يادداشتى  در  سلطان  بن  بندر 
«ايالف»، «توافق هسته اى اوباما با ايران» را «كپى برابر 
با اصل» توافق «بيل كلينتون با كره شمالى» دانست.

همچنين وى در توهينى آشكار مى گويد، اين توافق به 
ايران اجازه خواهد داد كه ايران به بمب هسته اى دست 
پيدا نمايد. عربستان سعودى و قدرت هاى خليج فارس 
آماده مى شوند كه عليه ايران بعد از توافق هسته اى 

عمليات نظامى بدون مشاركت آمريكا انجام دهند.

واليتى: كشورهاى بزرگ تر از عربستان هم 
جرأت حرمت شكنى ايران را ندارند 

تشخيص  مجمع  استراتژيك  تحقيقات  مركز  رئيس 
مصلحت نظام در پاسخ به تهديد نظامى ايران توسط 
يكى از مقامات عربستانى، گفت: كشورهاى بزرگ تر 
را  ايران  ملت  حرمت شكنى  جرأت  هم  عربستان  از 
منطقه  اول  قدرت  ايران  كرد:  اظهار  واليتى  ندارند. 
است و كشورهايى كه ايران را تهديد نظامى  مى كنند 
در  الف  مى دهند  دستور  آن ها  به  كه  كشورهايى  و 
بايد  تهديدها،  اين  فرض صحت  به  مى زنند.  غربت 
جرأت  هم  آن ها  از  بزرگ تر  كشورهاى  گفت 

حرمت شكنى ملت ايران را نداشته اند.

بابك زنجانى حاضر به اعتراف نيست

بابك  كه  حالى  در  گفت:  جمهور  رئيس  اول  معاون 
زنجانى 2 ميليارد و 700 ميليون دالر پول اين مملكت 
به  زندان است، حاضر  اينكه در  با وجود  و  را گرفته 
كه  آنهايى  كرد:  تصريح  جهانگيرى  نيست.  اعتراف 
و  زنجانى دوم  بابك  يازدهم  در دولت  ادعا مى كنند 
تعبير  خواب  و  خام  خيال  اين  مى گيرد،  شكل  سوم 
نشده خود را به گور مى برند چرا كه قرار نيست در 

دولت يازدهم بابك زنجانى ثانوى شكل بگيرد.

 مجلس تنها مى تواند به متن برجام
 بله يا خير بگويد

على مطهرى نماينده مردم تهران در مجلس شوراى 
ويژه  كميسيون  تشكيل  كه  اين  بيان  با  اسالمى 
 برجام هسته اى ضرورتى نداشت، گفت: مجلس تنها 
مى تواند به متن برجام (برنامه جامع اقدام مشترك) 
بله يا خير بگويد و به نظرم ضرورتى نداشت كميسيون 

ويژه برجام هسته اى تشكيل شود. 

خبر بازداشت مشايى صحت ندارد  
رئيس  نژاد»  احمدى  به «محمود  نزديك  منبع  يك 
مشاور  مشايى»  «رحيم  بازداشت  خبر  سابق  جمهور 
كرد. تكذيب  را  نهم  دولت  در  جمهور  رئيس  عالى 

گذشته  روزهاى  در  رسانه ها  برخى  است؛  گفتنى 
مدعى شده بودند، «رحيم مشايى» در اولين ساعات 
انقالب شعبه  دادگاه  وارد  روز يكشنبه بى سرو صدا 
چهاراه قصر شده و بالفاصله به دستور رئيس دادگاه، 

در اتاقى كه وى وارد آن شده بود، بسته شده است.

عارف گزينه ما براى رياست مجلس است  
اصالح طلبان  راهبردى  مرتضى حاجى عضو شوراى 
با بيان اينكه عارف گزينه مناسب اصالح طلبان براى 
رياست مجلس است، گفت:  وجود آقاى عارف براى 
آقاى  براى  سرليستى  و  است  مغتنم  اصالح طلبان 
ازاى  در  مى شود  كه  است  جايگاهى  كمترين  عارف 

كار ارزشمندى كه انجام داد، براى وى قائل شد.

قصد همكارى نزديك با ايران را
 در نبرد عليه داعش داريم

وزير خارجه انگليس در اظهاراتى جالب توجه از عزم 
لندن در مشاركت با ايران در مبارزه عليه داعش خبر 
ما  نگرانى هاى  در  «ايران  افزود:  هاموند  فيليپ  داد. 
سهيم است. آن ها داعش را دشمنى مهلك مى دانند 

كه نياز به نابودى اش مى رود.»
  

خشم رهبر يهوديان جهان از 
سفر هيئت آلمانى به تهران

رونالد لودر رئيس كنگره يهوديان جهان ضمن انتقاد 
شديد از «زيگمار گابريل» وزير اقتصاد آلمان به دليل 
منافع  متهم كرد كه  را  تهران، وى  به  اخيرش  سفر 
اقتصادى را به اخالقيات و وجدان ترجيح داده است و 

رويكرد وى در قبال تهران را «ساده لوحانه» خواند.

برخى از مخالفان توافق، همان هايى 
هستند كه مى گفتند جنگ عراق 

چند ماه طول خواهد كشيد

باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا اعالم كرد ديپلماسى 
هاى  جنگ   » نوع  از  تواند  مى  ايران  با  بينانه   واقع 
غير ضرورى » كه سربازان براى آن باالترين هزينه 
با  ها  مخالفت  وى  كند.  جلوگيرى  اند،  پرداخته  را 
اين توافق را تقبيح كرد و گفت برخى از آنهايى كه 
گفتند  كه  هستند  كسانى  همان  هستند،  آن  مخالف 

جنگ عراق فقط چند ماه طول خواهد كشيد.

رئيس جمهور با بيان اينكه حقوق ملت تثبيت 
شد و قطعنامه ها و تحريم هاى ظالمانه فرو 
ريخت، گفت: اكنون فصل تحول، نشاط و 
اميدآفرينى در عرصه كار و اقتصاد فرا رسيده 
است. حجت االسالم حسن روحانى با بيان 
اينكه «تا پيش از اين سازمان ملل و شوراى 
امنيت براساس نظر برخى منابع غيرموثق 
اعالم مى كرد كه جمهورى اسالمى ايران 
تخلف كرده و نمى تواند غنى سازى داشته 
باشد»، اظهار كرد: اگر چه توافق ايران با 
كشورهاى 1+5 براى مدت زمانى مشخص 
به  بنا  اما  مى كند،  ايجاد  محدوديت هايى 
ادامه و  اظهارنظر متخصصان لطمه اى به 
پيشرفت اين فناورى در كشور ما نخواهد 
زد. رئيس شوراى عالى امنيت ملى افزود: 
طرف مقابل مدعى است كه براساس اين 
توافق ايران نخواهد توانست در كمتر از 
يكسال به بمب اتمى دست يابد، اما اين 
ايران  ملت  زيرا  است.  مضحك  ادعايى 
سالح هاى  ساخت  دنبال  به  هيچگاه 
كشتار جمعى نبوده و آن را خالف اخالق، 
فقه و فتواى رهبر معظم انقالب مى داند. 

بايد منافع جناحى و گروهى را در 
موضوع هسته اى كنار بگذاريم

رئيس جمهورى تصريح كرد: مردم ايران 

بزرگى و عظمت اتفاق رخ داده را مى داند 
و اين پيروزى ملى متعلق به همه مردم 
مسئله اى  كه  جايى  چنين  در  بايد  است. 
مربوط به منافع ملى است، منافع جناحى 
و گروهى را كنار بگذاريم و از موفقيت به 
دست آمده حمايت كنيم.رئيس جمهورى 
افزود: حتى در يك مسابقه و بازى فوتبال 

شديم،  موفق  يا  برنده  مى گوييم  وقتى 
معنايش اين است كه سه گل زده و دو 
كه  بگويند  عده اى  حاال  خورده ايم،  گل 
از فالن فرصت هم استفاده كرد  مى شد 
در  كه  ديد  بايد  زد.  بيشترى  گل هاى  و 
مقابل چه تيمى بازى كرده ايم و اال اگر 
باشيم،  تماشاچى  و  نشسته  گود  كنار  در 
هم  بيشترى  درخواست هاى  مى توانيم 

مطرح كنيم.

به تيم مذاكره كننده
 افتخار مى كنيم

و  موفقيت  اين  اينكه  بيان  با  روحانى 
توجهات  خداوند،  لطف  از  ناشى  پيروزى 
و  ايستادگى  و  عصر(عج)  ولى  حضرت 
پشتيبانى مردم، حمايت هاى رهبر معظم 

انقالب و همه قوا و دولت بود، خاطر نشان 
كرد: ما به تيم مذاكره كننده كشورمان كه 
حقوقى  و  فنى  سياسى  عرصه هاى  در 
افتخار  دادند،  انجام  بزرگى  بسيار  كار 
مى كنيم. رئيس شوراى عالى امنيت ملى 
تأكيد كرد: تعامل سازنده كليد حل مسئله 
ابتدا توسط  از  راه  اين  پيروزى بود كه  و 
دولت انتخاب شد. ما مانند برخى نگفتيم 
كه مذاكره با آنها فايده اى ندارد و يا معتقد 

نبوديم كه در دنياى سياست جز راه تسليم 
و يا تقابل راه ديگرى وجود ندارد. اگر چه 
هيچگاه  خود  حقوق  از  دفاع  در  ما  ملت 
تسليم نخواهد شد، اما گفتيم مى توان با 
تعامل سازنده راه سومى در پيش گرفت 
و اين استراتژى ابتدا در توافق موقت ژنو 

كارگشايى خود را نشان داد.

 از مظلوم دفاع و با تروريسم 
در منطقه مبارزه مى كنيم

افزود:  ملى  امنيت  عالى  شوراى  رئيس 
كسانى نيز كه به قدرتمند شدن كشور در 
حوزه نظامى و دفاعى فكر مى كنند، بايد 
اميد را پيش رو ببينند. چون بدون ترديد 
خواهد  تقويت  منطقه  در  ايران  موضع 
از  هيچ يك  ضرر  به  رخداد  اين  اما  شد. 
همسايگان و كشورهاى مسلمان نخواهد 
بود اين توهمى است كه اگر ايران قدرتمند 
شود، پس در امور داخلى ديگران دخالت 
غلط  و  ناصحيح  را  مداخله  ما  مى كند، 
بايد  كشور  هر  امور  معتقديم  و  مى دانيم 
به دست مردم آن كشور سپرده شود. البته 
ما از مظلوم و ستم ديده دفاع خواهيم كرد 
و در مبارزه با تروريسم كه خطرى براى 
منطقه و جهان است تمام توان خود را بكار 

خواهيم گرفت.

رئيس جمهور: تحريم هاى ظالمانه فرو ريخت

فصل تحول و نشاط در اقتصاد فرا رسيد

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

جناب آقاى مهندس زارع و سركار خانم دكتر شكوه حسنى
موفقيت غرور آفرين فرزندتان در كنكور سراسرى را در سايه حمايت هاى

 شما والدين محترم ، تالش تحسين برانگيز كيارش عزيز و دبيران محترم

 تبريك عرض نموده و از زحمات دبيران مجرب موسسه

 آقايان: اكبرزاده و شكيبايى نيز صميمانه تشكر مى نماييم.

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

يا علي! خداوند قبر تو و فرزندانت را بقاعي از بقعه هاي بهشتي و عرصه اي از عرصات آن قرار داده ، هر كس قبور شما را تعمير كند و به آن متعهد 
باشد به طور ويژه به شفاعت من مي رسد و بر حوض من وارد مي شود. 

پيامبر اكرم (ص) وسايل الشيعه ج 1 ص 383

ستاد بازسازي عتبات عاليات استان خراسان جنوبي تشكر و سپاس خود را از پزشكان متعهد و واليتمدار شهرستان بيرجند كه با كمك هاي 

سخاوتمندانه خود به ساخت صحن حضرت فاطمه زهرا (س) در نجف اشرف باعث افتخار جامعه پزشكي و خشنودي قلب مقدس 

امام زمان (عج) شده اند، اعالم مي دارد. 

1- جناب آقاي دكتر كاظم قائمي مبلغ 1/500/000/000 ريال

2- جناب آقاي دكتر محمد حسين داوري مبلغ 150/000/000 ريال

3- آقاي دكتر محمد رضا حاجي آبادي مبلغ 150/000/000 ريال

4- آقاي دكتر محمد رضا فخر مبلغ 60/000/000 ريال

5- آقاي دكتر محمد رضا آذركيش مبلغ 60/000/000 ريال

6- آقاي دكتر عليرضا حاجي آبادي مبلغ 60/000/000 ريال

7- آقاي دكتر حسن شفيعي مبلغ 30/000/000 ريال

8- آقاي دكتر حيدري مبلغ 30/000/000 ريال

9- سركار خانم دكتر صديقه ابراهيمي پور مبلغ 60/000/000 ريال

تا ابد جاى تو در ديده ماست
سال ها گر گذرد ياد تو در سينه ماست

با ذكر صلواتى اولين سالگرد درگذشت خّير و همكار عزيزمان 

شادروان مهناز خزاعى 
را گرامى مى داريم.

مجتمع مسجد عاشورا ، هيئت فاطميه ، دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

 درمانگاه ولى عصر (عج) ، دارااليتام فاطمه زهرا (س)

شله  مشهـدى يـاس (عدل)
« صبح جمعه هر هفته»

در ضمن  سفارش شله براى تمامى مراسم (ختم ، زيارت عاشورا ، تعزيه و...)
 پذيرفته مى شود.

نبش عدل 18     32204431 -  09155610366 - رمضانى

فروش ويژه         فروش ويژه        
اقساط 10 ماهه 
بدون افزايش قيمت و پيش پرداخت
  11 سال سابقه فعاليت
  تعميرات تخصصى
  3 فيلتر بخر 4 فيلتر ببر

آب شيرين كن مروج
دفتر مركزى: بيرجند – بين معلم 44 و چهارراه 
قنادى طوس   09151615329- 32442272 
دفتر نهبندان: 09152509960  -  فرشيد فيروز ى

ديگر نگران رسوب شيرآالت خود نباشيد
تصفيه ورودى ساختمان  فقط 395000 تومان
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امالك و مستغالت

فروش آپارتمان سجادشهرماژانى 
طبقه دوم90مترآفتابگير97م

09301209479

فروش زمينبه متراژ9*19 شمالى 
171 متر- چهكند داراى وام تا 15 
ميليون فى56 م 09159624844

فروش آپارتمان مسكن مهر 
مهرشهر 85مترى فول امكانات 

فى45م09011215833

فروش يامعاوضه آپارتمان ازفاز5 
شهردارى 85 مترى فول امكانات

 فى 60م 09156653708

منزل وياليى زمين 75متربنا140متر 
تجارى 14متر دردوطبق معصوميه 

فى130م    09151600337

فروش آپارتمان 90متر،3نبش،
حاشيه ميدان،110م نقد+ 20م وام 

09151605482

خريدار زمين در حاشيه شهر
 فى: ده ميليون

09361799103 

فروش يا معاوضه منزل 
وياليى240مترمدرس12با ملك 

بزرگتر09155623107

فروش منرل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

منزل فروشى يامعاوضه دربلوار 
شعبانيه 200 مترزمين 270 بنا

 زير فى  09155614099

فروش يامعاوضه يك 
ويالدربنداميرشاه به متراژ 308متر 

09155625297

فروش منزل وياليى شمس آباد 
135متر،85متر زيربنا، نوساز
 فى توافقى 09014075953

معاوضه85مترى فول،طبقه1
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت09153638963

باغ فروشى دستگرد با نيم ساعت آب 
چاه و120نهال پسته معاوضه با

ماشين ياخانه   09153625090

زمين120مترى بسيجيان
 دشت على آباد زيرفى 

09301209479

فروش ساختمان باموقعيت تجارى 
ومسكونى درنهبندان معاوضه با
ملك دربيرجند09153631326

فروش يامعاوضه 3200 
معصوميه به صورت كلى ياجزئى 

09376250669

آپارتمان فروشى 60مترى طبقه 
همكف كابينت mdfانبارى حياط

 خ مفتح 09366919942

زمينى براى حسينيه
 با قيمت مناسب نيازمنديم 

09157408805

فروش واحد مسكونى- خ مهزيار 
داراى دوآسانسور پاركينگ انبارى و 

كليه امكانات 09338107289

امتياز آپارتمان فروشى خيابان شهيد 
ناصرى فاز2ارتش واريزى مبلغ30م

فى توافقى 09353242617

فروش امتياز آپارتمان فاز دوارتش 
خيابان شهيدناصرى باواريزى 22م 

فى5/28م09155614726

خريدار آپارتمان چندواحدى 
مستقل ياتعويض باچندمنزل 

09155623074

وياليى.مدرس30.دو نبش
چهارراه دوم.فى400 
 09155623074

باغى 600 متر از زمينهاى پشت 
دانشگاه كشاورزى اميرآباد

فى: توافقى09156661101

آپارتمان 80متر فول امكانات سند 
آزاد معصوميه فى 75ويامعاوضه 
بامغازه تجارى 09386412121 

فروش آپارتمان 86مترى 
فول امكانات، معلم 42پالك21 

فى توافقى09371200162

آپارتمان 114 مترى بسيار شيك 
مدرس 68 ساختمان نيايش يا 

معاوضه با خودرو 09151611494

فروش آپارتمان خ بهجت طبقه2 
شركت باستيان بناتكميل 20 قسط 

داده شده   09158645610
       

فروش يا معاوضه مسكن مهر تهران 
75 مترى اماده تحويل 60 م نقد
 20م وام 4 % 09127117641 

منزل وياليى فروشى سجادشهر
200م يامعاوضه باشعبانيه 

09364566967

فروش ملك تجارى مسكونى
 روبروى رسالت 10 ،يا معاوضه با 

ملك مشهد 09151634925

آپارتمان فروشى ازدوطبقه ،طبقه 
اقساط پرداختى 25قسط - مهرشهر 

فى:  83م 09156635072

فروش يك واحد آپارتمان 86 مترى 
با تمام امكانات سند آزاد فقط  77 م 

معصوميه 09158634036

فروش منزل كلنگى واقع درخيرآباد 
شرايط وام بافت فرسوده

 09158630372

فروش منزل در غفارى 300 متر 
زمين 640متر زير بنا درسه طبقه 

فول امكانات 09365984036

زمين مسكونى،مهرشهر متراژ 162 
مترسندششدانگ فى كارشناسى 
معاوضه باماشين09303072405

زمين152مترى شمالى، 
كالنشهر،مهرشهر،خ گنجى33م

09156662696

فروش منزل دربست ،حاشيه بازار
مناسب معاوضه با خودرو

09355748045

منزل وياليى 
سجادشهر160مترزمين و100 
متربنافى200م09364566967

فروش يا معاوضه منزل وياليى ، 156 
مترزمين و 105متر زيربنا مهرشهر 
فى كارشناسى 09151642356

آپارتمان حدود 110متر زير بنا 
دولت 31فى:135م .مجهز به تمام 

امكانات 09157566606

منزلى با بافت فرسوده در چهكند 
بيرجند،(چهكند باال)

روبروى فلكه   09017609959

فروش باغ تقاب،كالته ملك،داراى 
حصار و درب ، درخت،5000متر 

فى،105م  09156043568

زمين مزروعى به متراژ 430 
متر و860متر فى كارشناسى 

09158625935

فروشى امتيازيك واحد تعاونى 
باواريزى 30 مليون يامعاوضه
 با ماشين09151611714

معاوضه زمين 200مترى اميرآباد
 با واحد آپارتمان داخل شهر

09153638139

آپارتمان فروشى 78 مترى فى 45 
نقد 22 وام تقاطع ميالد و الهيه.

09155610354

مسكن مهر تكميلى مهرشهر
پروژه مولوى- شمالى همكف 
فى: 34 م  09151637791

فروش امتياز مسكن فرهنگيان مقابل 
پارك صياد شيرازى واريزى 13/500 

فى 24 م 09356069159

فروش يك واحد حدود 100متر 
طبقه همكف , با كليه امكانات
ورودى مجزا. 09151603073

يك قعطه زمين به مساحت 
300مترواقع،روستاى شمس آباد 

فى:توافقى09158345832

فروشى اپارتمان 110مترى امكانات 
فول افتابگير سپيده مجتمع معراج

09155610426

فروش كالته دربست 800نهال زرشك 
300بادام 50ميوه متفرقه آب شيرين

 فى 90م 09155617558

زمين شمالى 250مترمدرس معاوضه 
با آپارتمان ويازمين زيرصدمتر 
خوش موقعيت 09151641232

منزل فروشى اميرآباد 120متر 
زمين 90متر بنا شمالى فى: 80م 

09156667648

فروش آپارتمان75مترى 
سجادشهر2خواب نورگيرسندآزاد

09159610195

فروش آپارتمان خ بهجت شركت 
باستيان بناتكميل 20 قسط 
داده شده   09158645610

فروش آپارتمان78متر سنددار امامت 
يامعاوضه باملك وياليى دررقوى 

فى100م   09158671542

فروش آپارتمان صفر 105متر بيست 
مترى اول مدرس فى: كارشناسى 

09157212859

فروش زمين مزروعى در دستگرد 
با متراژ 230 متر فى 24م 

09396535172

فروشى موسى بن جعفر22،شمالى 
وياليى،120متر،تازه تعمير

09150902645

فروش امتياز آپارتمان - شهيد 
ناصرى فاز2ارتش واريزى 30م 
فى توافقى 09353242617

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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رهن و اجاره

نيازمند سوله درمحدوده شهر
جهت تعميرگاه خودرو 

09151640588

220متر زمين مزروعى مشاع 
نرسيده به فلكه صدا سيما ،آينده دار 

22ميليون 09153623271

رهن يا اجاره دوواحد آپارتمان 
85مترواقع درشهرك چهكند

09302761630

منزلى سه خوابه.طبقه همكف با 
امكانات كامل واقع در معلم به

 اجاره داده ميشود. 09155035241

مغازه تجارى 20متردرخيابان غفارى 
اميركبيرباتمام امكانات اجاره داده 

ميشود 09157210080

منزل بدون پول پيش واقع 
درشهيدفهميده-ياكارگران باقيمت 
140 نيازمنديم 09305584421

اجاره يك واحد آپارتمان دوخوابه 79 
مترى- الهيه- 10 م رهن كامل يادوم 
پيش 180اجاره 09151601049

رهن و اجاره يك واحد آپارتمان75 
مترى - خ رجايى با  تمام امكانات

 زير فى 09159189910

رهن واجاره 
دو واحدآپارتمان درنهبندان 

09393631326

واحد تمام رهن 120 متر
دو خواب تازه ساز سپيده ده
فى:  25 م 09155610354

رايانه و همراه

تبلت M2بدون سيم آندرويد4 
حافظه داخلى4 قابل معاوضه 
باهروسايلى 09153624802

جوياى كار

براى تجهيز و راه اندازى رستوران 
بين راهى به يك شريك نيازمنديم

09156649233

به يك نفر نيرو جهت كار 
در تراشكارى نيازمنديم. 

09158652946

به يك پرستار بچه نيازمنديم حداقل 
قراداديك ساله يك شيفت6ساعته 
حقوق توافقى 09157410023 

تعدادى راننده با ماشين تمام وقت 
و نيمه وقت جهت كار در آژانس 

نيازمنديم    09306703037

به 2نفرراننده بيل
براى كاردرمعدن نيازمندم

09151602986

جويايى كارجوانى20ساله 
دانشجوجوياى كاردرشيفت شب 

09017824286

جوياى كار جوان 20 ساله
بصورت تمام وقت يا پاره وقت

09152067707

به يك نفرخانم منشى دفتر
حمل ونقل بين الملى آشنا باكامپيوتر

09151635976

جوان24 ساله متأهل،داراى وانت
 تجربه درپخش وباند، كامپيوتر

 جوشكارى،رنگ 09158639589

شركت نظافتى نوين،نظافت 
منازل،ادارات،هتل ها...اعزام نيروى

 آقا و خانم  09155051239

لوازم منزل

فروش يك عددتيوست 
نو(گرماى جنوب)فى:50تومان 

09371149700

كمدوميزتلويزيون فوق العاده تميز 
بفروش ميرسد قيمت 200تومان

09153622926

ميز ال سى دى شيشه اى 
حاللى قيمت 160000تومان 

09156680970

يخچال 12فوت پارس نو (آكبند) 
فروشى بمبلغ يك ميليون وپنجاه 

هزارتومان. 09151613869

ماشين لباسشوى دوقلو پاكشوما 
6كيلوى،نو پلمب.فى 400تومان

09151636030

متفرقه

 hp مدل - A3 فروش پرينتر
k7103 بسيار نو با فى:  250 هزار 

09216065912

درب دست دوم ماشين رو 
تمام ورق خريداريم
09155611167

پروانه كسب نمايشگاه اتومبيل
 واگذار يا اجاره داده ميشود

09155619072

معاوضه يك جفت مرغ عشق
 با يك جفت قنارى
09398771500

يك عدد دوچرخه كوچك 
براى بچه هفت سال خريداريم 

09159646434

پروانه كسب نمايشگاه اتومبيل 
واگذار يا اجاره داده ميشود 

09155619072

فروش 4حلقه الستيك هندى 
سيلو 10روز كاربفروش ميرسد 

09126155786

 فروش انواع
 دستگاه بلوك زنى
09151642113 

فروش لوازم ساندويچى 
وكارتون پيتزابه قيمت مناسب 

 09153612564

فروش كنجاله كنجد با كمترين 
قيمت مناسب براى خوراك دام 

09159594200

 فروش تمامى لوازم پيكان و دوو 
بصورت استوك كلى و جزيى 

09153625787

فروش پروانه كسب پوشاك
 10 ساله باقيمت تمام شده 

09157553403

تعداد 9عدد DVD آموزش و 
نرم افزار ويندوز 7 و 8 كامپيوتر

 30000 تومان 09155617094

فروش فريزر 400 ليترى
 سوپرى تهران برودت 

09011637166

فروش فريزر شيشه تلويزيونى بزرگ 
جهت مرغ فروشى يا سوپر ماركت   

09159688198

فروش يخچال شش درب رنگ 
نارنجى قرمز كم مصرف 6 ماه كار 

توافقى   09158384238

فروش لوازم س فازه كارواش
 فى: 3/500 

 09376686293 

فروش فنر لول پژو سالم 
فى: توافقى

09360867670

تعدادى قفسه مغازه از تيپ جديد 
و نو بفروش ميرسد
09155406620

فروش نانوايى
 لواش وتافتون 
09156648303

فروش كافى نت افالك 
با تمامى لوازم و مجوز . مهر شهر

09153620361

فروش فورى يك تانكر
 1800ليترى مخصوص نفت

09157711765

يك عدد كالسكه و كرير و روروئك
 و كيف بفروش ميرسد 

09358490772

فروش
 آب شيرين كن صنعتى

09153610142

فروش 100 كيلو پالستيك
 گلخانه اىUV5  تهران

09153610142

فروش فيلتراسيون آبيارى تحت
 فشار تانك كود- شن- فيلترتورى

09153610142

فروش نصف نانوايى سنگك
فى توافقى

09156680970

فروش كانكس 9مترى مناسب 
جهت دفتر كار فى:3/200/000 

09162504337

فروش تمامى اجناس مغازه خرازى به 
صورت نقد وقسط طبق فاكتور خريد 

 09158625935

واگذارى آژانس با 
جواز به مدت 4سال اعتبار 

فى:7/500م   09159638196

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى 
سجاد25جنب نانوايى

09382508978

فروش انواع پروفيل، قوطى، نبشى 
سپرى، فنس، ورق سقفى

09157959442 -09153225047

گيم نت فروشى با13سيستم
 فلكه اول سجادشهر
09151640732

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايد مدل93در حد صفر بيمه تا 
آخر مرداد دوگانه سوز فى: 19م 

09157566606

پرايدمدل 84نارنجى خانگى تميز 
بدون رنگ بيمه الستيك كامل 
قابل معاوضه    09153624802

فروش پرايد84سفيد يه گلگيررنگ 
بيمه 10ماه تخفيف كامل الستيك 
خوب فى: 10م 09152667075

فروش پرايد هاچ بك مدل 87 رنگ 
مسى متاليك. فرمان هيدروليك 

زير فى بازار 09359751620

پرايد مدل 86بدون رنگ هيدروليك
 دوگانه دستى بيمه تا برج 6  
فى : 13م     09157229144 

پرايد111seفول مدل93
  بيمه تاخرداد95، بدون رنگ

   فى: 18/600   09155632015     

فروش 111 مدل 89 سفيد. بيمه
 10 ماه. بدون رنگ تك برگ سند 
فى: 15/500   09158671186

فروش پرايد دودى مدل 78 
بسيار تميز

09126155786 

پرايد 88سفيد سه تيكه رنگ بيمه 
6ماه بسيار سالم فى: 12/700
 پيام دهيد 09373591368

فروشى پرايدمدل 81
رنگ سفيد

09156693515 

پرايدمدل80
فنى سالم7500 
09381680855  

فروشى132مدل87
تك گانه تميزبدون رنگ خانگى 

09156032825

پرايد132 دلفينى مدل 90 بى رنگ 
قابل معاوضه با پرايد مدل پايين
 فى: 16200   09159610661

فروش پرايدمشكى دوگانه 
مدل84،نقدوشرايطى 

09367397952

فروش پرايد
 مدل 88، سفيد

09354961865 

فروش 132فول مدل 90
بدون رنگ تميزخانگى 

09151639659

پرايد 84سفيد سه تيكه رنگ بيمه 
كامل الستيك 50درصد معاوضه 

با پى كى 09157201430

فروش پرايد مدل 84 بدون رنگ 
سرمه اى متاليك
09158615047 

132sx- مدل 91نوكمدادى بدون 
رنگ،بيمه يكسال،روكش،كفپوش
فى 16900م 09151636030

پرايد80سفيد دوگانه، كاپوت 
ويك گلگير رنگ، بيمه تا1/95 

فى 8 م   09159644846

پرايد مدل 90 تميز اتاق تعويض 
بيمه فول دوگانه كارخانه 

فى:  13     09157289271

فروشى پرايدمدل85سه تكه رنگ 
بيمه تا10فى 11م
09155617181 

پرايدنوك مدادى مدل 
87دوگانه كارخانه بيمه برج 9 

09399646150

فروش هاچ بك مشكى 87
هيدروليك فنى سالم فى 12

09369276143

فروشى 111 سفيد مدل 91 فول 
يك درب و گلگير رنگ معاوضه با 
خودرو تا 20 م 09153624517

فروش پرايد مدل 77 رنگ دودى 
بدون رنگ الستيك كامل

 تك برگ سند 09361796387

فروش پرايد 111 نوك مدادى 
بدون رنگ چهار حلقه ال ستيك نو 
بيمه تا برج نه09305788696 

 sx 111 مدل 90 نوك مدادى
بيمه 90/11 بى رنگ الستيك نو

 فيك 15م 09155620921

فروش پرايدمدل 83 سفيد 
تميزيامعاوضه باپرايدمدل88 يا87 
دوگانه كارخانه  09156635589

پرايد 87 رنگ نقراى تمام رنگ 
دوگانه سوز كارخانه بيمه تا آخر سال 

فى: 9800   09159373100

فروش پرايدمشكى دوگانه 
مدل84،نقد وشرايطى 

09304892496

فروش پرايدمدل85سفيدرنگ 
تخفيف كامل بيمه.موتوروشاسى 

فوق العاده 09159616993

فروشى پرايد 141 نقره اى دوگانه 
كارخانه مدل 86 با بيمه كامل  
فى11/5م  09151649019 

خودرو پژو

  405 خشك رنگ نقره اى سند
 به نام فقط مصرف كننده

09331275628

پارس سال سفيدداشبورد جديد
 مدل 93/9 پانزده هزاركار 33م

09153633647

206 صندوق دار 
مدل 86 تميز

09151632006 

پژو روآ 86 دوگانه ، تك برگ سند  
فنى زيرپا عالى  فى : نه و نيم

09013607273 

پژو405 نوك مدادى مدل 89 دوگانه 
كارخانه بيمه دارد الستيك 80 تمام 
رنگ فى:15م  09159628352

پژو پارس مدل 88سفيد تمام رنگ 
صد تا كار تخفيف از اول بيمه تا 
برج 7 فى 20م 09155626056

پارس سفيدبى رنگ مدارك 88 بيمه 
تا برج هشت الستيك دارد فى: 25           

09158667256

پژو405 مدل آخر91نقره اى
تك گانه.بيمه و الستيك 23500    

09159624844

فروش206مدل 84موتور تعويض 
تخفيف بيمه كامل زير پا عالى 

فى: 16م   09364566967

پژو405tu5تحويلى خرداد
كارتكس دار  فى: توافقى 

 09152035375

پژو 206 مدل 83 رنگ نقره آبى 
بدون رنگ الستيك 100 درصد 
بيمه 6 ماه ،كم كار 09151608337

خودرو متفرقه

زانتيامدل 87نقره اى يك لكه رنگ 
بيمه 11ماه زيرپاعالى   فى كارشناسى

09151633202

فروشى:وانت پيكان دوگانه 
كارخانه مدل 90الستيك نوبيمه 
تمام.10ميليون.09155612821

فروش هندا ليفان 125تميز4دنده 
مدل 88 بيمه تابرج 8 الستيك نو 

فى: 1م    09395618105

فروش فورى موتورسيكلت بهمن 
بدون كالج مدل81   فى500    

09155629284

فروش موتورپيشتاز 
مدل86 قرمز تميز
09156032825 

پى كى مدل 82نوك مدادى
كاپوت وگلگير رنگ،بيمه تابرج 8
 فى: 4/700 09369877368

خريدار پيكان ياپرايد
 تميز ومناسب دوگانه سى ان جى

09015029885

پيكان مدل 74بيمه ده ماه
 فى 4500همراه
09105480249 

خودرورانا92سفيد،بى رنگ 
فى مقطوع26800000هزارتومان

09150510413

فروش رنو مدل 79 تمير و سرپا 
با 7ماه بيمه 4ميليون مقطوع

09151600789

فروش وانت خانگى.مدل1389
 تك گانه بسيار تميز كم كار، معاوضه 

باپرايد132    09158659648

وانت 87تمام رنگ تازه تعميردوگانه 
كارخونه يكسال بيمه معاوضه 

يافروش 09303935644

پى كى مدل 83بيمه يكسال 
موتورى سالم .سندتك برگ، 6 م

09158632953

فروش تيبا هاچ بك 93سفيد بدون 
رنگ فى: 25م (با111و پرايد بى رنگ هم 

معامله مى شود)    09153632761

وانت 84 تميز 
فى توافقى

09336348732 

پيكان مدل 81
فى: توافقى

09384915732 

موتورجترو بدون كالج خيلى تميز 
مدل 92رن- قرمز فروش فورى

09385687035


