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و  بيرجند  از شهرستان هاي  با حضور شرکت کنندگاني  دواني عصر جمعه  اولين دوره کورس اسب   
قاين،(خراسان جنوبي) گناباد(خراسان رضوي) و گنبد کاووس (استان گلستان) در شوکت آباد بيرجند 
برگزار شد. در اين مسابقات ١٢ راس اسب داراي عنوان در کشور شرکت کرده بودند. شايان ذکر است 

اين مسابقات مورد استقبال گسترده شهروندان بيرجندي قرار گرفت.

برگزارى اولين كورس سواركارى شرق كشور در بيرجند

آشنا ، مشاور رئيس جمهور : 

دوره جليلى مظهر جالل نظام 
و دوره ظريف مظهر جمال نظام بود  

حسام الدين آشنا نوشت: به قول يك مذاكره كننده آمريكايى: 
«در دوره دكتر جليلى كه براى ايران بسيار با اهميت بود ...

 57 پروژه در بخش راه با
 57 ميليارد تومان اعتبار

مديركل راه و شهرسازى خراسان جنوبى با اشاره به 
بهره بردارى از 57 پروژه راه استان طى هفته دولت، گفت:  ...

صفحه ٧
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اطالعيه مهم دولت خطاب به 
حذف شدگان يارانه نقدى

مهر: وزارت کار در اطالعيه جديدي خطاب به حذف 
اطالع  به  کرد:  اعالم  نقدي  يارانه  دريافت  از   شدگان 
مي رساند که خانوارهايي که يارانه آنها از ماه هاي گذشته 
قطع شده از روز يکشنبه مورخ ۹۴.۶.۱ و خانوارهايي که 
يارانه آنها از مردادماه قطع شده، از روز چهارشنبه مورخ 

۹۴.۶.۶ به سامانه ثبت اعتراض مراجعه کنند.

تركان: 80 هزار خودرو در انبار يكى از 
خودروسازان داخلى/ مردم نمى خرند

است  شده  باعث  مردم  توسط  خودرو  خريد  عدم 
خودروسازهاي داخلي با انباشت محصول در انبارهاي 
خود مواجه شوند. به گزارش عصر ايران، مشاور ارشد 
رئيس جمهور گفت: هم اکنون کمبود عرضه وجود ندارد 
ولي با کاهش تقاضا مواجهيم. ترکان، افزود: تقاضا به 
حدي کم است که هم اکنون يکي از خودروسازان مجبور 

شده است در انبار خود ٨٠ هزار خودرو نگهداري کند. 

فعاليت 5300 سرباز معلم در مدارس 
كشور در سال تحصيلى جديد

بطحايي معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و 
پرورش در گفتگو با فارس، گفت: در سال تحصيلي جديد، 

۵۳۰۰ سرباز معلم در مدارس کشور تدريس خواهند کرد.

آغاز واگذارى جايگاه هاى سوخت دولتى

سبحاني يک مقام مسئول در سازمان خصوصي سازي 
در گفتگو با مهر، از آغاز واگذاري جايگاه هاي سوخت از 
طريق مزايده خبر داد و گفت: تعداد جايگاه هاي سوختي 
که قرار است واگذار شود، زياد است و پيش بيني مي شود 

که رقم بااليي از اين طريق به خزانه دولت واريز شود.

واكنش متولى اشتغال استان به سود 23 درصدى تسهيالت بانكى  براى توليد 

 با تبريك هفته دولت به اطالع مردم شريف و فهيم 
استان خراسان جنوبي مي رساند: 

مديران  مشترك  نشست  دولت  هفته  آغاز  با  همزمان 

و  كار  تعاون،  وزارت  زيرمجموعه  اجرايي  هاي  دستگاه 

رفاه  و  كار  تعاون،  كل  (ادارات  استان  در  اجتماعي  رفاه 

- اجتماعي  تامين   - اي  حرفه  و  فني  آموزش   اجتماعي- 

بيمه  بهزيستي-   - اجتمــاعي  تامين  درمان  مديريت 

- كارگران  رفاه  بانك   - تعاون  توسعه  بانك   -  سالمت 

 صندوق كارآفريني اميد- صندوق بيمه اجتماعي روستاييان ،

آموزش  مركز  بازنشستگي-  صندوق  كشاورزان-  و  عشاير 

علمي كاربردي بهزيستي و تامين اجتماعي) براى پاسخگويي 

به سواالت و رسيدگي به مشكالت مردم دوشنبه 94/6/2 

كل  اداره  اجتماعات  سالن  محل  در  صبح   9 ساعت  راس 

آموزش فني و حرفه اي واقع در معصوميه برگزار مي شود.

روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي

اطالعيه
دولت و ملت ، همدلي و همزباني

به اطالع تمامى همشهريان عزيز مى رساند: مراسم تشييع

شادروان احمد آشورى
 امروز يكشنبه 94/6/1 ساعت 4 بعدازظهر از محل سالن غسالخانه 

برگزار مى شود،تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب شادى روح 

آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى آشورى و ساير بستگان

در هفتمين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان 

روانشاد حاج محمد ظهورى
با ذكر فاتحه و صلوات يادش را گرامى مى داريم.

روحش شاد و قرين رحمت خداوند باد

خانواده ظهورى

به مناسبت درگذشت جوان ناكام 

شادروان كاظم سيارى
جلسه يادبودى امروز يكشنبه 94/6/1 از ساعت
 17:30 الى 18:30 در محل مصلى برگزار مى شود
 حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى سيارى و فاميل وابسته

خاطراتت ، نگاه پر مهرت ، صداى خنده هايت هنوز بر طاقچه 
خيال مان باقيست     چه مهربان و دلسوز بودى

هشتمين سالگرد درگذشت 

شادروان كاوه حسينى
را با ذكر فاتحه و صلواتى به روح پاكش گرامى مى داريم.

پدر، مادر، برادر و خواهرانت

"هوالباقى"
به مناسبت سومين روز درگذشت مادر عزيزمان 

حاجيه معصومه گنجى
 (همسر مرحوم حاج محمد تهورى ، والده مكرمه حاج حسين تهورى) 

جلسه ترحيمى امروز يكشنبه 94/6/1 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى 

"مصلى" برگزار مى شود، تشريف فرمايى سروران معزز موجب امتنان مى باشد.

خانواده هاى: تهورى ، گنجى ، وريدى ، مباشرى ، قضائى ، دباغى ، فرازان

    دولت و ملت ، همدلى و همزبانى 

برنامه مالقات مردمى مدير كل آموزش فنى و 
حرفه اى خراسان جنوبى به مناسبت هفته دولت

خراسان  استان  فهيم  و  شريف  مردم  به  دولت  هفته  تبريك  ضمن 

جنوبى به اطالع مى رساند: همزمان با هفته دولت مدير كل آموزش 

به  رسيدگى  و  سواالت  به  پاسخگويى  براى  استان  اى  حرفه  و  فنى 

مشكالت مردم بر اساس برنامه اعالم شده در شهرستان هاى استان 

حضور خواهند داشت. هم استانى هاى گرامى مى توانند  براى پيگيرى 

زمان  در  مشكالت  طرح  و  ها  درخواست 

 مشخص شده به مراكز آموزش فنى و حرفه اى

 محل اقامت خود مراجعه فرمايند. 

آدرسساعتشهرستانتاريخروز

  بلوار شهداى عبادى – اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى11-9بيرجند94/6/2 دوشنبه
 سالن جلسات

مركز آموزش فنى و حرفه اى سربيشه – جنب شهرك صنعتى9-8سربيشه94/6/3 سه شنبه
 تلفن: 32664422

 ميدان امام رضا (ع) ابتداى جاده زابل- مركز آموزش فنى و حرفه اى14-12نهبندان94/6/3 سه شنبه
نهبندان    تلفن: 32625292

 كيلومتر 2 جاده قاين  بيرجند- نرسيده به نيروگاه گازى قديم12-10قائن94/6/4چهارشنبه
مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران قائن   تلفن:32526541

  ميدان آزادى - خيابان فنى و حرفه اى مركز آموزش فنى و حرفه اى14-12سرايان94/6/4چهارشنبه
سرايان    تلفن: 32886330

 بلوار امام رضا (ع) – مركز آموزش فنى و حرفه اى فردوس11-9فردوس94/6/5پنجشنبه
 تلفن: 32744301

  بلوار شهدا - جنب صدا و سيما - مركز آموزش فنى و حرفه اى طبس12-10طبس94/6/9 دوشنبه
تلفن: 32825501

جناب آقاى دكتر مسعود ضيائى  متخصص عفونى
يكم شهريور ماه زاد روز بزرگ طبيب ايرانى بو على سينا را خدمت جناب عالى 
و تمامى سفيد جامگان عرصه طبابت صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نمايم.

على هاشمى – مشهد مقدس

تعدادى همكار خانم با روابط عمومى باال نيازمنديم.
صياد شيرازى  - پالك 94             09330589298

خاندان محترم تهورى
مصيبت وارده را خدمت شما تسليت گفته 

 ما را در غم خود شريك بدانيد.

هيئت مديره ، مديرعامل و كاركنان 
موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)

جناب آقاى مهندس يدا... عباس زاده
درگذشت مادر خانم گرامى تان 

مرحومه فاطمه فنائى را تسليت عرض مى نماييم
تسليت واژه كوچكيست در برابر غم بزرگ شما از درگاه ايزد منان 

براى آن مرحومه علو درجات و براى شما و تمامى بازماندگان 

صبر و اجر خواهانيم.

پرسنل جرثقيل عباس زاده
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براساس اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم که رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابالغ کرد، خانه هاي مسکوني خالي 
مشمول ماليات شد.به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، براساس ماده ۵۴ مکرر اين قانون، واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي با جمعيت 
بيش از صد هزار نفر که به عنوان واحد خالي شناسايي مي شود، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهد بود. 

خانه هاى خالى مشمول ماليات شد

امروز 1 شهريور 1394 مصادف با
 8 ذى القعده 1436 و 23 آگوست 2015

استاد  خانلري»  ناتل  «پرويز  دكتر  درگذشت 
دانشگاه و روزنامه  نگار (١٣٦٩ ش).

روز بزرگداشت «حسين بن عبدا...» معروف به 
«ابوعلي سينا» و روز پزشك.

تقويم مناسبت هاى  روز

تسهيالت ويژه اى براى واحدهاى صنعتى 
كوچك اختصاص مى يابد

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بر کاهش نرخ 
سود تسهيالت بانکي تاکيد کرد و گفت: مجموعه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با برگزاري مذاکرات 
 مستمر با بانک ها در تالش است تسهيالت ويژه اي 
ايرنا،  گزارش  به  شود.  گرفته  نظر  در  کوچک  صنعتي  واحدهاي  براي 
سيدمحمدعلي سيدابريشمي، افزود: ارايه آمار و اطالعات درست از وضعيت 
شرکت  عامل  مديران  اصلي  اولويت  بايد  صنعتي  نواحي  و  ها   شهرک 
شهرک هاي صنعتي سراسر کشور باشد. وي تامين وثيقه بانکي را از ديگر 
 معضالت توليدگران برشمرد و گفت: با همکاري صندوق ضمانت سرمايه گذاري 

صنايع کوچک مي توان بخشي از اين وثايق را تامين کرد.

طرح درمان رايگان مستمرى بگيران در مراكز 
درمانى دولتى متوقف نشده است

اجتماعي گفت: طرح  تأمين  معاون درمان سازمان 
اجتماعي در  تأمين  رايگان مستمري بگيران  درمان 
مراحل  و  است  نشده  متوقف  دولتي  درماني  مراکز 
نهايي را سپري مي کند. همتي در گفتگو با فارس، 
درباره طرح مشترک سازمان تامين اجتماعي با وزارت بهداشت ، مبني بر درمان 
رايگان مستمري بگيران در مراکز درماني دولتي اظهار کرد: با هماهنگي هاي 
صورت گرفته و مصوبه هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي و همين طور 
موافقت وزير بهداشت مستمري بگيران مي توانند در آينده از خدمات درماني 
رايگان مراکز درماني دولتي استفاده کنند. وي خاطر نشان کرد: ممکن است 

اين طرح با تاخير مواجه شود ولي قطعًا اجرايي خواهد شد.

مسكن مهر ديگر افزايش قيمت نخواهد داشت

مهر  مسکن  در  و شهرسازي  راه   وزير  قائم مقام 
افزايش  آخرين   ،۳ شماره  دستورالعمل  گفت: 
افزايش  هيچ  ديگر  و  بوده  مهر  مسکن  قيمت 
شد.   نخواهد  اعمال  پروژه ها  اين  بر  قيمتي 
فارس،  با  گفتگو  در  مهرآبادي  اصغري  عباس 
پيگير  داشتيم  نيرو  وزارت  مسئوالن  با  که  جلساتي  طي  کرد:  اظهار 
آب  فاقد  مسکوني  واحدهاي  مشکل  زودتر  چه  هر  که  هستيم  اين 
اعالم  بارها  اينکه  بر  تأکيد  با  مهرآبادي  شوند.  واگذار  و  رفع  برق  و 
مهر  مسکن  واحدهاي  زيربنايي  خدمات  تکميل  براي  که  کرده ايم 
اين  که  اميدواريم  گفت:  است،   نياز  اعتبار  تومان  ميليارد   ٥٦٠٠

يابد. تدريج تخصيص  به  اعتبارات 

کرد:  اعالم  کشور  برنامه ريزي  و  مديريت  سازمان  رئيس 
دولت تالش دارد اليحه بودجه سال ۹۵ را قبل از ۱۵ آذر 
و احکام برنامه ششم توسعه را در شهريور به مجلس ارائه 
کند.به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت با ابراز اميدواري به 
اينکه دولت در دو سال آينده اقتصاد کشور را به ثبات بيشتر 
برساند، گفت: دولت تالش دارد اليحه بودجه سال ۹۵ را 
قبل از ۱۵ آذر و احکام برنامه ششم توسعه را در شهريور به 
مجلس ارائه کند.وي افزود: اصالح نظام اقتصادي در کنار 
ديگر اصالحات در بخش هاي مختلف مورد توجه دولت است 
با جديت پيگيري مي کند.وي به  و دولت اين موضوع را 
کاهش درآمدهاي دولت ناشي از درآمدهاي نفتي اشاره کرد و 
گفت: درآمد دولت در سال ۹۰ از درآمدهاي نفتي حدود ۱۱۰ 

ميليارد دالر بود که سال ۹۲ به حدود ۵۲ ميليارد دالر بالغ 
شد و اکنون به حدود ۲۴ ميليارد دالر رسيده است.نوبخت با 
بيان اينکه در آن مقطع زماني سرمايه گذاري هاي داخلي و 
خارجي نيز کاهش پيدا کرده بود،  افزود: دولت مي دانست که 
ريشه مشکالت کجاست و تالش  کرد اصالحات را از همين 
بستر آغاز کند.وي خاطرنشان کرد: اصالحات اساسي در حوزه 
اقتصاد کشور صورت مي گيرد و ما خوشبختانه توانستيم نرخ 
به اجراي طرح تحول  اشاره  با  تورم را کاهش دهيم. وي 
سالمت گفت: از سياست هاي دولت اجراي قانون يارانه ها به 
شکلي صحيح و درست است و اگر در سال گذشته بخشي 
از درآمدهاي يارانه ها به بخش بهداشت اختصاص داده شد 

امسال به موضوع توليد هم در اين فرآيند توجه مي کنيم.

ارائه بودجه 95 به مجلس پيش از 15 آذر

يک اقتصاددان، بخشنامه اخير رئيس جمهور را 
فقط براي راستي آزمايي اظهارنامه هاي مالياتي 
عده اي از افراد با ميزان درآمد واقعي آنها عنوان 
کرد و گفت: دولت با حساب هاي بانکي افراد 
عادي کاري نخواهد داشت. تقوي در گفتگو با 
مهر، درباره ارائه اطالعات حساب هاي بانکي 

افراد به سازمان مالياتي براساس ابالغيه قانون 
اصالحيه قانون ماليات هاي مستقيم گفت: اين 
اقدام دولت در راستاي مشخص شدن گردش 
 مالي افراد است و از سوي ديگر، مشخص مي شود 
درآمد  براساس  افراد  مالياتي  هاي  ابرازي  که 
پاسخ  در  يا خير.وي  و  است  بوده  آنها  واقعي 

سوي  از  اقدام  اين  اگر  که  سوال  اين  به 
بانک ها صورت گيرد، آيا منجر به خالي شدن 
کرد:  اظهار  شد؟  نخواهد  بانکي  حساب هاي 
اگر افراد حساب هاي بانکي خود را خالي کنند، 
پول ها و سرمايه هاي خود را به کجا منتقل 
به خانه هاي  را  اين پول ها   کنند؟ نمي توانند 

همان  در  که  هستند  مجبور  و  ببرند  خود 
حساب هاي بانکي نگهداري کنند.تقوي عنوان 
کرد: ممکن است که گردش مالي شرکتي زياد 
ابراز کند اما کساني  باشد اما ماليات کمي را 
که سود بيشتري کسب مي کنند بايد ماليات 

بيشتري هم بدهند. 

دولت با حساب هاى بانكى افراد عادى كارى نخواهد داشت

يادداشت

احتمال  خروج  گسترده  منابع  بانكى
  با ابالغيه  رئيس  جمهور

رئيس   ابالغيه   با  بانكى   منابع   احتمال  خروج  گسترده  
احتمال خروج گسترده  به  جمهور، كارشناسان نسبت 
منابع از بانك ها و بازگشت بى اعتمادى به اين سيستم با 

ابالغيه اخير رئيس جمهور هشدار مى دهند.
 به گزارش عصرايران، قانون اصالح قانون ماليات هاي 
مستقيم سرانجام ابالغ شد. اصالحيه اي كه به تعبير 
بسياري از كارشناسان تحوالت عميقي در نظام مالياتي 
كشور ايجاد خواهد كرد. در اين اصالحيه از جرم انگاري 
براي مودياني كه در پرداخت مالياتشان تاخير و يا كم 
اظهاري دارند تا تغييرات اساسي در قانون ماليات بر ارث 
و ماليات امالك ديده شده است اما شايد ماده مربوط به 
افشا شدن اطالعات شخصي افراد براي سازمان امور 

مالياتي بين تمام مواد و تبصره ها خودنمايي مي كند. 
بر اساس اين اصالحيه، قرار است اطالعات حساب هاي 
اشخاص توسط بانك ها در اختيار سازمان امور مالياتي 
قرار گيرد تا در جهت شفاف سازي نظام مالياتي مورد 
كه  زماني  يعني  پيش  سال  دو  گيرد.  قرار  استفاده 
موضوع حذف پردرآمدها از ليست دريافت كنندگان يارانه 
اجراي طرح  از  يعني پيش  به طور جدي مطرح شد، 
خودانصرافي، راه حل بررسي حساب هاي بانكي مطرح 
شد اما اين طرح آنقدر سرو صدا به پا كرد كه دولت 
بالفاصله پس از طرح اين راهكار از سوي مجلس، انجام 

آن را رد كرد.
 دليل دست رد دولت به اين طرح نگراني بابت برهم 
خوردن معادالت پولي بود. ترس از چك شدن نقل و 
انتقاالت حساب ها، عمليات بانكي را با خلل هايي مواجه 
خواهد كرد. اولين پيامد ايجاد شده پس از اجراي اين 
قانون ممكن است خروج گسترده منابع از بانك ها باشد. 
افراد براي آنكه كمتر زيرذره بين سازمان مالياتي باشند 
از حساب هاي خود مراقبت خواهند كرد و اولين راه هم 
خارج كردن پول ها از حساب هايشان است.  اين اتفاق اما 
يك پيامد ثانويه خواهد داشت. متعاقب خروج پول ها از 
حساب ها، ميزان استفاده از كارت هاي بانكي كه سال ها 
فرهنگ سازي  پولي  مبادالت  در  آن  افتادن  جا  براي 
شده است، كاهش خواهد يافت. هرچه تراكنش كمتر، 
ماليات كمتر. اين ديد غالب مي تواند بر ميزان استفاده از 
كارت هاي بانكي اثرگذار باشد. اما اين پول هاي خارج 

شده از بانك كجا مي رود؟.
 كارشناساني كه سال ها تغييرات بازار پولي و بازارهاي 
رقيب را رصد مي كنند، معتقدند اين پول ها سر از بازارهاي 
سوداگرانه درخواهد آورد. زماني بازار ارز، زماني سكه، گاه 
مسكن و بعضي اوقات بورس و يا هر بازار ديگري كه 
احتمال افزايش سود در كوتاه مدت در آن وجود داشته 
باشد. اين مسئله سبب مي شود بازارهاي پركشش به 
پيدا  سوق  پيش  از  بيش  سوداگرانه  بازي هاي  سمت 
كرده و يا در برخي موارد به دليل حجم باالي تقاضا، 

سقوط هاي ناگهاني اتفاق بيفتد. (ادامه در ستون مقابل)

(ادامه از ستون مقابل) از سه پيامد نامبرده بدتر اما پيدا 
شدن سر و كله پول هاي سفيد و سياه است. پول هايي 
كه به دنبال انجام فعاليت هاي غيرقانوني و زيرزميني به 
دست مي آيد. رونق فعاليت هاي نزول خواري و بسياري 
فعاليت هاي خارج از عرف كه عالوه بر به جريان انداختن 
پول هاي سفيد و سياه در بازار، سودهاي كالني براي 

عده اي به دنبال مي آورد.
باره گفت:  اين  اقتصادي در   مهدي تقوي كارشناس 
دستيابي به اطالعات صحيح و شفاف الزام يك اقتصاد 
سالم است. براي داشتن نظام مالياتي شفاف مطمئنا يكي 
از راه حل ها آن است كه اطالعاتي كه موديان به سازمان 
امور مالياتي ارايه مي دهد از يك محل مستند راستي آزمايي 
شود، لذا تا ماداميكه امكان اين راستي آزمايي وجود نداشته 
باشد، نمي توان انتظار توقف فرارهاي مالياتي را داشت. 
او افزود: اما براي آنكه اين امكان به درستي فراهم شود، 
دولت بايد الزاماتي را رعايت كند. يكي از الزامات آن است 
كه دولت اين شفافيت را در مورد تمام اشخاص حقيقي و 
حقوقي به طور يكسان رعايت كند و افراد خاص را از اين 
قاعده مستثني نكند، همچنين دولت بايد اين اطمينان را 
البته در بلندمدت به مردم بدهد كه ماليات ها براي خود 
مردم به صورت ارايه خدمات شهري مصرف مي شود. تا 
زماني كه مردم به چنين باوري نرسند؛ پرداخت ماليات را 
يك بار مالي تحميل شده مي بينند. تقوي تاكيد كرد: در 
صورتيكه اين الزامات رعايت نشود مسلما خروج منابع 
از بانك ها و پنهان كردن آن در گنجه ها اتفاق خواهد 
بر  تاكيد  با  بانكي  كارشناس  ضياءالملكي  فريد  افتاد. 
اينكه اين قانون مي تواند به سيستم پولي كشور لطمه 
بزند، متذكر شد: تا پيش از اين به جز مقامات قضايي 
هيچ دستگاهي قادر به در اختيارگيري اطالعات شخصي 
افراد نبود. با اين قانون جديد اولين پيامد از دست رفتن 
اعتماد مردم به بانك ها خواهد بود. او اضافه كرد: وقتي 
از بين مي رود،  بانكي  اعتماد سپرده گذاران به سيستم 
مي توان منتظر خروج منابع از بانك ها بود.ضياءالملكي در 
خصوص ايجاد حساب هايي به نام اشخاص ثالث و انجام 
عمليات بانكي از طريق اين حساب ها گفت: اين اقدام 
مصداق كامل پولشويي است و در گذشته هم براي گم 

كردن رد برخي پول ها اين كار انجام مي شد.

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2-  منزل وياليى در انقالب 19 ، 204 متر زمين 90 بنا ، 120 ميليون يا معاوضه با زاهدان بالمانع

3- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر
4-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 61 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون

5- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون، باقى طى دوران ساخت
شرايط چك معتبر بالمانع يا معاوضه بالمانع
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آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

داربست مهــدى 
  نصب ، خريد و فروش لوازم

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد يرازى
09151642377 - وسيله كار

   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

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
با پيچ و رولپالك 

09156217507 - 09153637507
حسينى  

مزايده 15035 خراسان جنوبى
انواع  انواع خودرو و 23 دستگاه  تعداد 90 دستگاه  ناجا در نظر دارد:  آماد و پش  معاونت 
موتورسيكلت و مقادير اقالم فرسوده (آمادى- فاوايى- مهندسى و داغى خودرويى) فرماندهى 
انتظامى استان خراسان جنوبى را از طريق مزايده عمومى به فروش برساند. متقاضيان مى 
توانند به منظور دريافت برگ شرايط و شركت در مزايده از تاريخ 94/5/29 تا پايان وقت 
ادارى 94/6/7 از ساعت 8 الى 15 به جز روزهاى تعطيل به نشانى بيرجند ايستگاه بازرسى 

على آباد ، كيلومتر 10 جاده بيرجند – زاهدان مراجعه نمايند.
تلفنهاى تماس: 2182981-056 و 056-2182358

آگهى نوبتى سه ماهه اول  سال 1394 حوزه ثبتى سرايان

امالك  به  نسبت  كه  اشخاصي  اسامي  مذكور  قانون  نامه  آيين  ماده 59  و  ثبت  قانون  ماده 12  دستور  به    
مجهول المالك واز قلم افتاده واقع در بخشهاي تابعه حوزه ثبتي سرايان  تا آخرآذر سال نود و چهار  تقاضاي 

براي اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي شود: شماره هاي فرعي مزرعه و قنوات  تقاضا  نوع ملك مورد  با  اند  ثبت نموده 
آيسك 206 اصلي بخش يك سرايان  پالك  2350 فرعي از 636 فرعي حسن مير بلوكى ششدانگ يك قطعه زمين  به 
به  زمين   قطعه  يك  ششدانگ  بلوكى   مير  حسن  فرعي   1014 از  فرعي   2351 پالك    - مترمربع   18857/77 مساحت 
مساحت 62423/04 مترمربع - پالك 2352 فرعي از 1679 فرعي عباس انصارى ششدانگ يك قطعه زمين  به مساحت 
3114/57 مترمربع - پالك 2355 فرعي از 1413 فرعي حسين رضايى آيسك ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ومشجر   
به مساحت 16521مترمربع - پالك  2357 فرعي از 1469 فرعي  زينت اكرامى رادششدانگ يك قطعه زمين  به مساحت 
 6061 مساحت  به  زمين   قطعه  يك  ششدانگ  راد  اكرامى  زينت  فرعي   1213 از  فرعي   2358 پالك    - مترمربع   5618 
مترمربع - پالك  2359 فرعي از 638 فرعي حسين زهرايى ششدانگ يك قطعه زمين  مزروعى  به مساحت 5077/41 
مترمربع - پالك 2360 فرعي از 1403 فرعي حسن عربى آيسك ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى و مشجر به مساحت 
فرعي    978 از  فرعي   5266 پالك    2 بخش  اصلي   - يك  پالك  سرايان  مزرعه  فرعي  هاي  شماره  مترمربع    9492/52
تجارى  ساختمان  ششدانگ  از   مشاع   ودودانگ  چهاردانگ  نسبت  به  ترتيب  به  بغداده  زاده  حسين  وكنيز  يگانه  غالمرضا 
 مسكونى  به مساحت 157/75مترمربع  - پالك 5267 فرعي از 2756 فرعي  برات نظافت سه دانگ و معصومه و طاهره و

علير ضا و منصوره و محمود و محمد رضا شهرت همگى زيبائى به ترتيب هركدام نيم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعى  به 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 آيين 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 و به 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

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

09156706538   
  حمل بار و اثاثيه منزل توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

  09153634099 - فرهمند

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

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)
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پيام شماكشف داروى گياهى قاچاق در استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 1 شهريور 1394 * شماره 3299
سالم آوا جان. 14مرداد ماه براى تعويض شناسنامه 3

 3 از  بعد  گفت  كردم  مراجعه  احوال  ثبت  اداره  به 
از 8 روز  بعد  اما  به دست شما مى رسد  الى 4 روز 
رسيد از اداره پست توقع بيشتر از اين داشتيم... آخه 
 رسيدن يك شناسنامه اين قدر زمان مى برد؟ 

ثبت احوال گفت ما 18 مرداد تحويل پست داديم...
915...0121
آوا سالم، مطلب عوارض شهردارى واقعًا به جا بود. 
تصميماتى  مسكن  بازار  ركود  مهم  عوامل  از  يكى 
افزايش  براى  شهر  شوراى  اعضاى  كه  هست 
نجومى گرفته اند. وقتى مسكن مى خوابه همه بازار 
مى خوابه اونوقت شورا و شهردارى به جاى اينكه 
شن مى  آش  از  تر  داغ  كاسه  بدن  تشويقى   طرح 

اگه  لطفًا  كنن.  مى  تصويب  اينطورى  عوارض  و 
در  طرح  اين  مخالفين  و  موافقين  اسامى  تونستى 
كى  با  بدونن  مردم  تا  بزن  رو  شهردارى  و  شورا 
طرف شدن و اعضاى شورا نماينده مردمند يا 

مسئول تأمين مخارج شهردارى... 
936 ... 770
جلوى در دانشگاه آزاد باالى غفارى ماشين را پارك 
كرديم دانشگاه آزاد تابلو پارك ممنوع خيلى دارد اما 
به دليل ازدحام جمعيت و ماشين ها هميشه دو 
طرف خيابان تا سر ميدان ماشين پارك است 
از  كه  زمانى  كرده  پارك  را  ماشين  هميشه  مطابق 
كالس بيرون آمدم روى شيشه ماشين برگ جريمه 
گذاشته بودند... آن روز راهنمايى رانندگى نزديك به 
20 الى 40 ماشين را تا سر ميدان جريمه كرد دوباره 

هر روز اين پارك كردن ها ادامه دارد و ....
915...654

كى  ميزان  مشتريان  تكليف  جان.  آوا  سالم 
مشخص مى شود لطفًا ميزان به جاى وعده دادن 

يك تصميم قاطع بگيرد.
915...888
سالم خدمت مسئوالن شهر: دو سال است مداركم 
را تكميل كرده براى گرفتن سند خانه ام در روستاى 
فدشك برده ام خوسف به بنياد مسكن ولى هنوز سند 
 نيامده هر وقت پيگيرى مى كنم، جواب سرباال مى دهند!

نمى دونم عدالتى كه ميگن كجا رفته؟
915...096

از همه مردم خواهش مى كنم سطح توقعات 
خود را پايين بياورند مثًال حتمًا دوست داريم براى 
بيرجند مترو بذارن روزى 7 پرواز تهران داشته باشه 
به تمام شهرها پرواز باشه ولى آيا به بار مالى و اندازه 

استفاده از آن فكر كرده ايم؟ 
915...608
آواى عزيز به قول بيرجنديا، سر دل خور گشاد بگير. 
اين عوارض رو كنار بذار فقط از اعضاى شوراى شهر 
سؤال كن باال غيرتاً تو اين چند سال يك طرح درست 
حسابى دادن براى شهر يا فقط تعرفه عوارض و مسائل 
تو  برن  مردم  كاش  كردن.  تصويب  رو  افتاده  پيش 
سايت شوراهاى ديگه و مقايسه كنن و به قول تبليغات 

تلويزيونى تفاوت را احساس نمايند! 
935 ... 209
لطفاً  شهرى  درون  واحد  خطوط  محترم  مسئوالن 
دستور بفرماييد مسير واحدها را پشت شيشه 
تا  نمايند  نصب  درشت  خط  با  جلو  و  عقب 
مسافران مجبور نشوند براى خواندن مسير از جلوى 

اتوبوس دور بزنند. با تشكر
915...761
از يادداشت شهردارى شما ممنونيم. اعضاى  سالم 
شورا با التماس و... از مردم رأى مى گيرند و سپس 
داغ مى گذارند بر جگر مردم. مبلغ تجارى مغازه ام  
در معصوميه اول خرداد امسال 8ميليون تومان 
تومان!  ميليون   40 شد  خرداد  نوزدهم   بود 

بى انصافى  تا چقدر...
915...089
با سالم ما اهالى ارديبهشت جزو شهر بيرجند 
 هستيم ولى از هيچ گونه خدمات شهرى بهره اى

 نبرديم از آسفالت معابر گرفته تا سگ هاى ولگرد 
و ... لطفًا مسئوالن پيگير باشند. 

935...964

5 هزار و 500 كيلو گرم انواع داروى گياهى قاچاق در استان خراسان جنوبى كشف و ضبط شد. مدير كل تعزيرات حكومتى 
خراسان جنوبى با بيان اين مطلب گفت: هزار و 600 كيلو گرم هل پاكستانى در ايست و بازرسى سهل آباد نهبندان از يك 
دستگاه كاميون كه از زاهدان عازم مشهد بود كشف و ضبط شد. انصارى افزود: همچنين از وى 3 هزار و 900 كيلو گرم 

انواع داروى گياهى پاكستانى كشف شد. وى ارزش اوليه اين كشفيات را 120 ميليون ريال اعالم كرد.

عمليات بهسازى پارك آزادى بيرجند به عنوان بوستان سالمت؛

 حسين زاده- بوستان آزادى يكى از قديمى ترين پارك هاى
شده  تأسيس   1351 سال  در  كه  است  بيرجند  شهر 
همان  از  پارك  اين  بهسازى  و  احداث  عمليات  است. 
دچار  متعدد  شهرداران  حضور  طى  و  كنون  تا  آغاز 

چالش شده است... 
روزگار  آن  در  مربع  متر   73209 مساحت  با  پارك  اين 
در  كه  شد  مى  محسوب  بيرجند  شهر  پارك  بزرگترين 
سال   43 از  پى  اما  حاال  گرفت  مى  قرار  شهر  ورودى 
عمليات بهسازى اين پارك آغاز شده است تا شايد داستان 
بدفرجام اين بوستان به پايان خوش برسد... با اين حال 
بوستان  بهسازى  عمليات  آغاز  از  شهروندان  از  تعدادى 
رونق  زمان  كه  تابستان  فصل  در  بيرجند  شهر  آزادى 

بوستان ها و پذيرش مسافران است، انتقاد كرده اند.

فصل تابستان با توجه به حضور مسافران 
زمان خوبى براى اجراى پروژه نبود

تابستان  آنجا كه در فصل  از  از شهروندان گفت:  يكى 
مسافران و ميهمانان از اقصى نقاط كشور به مركز استان 
سفر مى كنند و يا از شهر عبور مى كنند و ممكن است 
سپرى  شهر  سبز  فضاهاى  و  ها  پارك  در  را  ساعاتى 
نمايند، انجام عمليات اجرايى بهسازى در قديمى ترين 
پارك شهر يعنى پارك آزادى كه اتفاقًا مى توان گفت در 

ورودى شهر قرار گرفته است، جاى تأمل دارد.  
يا  قبل  را  پروژه  اين  بود  بهتر  من  نظر  به  افزود:  وى 
و  مسافران  تا  كردند  مى  اجرا  تابستان  فصل  از   بعد 
ميهمانان شهرمان كه ساعاتى را در پارك آزادى سپرى 

مى كنند معذب نشوند.
شهروند ديگرى گفت: از حدود دو هفته پيش در ضلع 
خاكبردارى  عمليات  انجام  شاهد  آزادى  پارك  شمالى 
هستيم و در اين وضع كه ميهمانان شهرمان نيز در اين 
پارك حضور دارند كه شكل خوبى ندارد و بهتر بود اين 
كارها در زمان ديگرى كه حضور ميهمانان و مسافران 

به حداقل مى رسد، انجام مى شد.
به گفته يك شهروند ديگر، عملياتى كه در پارك آزادى 
در  پارك  اين  عمًال  و  است  بر  زمان  ظاهراً  شده  آغاز 
نيمى از فصل تابستان درگير بهسازى خواهد بود كه به 
نظر من مى شد با برنامه ريزى بهتر از تداخل عمليات 

بهسازى پارك در فصل حضور مسافران جلوگيرى كرد و 
اين عمليات را به زمان ديگرى موكول نمود.

عمليات را از بخشى از پارك شروع كرده ايم 
كه مورد استفاده قرار نمى گيرد

در اين باره با مدير عامل سازمان پارك ها و فضاى سبز 

شهردارى بيرجند گفتگو كرديم. انصارى با بيان اينكه پروژه 
بهسازى بوستان آزادى جزو پروژه هاى مصوب ما در سال 
 جارى است، گفت: به نظر شهروندان احترام مى گذاريم
اما با توجه به تجربه اى كه داريم و به خوبى مى دانيم 
شمالى  و  قديمى  قسمت  از  ميهمانان  و  مسافران  كه 
بوستان آزادى استفاده نمى كنند عمليات بهسازى را از 
اين قسمت آغاز كرده ايم و در حقيقت اين بخش از پارك 

آزادى نه در شب و نه در روز مراجعه كننده ندارد و ما با 
 رسيدگى به وضع فضاى سبز و سرويس هاى بهداشتى

پيش بينى هاى الزم براى حضور مسافران و ميهمانان و 
استفاده آنان از امكانات بوستان آزادى را داشته ايم و از 

اين حيث جاى هيچگونه نگرانى وجود ندارد. 
بوستان  به  تا  داريم  قصد  اينكه  به  اشاره  با  انصارى 
رونقى  بيرجند،  شهر  بوستان  پيرترين  عنوان  به  آزادى 

دوباره بدهيم درباره پروژه بهسازى بوستان آزادى اظهار 
بيرجند  شهر  هاى  پارك  اولين  جزو  آزادى  پارك   كرد: 
 مى باشد كه در سال 1351 و با مساحت 73209 متر مربع 

تأسيس شده است. 
كاج  درختان  پارك  اين  خاص  مشخصه  وى  گفته  به 
به  زيبايى  انداز  است كه چشم  فردى  به  منحصر  توپى 
وجود  علت  به  اين  بر  است. عالوه  بخشيده  پارك  اين 

پارك،  غربى  ضلع  در  شده  ايجاد  سايه  و  كاج  جنگل 
 مسافرين زيادى اين مكان را به عنوان استراحتگاه خود 
از  بيشمارى  تعداد  حضور  شاهد  ساالنه  و  اند  برگزيده 

مسافرين در اين پارك مى باشيم.

پيش بينى 315 ميليون ريال
 براى اجراى فاز اول پروژه 

شهردارى  سبز  فضاى  و  ها  پارك  سازمان  عامل  مدير 
زمان طوالنى  به گذشت  توجه  با  اينكه  بيان  با  بيرجند 
در  ايجاد شده، گفت:  و فرسايش  پارك  اين  تأسيس  از 
دستور  در  پارك  اين  زيباسازى  و  بهسازى  مدت،  اين 
كار قرار گرفته است. زيرا با توجه به وسعت و موقعيت 
از  كننده  استفاده  شهر،  شمال  در  پارك  اين  قرارگيرى 
 آن كمتر از ديگر پارك ها بوده كه با اجراى اين پروژه 

 جذابيت هاى پارك بيشتر شده تا در جلب مردم و حضور آنها در 
رايزنى هاى صورت  از  باشد. وى همچنين  پارك مؤثر 
گرفته با دانشگاه علوم پزشكى بيرجند و موافقت شوراى 
پارك سالمت خبر  عنوان  به  پارك  اين  تبديل  با  شهر 
تندرستى، هاى  ايستگاه  رويكرد  اين  با  افزود:  و   داد 

و  بهداشتى  هاى  پيام  سالمت،  كنترل  هاى  ايستگاه 
سالمتى، امكانات ورزشى در اين پارك تعبيه مى شود.

در  پروژه  اين  يك  فاز  اجراى  هزينه  انصارى  گفته  به 
بودجه سازمان پارك ها 315 ميليون ريال در نظر گرفته 
كامل ضلع غربى  بهسازى  اول  مرحله  در  و  است  شده 
پارك اجراى آبنما و محوطه سازى، اجراى ديواره ورودى 
اصلى، احداث نمازخانه، زمين هاى ورزشى و سنگفرش 
ضلع  زيباسازى  و  روشنايى  سيستم  همچنين  و  مجدد 

شرقى پارك انجام خواهد شد.

بوستان  پير، جوان مى شود 

حسين زاده- امام جمعه شهر قهستان در حاشيه مراسم 
نماز جمعه اين شهر در گفتگو با خبرنگار ما از عدم احداث 

پايگاه امداد و نجات در مركز بخش قهستان انتقاد كرد. 

ضرورت احداث پايگاه امداد در قهستان

حجت االسالم مصيب خزاعى گفت: يكى از خيران براى 
احداث پايگاه امداد در شهر قهستان اعالم آمادگى كرده 
متأسفانه هالل  اما  ندارد  وجود  حيث  اين  از  مشكلى  و 
احمر تاكنون پيگيرى هاى الزم را در اين راستا به انجام 
نرسانده و دراين زمينه كوتاهى كرده است كه اميدواريم 
با توجه به نياز شديد منطقه به ايجاد پايگاه امدادى اين 

مشكل هرچه سريعتر رفع شود.

تلفن همراه آنتن دهى  ندارد و كسى پاسخگوى 
متقاضيان جديد اشتراك تلفن ثابت نيست

امام جمعه قهستان همچنين با اشاره به مشكل عدم آنتن 
دهى تلفن همراه در اين شهر، خواستار پيگيرى و اقدام 
شركت مخابرات براى رفع اين مشكل شد و در ادامه گفت: 
درباره تلفن ثابت نيز، امكان افزايش مشترك و پاسخگويى 
به متقاضيان جديد اشتراك تلفن ثابت در قهستان وجود 
نيز  خصوص  اين  در  بايد  مخابرات  شركت  و   ندارد 

چاره انديشى نمايد.

فرسودگى شبكه آب شهر قهستان

خزاعى به مشكل فرسودگى شبكه آب شهر قهستان كه 
 هدررفت آب را با وجود معضل بى آبى در منطقه باعث 
مى شود اشاره كرد و خواستار اقدام مسئولين امر در اين 
زمينه شد. وى از شركت آب و فاضالب به خاطر ساخت 
قهستان  شهر  به  آب  انتقال  پروژه  اجراى  و  آب  منبع 
پروژه هرچه  اين  اميدوارى كرد:  اظهار  و  نمود  قدردانى 
سريعتر به بهره بردارى برسد و مشكل كم آبى در اين 
قهستان  شهردارى  از  همچنين  وى  شود.  مرتفع  شهر 
احداث  و  روها  پياده  سنگفرش  پروژه  اجراى  خاطر  به 

فضاهاى سبز در اين شهر قدردانى كرد.

تأكيد امام جمعه قهستان بر رفع مشكالت اين شهر

جناب آقاى سيد محمد دستگردى 
دهيار محترم روستاى حاجى آباد و اعضاى محترم شوراى اسالمى روستا

از زحمات و تالش بى شائبه شما بزرگواران
 در آسفالت كوچه مقداد 9 روستاى حاجى آباد

 تشكر و قدردانى مى نماييم.
جمعى از اهالى كوچه مقداد 9

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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الستيـك فـرازى
 نقدى تخفيف ويژه

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
 نبش جمهورى 30 و 28

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى



 * نسرين كارى
ايران را از كوه و جنگل تا كوير و دريا فقط جاده  طبيعت 
سازى، لوله كشى، سد سازى و كارهايى مثل اين به خطر 
نمى اندازد. بى انصافى است اگر همه چيز را تقصير دولت 
ها بدانيم، خطر زباله هايى كه شهروندان در گوشه و كنار 
طبيعت رها مى كنند اگر بيشتر از جاده سازى و سد سازى 
نباشد كمتر نيست.  سال هاست به هر گوشه اى از طبيعت 
كشور بنگريم  با حجم ترسناكى از زباله مواجه مى شويم كه 
توسط  مردم عادى ريخته شده. زباله ها هم بيشتر از همه از 
 جنس پالستيك و مشتقات آن است كه گفته مى شود در 
خوشبينانه ترين حالت  500سال براى تجزيه اش زمان الزم 
است. با اين حال حدود چهار سال است گروهى از مردم زير 
عنوان «رفتگران طبيعت» گردهم آمده اند و تالش مى كنند 
زباله هاى ريخته شده توسط بقيه را جمع كرده و طبيعت را 
تميز كنند. اين گروه ها حاال در كل كشور فعال هستند و هر 
روز هم برنامه پاكسازى طبيعت دارند. اما اين ايده از كجا آمد 
و چه شد كه در مدت 12ماه به همه كشور گسترش پيدا 
كرد. كاظم نجاريون فردى كه از او به عنوان موسس رفتگران 
طبيعت ايران ياد مى شود و اين روزها هر هفته به گوشه اى 
از كشور سفر مى كند تا در برنامه هاى پاكسازى طبيعت در 
استان هاى مختلف كشور شركت داشته باشد و با دوستداران 

طبيعت ايران ديدار كند.
به همت جوان  بيرجند  اكنون گروه رفتگران طبيعت در  و 
دانشجوى به نام ابوالفضل عليزاده پا گرفت و در روز جمعه اين 
گروه سومين پاكسازى خود را در بند امير شاه انجام داد.  با او 
و تعدادى از اعضاى  گروه رفتگران طبيعت، درباره چگونگى 
وگوى  گفت  طبيعت  پاكسازى  اهميت  و  آنها  كار  به   آغاز 

كرده ايم كه در ادامه مى آيد:

طبيعت زيبا را براى نسل بعد بكر نگه داريم

مهدى شاد 34 ساله و كارمند كه همراه همسر و دخترش 
آمده است  مى گويد: ما آمده ايم تا زباله هاى كه قابل بازيافت 
نيستند را بازيافت كنيم . با اينكه  بند امير شاه يكى از مكانهاى 
تفريحى بيرجند است ولى متاسفانه كافه هاى و چايخانه آن و 
مردم  زباله  زيادى اينجا توليد مى كنند.  طبيعت بايد براى نسل 
آينده بماند و اين اتفاق محقق نمى شود مگر با فرهنگسازى 
و  آموزش توسط رسانه هاى  مختلف و سخت گيرى براى 
اين كافه ها  كه خيلى از زباله ها را در رود و طبيعت زيباى بند 
نريزند. چرا آن زيبايى و بكر بودن طبيعت كه من در بچگى 
مى ديديم  نيوشا دخترم  ديگر نخواهد ديد؟  وى ادامه مى 

دهد: فرهنگسازى را اول از خودمان شروع كنيم من در خانه به 
فرزندم آموزش بدهم كه به طبيعت احترام بگذارد و زمانى كه  
دخترم از همين نوجوانى در اين برنامه ها شركت مى كند و 
آموزش مى بيند متوجه مى شود طبيعت و محيط زيست چقدر 
در زندگى انسانها اهميت دارد. شاد با بيان اينكه خراسان جنوبى 
يك منطقه  خاص است مى افزايد:  گونه هاى خاص جانورى 
و گياهى آن كه متاسفانه بخاطر سهل انگارى نابود شده يا در 

حال نابود شدن مى باشد. 
 

بايد از طبيعت لذت ببريم

حامد يكى ديگر از بچه هاى  گروه با بيان اينكه گروهمان 
را  با دو سه نفر شروع كرديم مى گويد: پاكسازى بند امير 

شاه را سه هفته متوالى انجام داديم.  هر دفعه  باالى 30 تا 
كيسه پر مى شود.  مسئولين بايد از محيط زيست حمايت كنند 
اينجا سطل اشغال نيست و به مكان تفريحى بايد رسيدگى 
 بشود. طبيعت و محيط زيستى كه  ما االن از آن استفاده
مى كنيم  براى نسل آينده سالم بماند.  به همت آقاى نجاريان 
در ايران اين گروه تشكيل شد و خانم آلمانى اش سرپرست آن 
بود وقتى يك آلمانى براى طبيعت ما دلسوزى مى كند ما  چرا 
نبايد دلمان بسوزد هر دفعه  باالى 20 تا 30 نفربراى پاكسازى 
طبيعت مى آيند ولى پيشرفت كار كمه و اين نشان مى دهد 
بايد بيشتر به فكر طبيعت باشيم تا  بعد يك هفته كار و تالش 
وقتى به طبيعت مى آييم  با اين وضع لذت نمى بريم ولى 

وقتى بكر و دست نخورده باشه لذت خواهيم برد. 
 

روستاى آرگينى آب و سطل زباله ندارد 

روستاى آرگينى اولين روستاى بند امير شاه مى باشد و با توجه 

به نزديكى به شهر با اينكه  جايگاه سطل زباله وجود دارد 
ولى سطل زباله اى وجود ندارد.  يك خانم روستايى بيان مى 
كند: به يك مركز بهداشت در شهر رجوع كردم و گفتم: از 
روستاى ما ديدن كنيد قنات،  چاه آب ندارد ما با تانكر آب 
به خانه مى بريم و روزى 3 تا 5 گالن آب به ما مى دهند تا 
مصرف روزانه مان با همين مقدار آب بگذرد. حتى چاههاى 
آب كه براى باغ ها استفاده مى شود پر از زباله است. وى 
با بيان اينكه گاهى چايخانه ها مزاحمت براى ما دارند مى 
افزايد:  بخاطر بوى قليان، دود و حتى نظافت   و تا ديروقت 
كار مى كنند.اين خانم روستاى مى گويد: روستاى ما سطل 
زباله ندارد پارسال گفتند ماهى  5 تومان بدهيد تا سطل زباله 
بياريم و هر روز تخليه بشود ما حتى  گفتيم 10 تومان مى 

دهيم سطل آشغال بدهيد ولى خبرى نشد.  با اينكه روستا  
نزديك بيرجند است نه آب داريم نه گاز . حتى تصادف زياد 
 ميشه مردم گاهى  اشغال ها را زير پل مى ريزند و آتش

 مى زنند واين  مريضى براى اهالى مى آورد. 
 

سومين برنامه پاكسازى  متوالى در بند امير شاه 

ابوالفضل عليزاده سرپرست گروه  رفتگران طبيعت در بيرجند 
بيان مى كند: فعاليت ما از سال پيش اين فعاليت  آغاز شد 
و از اول تابستان امسال  دوباره با برنامه ريزى ادامه يافت. 
اين  يك گروه مردمى است كه  بخاطر عالقه به طبيعت 
و آينده كار مى كنند. وى مى افزايد:  شهردارى  و محيط 
زيست دو سازمانى هستند كه با دادن  كيسه زباله و ماشين 
زباله  تا حدى از ما حمايت كردند. عليزاده با عنوان اينكه 
بدهند اهميت  پاكسازى  به  و  آيندگان  به  به طبيعت   مردم 
و  كند  مى  استفاده  ما  نوادگان  و  فرزندان   افزايد:   مى   

اين  پاكسازى  كند:  مى  عنوان  وى  دارد.  لذت  پاكسازى 
هفته پانزدهمين برنامه پاكسازى خراسان جنوبى است و 
اينكه  با  امير شاه مى باشد.  سومين برنامه متوالى در بند 
اين منطقه توريستى است نبودن سطل آشغال باعث  شده 
كلى زباله جمع شود حتى بعضى زباله هاى جمع شده را 
آتش زده محيط زيست آلوده شده است. تا آنجايى كه حتى 
 بعضى خانواده ها شب ها مشكل تنفسى دارند از مسئولين

زمان خاص سطل  در  استاندارد  فواصل  در  خواهيم   مى 
زباله تعبيه شود و  براى تخليه آن اقدام كنند و از كالسهاى 
آموزشى حمايت كنند و حتى حضور فيزيكى شون باعث 

انرژى و تاثيرگذار است. 

كمپين شنبه بدون نايلون

وى همچنين از كمپين شنبه هاى بدون نايلون نام مى برد 
زيادى پالستيك كه  براى حجم  اين كمپين  گويد:  و مى 
در طبيعت رها مى شود، ايجاد شده است. در تقويم روز 21 
تير ماه روز بدون نايلون نام گذارى شده بود.ولى واقعيت اين 
است هر روز ما بايد روز بدون نايلون باشد  و نبايد منتظر 
يك روز خاص باشيم. وى خاطر نشان مى كند:بايد بجاى 
 كيسه هاى پالستيكى از كيسه هاى زيبا و هزاران بار مصرف

 پارچه اى استفاده كرد. 

با برنامه ها و دوره هاى آموزشى
 فرهنگسازى مى كنيم

مهندس پرويز آرامنش رئيس سازمان محيط زيست استان 
خراسان نيز در اين گردهمايى يادآور شد: در آموزه هاى دينى 

نيز تاكيد زيادى بر حفظ محيط زيست شده است.
اميدوارى كرد: روز به روز مشكالت زيست  آرامنش اظهار 
محيطى كاهش يابد و اعالم كرد پاكسازى محيط زيست 
وظيفه محيط زيست نيست و نهادهاى متولى بايد اين كار 
 را انجام دهند  وى مى افزايد:  ما وظيفه داريم با برنامه ها و
نمادين  به صورت  آموزشى در زمانهاى مناسب  دوره هاى 
فرهنگ سازى كنيم. وى از اين حركت خود جوش حمايت 
كرد  و گفت: دستگاههاى متولى بايد از اين گروهها حمايت 
كنند و محيط زيست هم حمايت خود را در جهت فرهنگسازى 
اين گروهها اعالم مى كند. مديركل حفاظت محيط زيست 
خراسان جنوبى خاطر نشان كرد: و توجه به محيط زيست، 
ايجاد  كمتر  زياله  اميدواريم  و  است  فرهنگ سازى  نيازمند 
سالها  آن  بازيافت  كه  ها  زباله  از  خيلى  مخصوصا   شود 

طول مى كشد. 

كشف 234 هزار نخ سيگار قاچاق در «فردوس»
به گزارش پايگاه خبري پليس،سرهنگ«اسماعيل واعظي» گفت: مأموران ايست و بازرسي گلشن فردوس هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
به يك دستگاه كاميون كشنده حمل بار كاشي كه از يزد عازم خراسان رضوي بود مشكوك شدند و خودرو را به الين بازرسي هدايت كردند.
وي افزود:مأموران در بازرسي از كاميون تعداد 234هزار و 800نخ سيگارت قاچاق خارجي كه به طرز ماهرانه اي جاساز شده بود كشف كردند. 4
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ارزش وقت در زندگى مال محمدحسن هردنگى

مال محمدحسن هردنگى از عمده 
قهستان  منطقه  فقهاء  و  علماء 
منطقه  علمى  مراكز  در  و  بوده 
بر  مرحوم  آن  علمى  شخصيت 
عصر  آن  دانشمندان  از  احدى 

پوشيده نبوده است و فضالى وقت از محضر درس وى 
تلمذ و با عنوان برجسته ترين شخصيت هاى علمى او را 

معرفى مى نموده اند.
او در سال 1260 هجرى قمرى در قريه مبادى از توابع 
هردنگ قيس آباد متولد شد و در 27 ذى القعده1327 
قمرى پس از يك عمر زندگى شرافتمندانه به رحمت 
قبرستان  در  اكنون  هم  آرامگاهش  و  پيوست  ايزدى 

عمومى دهكده مزبور بر فراز تلى باقيست.
به گزارش ايكنا خاندانش از خانواده هاى مشهور محل 
و چنان كه خود در ديوان اشعار متذكر شده است. گويا 
اولين كسى كه از اين خاندان پاى در دايره علم و فضل 
گذاشته است. حاجى مال على جد اوست كه درحقيقت 
اولين مربى و استاد آخوند نيز مى باشد. پدرش نيز مردى 
دانشمند و در زادگاه خود كه همان مبادى بوده است 
به ارشاد محصلين علوم دينى اشتغال داشته و آخوند 
مقدمات صرف و نحو و قسمتى از فقه و اصولرا نزد 

ايشان خوانده است.
چنين  اشعارش  ديوان  مقدمه  در  خود  اساتيد  درباره 
مى نگارد: اين قليل البضاعه بعد از آن كه از خدمت والد 
ماجد جهت تحصيل مهاجرت كرده چندان دور نرفتم و 
بر بعضى از اهل علم تلمذ كرده كه داراى مقام اجتهاد 
نبودند و بعد از آن كه از ايشان مستغنى شدم. بر دو نفر 
كه از عمده علمايند، تلمذ كرده و حظى وافر و بهره اى 

كامل از ايشان برداشتم.
تخصص آن مرحوم درفقه و اصول و داراى مرتبه اجتهاد 
بوده و در صرف و نحو عربى، لغت، معانى بيان بديع، 
عروض، منطق، تفسير، كالم، حديث و رجال نيز استاد 
(جبر،  فلسفه، حساب،  در  اين ها  بر  است. عالوه  بوده 
مقابله و…) هندسه و هيات قديم دست داشته و تدريس 
مى نموده است. او مدت 40 سال به عنوان هيئت امناء 
يكى از بلوك هاى قهستان، مدت 18 سال را (1293 تا 
1305 قمرى، 1308 تا 1309 قمرى و 1315 تا 1317 
قمرى) به عنوان راتبه قضاوت، مسئول موقوفات و حاكم 
شرع در ايالت قهستان مطرح بوده است، وى در حدود 
توانست؛  سالگى   30 حدود  يعنى  قمرى   1290 سال 
اجازه اجتهاد ، افتاء و روايت را از اساتيد خود آيت اهللا 
قاينى  مجتهد  ابوطالب  سيد  و  بروجردى  محمدرحيم 
دريافت كند.او در سال 1283 قمرى متاهل شد و سپس 
در سال 1299 قمرى به مسقط الراس خود كه همان 
قريه مبادى مى باشد، برگشت نموده و در آنجا اقدام به 
تاسيس مدرسه اى مى كند كه در آن علوم  فقه، اصول 
نجوم و هيئت و حتى حساب و هندسه به وسيله خودش 

به عالقمندان تدريس مى شده است. 

روزهاى پس از كودتاى 28 مرداد در بيرجند

برگشتم،  بيرجند  به  درخش  از  شهريور1332،  اول 
فعلى) سراى  (خيابان جمهورى  رودخانه وسط شهر 
مرحوم صمدى كه  البته با تغييراتى هنوز هم وجود 
دارد. مركز فعاليتهاى جبهه ملى و طرفداران مصدق 
تابلو حزب بر باالى آن نصب بود و چاپخانه اى  و 
هم به همت مرحوم صمدى كه از تجار سرشناس و 

متدين مبارز بود در آنجا نصب و داير شده بود. 
 به محض اعالم كودتا از راديو و دستگيرى مصدق 
مدتها  كه  علم  طرفداران  و  چماقداران  از  اى  عده 
از  سرهنگى  هدايت  با  بودند  منزوى  بيرجند  در 
سرسپردگان علم در محل حاضر و با شليك يه گلوله 
به سمت تابلو حزب ايران فرمان حمله صادر مى شود 
در  علم  كه  اينست  بر  دليل  آمادگى  و  موضوع  اين 
جريان كودتا بوده و اين برنامه ها از قبل تدارك ديده 
شده بود. عوامل علم با وحشگيرى تمام ماشين آالت 
چاپخانه را تكه تكه كرده و كنار رودخانه ريختندكه 

تا چند روز در معرض تماشاى عموم بود. 
و  مبارزان  اذيت  و  آزار  و  دستگيريها 
جداگانه  بحثى  خود  ناجوانمردانه   برخوردهاى 
حسينيه  در  كه  شد  اعالم  بعد  روز  چند  طلبد.  مى 
شوكتى (امام رضاى فعلى) كه در آن موقع به عنوان 
دبستان شوكتى پسران در اختيار اداره فرهنگ بود، 
به  و  عمومى  ديدار  و  جشن  جلسه   علم  طرف  از 
برقرار است، جمعيت زيادى بطرف  اصطالح آشتى، 
حسينيه در حركت بودند، حس كنجكاوى باعث شد 
كه بروم ببينم چه خبر است. به دليل اينكه مرحوم 
صمدى را با عده اى بازداشت و ايجاد رعب و وحشت 
كرده بودند از بعضى روستاها هم عده اى به اختيار 
و بعضى هم به جبر آمده بودند و صحن حسينيه از 
جمعيت پر بود چهره هاى آشنا براى دست بوسى و 

به اصطالح بيعت به صف ايستادند.
نكبت كودتا دامنگير اين مملكت شد و زمينه براى 
بود  تلخ  وقايع  اين  از  بعد  آمد،  فراهم  آمريكا  تسلط 
صونيت  اليجه  تصويب  و  ساواك  تشكيل  با  كه 
اتباع امريكا در مجلس شوراى ملى، پاى مستشاران 
خاصه  دولت،  اركان  همه  در  آنها  نفوذ  و  آمريكايى 
ارتش و چندى بعد با طراحى سپاه صلح در آموزش و 
پرورش باز شد. آنچه مسلم است، جنايات و دشمنى 
هاى آمريكا مخصوصا بعد از پيروزى انقالب اسالمى 
ساده  چه  و  نيست  احصا  قابل  عزيزمان،  كشور  در 
انديش و خوش خيالند آنانكه چنين موجود خطرناكى 

را قابل برقرارى رابطه و دوستى مى دانند. 
حسين وريدى

پانزدهمين برنامه رفتگران طبيعت در بند امير شاه

مشاهير استان 

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 آخر خرداد 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 به شرح 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 يك قطعه 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 يك قطعه 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 اسفهرود 
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 يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 8695/50 متر مربع پالك 5 فرعي 
دانش دوست تقاضاي حسين  مورد  دانش دوست  اراضي چاه  در  واقع  بيرجند   از 817-اصلي بخش4 
-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  مترمربع   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 غالمرضا حسيني به دعوي در وقف 7- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به 

مساحت 206 مترمربع پالك266 فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا 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 غالمرضا 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 غالمرضا 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 غالمرضا 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 غالمرضا 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 غالمرضا 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 غالمرضا 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 توليت آقاي 
علي كريمي به دعوي در وقف 22- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 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 
غالمرضا 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 غالمرضا 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 غالمرضا 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  زمين مزروعي  به دعوي در وقف 58- ششدانگ يك قطعه  آقاي سيد غالمرضا 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 يك قطعه 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 به دعوي 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 غالمرضا 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 
توليت در وقف 66-  و  به دعوي  بيرجند  امور خيريه  و  اوقاف  اداره  به تصدي  موقوفه حمام و مسجد 
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 يك ماه دادخواست اعتراض خود 
را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اداره تسليم نمايند در غير اين 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم  تواند  قانونى وى مى  نماينده  يا  صورت متقاضى ثبت 
دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را با 

رعايت مقررات ادامه مى دهد.
ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود و در صورت مجلس تحديد منظور مى گردد و ازتاريخ تنظيم 

صورت مجلس تحديدى تا سى روز قابل اعتراض خواهد بود. 
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مهره من كجاست؟
است،  پذيرش خودتان  مار،  يافتن مهره  براى  گام  اولين 
البته پذيرش واقعى! شما پذيرفته ايد كه تحصيالت شما 
چرا  كه  مى گوييد  خودتان  با  مدام  بعد  است.  كار شناسى 
فالنى دكترا دارد و من ندارم. خب عزيز من اگر نياز به 
ادامه تحصيل  تا مقطع دكترا داريد شما هم  تحصيالت 
بدهيد، ولى اگر فقط از روى چشم و هم چشمى است، كمى 
با خودتان صحبت كنيد! اصرار نداشته باشيد كه همه چيز و 
همه افراد از شما راضى باشند. شما هم باالخره ارزش هايى 
در وجودتان داريد.چرا شما بايد به فرد ديگرى ثابت كنيد 
احتمال  به  كه  خاطر  اين  به  هستيد؟  دوست داشتنى  كه 
اگر مى خواهيد  نيستيد!  زياد فكر مى كنيد دوست داشتنى 
دوست داشتنى باشيد، طرز فكر هاى اشتباه را دور بريزيد؛ 
اينكه شما تنها مخلوق بشرى نيستيد، قرار نيست بهترين 
هم باشيد، طرز فكرهاى متفاوت ديگرى هم وجود دارد، 

اين طرز فكرهاى اشتباه را از بين ببريد.

نه طوطى باش كه گفته
 ديگران را تكرار كنى و نه بلبل باش 

كه گفته خود را هدر دهى

يكى از معضالت زندگيم اينه 
كه به مادرم ثابت كنم من با سوپ 

سير نميشـم سوپ فقط يه تفريحه، غذا نيست!

چو بيمار از شفا سرمست گردد 
 طبيب از فرط شادى مست گردد

خدا شفى و اين خود افتخارى است 
 كه دستى با خدا همدست گردد

به خودتان قول بدهيد، 
هيچوقت به اميد تغيير دادن

 كسى  با او وارد زندگى مشترك نشويد .

به غير از خدا، به هر آنچه 
اميد داشته باشى، خدا از همان

 چيز نااميدت مى كند.

روز اول شهريورماه، به پاس بزرگداشت ابوعلى سينا ستاره 
پرفروغ عرصه طب در ايران، روز پزشك نامگذارى شده 
است. ابوعلى سينا حكيم، فيلسوف، طبيب و دانشمند بزرگ 
ايرانى كه در جهان غرب به نام(Avicenna) و با لقب 
”امير پزشكان“ شناخته شده است، در ماه صفر از سال 370 

هجرى قمرى در شهر بخارا به دنيا آمد.
در دنياى امروز كمتر ملتى است كه به مفاخر گذشته خود 
توجه نكند زيرا يكى از عاليم حيات و زنده بودن ملتها 
فلسفى،  گذشته  مفاخر  به  داشتن  توجه  و  بودن  ملتفت 
علمى، فرهنگى، ادبى، سياسى، اجتماعى و ملى آن هاست 
كه اين گذشتگان با وجود گذشت روزگار و سير زمان و 
وقوع حوادث نا گوار با هزاران خون دل براى آيندگان خود 
به ميراث گذاشته اند كه بايد آن را گرامى و عزيز داشت و 
بارور ساخت.شيخ الرئيس نواسه على سينا،  معروف به ابن 
سينا، به قولى در ماه صفر سال 370 هجرى قمرى از پدر 
بلخى اى بنام عبدا... (از سبب وزير ماليه بودن در زمان 
سلطنت نوح بن منصور به بخارا مركز ماورالنهر و خراسان 
انزمان انتقال نموده بود) و مادر بخارايى بنام ستاره در قريه 
خورميثن(قريه اى ميان بلخ و بخارا) چشم به جهان گشود 

كه نامش را حسين گذاشتند.
و  علم  در  چهره  موثرترين  بعدها  كه  بزرگ  حكيم  اين 
الرئيس،  مانند شيخ  القابى  و  اسالمى شد   فلسفه جهان 

حجت الحق و شرف الملك به او دادند، از آغاز كودكى 
استعداد و شايستگى عجيبى در فرا گرفتن علوم مختلف 
داشت و از آنجا كه پدرش عبدا... سخت در تعليم و تربيت 
او مى كوشيد و خانه او محل مالقات دانشمندان دور و 
نزديك بود، ابن سينا تا ده سالگى تمام قرآن و صرف و نحو 
را آموخت و آن گاه به فرا گرفتن منطق و رياضيات پرداخت.
شركت در جلسات بحث از دوران كودكى، به واسطه پدر 
با مباحث و  زود  را خيلى  بوعلى  بود،  آنها  پيروان  از  كه 
دانش هاى مختلف زمان خود آشنا ساخت. استعداد وى در 
فراگيرى علوم، پدر را بر آن داشت تا به توصيه استاد وى ابو 
عبداهللا ابراهيم بن حسين ناتلى،  ابن سينا را به جز تعليم و 
دانش اندوزى به كار ديگرى مشغول نكند. و چنين شد كه 
وى به دليل حافظه قوى و نبوغ خود در ابتداى جوانى در 

علوم مختلف زمان خود از جمله طب مهارت يافت.
ابن سينا در زمينه هاى مختلف علمى نيز اقداماتى ارزنده 
به عمل آورده است. او اقليدس را ترجمه كرد. رصدهاى 
نجومى را به عمل درآورد و در زمينه حركت، نيرو، فضاى 
داشت.  ابتكارى  تحقيقات  حرارت  نور،  (خال)،  هوا  بى 
تا قرن سيزدهم  رساله وى درباره معادن و مواد معدنى 
سينا  بود.   شناسى  زمين  علم  مرجع  مهمترين  اروپا  در 
كوشش زياد كرد تا نظريات فلسفى خود را با عقايد عامه 
به روش  تنها  را  توافق دهد سينا همه قضايا  مسلمانان 
از قرآن مورد بحث قرار مى داد  عقلى و كامال مستقل 

و  ها  از طرف خالفت  ها  قرن  تا  كه  بود  سبب  اين   از 
الحاد  و  كفر  مظهر  را  او  ارتجاعى  حاكم  هاى  هيئت 
ميدانستند و سوزاندن كتابهايش از سياستهاى متداول طى 
چند قرن در كشور هاى اسالمى منطقه بود زمانيكه او را 

كافر و ملحد خواندند او گفت:
كفرى چو منى گزاف و آسان نبود

محكم تر از ايمان من ايمان نبود
در دهر چو من يكى و آن هم كافر

پس در همه دهر يك مسلمان نبود
او به واسطه عقل منطقى و نظام يافته خود حتى در طب 
قواعد  تابع  امكان  سرحد  تا  را  تداوى  داشت  تالش  نيز 
رياضى سازد. تسلط بر فلسفه را كمال براى يك دانشمند 
و  ارسطو  هاى  انديشه  از  آگاهى  براى  دانست. وى  مى 
درك دقيق آن،  آن گونه كه خود در شرح احوالش نوشته 
است، 40 بار كتاب علم الهى و يا مابعدالطبيعه(متا فيزيك) 
ارسطو را خواند و به حكم تصادف با استفاده از كتاب كه 
ابونصر فارابى كه درباره اغراض ما بعد الطبيعه نوشته بود، 
به معانى آن راه يافت. ابن سينا در دوران عمر خود از لحاظ 
عقايد فلسفى دو دوره مهم را طى كرد. اول دوره اى كه 
مصروف مطالعه اى فلسفه عقايد و علوم مشاهى (ارسطو 
يى)بود و دوم دوره اى كه از آن عقايد عدول كرد و به قول 
خودش طرفدار حكمت مشرقين و پيرو فلسفه اشراق شد 
با مرگ سينا تقريبا دوران فلسفه در مشرق به سر رسيد 

روجر بيكن او را بزرگترين استاد فلسفه بعد از ارسطو لقب 
داده اند (فلسفه ابن سينا فلسفه مشائى و متاثر از فلسفه نوع 
افالطونى و دين اسالم است وى كوشيده است كه فلسفه 
را با دين اسالم توفيق دهد معذالك جمع او را كافر و ملحد 
خوانده اند اگر چه او و ابن رشد هر دو از پيروان ارسطو 
بودند اما شيخ الريس كمتر از ابن رشد تابع اصيل يونان 
بود نيروى تمركز فكرى او عالى بود؛ تا جايى كه گاهى 
در آن حين كه سوار بر اسب در ركاب پادشاه عازم جنگ 
بود، بعضى از آثار خود را امال مى كرد تا نويسنده اى كه در 

خدمت داشت، آن ها را بنويسد. 
او با مهارت عجيبى كه در تمامى شاخه هاى دانش آن 
مكتب  اساس  فلسفه،  زمينه  در  توانست  داشت،  زمان 
 مشاء در سنت فكرى اسالمى و نيز اساس فلسفه قرون

 وسطى را بريزد.
در بستر طب و پزشكى نيز ميراث بقراطى و جالينوسى 
توانست چنان  را تركيب كرد و در علم و ادب اسالمى 
تاثير نمايد كه هيج كس پيش يا پس از وى نتوانسته باشد 
آنگونه تاثير كند. تاثير وى در اين زمينه ها تا به امروز، در 
شرق و غرب جهان باقى است و بسيارى از پيشرفت ها در 
شاخه هاى عمده دانش، بر پايه نظرات و آراء وى صورت 
ابوعلى سينا در سال 428 هجرى قمرى،  است.  گرفته 
زمانى كه تنها 58 سال داشت در همدان از دنيا رفت و در 

همانجا به خاك سپرده شد.

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

اى كسانى كه ايمان آورده  ايد، از صبر و نماز كمك بگيريد كه خداوند با صابران 
است.بقره آيه 153

حديث روز  

هر كه طبابت مي كند بايد از خدا بترسد و خيرخواه باشد و سعي خود را به كار برد.
امام على (ع)

سبك زندگى

اول شهريورماه، بزرگداشت ابوعلى سينا و روز پزشك

بيمارى سگ و ابوعلى سينا

ابوعلي سينا با برادرش در كوچه مي دويدند و با هم 
حرف مي زدند. ناگهان در راه صداي ابوفرج را شنيدند 
كه مي گفت: سگ گله ام! سگي كه خيلي گران قيمت 
خريدم! ابوعلي سينا  دست برادرش را ول كرد و نگاهي 
به سگ ابوفرج كرد. او تازه كتابي در مورد حيوانات و 
بيماري آن ها خوانده بود، ديد موهاي پشت سر سگ 
تو سگ  آيا  گفت:  ابوفرج  به  و  است  ريخته   ابوفرج 

 تخم مرغ خورده است؟ ابوفرج گفت: بله، روزي كه 
دختري از در خانه ي ما رد  مي شد به زمين خورد و 
چون در دستش تخم مرغ بود و آن ها شكستند، سگ 
من هم زود رفت وتخم مرغ هاي شكسته را ليس زد 
و خورد. ابوعلي سينا گفت: شما بايد تا 3 روز به سگتان 
از  گفت:  ابوفرج  شود.  خوب  تا  بدهيد  ماست  و  شير 
كجا معلوم تو راست مي گويي؟ آخر تو پسر 12 ساله 
 پزشك هستي؟ ابوعلي سينا گفت: باور كنيد من راست 
به  پس  بميرد؟  سگتان  داريد  دوست  گويم  مي 
حرف من گوش كنيد. ابوفرج چاره اي نداشت براي 
همين حرف ابوعلي سينا را گوش كرد و تا 3 روز به 
سگش شير و ماست داد.  3 روز بعد ماجراي خوب 
شهر  تمام  در  ساله   12 طبيب  و  ابوفرج   شدن سگ 

بخارا پيچيد.

افقي:1- قسمتي از اداره - نوعي 
ماهي 2- ظرف آبخوري-  پرنده 
ستون   -3 نانخورش   – وحشي 
صادق  نوشته  رمان   - فقرات 
رودي   -4 حبوبات  از   - كرميار 
بازي  گذر-  محل   - فرانسه  در 
حديث  كردن  نقل  نفسگير- 
طال   – كننده  توزيع   – آهو   -5
ادعاي   - گلو  باب  ميوه   -6
دروغين - نمونه ساخته شده 7- 
زبان مردم پاكستان - از شهرهاي 
مركزي-  روي و چهره 8- تخت 
پادشاهي - راه و روش - رهبر و 
پيشوا 9- نشانه الهي  -ولخرجي 
- بازار بي رونق 10-  زود و فوري 
- عاقل و آگاه  -خانه و منزل 11-  
حيوان وفادار-  گروه - چاپ روي 
كاغذ و پارچه 12-  شهر زيره  - 
راه شاعرپسند - خواري - چاي 
ارتشي-   كاميون    -13 خارجي 
حشره اي شبيه سنجاقك  -پنبه 
زن 14- فالني - نام ديگر سوره 
بن ياسرائيل - خوشمزه و نوشين 
15-  توفان - از آثار عبدالرحمن 

جامي

عمودي: 1- افسرده و دلتنگ - از 

انواع خط و زبان 2- شرح و تفسير 
- خروس جنگي - در حال زاري 
3- نوعي پلنگ – درياچه اي در 
آلمان  -موضوع و سوژه 4- جوجه 
باالپوش   - ورود  محل   - تيغي 
قديمي - صفحه شبكه اينترنت 5- 
انبار كشتي- امرود - خبرگزاري 
جوان  درخت   -6 دانشجويان 
- پهنا - خوك وحشي 7- صدا 
از شهرهاي  زدن - چراغ آويز - 
آذربايجان شرقي 8- روز اول هر 
ماه شمسى  - بانگ و آواز- بلند  
گريزنده 9- گاز مهتابي-  آبي كه 
از ذوب برف به وجود مي آيد – 

غريزه جنسي 10-  برف آذري - 
مادر پيامبراكرم (ص) - تيري كه 
اندازند 11-  راهنمايي  از كمان 
شعله  آشپزخانه-   در  ظرفي   -
آتش 12-  وسط  - تيره اى از 
گل سرخيان - سنگ آسياب -  
خودستايي  بداختر 13-  و  شوم 
در  شده  انباشته  ماسه  توده   -
بيابان يا ساحل -دريا  بي سر و 
پا 14-  غاري زيبا در زاهدان - 
توانا – كوكب 15-  مركز هلند-  

پايتخت ساحل عاج

پيامك 

* حضورتان اشارتى ست پيامبرانه شايد دردمندى به 
دستان شما دخيل بسته باشد

روزتان مبارك…دستانتان شفا بخش
*آهاى پزشكها باشمايم براى كسى كه مى گويد 

صداش گرفته سرش سنگيه و آب ريزش بينى دارد 
هى نسخه نپيچيد !

شايد بغضى در گلويش تركيده باشد . . .
*اگر پزشك هستى ديگر متعلق به خودت نيستى اگر 

متعلق به خودت هستى ديگر پزشك نيستى
(شادروران دكتر قريب) روز پزشك مبارك

*آنگاه كه دردمندى سالمت خود را بازيابد آنگاه كه 
دستى به نشان شكر به  آسمان بلند شود 
مالئك تو را مى ستايند روز پزشك مبارك
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ارجامرورمىزرد14
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تعميـر لـوازم گازسـوز 
خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

 يك منشى مسلط به امور تايپ و تكثير
دعوت به همكارى مى شود.

  09011619631- 32225151

واگذارى رستوران و سفره خانه سنتى 
دهكده با تمام وسايل و پرسنل واقع در 

بند امير شاه     09153491377

يك مغازه پوشاك لباس زير مردانه و 
زنانه واقع در مدرس با تمامى اجناس 

به فروش مى رسد
قيمت : حدود 5 ميليون تومان

09357815171

فروش منزل وياليى
خيابان غفارى، دوطبقه ، 250 متر 

زمين ، 420 متر زيربنا
داراى پكيج و امتيازات مجزا، يك 
طبقه بازسازى شده و داراى پرده

09150804089

فروش سوپر ماركت با موقعيت عالى 
10 سال سابقه و دخل عالى

09158136412

فورى    يك باب مغازه ساندويچى    فورى
به دليل خدمت سربازى به فروش مى رسد. 

09365562727

كباب سرا با كليه امكانات
 و موقعيت عالى به فروش مى رسد.

09358864342

فروش پرايد مدل 88، سفيد
 بسيار تميز  فى: 10/500/000 تومان

09105464883

واگذارى كارواش با كليه لوازم 
با شرايط 

09387905646 - صبور

فروش مغازه
 با كليه اجناس

 و دكور به قيمت پايين 
پوشاك 200

09361526176

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد

  نبش 17شهريور 28   09156633937

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

داربست موذن
اجراى پيچ و روپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجرا با طناب
09156694379 - موذن

الليك (انتقال يافت)
عطر ، ُادكلن 

 آرايشى 
معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

قيمـت را شكستـيم 
 مبل نو فقط 820 هزار تومان
 نصف نقد ، الباقى طى 2 چك

چهار راه استاديوم ، نبش مفتح 26 ، مبل نيكا

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب   ظرفيت 
تانكر: 2200 ليتر 09379316676

نصب بازى و تعويض ويندوز 
پذيرفته مى شود. 
حتى در محل كار شما

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

يك حسابدار خانم براى كار در 
دفتر پروژه ساختمانى واقع در بلوار 
شعبانيه – خيابان نرجس نيازمنديم.

شرايط:
حداقل سابقه كارى 2 سال  

مسلط به نرم افزار محك - آشنايى
 با فتوشاپ و اكسل در صورت نياز

ساعات تماس: 
9 الى  13

19 الى  20/30
32314818 

خواهشمند است افرادى كه داراى 
شرايط فوق مى باشند 
تماس حاصل فرمايند. 

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

بنگاه  قالب بتن         

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 

(محوطه و پشت بام)

09151630283  32225494
 نبش 17 شهريور 23
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اخبار ورزشى

شهرخبر: گل گاو زبان، طبيعتي گرم و تر و ضدسودا و صفرا دارد و آرام بخش اعصاب، خواب آور و مسکن سردردهاي عصبي
 و دردهاي کليوي و کاهش دهنده فشار خون است. سنبل الطيب هم  با طبيعت گرمي که دارد؛ ضّد قولنج و اسپاسم هاي عضالني
 و مفيد در درمان تشّنج و صرع مي باشد.

آشنايى با خواص چاى گل گاو زبان- سنبل الطيب

دهانى خوشبو داشته باش 

ارائه  به شما  راهکارهايي  اينجا  نيوز: در  نامه 
بتوانيد دهان  به کار بستن شان  با  تا  مي کنيم 
از  گذشته  سبز:  چاي  کنيد.  خوشبو  را  خود 

سالمتي  و  زيبايي  براي  که  فراواني  خواص 
آنتي اکسيدان هايي که در خود  دليل  به  دارد، 
از  را  دهان  باکتري هاي  مي تواند  گنجانده، 
کند.  نفسي خوشبو هديه  به شما  و  ببرد  بين 

ماست  ماست:  نشويد.  غافل  نوشيدنش  از 
چند  خوردن  است.  مفيد  باکتري هاي  داراي 
باکتري هاي  مي شود  باعث  ماست  قاشق 
بر  را  عرصه  و  شوند  دهان  راهي  سودمند 
بخوريد  ماست  کنند.  تنگ  مضر  باکتري هاي 
حاوي  جعفري:  کنيد.  خوشبو  را  دهان تان  و 

آن،  دليل جويدن  به همين  و  است  کلروفيل 
کرفس،  دارچين،  مي کند.  خوشبو  را  کامتان 
نيز همين  و هل  رزماري  اکاليپتوس، گشنيز، 

خاصيت را دارند.

ماسك هاى تقويتى براى 
موهاى كم پشت 

سالمت نيوز: ماسك تخم مرغ : دستور اول: با 
توجه به اندازه موهاي تان يك يا دو تخم مرغ 
را در ظرفي بشكنيد و حسابي آن را بهم بزنيد. 
موهاي  روي  حمام  در  را  محلول  اين  سپس 
داده  قرار  دقيقه   ٣٠ مدت  به  خيس خورده تان 
شست وشو  خوب  ولرم  آب  و  شامپو  با  بعد  و 
سفيده  دو:  دستور  هفته).  در  بار  (يك  دهيد 
هر  از  غذاخوري  قاشق  يك  با  را  مرغ  تخم 
و   (  .  . و.  كنجد  (زيتون،  طبيعي  روغن  نوع 
به  و  كرده  مخلوط  آب  غذاخوري  قاشق  دو 
مدت ١٠ دقيقه روي كف سرتان ماساژ دهيد 
 : كرچك  روغن  معجزه  هفته).  در  بار  (يك 
روغن  از  مساوي  مقداري  متوسط  ظرفي  در 
كرچك و روغن نارگيل را مخلوط كنيد و روي 
سرتان بريزيد و خوب آن را ماساژدهيد. سپس 
با شانه اي دانه درشت موها را خوب شانه كنيد 
تا روغن حسابي به خورد موها برود. موها را با 
حوله اي گرم بپيچيد و بعد از يك ساعت آنها 
را با شامپو شست وشو دهيد. از آنجايي كه اين 
روش يكي از بهترين و سريع ترين روش هاي 
ضخيم كردن موهاي نازك است، يك يا دوبار 

 : حنا  ماسك  كنيد.  امتحان  را  آن  هفته  در 
پودر حنا را با سه قاشق ماست، مقداري آب يا 
است  (بهتر  كرده  مخلوط  نوشيدني چاي سبز 
يك  و  شود)  استفاده  دم کشيده  سبز  چاي  از 
شب در يخچال نگه داريد. روز بعد يك عدد 
تخم مرغ و دو قاشق آبليمو به آن اضافه كرده 

و آن را به موهاي تان آغشته كنيد. حدود يك 
ساعت صبر كنيد تا ماسك روي موهاي شما 
خشك شود و سپس آن را شامپو زده و كامال 

آبكشي كنيد (هفته اي يك بار). 

چطور سوخت وساز بدن را باال ببريم؟
  

است  ممکن  هوازي  هاي  ورزش  سالمانه: 
عضله بزرگي نسازند اما تا چندين ساعت پس 
از ورزش متابوليسم را باال مي برند. بدن براي 
فرآوري کالري به آب نياز دارد. اگر حتي کمي 

بدنتان بي آب شود متابوليسم آهسته مي شود. 
خوردن به دفعات بيشتر به کاهش وزن کمک 
با  را  اصلي  غذايي  هاي  وعده  وقتي  کند.  مي 
در  متابوليسم  خوريد،  مي  فاصله  ساعت  چند 

ميان  يابد.  مي  کاهش  ها  وعده  بين  ساعات 
چهار  تا  سه  هر  کوچک  هاي  وعده  يا  وعده 
ساعت يک بار، متابوليسم را باال نگه مي دارد 
سوزانيد.  مي  روز  در  بيشتري  کالري  بنابراين 
غذاهاي تند و ادويه اي مواد شيميايي طبيعي 
دارند که متابوليسم را افزايش مي دهد. پخت 
غذا با يک قاشق غذا خوري فلفل تند سبز يا 
قرمز خرد شده مي تواند متابوليسم را باال ببرد.

ايستاده غذا نخوريد 

عصرايران: مطالعات محققان نشان مي دهد که 
ايستاده غذا خوردن سبب افزايش وزن، به ويژه 
در افرادي که تحت رژيم هستند مي شود. راه 
رفتن يکي از مهمترين داليل حواس پرتي است. 
همين امر سبب مي شود که فرد تمرکزي روي 
خوراکي نداشته باشد و ديرتر سير شود . از طرفي 
فردي که هنگام غذا خوردن راه مي رود، خود را 
قانع مي کند که در حال ورزش است؛ بنابراين 
از حد معمول غذا مي خورد. اختالل در  بيشتر 
گوارش و عدم هضم غذا نيز از ديگر مشکالت 
ايستاده غذاخوردن است.  تماشاي تلويزيون يکي 
ديگر از داليل حواس پرتي و پرخوري است و 

فرد ديرتر احساس سيري مي کند. 

ايستاده غذا نخوريد 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

كسب 12 مدال توسط بانوان كاراته كاى 
طبسى در مسابقات قهرمانى كشور

گفت:  طبس  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست  فارس: 
بانوان کاراته کاي اين شهرستان در مسابقات قهرماني 
کشور سبک وادوکاي ١٢ مدال رنگارنگ را به گردن 
آويختند. توتونچي اظهار کرد:در اين مسابقات حدود ٣٠٠ 
بانوي کاراته کاي کشور در شهرستان فريدونکنار استان 
مازندران با يکديگر به رقابت  پرداختند.وي تصريح کرد: 
مهيا مراديان در رشته کاتاي نونهاالن بر سکوي نخست 
ايستاد و در بخش کوميته نيز با کسب مقام سوم مدال 
برنز را از آن خود کرد. در رده سني خردساالن، مهشيد 
کاتا  الهي در بخش  اسما  و  فاطمه ساالري  رجبي راد، 
رتبه دوم تيمي را به دست آوردند و آرميتا شمس نيز 
در بخش کوميته در جايگاه سوم قرار گرفت.وي با اشاره 
به کسب مدال برنز معصومه پارسا در بخش کوميته رده 
سني اميد، خاطرنشان کرد: در رده سني جوانان، عادله 
رحيمي در بخش کوميته مدال برنز را به دست آورد و 
آرزو اکبري نيز در بخش کاتا با کسب مقام سوم مدال 
برنز را تصاحب کرد. در رده سني بزرگساالن، زهرا تقيان 
در بخش کوميته مقام سوم و در بخش کاتاي مسابقات 
نيز مدال برنز را به دست آورد، زهره قرباني در بخش 
کاتا و کوميته با کسب نايب قهرماني دو مدال نقره را 
به گردن آويخت، آرزو اکبري نيز در دو بخش کاتا و 
کوميته مدال هاي نقره را از آن خود کرد. در مسابقات 
زهرا  سن سي  وادوکاي،  سبک  کشور  کاراته  قهرماني 
تقيان نمايندگي کاراته سبک وادوکاي استان خراسان 
وادوکاي کشور  نماينده  از طرف طهماسبي  را  جنوبي 

دريافت کرد و به مسابقات ترکيه دعوت شد.

نهبندان، قهرمان مسابقات كشتى 
نوجوانان جام كرامت استان شد

فارس: دبير هيئت کشتي خراسان جنوبي گفت: يک دوره 
مسابقات کشتي قهرماني نوجوانان خراسان جنوبي جام 
کرامت به ميزباني شهرستان نهبندان برگزار شد. حسن 
گلکار اظهار کرد: در اين مسابقات ٥٧ کشتي گير در ١٠ 
وزن از شهرستان هاي نهبندان، بيرجند، قاين، فردوس، 
سربيشه و اسالميه در سالن ورزشي جهان پهلوان تختي 
نهبندان به مصاف حريفان رفتند. وي تصريح کرد: تيم 
کشتي نهبندان بر سکوي قهرماني ايستاد، بيرجند نايب 

قهرمان شد و  قاين در جايگاه سوم تيمي قرار گرفت.

رقابت پينگ پنگ بازان جوان استان
 در مسابقات قهرمانى كشور

فارس : رئيس هيئت پينگ پنگ خراسان جنوبي گفت: 
در مسابقات پينگ پنگ قهرماني کشور نمايندگان استان 
به مصاف ملي پوشان مي روند. حميدي اظهار کرد: اين 
مسابقات از ٤ تا ٦ شهريورماه امسال با حضور حدود ٧٠ 
پينگ پنگ باز به ميزباني استان گلستان برگزار مي شود.وي 
تصريح کرد: اميرحسين عباس پور و علي تهوري اعضاي 

تيم استان در مسابقات قهرماني کشور هستند.

مجروح شدن 45 نفر در تصادفات 
درون شهرى هفته گذشته استان

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان از وقوع ٣٧ 
فقره تصادف طي هفته گذشته در معابر درون شهري 
استان خبر داد. سرهنگ عليرضا رضايي با اعالم اين 
خبر گفت: در هفته گذشته متاسفانه تعداد ٤٥ نفر از 
 شهروندان در اثر تصادفات جرحي مجروح شده اند. 
عدم  را  تصادفات  مجموع  از  درصد   ٤٣ علت  وي 
و  جلو  به  توجه  عدم  درصد   ٢٧ تقدم،  حق  رعايت 
٣٠ درصد را نيز ساير علل دانست. وي همچنين از 
ثبت ٤٤٩٧ فقره انواع تخلف رانندگي توسط ماموران 

پليس راهور استان در يک هفته گذشته خبر داد.

قتل ، پايان شوم زندگي مشترك 

پليس آگاهي شهرستان قاين زني را که شوهرش را به قتل رسانده بود، دستگير کرد.ساعات اوليه صبح بود که خبر کشف 
جسدي در يکي از روستاهاي شهرستان قاين به پليس آگاهي اطالع داده شد .با دريافت خبر تيم گشت پليس آگاهي در محل 
 حاضر شد و شواهد اين گونه نشان مي داد جسد متعلق به فردي است که پس از فوت داخل انبار منزلش زير کيسه هاي 
گندم و جو مخفي شده است. با پيگيري پرونده و جمع آوري داليل و مدارک صحنه، احتمال قتل مرد ٣٧ ساله قوت گرفت 
و همسر متوفي به عنوان مظنون اصلي دستگير شد.رئيس پليس آگاهي خراسان جنوبي گفت : با معاينه جسد فرضيه قتل 
قوت گرفت و بازجويي ها از همسر مقتول آغاز شد که متهم منکر هرگونه اطالعي از چگونگي مرگ همسرش بود .سرهنگ 
عرب زاده اظهار کرد: متهم در چند نوبت بازجويي شد و همسر مقتول که اظهارات ضد و نقيضي داشت چاره اي جز بيان 
حقيقت نديد و راز قتل شوهرش را افشا کرد.همسر مقتول گفت: در حال استراحت بودم که شوهرم وارد خانه شد و با توجه 
به اختالف قبلي که با يکديگر داشتيم با من درگير شد و شوهرم مي خواست مرا خفه کند.در درگيري به وجود آمده چادرم 
را به دور گردنش پيچاندم و از خفه شدنش مطمئن شدم.پس از قتل شوهرم روي جسدش را با لباس هاي موجود در انباري 

پوشاندم و کيسه هاي جو را هم روي جسد وي انداختم که مأموران از وجود جسد مطلع شدند و مرا دستگير کردند . 

توقيف خودروي پژو پارس با
سرعت 165 كيلومتر 

كنترل  تيم  گفت:  جنوبي  خراسان  راه  پليس  رئيس 
سرعت پليس راه قاين هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
در محور قاين- گناباد، يک دستگاه سواري پژو پارس را 
كه با سرعت ١٦٥ كيلومتر در حال حركت بود مشاهده 
و بالفاصله آن را متوقف كردند. سرهنگ رضايي گفت: 
تخلف همزمان  دو  ارتكاب  علت  به  مذكور  خودروي 
حادثه ساز سرعت و سبقت غير مجاز توقيف و روانه 
به مبلغ يک  راننده خودرو،  افزود:  پاركينگ شد. وي 
ميليون و ٣٠٠ هزار ريال اعمال قانون شد و ١٠ نمره 

منفي نيز در سابقه گواهينامه وي منظور شد.

كشف ترياك از بطري هاي نوشابه 

 ١٨ کشف  از  طبس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
کيلوگرم ترياک در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
جالليان گفت: مأموران انتظامي طبس هنگام کنترل 
خودروهاي عبوري به يک دستگاه پژو ٤٠٥ مشكي 
مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند. وي اظهار 
عازم  كرمان  از  که  خودرو  سرنشين  و  راننده  کرد: 
خراسان رضوي بودند بازرسي شدند که در بازرسي از 
خودرو ١٨ كيلوگرم ترياک در ٣٤ بطري نوشابه اي که 
به طرز ماهرانه اي در خودرو جاساز شده بود کشف شد 
. سرهنگ جالليان خاطرنشان کرد: متهمان با تشکيل 

پرونده به مقام قضايي معرفي شدند.

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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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

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

  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
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ثبت 9 هزار تخلف در جاده هاى استان
فرمانده پليس راه خراسان جنوبى از ثبت 8 هزار و 928 فقره تخلف در جاده هاى استان توسط مأموران پليس 
راه در هفته گذشته خبر داد و گفت: از اين ميزان تخلفات 4 هزار و 229 مورد جزو تخلفات حادثه ساز بوده است. 
حسين رضايى اظهار كرد: در اين مدت بر اثر تصادفات جاده اى استان 42 نفر مجروح و دو نفر جان خود را از 

دست دادند و مجموع تصادفات وقوع يافته در جاده هاى استان در اين مدت 31 فقره بوده است.

اينكه  بيان  با  استان  روستايى  تعاون  سازمان  مدير 
روستايى  تعاون  در  پروژه   4 تعداد  دولت  هفته  در 
سوختى  مواد  جايگاه  گفت:  مى شود،  افتتاح  استان 
در  ريال  ميليون  و 500  هزار  با سرمايه گذارى 15 
در  اسفنديارى  مى شود.  افتتاح  بيرجند  شهرستان 
گفتگو با تسنيم، اظهار كرد: توليد كنسانتره (آسياب) 
در شهرستان نهبندان از مهمترين پروژه هاى هفته 

دولت است كه ميزان اشتغالزايى اين پروژه 20 نفر 
و تعداد خانوار بهره مند از آن يك هزار و 600 خانوار 
بنزين  پمپ  جايگاه  پروژه  افتتاح  افزود:  وى  است. 
نيز  جان  تخته  روستاى  در  درميان  شهرستان  در 
از ديگر پروژه هاى در دستور كار است. وى افزود: 
بيرجند  شهرستان  در  سوختى  مواد  جايگاه  افتتاح 
هزينه  اعتبار  ميزان  كه  است  پروژه ها  ديگر  از  نيز 

شده براى آن از محل منابع بانكى 2 هزار و 500 
ميليون ريال، آورده مجرى 3 هزار ميليون ريال و 
ريال  ميليون  و 500  هزار   15 گذارى  سرمايه  كل 
افتتاح پروژه خوراك دام در  به  با اشاره  است. وى 
شهرستان قاين نيز اظهار كرد: اين پروژه در شهر 
خضرى براى 10 نفر اشتغال ايجاد مى كند و تعداد 

950 خانوار از مزاياى آن بهره مند مى شوند.

جايگاه مواد سوختى در شهرستان بيرجند افتتاح مى شود

 استاندار خراسان جنوبى بر رفع مشكالت واحدهاى توليد 
به  مشكالت  رفع  و  پيگيرى  گفت:  و  كرد  تأكيد  استان 
صورت كارشناسى شده باشد. به گزارش مهر، خدمتگزار 
در اولين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان 
در  توليدكنندگان  بين  در  اميد  و  نشاط  ايجاد  اظهاركرد: 
بايد مورد توجه مسئوالن  راستاى رونق اقتصادى استان 
كارشناسى  پيشنهادات  ارائه  خواستار  وى  گيرد.  قرار  امر 
و  شد  استان  توليد  واحدهاى  مشكالت  حل  براى  شده 
و  ملموس  نتيجه  و  خروجى  داراى  بايد  جلسات  افزود: 
هدف  مردم  به  خدمت  كرد:  بيان  وى  باشند.  مشخص 
نهايى همه دولتمردان در تمامى بخش ها و سطوح است. 
استاندار با بيان اينكه تثبيت اشتغال از ديگر اولويت هاى 
تشكيل اين كارگروه است، ادامه داد: بايد با رفع مشكالت 
واحدهاى توليد استان ضمن حفظ اشتغال موجود در زمينه 
بيان  با  وى  كنيم.  آفرينى  نقش  نيز  جديد  اشتغال  ايجاد 
به هيچ  به مردم و مراجعين  ارائه خدمت  اينكه وقفه در 
وجه پذيرفتنى نيست، گفت: مديران و مسئوالن از تمامى 
بهترين  ارائه  براى  خود  ادارى  و  كارى  ظرفيت  و  توان 

خدمات به مردم استفاده كنند. 
و  خصوصى  بخش  مطالبات  پرداخت  بر  خدمتگزار 
پيمانكاران توسط دستگاه هاى اجرايى تأكيد كرد و افزود: 
توسعه  براى  خصوصى  بخش  رضايت  جلب  راستاى  در 

سرمايه گذارى در استان تالش شود.

 تسهيالت دولتى، مشكالت واحدهاى توليدى
 خراسان جنوبى را حل نكرد

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى نيز با 

اشاره به اختصاص60 ميليارد تسهيالت دولت به سرمايه در 
گردش واحدهاى توليدى استان گفت: به دليل عدم همكارى 
بانك ها عمًال مشكلى از واحدهاى توليد حل نشد. حقيقى  
اظهار كرد: اين سرمايه گذارى دولت مشكالت سال هاى قبل 
بانك را برطرف كرد و واحد هاى توليدى استان از اين اعتبار 
بهره چندانى نبردند. به گفته وى كمبود نقدينگى و سرمايه در 
گردش، فرسودگى ماشين آالت و مشكالت ساختارى و درون 

بنيادى ازجمله مشكالت موجود در واحدهاى توليدى استان 
توليدى  واحد  تاكنون مشكالت 489  داد:  ادامه  است. وى 
مشكالت  اين  حل  كه  است  شده  پايش  و  بررسى  استان 

نيازمند توجه و تالش همه دستگاه هاى مربوطه است. 

موانع  رفع  و  تسهيل  كارگروه  تشكيل  از  هدف  حقيقى 
توليد  مشكالت  حل  براى  دستگاه ها  تبادل نظر  را  توليد 
يا  و  ركود  علل  بررسى  به  كارگروه  اين  افزود:  و  دانست 
توقف واحدهاى توليدى و هماهنگى براى حل مشكالت 
مى پردازد. وى در ادامه افزود: بررسى و پيگيرى رفع موانع 
مربوط به اشتغال، بررسى و ارائه راهكار درباره اختالفات و 
يا مشكالت اجتماعى نيروى كار و كمك به تسريع، تكميل 

و راه اندازى طرح هاى نيمه تمام توليدى از ديگر وظايف اين 
دستگاه هاى  برخى  حمايت  خواستار  وى  است.  كارگروه 
استانى براى رفع مشكالت واحدهاى توليدى شد و تصريح 
فاضالب  و  آب  مانند جهاد كشاورزى،  دستگاه هايى  كرد: 
روستايى و منطقه محصوالت اوليه لوله پلى اتيلن موردنياز 

خود را از واحد هاى توليدى خريدارى كنند

باال بودن نرخ سود تسهيالت 
مشكل عمده واحدهاى توليدى

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان هم گفت: باال 
بودن نرخ سود تسهيالت مشكل اصلى واحدهاى توليدى 
استان است. سنجرى افزود: با توجه به نرخ سود 23 درصد 
براى  موانع  تمام  شدن  برداشته  وجود  با  تسهيالت  براى 
پرداخت اين تسهيالت به واحدهاى توليدى آنها متقاضى 
براى دريافت نيستند. وى با اشاره به اينكه اگر مشكل نرخ 
سود تسهيالت رفع نشود و تمام موانع موجود بر سر راه 
واحدهاى توليد رفع شود آنها متقاضى دريافت تسهيالت 
از  را  رقابت  توان  مشكل  اين  شد:  يادآور  بود،  نخواهند 
واحدهاى توليدى مى گيرد و اين نرخ سود براى استان هاى 

محرومى مانند خراسان جنوبى توجيه اقتصادى ندارد. 
در اين كارگروه مشكالت برخى از واحدهاى توليدى استان 
مورد بررسى قرار گرفت و براى رفع اين مشكالت برخى از 

بانك ها و دستگاه هاى اجرايى مربوطه قول مساعد دادند.

به  اشاره  با  خراسان جنوبى  شهرسازى  و  راه  مديركل 
دولت،  هفته  طى  استان  راه  پروژه   57 از  بهره بردارى 
گفت: امسال هشت پروژه ملى جديد راهسازى در استان 
نشست خبرى  در  مهر، جعفرى  گزارش  به  آغاز مى شود. 
با اصحاب رسانه به منظور تشريح برنامه هاى هفته دولت 
اظهار كرد: طى اين هفته 57 پروژه در بخش راه بااعتبارى 
مى رسد.وى  بهره بردارى  به  تومان  ميليارد   57 بر  بالغ  
بيشترين پروژه هاى افتتاحى در اين هفته را مربوط به راه 
از حدود 200  اين هفته  روستايى عنوان كرد و گفت: در 
كيلومتر راه روستايى در قالب 34 پروژه و بااعتبارى بالغ 25 
ميليارد تومان بهره بردارى مى شود. وى ادامه داد: با افتتاح 
اين پروژه ها يك هزار و 820 خانوار در 41 روستاى استان 

از نعمت راه آسفالته بهره مند مى شوند. 
جعفرى با اشاره به افتتاح راه ميغان به بصيران به طول 30 
كيلومتر در اين هفته، عنوان كرد: اين محور اتصال دهستان 
ميغان و معادن شاه كوه نهبندان را به شهرستان خوسف 
برقرار كرده كه در انتقال بار به مركز كشور و اصفهان كمك 
مؤثرى خواهد كرد. وى اضافه كرد: همچنين در هفته دولت 
امسال از راه درح - خاك و چاه مجتمع عشايرى به طول 
آن مشكل  افتتاح  با  بهره بردارى مى شود كه  كيلومتر   27
تردد عشاير و كشاورزان حل مى شود. به گفته وى  خراسان 
از  جنوبى داراى 906 روستاى باالى 20 خانوار است كه 

روستا   126 و  آسفالته  راه  داراى  روستا   780 ميزان  اين 
فاقد راه آسفالته هستند. جعفرى ادامه داد: بيشترين پروژه 
به طول  سربيشه  به شهرستان  مربوط  روستايى  آسفالت 
به  نهبندان  و  كيلومتر   55 طول  به  طبس  كيلومتر،   59
طول 45 كيلومتر است.جعفرى از افتتاح 22 پروژه ايمنى 
و روكش راه هاى اصلى و فرعى در سطح استان طى هفته 
دولت خبر داد و گفت: اين پروژه ها با هزينه كردى بالغ بر 

31 ميليارد تومان به بهره بردارى مى رسد. 

اجراى 8 پروژه ملى جديد در بخش راه استان

جعفرى بابيان اينكه در سال جارى براى نخستين بار براى 
سه شهرستان درميان، بشرويه و سرايان كه از اعتبارات ملى 
سهمى نداشته، اعتبار ملى گرفته شد، بيان كرد: در همين 
راستا امسال هشت پروژه ملى جديد براى اين شهرستان ها 
در نظر گرفته شد. جعفرى افزود: امسال در اعتبارات سازمان 
راهدارى به ميزان 20 درصد و در اعتبارات ملى پروژه باند 

دوم 100 درصد افزايش اعتبار داشته ايم.

2هزار و 331 واحد مسكن مهر،  آماده تحويل

شهرسازى  و  راه  كل  اداره  ساختمان  و  مسكن  مدير 
خراسان جنوبى هم  گفت: دو هزار و 331 واحد مسكن 
مهر در شهرهاى استان آماده تحويل به متقاضيان است.

ولى پور مطلق اظهار كرد: از تعداد 31 هزار و 319 واحد 
و 764  هزار  تاكنون 24  استان  تعهده شده  مهر  مسكن 

واحد افتتاح و تحويل متقاضيان داده شده است.
وى عنوان كرد: در حال حاضر دو هزار و 331 واحد مسكن 
مهر در شهرهاى زير 25 هزار نفر و باالى 25 هزار نفر آماده 
تحويل به متقاضيان است كه با حضور مهمانانى از وزارت 
راه و شهرسازى افتتاح خواهند شد. وى، اعتبار هزينه شده 
براى اين واحد ها را 107 ميليارد تومان عنوان كرد و افزود: 
از اين مبلغ 60 ميليارد تومان از محل تسهيالت بانكى و 47 
ميليارد تومان نيز از محل آورده متقاضى تأمين شده است. 
واحد  و 224  هزار  چهار  تعداد  كرد:  اضافه  مطلق  ولى پور 
مسكن مهر استان باقى مانده كه طبق برنامه ريزى هاى 
انجام شده بايد تا پايان سال تحويل داده شوند. وى با بيان 
اينكه از اين تعداد دو هزار و 200 واحد خودمالك هستند 
كرد:  بيان  نداريم،  آن  تسهيالت  پرداخت  در  مشكلى  كه 
تعداد 700 واحد نيز مربوط به تعاونى ارتش و 435 واحد نيز 

مربوط به انبوه سازان است.

ساخت 19 باب مدرسه 
در سايت هاى مسكن مهر استان

ولى پور مطلق ادامه داد: در همين راستا تاكنون اين اداره 
كل بالغ بر دو ميليارد و 500 ميليون تومان براى احداث 

مدارس در سايت هاى مسكن مهر كمك كرده است. به 
گفته وى با اشاره به ساخت 19 باب مدرسه در سايت هاى 
مسكن مهر استان، عنوان كرد: اداره كل راه و شهرسازى 
بخشى  تاكنون  و  داشته  مدرسه مشاركت  در ساخت 16 
حال  در  نيز  بخشى  و  بهره بردارى  به  مدارس  اين  از 
اتمام است. وى همچنين از ساخت دو باب درمانگاه در 

سايت هاى مسكن مهر استان، خبر داد.

1000 فقره تسهيالت نوسازى 
بافت فرسوده به استان اختصاص يافت

شهرسازى  و  راه  شهرى  بهسازى  و  عمران  اداره  رئيس 
و  نوسازى  تسهيالت  اختصاص  از  نيز  جنوبى  خراسان 
بهسازى براى يك هزار واحد بافت فرسوده استان در سال 
جارى خبر داد. فروزان اظهار كرد: در حال حاضر پروژه احيا 
و بازسازى محور تاريخى محله چهار درخت بيرجند آغاز 
شده است. وى بيان كرد: مساحت كل محدوده اين پروژه 
حدود 700 متر است كه از طريق تفاهم نامه سه جانبه فى  
مابين اداره كل راه و شهرسازى استان، اداره كل ميراث 
اجرا  حال  در  مسكن  سازان  عمران  شركت  و  فرهنگى 
است. وى، اعتبار اين پروژه را 250 ميليون تومان عنوان 
كرد و گفت: تاكنون بالغ بر 100 ميليارد تومان از اين مبلغ 

براى فاز نخست پروژه تخصيص يافته است.

بهره بردارى از  57 پروژه در بخش راه با 57 ميليارد تومان اعتبار

 خدمات دولت به خوبى منعكس نمى شود

ارزنده دولت  استاندار خراسان جنوبى گفت: خدمات 
تدبير و اميد آنطور كه شايد و بايد منعكس نشده تا 
مردم شهد شيرين اين خدمات را بچشند. خدمتگزار 
در ديدار معاون توسعه مديريت و پشتيبانى سازمان 
تيم  موفقيت  به  اسالمى  جمهورى  خبرگزارى 
و  كرد  اشاره  اى  هسته  توافق  در  ايران  ديپلماسى 
افزود: با توجه به اينكه دولت خدمات ارزنده زيادى 
خدمات  اين  بايد  است  داده  انجام  سال  دو  اين  در 
است  اميد  كه  شود  تشريح  مردم  براى  درستى  به 
محقق  مهم  اين  ها  رسانه  همكارى  و  تالش  با 
پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون  رمضانى  شود. 
ديدار  اين  در  نيز  اسالمى  جمهورى  خبرگزارى 
گزارشى از برنامه هاى خبرگزارى ايرنا تشريح كرد. 
در اين ديدار عباسقلى اشكورجيرى به عنوان رئيس 
اسالمى خراسان جنوبى  جديد خبرگزارى جمهورى 
معرفى و از خدمات مريم پنجابى مسئول قبلى اين 

مركز تشكر و قدردانى شد.

 سينماى طبس با نمايش فيلم محمدرسول ا...
فعاليت مجدد خود را آغاز مى كند

ايكنا- معاون هنرى اداره كل ارشاد خراسان جنوبى از 
فعاليت مجدد سينماى طبس در هفته دولت با نمايش 
فيلم محمدرسول ا... (ص) خبر داد و گفت: مجوز دو 
روز  فيلم هاى  نمايش  براى  سيار  سينماى  مجموعه 
خراسان  پرجمعيت  روستاهاى  و  شهرها  در  ايران 
جنوبى اخذ شده است. زمزم افزود: طبس در گذشته 
داراى سينما بوده كه به شهردارى تعلق داشته است. 
اين سينما پس از مدتى تعطيل و تخريب شد و در 
كرده ايم  تالش  مردم  درخواست  به  بنا  حاضر  حال 
مجتمع فرهنگى ـ هنرى فرهنگ و ارشاد طبس را 
با همكارى معاونت سينمايى وزارت ارشد مجهز به 
سيستم نمايش فيلم بكنيم كه كاركرد سينما داشته 
باشد. وى با اشاره به اينكه نمايش اين فيلم 4 ماه 
بر پرده سينما خواهد بود، افزود: براى تجهيز مجتمع 
ميليون   40 حدود  طبس  ارشاد  هنرى  ـ  فرهنگى 
تومان هزينه شده است كه اميدواريم مورد رضايت 
تجهيز  وى  گفته  به  گيرد.  قرار  طبسى  شهروندان 
سالن مجتمع نور در نهبندان براى نمايش فيلم نيز 
در دستور كار قرار دارد و مجوز آن از كميسيون ماده 
5 اخذ شده و براى تأييد نهايى به وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى ارسال شده تا شهروندان نهبندانى از 

سينما برخوردار شودند.

شركت تهيه و توليد مواد نسوز كشور 
در خراسان جنوبى افتتاح مى شود

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس  تسنيم- 
تعداد  دولت  هفته  در  اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان 
8 پروژه افتتاح مى شود از افتتاح شركت تهيه و توليد 
مواد نسوز كشور در خراسان جنوبى خبر داد. حقيقى 
با  پروژه شركت سيمان طبس گلشن  اينكه  بيان  با 
ظرفيت 300 هزار تن در سال در شهرستان طبس 
ميليارد   170 سرمايه گذارى  و  اشتغال  نفر   35 با 
معدنى  صنعتى  شركت  گفت:  مى شود،  افتتاح  ريال 
كان سرام نيز با 150 هزار تن ظرفيت ساالنه توليد 
بتن سبك در شهرستان طبس را دارد كه با 55 نفر 
افتتاح  گذارى  سرمايه  ريال  ميليارد   207 و  اشتغال 
مى شود. وى افزود: شركت تهيه و توليد مواد نسوز 
كشور با ظرفيت ساالنه 5 هزار نم منيزيت فيلتر شده 
با سرمايه گذارى 60 ميليارد ريال و اشتغالزايى 21 
اظهار  وى  مى شود.  افتتاح  دولت  هفته  در  نيز  نفر 
كرد: طرح توسعه شركت كويرتاير نيز با ظرفيت 40 
هزار تن در شهرستان بيرجند و 470 نفر اشتغال و 
سرمايه گذارى 5 هزار ميليارد ريال افتتاح مى شود كه 
و  وزير  معاونان  از  يكى  حضور  با  پروژه  تعداد  اين 
مسئوالن استانى افتتاح مى شود. حقيقى افزود: معدن 
گرانيت كالته شب در شهرستان سربيشه با ظرفيت 
8 هزار تن در سال و سرمايه گذارى 7,8 ميليارد ريال 
نيز از ديگر پروژه هاى افتتاحى هفته دولت در استان 
است كه براى 8 نفر زمينه اشتغال فراهم مى كند. وى 
در شهرستان  فيروز  چينى  معدن سنگ  كرد:  اظهار 
نهبندان نيز با ظرفيت 10 هزار تن توليد سنگ چينى 
و سرمايه گذارى 15 هزار ميليارد ريال و زمينه اشتغال 
براى 12 نفر در اين هفته به بهره بردارى مى رسد. به 
گفته وى معدن مرمريت سرخان نهبندان با ظرفيت 
10 هزار تن توليد ساالنه افتتاح كه اين پروژه براى 
10 نفر اشتغالزايى دارد و با سرمايه گذارى 9 ميليارد 
معدن  افزود:  حقيقى  مى رسد.  بهره بردارى  به  ريال 
زغال سنگ چاه رخنه در شهرستان طبس با ميزان 
و  حرارتى  سنگ  زغال  تن  هزار   40 ساالنه  توليد 
سرمايه گذارى 55,6 ميليارد ريال افتتاح كه اين پروژه 

نيز براى 25 نفر زمينه اشتغال فراهم مى كند.

افتتاح 49 پروژه خوسف در هفته دولت 

مهر- فرماندار خوسف از افتتاح 49 پروژه به مناسبت 
هفته دولت در اين شهرستان خبر داد. فرجامى فرد 
اظهار كرد: اين پروژه ها با اعتبارى بالغ بر پنج ميليارد 
وى  مى رسد.  بهره بردارى  به  تومان  ميليون   140 و 
بيان كرد: با افتتاح اين طرح ها زمينه اشتغال براى 31 
نفر به صورت مستقيم ايجاد مى شود. فرماندار خوسف 
جمعيت برخوردار از اين طرح ها را 14 هزار و 148 نفر 
عنوان كرد و گفت: با بهره بردارى از اين پروژه ها پنج 
بهره مند مى شوند.  از مزاياى آن  هزار و 653 خانوار 
در بخش  پروژه  تعداد سه  اين  از  اينكه  بيان  با  وى 
راه و هفت پروژه مربوط به بخش كشاورز است، بيان 
كرد: اين طرح ها شامل احيا و مرمت قنوات، توسعه 

مرغدارى، پرورش مرغ در قفس و گلخانه مى باشد.

سفيران امام رئوف در غروب آخرين آدينه مردادماه 
وارد شهرستان  استقبال پرشور مردم و مسئوالن  با 
«فردوس» شدند و با حضور خود، لحظاتى سرشار از 

شور و معنويت را براى مردم اين شهر رقم زدند.
به گزارش تسنيم، خدام حرم رضوى در نخستين   
و  غبارروبى  به  دارالمؤمنين  شهر  در  خود  حضور 
عطرافشانى گلزار شهدا اين شهر پرداختند و با قرائت 
فاتحه و اهداى گل به مقام شامخ شهيدان اداى احترام 

حرم  متبرك  پرچم  كه  كاروان  اين  اعضاى  كردند. 
گلزار شهداى  در  با حضور  داشتند  را همراه  رضوى 
گمنام اسالميه مورد استقبال چشمگير مردم، شهردار، 
نماز  و  گرفتند  قرار  فردوس  جمعه  امام  و  بخشدار 
جماعت مغرب و عشاء به امامت امام جمعه در اين 
مكان مقدس برگزار شد. خادمان حرم مطهر رضوى 
در ادامه حضور خود در شهر فردوس، با همراه داشتن 
پرچم متبرك حرم رضوى در منزل مهدى فريدونى 

جانباز دفاع مقدس حضور يافتند. خدام حرم رضوى در 
ادامه حضور خود در شهر دارالمومنين فردوس به مركز 
خيريه نگهدارى بيماران روانى مزمن بوعلى و خانه 
سالمندان فجر اميد فردوس رفتند. همچنين خادمان 
حريم امام ثامن (ع) با حضور در خانه سالمندان فجر 
اميد شهرستان فردوس، ضمن بازديد از بخش هاى 
مختلف اين مركز و عيادت از سالمندان، حال و هواى 

چشم سالمندان اين مركز را بارانى كردند.

عطر بارگاه امام رضا (ع) در خراسان جنوبى پيچيد

عوامل اجرايى حجاج خراسان جنوبى 
عازم سرزمين وحى مى شوند

اعزام  از  مكرمه  مكه   2 نازره  يوسف  مديرمجموعه 
مكه  هاى  هتل  بزرگترين  از  يكى  اجرايى  عوامل 
به  رسانى  خدمت  براى  جنوبى  خراسان  از  مكرمه 
سرزمين  به  امسال  شهريورماه  الرحمن31  ضيوف 
وحى خبر داد. محمد هادى وحيدنيا اظهار كرد: 18 
به  براى خدمت رسانى  استان  اجرايى  از عوامل  نفر 
زائران حج تمتع  94 مستقر در هتل هاى انوار الزهرا 
عازم  مكرمه  مكه   2 نازره  يوسف  و  منوره  مدينه 
اجرايى  بيان كرد: عوامل  سرزمين وحى شدند. وى 
هتل انوار الزهرا در مدينه مستقر و عوامل هتل مكه 
پس از زيارت حرم شريف نبوى و احرام در مسجد 
عازم    2 نازره  يوسف  هتل  در  استقرار  براى  شجره 
هتل19  اين  در  افزود:  وى  شوند.  مى  مكرمه  مكه 
كاروان به استعداد 2750 نفر زائر و عوامل ها شامل 
مدير، پزشك، معاون، روحانى، دستيار، معين و معينه 
و مامور پذيرايى از 8 استان و17 شهرستان در اين 
كرد:كاروان  اظهار  وى  هستند.  مستقر  مجموعه 
مستقر در هتل انوار الزهرا مدينه منوره از استان هاى 
و  مركزى)  قزوين،  سمنان،  فارس،  تهران،  (گيالن، 
كاروان هاى مستقر درمجموعه يوسف نازره 2 مكه 
مكرمه از استان هاى آذربايجان غربى، قم، سمنان، 

مركزى، گلستان، مازندران، البرز، تهران مى باشند.

نخستين اورژانس شبانه روزى زيركوه 
افتتاح مى شود

رئيس شبكه بهداشت و درمان زيركوه گفت: همزمان 
هادى  شادروان  شبانه روزى  اورژانس  دولت  هفته  با 
ناصرى در شهرستان زيركوه افتتاح مى شود. ناصرى 
اظهار كرد: مجوزهاى الزم براى راه اندازى بيمارستان 
كه  آنجا  از  اما  شده  گرفته  زيركوه  شهرستان  در 
راه اندازى بيمارستان زمان بر است براى خدمت رسانى 
نخستين  شهرستان  درمانى  وضعيت  بهبود  و  بهتر 
مى شود.  راه اندازى  شهرستان  شبانه روزى  اورژانس 
وى افزود: ساختمان تأمين اجتماعى شهر حاجى آباد 
كه بعد از زلزله 1376 در شهر حاجى آباد ساخته شده 
و  تعمير  ريال  ميليارد   5 بر  بالغ  اعتبارى  با  است، 
تجهيز شده و اين اورژانس در محل ساختمان تأمين 

اجتماعى راه اندازى مى شود.

اجراى 33 طرح اشتغال زا 
توسط كميته امداد بشرويه

ابتداى  از  گفت:  بشرويه  امداد  كميته  مدير  فارس- 
ميليارد  دو  اعتبار  با  طرح   33 تاكنون  جارى  سال 
كشاورزى،  طرح هاى  شامل  ريال  ميليون   840 و 
دامدارى، قالى بافى، فعاليت هاى صنفى و خدماتى در 
اين شهرستان اجرا شده است. رمضان برمك با بيان 
اينكه هزار و 421 خانوار مددجو زير پوشش كميته 
امداد اين شهرستان هستند، اظهار كرد: از اين تعداد 

771 خانوار شهرى و 650 خانوار روستايى هستند.

بهره بردارى از استخر سرپوشيده فردوس 

تسنيم- فرماندار فردوس از افتتاح 43 پروژه با اعتبار 
225 هزار و 838 ميليون ريال در هفته دولت خبر داد 
و گفت: بهره بردارى از استخر سرپوشيده فردوس از 
مهم ترين اين پروژه ها است. رجبى مقدم اظهار كرد: 
تكميل استخر سرپوشيده فردوس با هزار و 600 متر 
مربع زيربنا و با اعتبار 13 هزار و 150 ميليون ريال 
مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  كل  اداره  توسط 

استان به بهره بردارى مى رسد.

سمن هاى فعال در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر تقويت مى شوند

مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگى  شوراى  دبير  مهر- 
خراسان جنوبى از تقويت سمن هاى فعال در حوزه 
مبارزه با مواد مخدر در شهرستان ها خبر داد و گفت: 
اقدام  اين سمن ها  به  اعتبارات  زمينه تخصيص  در 
هماهنگى  شوراى  در  زندى  كرد.  خواهيم  اى  ويژه 
كرد:  اظهار  بشرويه  مخدر شهرستان  مواد  با  مبارزه 
خراسان جنوبى با داشتن 466 كيلومتر مرز مشترك 
داراى  دنيا  در  مخدر  مواد  كننده  توليد  بزرگترين  با 
برخوردهاى  كرد:  تأكيد  وى  است.  اى  ويژه  شرايط 
قاطع با مواد مخدر سبب رشد چهار درصدى قيمت 

مواد مخدر صنعتى شده است.

برداشت 6 هزار تن بادام دراستان

كرد:  اعالم  جنوبى  خراسان  جهادكشاورزى  رئيس 
بادام  تن   474 و  هزار   6 امسال  مى شود،  بيش بينى 
از سطح باغات استان برداشت شود كه از اين ميزان 
كشاورزان  عايد  درآمد  ريال  ميليارد  برداشت500 
حاضر10952  حال  در  گفت:  ولى پورمطلق  مى شود. 
هكتار از اراضى استان زير كشت درخت بادام است. 
به  مربوط  برداشت  سطح  بيشترين  كرد:  اظهار  وى 
شهرستان قاين با 2هزار و939 هكتار سطح زيركشت 

و برداشت 1280 تن است.

بيش از 500 هزار تن خوراك طيور
 از خراسان جنوبى صادر شد

 4 در  گفت:  جنوبى  خراسان  دامپزشكى  مديركل 
كيلوگرم  هزار  و 114  ميليون   5 امسال  نخست  ماه 
است.  شده  صادر  جنوبى  خراسان  از  طيور  خوراك 
رفيعى پور اظهار كرد: اين ميزان در سال گذشته يك 
ميليون و 224 هزار كيلوگرم بوده كه امسال از رشد 
چشم گيرى برخوردار است. وى با اشاره به اينكه در 
اين مدت هيچ  دام سبكى از استان صادر نشده است، 
افزود: از ابتداى امسال تا پايان تيرماه يك ميليون و 
705 هزار و 500 قطعه جوجه يك روزه نيز از استان 
صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه كه 439 هزار 
و 500 قطعه جوجه بوده 2 برابر افزايش داشته است. 
و 500  در سال گذشته 52 هزار  اينكه  بيان  با  وى 
تصريح  است،  شده  استان صادر  از  زنده  مرغ  قطعه 
كرد: از ابتداى امسال در زمينه مرغ زنده نيز از استان 

هيچ گونه صادراتى انجام نشده است.

اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل 
مدال هاى  كسب  گفت:  نيست،  محدوديت  معلوليت، 
رنگارنگ معلوالن و جانبازان نشان از وجود استعدادهاى 

بالقوه ورزشى آنان دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
آيين  مراسم  در  عزيززاده مقدم  بهرام  فارس،  گزارش  به 
در  جنوبى  خراسان  معلول  و  جانباز  قهرمانان  از  تجليل 
ارائه  كرد:  اظهار  مهر رضوى  فرهنگى-ورزشى  جشنوراه 
و  شور  ايجاد  منظور  به  ورزشى  و  فرهنگى  برنامه هاى 
نشاط اجتماعى و تأمين سالمتى مردم در زمره مهم ترين 
خراسان  جوانان  و  ورزش  كل  اداره  كارى  رسالت هاى 

جنوبى است. وى با بيان اينكه معلوليت محدوديت نيست، 
افزود: حضور موفق و پررنگ ورزشكاران جانباز و معلول 
خراسان جنوبى در جشنواره مهر رضوى و كسب 10 مدال 
رنگارنگ در رشته هاى مختلف ورزشى نشان از توانمندى 
و استعدادهاى بالقوه موجود استان دارد كه بايد مورد توجه 
معلوالن  و  جانبازان  هيئت  كرد:  تصريح  وى  گيرد.  قرار 
جنوبى  خراسان  ورزشى  هيئت هاى  موفق ترين  از  يكى 
كادرى  و  برنامه ريز  مديريتى  با  است  توانسته  كه  است 
شكوفايى  و  رشد  در  مؤثرى  گام هاى  دلسوز  و  مجرب 

استعدادهاى بالقوه ورزشى بردارد.

سرپرست اداره كل بهزيستى خراسان جنوبى نيز گفت: اين 
سازمان با رويكرد توجه به نيازهاى مختلف روزانه مددجويان 
نهادينه سازى روحيه  توانمند سازى، ترويج و  در راستاى 
خودباورى جانبازان و معلوالن برنامه هاى متنوعى پيش رو 
دارد. رجبى يادآور شد: معرفى و مطرح كردن موفقيت هاى 
ورزشى جانبازان و معلوالن براى الگوسازى در جامعه يكى 
با  اداره كل بهزيستى خراسان جنوبى است كه  از اهداف 
همكارى اداره كل ورزش و جوانان صورت مى گيرد. وى 
خاطرنشان كرد: توجه به اصل ورزش و بروز توانمندى هاى 
ورزشكاران و قهرمانان در رقابت هاى منطقه اى و كشورى 
فرهنگ  گسترش  در  ارزنده  بسيار  حركتى  مى تواند 

توانمندسازى در جامعه هدف باشد.
خراسان  معلولين  و  جانبازان  ورزش هاى  هيئت  رئيس 
جنوبى هم گفت: مسئوالن اين هيئت ورزشى موظف به 
ايجاد بستر شكوفايى توانمندى هاى پنهان ورزشكاران با 

ابزار فرهنگى، اجتماعى و ورزشى و حضور پررنگ آنان در 
عرصه هاى قهرمانى هستند.

تقويم ساليانه  اهداف  در تحقق  اينكه  بيان  با  شريعتى فر 
بخش  در  معلوالن  و  جانبازان  ورزش هاى  هيئت 
برنامه هاى  با  افزود:  هستيم،  برنامه  از  جلوتر  مدال آورى 
مدون و مناسبتى قصد كمك به توسعه نشاط و شادابى 
مساعدت  و  كمك  مى رود  انتظار  كه  داريم  را  جامعه  در 

مسئوالن بدرقه راهمان شود.
فرهنگى  جشنواره  ورزشى  مسابقات  شد:  يادآور  وى 
ورزشى مهر رضوى بسيار در سطح بااليى برگزار شد و 
از ملى پوشان حضور داشتند كه ورزشكاران  تعداد زيادى 
خراسان جنوبى موفق به كسب 10 مدال رنگارنگ در اين 

ماراتن ورزشى شدند.
با  از قهرمانان و مدال آوران اين جشنواره  در اين مراسم 

لوح سپاس و هداياى ارزنده اى تجليل به عمل آمد.

به استعدادهاى بالقوه جانبازان و معلوالن توجه شود

معلوليت، محدوديت نيست

واكنش متولى اشتغال استان به سود 23 درصدى تسهيالت بانكى

 براى توليد، اين نرخ سود توجيه ندارد
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موسويان: توافق وين از جمله شاهكارهاى 
ديپلماسى در يك قرن گذشته است   

 معاون پيشين شوراى عالى امنيت ملى گفت: «توافق 
ايده آل  نيست.  ايران  در  هيچ كس  ايده آل  اى  هسته 
قدرت هاى جهان هم نيست. بايد اين را بپذيريم كه اين 
توافق كف خواسته هاست نه سقف آن. اما همين كف، 
به اعتقاد قلبى من از جمله شاهكارهاى ديپلماسى در 
يك قرن گذشته است، نه فقط درباره ايران، كه در عالم 
ديپلماسى». موسويان، توافق وين را معجزه ديپلماسى 

خواند كه جز با لطف و اراده خدا ممكن نبود. 
 

چگونه نتانياهو نتوانست به ايران حمله كند؟

 وزير دفاع سابق اسرائيل اعالم كرد: او و نتانياهو در 
سال هاى 2010 و 2011 تصميم داشتند به تاسيسات 
هسته اى ايران حمله كنند اما اين حمله با مخالفت هاى 
فرماندهان ارتش، روساى وقت دستگاه هاى اطالعاتى 
اسرائيل و تغيير موضع غير قابل انتظار دو تن از اعضاى 

كابينه در نشست كابينه امنيتى تصويب نشده است. 

 به دنبال حفظ نظام بشار اسد هستيم 

با اقدام به موقع  فرمانده نيروى زمينى ارتش گفت: 
استان  سعديه  و  جلوال  منطقه  در  كه  داعش  نزاجا، 
دياله عراق بود نتوانست به مرزهاى ما نزديك شود.  
پوردستان  تاكيد كرد: در حوزه سوريه ما به دنبال اين 
هستيم كه نظام قانونى بشار اسد حفظ شود، اما تركيه 

به دنبال سقوط نظام سوريه است.

نتانياهو: يك افسر ايرانى پشت پرده
  شليك موشك به اسرائيل است 

حمله هوايى روز جمعه ارتش اسرائيل به خاك سوريه در 
حالى روى داد كه روز پنجشنبه ميان اسرائيل و سوريه 
تبادل آتش شد. ابتدا موشك هايى از خاك سوريه به 
اسرائيل  ارتش  سپس  و  شد  شليك  اسرائيل  سمت 
مراكزى را در خاك سوريه بمباران كرد. نتانياهو اظهار 
كرد: ما مسئول باالگرفتن تنش نيستيم اما كشورهايى 
كه براى در آغوش گرفتن ايران عجله مى كنند بايد 
بدانند كه يك افسر ايرانى در پشت پرده شليك موشك 
از سوريه به اسرائيل قرار دارند. يك منبع نظامى اسرائيلى 
افزود: اين افراد عضو « جنبش جهاد اسالمى فلسطين» 
 در سوريه هستند كه تحت نظارت ايران فعاليت مى كنند.

گاردين: هاموند از ايران عذرخواهى كند   

  گاردين در گزارشى با اشاره به خبر بازگشايى سفارت 
هاى  دخالت  تاريخى  سير  نيز  و  تهران  در   انگليس 
«فيليپ  كرد:  نشان  خاطر  تهران  در  كشور  اين 
هاموند» وزير خارجه انگليس بايد در جريان بازگشايى 

سفارتخانه كشورش، از ايرانيان عذرخواهى كند.

رونمايى از موشك نقطه زن فاتح 313 

 همزمان با روز صنعت دفاعى با حضور رئيس جمهور، 
موشك نقطه زن فاتح 313 در وزارت دفاع رونمايى شد. 
 با توليد موشك فاتح 313 ايران به جمع انگشت شمار 
كشورهاى صاحب موشك هاى سوخت جامد مركب 

نقطه زن با برد 500 كيلومتر پيوست.

آشنا : دوره جليلى مظهر جالل نظام و 
دوره ظريف مظهر جمال نظام بود    

حسام الدين آشنا در پست اخير فيس بوكش نوشت:  
به قول يك مذاكره كننده آمريكايى: «در دوره دكتر 
جليلى كه براى ايران بسيار با اهميت بود، ايران به 
آمريكا نشان داد كه حقوق هسته اى خود را تسليم نمى 
 كند. بعالوه در طول همين دوره بود كه سرمايه هايى 
ميز  روى  بر  را  آن  ظريف  دكتر  كه  گرفت  شكل 
مذاكره مستقر كرد تا بتواند به توافقى برسد كه حقوق 
هسته اى ايران را به رسميت مى شناسد.» در يك 
و  نظام  جالل  مظهر  جليلى  دوره  راهبردى  نظرگاه 

دوره ظريف مظهر جمال نظام بوده است.

وكيل احمدى نژاد : نيازى به اعتراف نيست   

وكيل مدافع رئيس جمهور سابق با تكذيب خبر حضور 
بقايى گفت:  اعترافات  دليل  به  دادگاه  در  احمدى نژاد 
حربه  بزرگ،  دروغ  تاكتيك  است  سال  سه  قريب 
مسئوالن و رسانه هاى حامى دولت براى نشراكاذيب 
عليه احمدى نژاد شده است. حيدرى افزود: ما معتقديم 
اوًال آقاى بقايى جرمى انجام نداده تا اعترافى داشته 
باشد و القاى كلمه «اعتراف» و تكرار آن با هدف تلقين 
كردن اين مطلب كذب به افكار عمومى است زيرا اگر 
فردى جرمى انجام دهد و داليلى براى اثبات آن وجود 

داشته باشد اصًال نيازى به اعترافات وى نيست.

انتقاد معاون وزير كشور : فالن شخصيت را 
نشان نمى دهند،نتانياهو پخش مى كنند 

مديركل اجتماعى وزارت كشور با انتقاد از صدا و سيما 
گفت: تصوير فالن شخصيت سياسى را از صدا و سيما 
پخش نمى كنند اما تصوير اوباما و نخست وزير رژيم 
صهيونيستى پخش مى شود. آيا اين اقدام براى نخبگان 
جامعه مهم نيست؟. اگر بخواهيم با اين آمارها سرمايه 
اجتماعى در كشور را نمره دهيم زير 14 است. البته در 
 كنار اين كاهش سرمايه هاى اجتماعى با آسيب هاى 
و  تقلب  و  فريب  دورويى،  به  تظاهر  دروغگويى، 

خودخواهى و حسادت روبرو هستيم كه بايد دعا كرد.

نصيحت انتخاباتى فومنى به اصالح طلبان   
گفت:  اصالحات  مردمى  حزب  دبيركل  فومنى، 
همان  با  رو  پيش  انتخابات  براى  نبايد  اصالح طلبان 
نسخه هاى قديمى ورود كنند بلكه بايد از سرمايه گذارى 
بر روى افرادى كه در گذشته تندروى كردند و توسط 

شوراى نگهبان احراز صالحيت نشدند پرهيز كنيم.

راه اندازى مك دونالد احمقانه است    
در  تهران  مردم  نماينده  مصباحى مقدم  غالمرضا 
مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: حرف راه اندازى 
نماد  دونالد  مك  كه  چرا  است  احمقانه  دونالد  مك 
حاكميت، نفوذ و حضور آمريكاست و بايد جلوى اين 

نمادهاى آمريكايى را گرفت.

روحانى: براى خريد سالح از كسى اجازه نمى گيريم  

رئيس جمهور اظهار كرد: از بازديدى كه در سال گذشته داشته ام 
تا به امروز كه از دستاوردهاى جديد وزارت دفاع  بازديد كردم 
در طول اين يك سال، حركت پرشتابى به سمت خودكفايى 
در  روحانى  است.  داشته  وجود  مسلح  نيروهاى  نيازهاى  در 
خصوص محدوديت هاى قطع نامه اى افزود : ما از هركجا 
الزم بدانيم سالح مى خريم و منتظر اجازه كسى نيستيم و اگر الزم بدانيم كه سالح 

خود را بفروشيم بدون توجه به هيچ قطعنامه اى اين كار را مى كنيم.

عراقچي: در مذاكرات بر سر «ويرگول» هم جنگيديم  
 

خصوص  در  اى  مصاحبه  در  خارجه  وزير  معاون  عراقچى 
مذاكرات اظهار كرد : هيچ كس به اندازه دكتر ظريف، من و 
آقاي روانچي برجام را نمي شناسد و به زواياي آن تسلط ندارد. 
ما سر كلمه به كلمه برجام دعوا كرده ايم. گاه بر سر يك حرف 
اضافه يا يك ويرگول ساعت ها و بلكه روزها با طرف مقابل 
جنگيده ايم. ما تكه هاي متفاوت اين برجام را مانند يك پازل كنار هم چيده ايم. لذا خود 

ما بهتر از هر كس مي دانيم كجاهاي اين برجام مي توانست بهتر هم باشد.

استكبار گاه دشمنى با ايران را از زبان و رفتار كشورهاى ديگر پيگيرى كرده است

رهبر انقالب : دشمن واقعى ما آمريكا و اسرائيل است
معظم  رهبر  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
ديدار  در  گذشته  روز  اسالمى  انقالب 
و  حج  كارگزاران  و  اندركاران  دست 
«تداوم  ضامن  را  حج  عتبات،  سفرهاى 
عظمت»  و  «وحدت  مظهر  و  اسالم» 
امت اسالمى خواندند و با تأكيد بر توجه 
اين  فردى  و  اجتماعى  ابعاد  به  همزمان 
وحدت  تجربيات  انتقال  بزرگ،  فريضه 
بخش ملت ايران در كنگره عظيم حج را 
موجب همبستگى، همدلى و اقتدار بيشتر 
اشاره  با  ايشان  برشمردند.  اسالمى  امت 
به  نسبت  حج  نظير  بى  خصوصيات  به 
حج  افزودند:  اسالمى  هاى  فريضه  ساير 
دارد  اجتماعى  و  فردى  متفاوت  دو جنبه 
كه رعايت هر دو جنبه در سعادت دنيوى 
مسلمان،  هاى  ملت  و  حجاج  اخروى  و 

تأثير استثنايى دارد.
ايشان با انتقاد شديد از كسانيكه با انواع 
روشها از جمله بزرگ كردن مفهوم ملّيت، 
حقيقت و اهميت امت اسالمى را كمرنگ 
مى كنند، افزودند: حج، نمونه اى معنادار 
بسيار  امت اسالمى و فرصت  از تشكيل 
ابراز  و  همدلى  همزبانى،  براى  بزرگ 

همدردى مسلمانان جهان است.
ايشان در همين زمينه به تجربيات موثر و 
كارآمد ملت ايران در دشمن شناسى، اعتماد 
نكردن به دشمن و اشتباه نگرفتن دوست 

مردم  افزودند:  و  كردند  اشاره  دشمن  با 
اند  دريافته  برانگيز،  ستايش  دركى  با   ما 
دشمن  و صهيونيزم،  جهانى  استكبار  كه 
امت  و  ايران  ملت  لجوج  و   حقيقى 
همه  در  دليل  همين  به  و  اند  اسالمى 
عليه  اسالمى،  و  ملى  عظيم  اجتماعات 

آمريكا و صهيونيزم شعار داده اند.

حضرت آيت ا... خامنه اى افزودند: در 36 
سال اخير، استكبار گاه دشمنى با ايران را 
از زبان و رفتار كشورهاى ديگر پيگيرى 
كرده است اما ملت ايران هميشه متوجه 
بود كه اين كشورها فريب خورده و آلت 
و  آمريكا  همان  واقعى،  دشمن  و  دستند 

اسرائيل است.
روى  ناموفق  تجربه  به  انقالب  رهبر 

در  اسالمى  گروههاى  برخى  آمدن  كار 
گفتند:  و  كردند  اشاره  كشورها  بعضى 
ايران، جاى دوست و  آنها برخالف ملت 
را  اش  و ضربه  گرفتند  اشتباه  را  دشمن 

نيز خوردند. 
ايشان درگيرى داخلى در برخى كشورها 
را به بهانه هاى مذهبى، سياسى و حتى 

نعمت وحدت  قدرناشناسى  نتيجه  حزبى، 
برشمردند و افزودند: خداوند با هيچ ملتى، 
«قوم و خويشى» ندارد و اگر مردمى قدر 
را  آنها  خداوند  ندانند  را  همدلى  و  اتحاد 
خونريزى  و  درگيرى  و  اختالف  بلّيه  به 
 دچار مى كند. حضرت آيت ا... خامنه اى 
ضد  بر  را  جهانى  ظالمان  هاى  توطئه 
يادآورد  اسالمى  نظام  و  ايران  و  اسالم 

بر ضد  نه  واقع  در  آنها  افزودند:  و  شدند 
بلكه بر ضد قرآن توطئه  ايران،  يا  شيعه 
مى كنند چرا كه مى دانند قرآن و اسالم، 

كانون بيدارى بخش ملتهاست.

زورگويان جهانى، تفرقه به نام 
اسالم را جدى دنبال مى كنند

رهبر انقالب با استناد به تالش بى وقفه 
راههاى  به  دستيابى  براى  مستكبران 
مسلمانان  به  زدن  ضربه  و  نفوذ  متنوع 
افزودند: به پشتوانه حمايت بى پايان مالى 
و  فكرى  كانون  و  مركز  دهها  استكبار، 
سياسى در آمريكا، اروپا، فلسطين اشغالى 
و  مطالعه  حال  در  وابسته،  كشورهاى  و 
تا راههاى  بررسى اسالم و شيعه هستند 
آفرين  اقتدار  و  بيدارساز  عوامل  با  مقابله 
امت اسالمى را شناسايى و عملياتى كنند. 
ايجاد  جهانى،  زورگويان  افزودند:  ايشان 
كامًال  را  اسالم  نام  به  تفرقه  و  خشونت 
با  تالشند  در  و  كنند  مى  دنبال  جدى 
بدنام كردن دين مبين اسالم، به جان هم 
انداختن ملتها و حتى ايجاد درگيرى ميان 
يك ملت، امت اسالمى را تضعيف كنند 
كه انتقال تجربيات وحدت بخش و دشمن 
شناسانه ملت ايران به ديگر ملتها در ايام 

حج مى تواند اين توطئه را خنثى كند.

آگهى خريد و تملك قسمتى از پالك 1523 اصلى به مساحت 4278 

مترمربع واقع در حاشيه بلوار امام رضا (ع) كه دو نوبت در تاريخ هاى 

94/4/25 و 94/4/29 در صفحات داخلى درج شده است بدينوسيله 

پالك اصلى به 1402 اصالح مى شود

ثبتى همان كروكى سابق  باشد كروكى پالك  به ذكر مى  ضمنا الزم 

 ، تقويم  نحوه  قانون  استناد  به  شهردارى  اعالم  تاريخ  همچنين  بوده 

امالك و اراضى مورد نياز شهردارى ها مصوب 1370 همان تاريخ هاى 

94/4/25 و 94/4/29 درج در روزنامه مى باشد.

اصالحيه

جناب آقاى نداف 
مدير محترم راهنماى عتبات عاليات

خبر درگذشت والده مكرمه جناب عالى موجب تاسف و تاثر گرديد
 ضمن ابراز همدردى، رحمت و غفران الهى براى آن عزيز سفر كرده و صبر و شكيبايى 

براى شما و ساير بازماندگان از درگاه قادر متعال خواستاريم.

كربالى معلى- غالمرضا بهدانى/ ولى ا... احمدى

حــراج كلي كاال
يك موسسه اقتصادي در نظر دارد: مقاديري كاال شامل (پوشاك - كفش - گوشي تلفن همراه - ضايعات آهن 

و ...) را به صورت كلي از طريق حراج حضوري و به صورت نقدي به فروش برساند.
زمان بازديد: دوشنبه و سه شنبه 2 و 94/6/3 ساعت 8 الي 14
مكان بازديد: بيرجند ، خيابان پاسداران ، كوچه 46 ، پالك 16

زمان و مكان برگزاري: چهارشنبه 94/6/4  ساعت 10 صبح
بيرجند - خيابان پاسداران - نرسيده به ميدان قدس مجتمع فرهنگي رفاهي غدير- سالن همايش امام علي (ع)

ضمنا 20 درصد مبلغ پيشنهادي در زمان خريد نقدا تنها از طريق دستگاه كارت خوان دريافت مي شود و تسويه 

حساب و ترخيص ظرف مدت 10 روز الزامي مي باشد.

تلفن : 32435281 - 32435280 - 32435348 - 056  داخلي 0 و 5 
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امالك و مستغالت

زمين موقعيت عالى آينده دار 
160متردرحاجى آباد

 فى:25ميليون 09159610871
       

فروش امتياز زمين 302 ارتش 
بعد از دانشگاه آزاد بيرجند 

09125913645

منزل وياليى خيابان نرجس تازه ساز 
شمالى دوخوابه 200مترى 
فى: 160 م 09398834514

فروش يك قطعه زمين درشهرك 
چهكند132متر باواگزارى بنياد
فى توافقى 09156685160

فروشى منزل 350متر بهترين 
موقعيت تجارى نبش حكيم نزارى 

09391606056

فروش آپارتمان90مترى4واحدى 
تكميل،  سجادشهر نقدى110م 

20وام 09151650454

منزل فروشى 300 متر زمين با 
فى كارشناسى واقع در توحيد 

09153623112

منزلى فروشى در خيابان غفارى
 300 متر زمين 640 متر زيربنا 

درسه طبقه 09365984036

خريدار يك واحد
 يا امتياز مهرتا30 تومان 

09151079942
 

فروش زمين شهرك صنعتى بيرجند 
2300 مترمربع قابل معاوضه با خودرو 

مدل باال 09155625330

منزل ويالى متراژ 130 متر 90زيربنا 
گچ وسراميك كامل اميرآباد فى 55م 

09158662519

فروش امتيازفرهنگيان صيادشيرازى
 با 13ميليون واريزى
09301209479

فروش وتعويض منزل وياليى با منزل 
در شهر ، حاجى آباد 85 متر شيك 
كامل فى 48م 09157219311 

معاوضه85مترى فول،طبقه1
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت 09153638963

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

فروش يك زمين 300 مترى با 
امتياز برق وآب درمنظريه زير فى 

كارشناسى 09158627681 

واحد مسكونى ، مطهرى ،163متر 
وياليى سه خواب نماسنگ 
فى:توافقى 09338107289

واگذارى باغ رستوران و سفره خانه 
سنتى دهكده(خوشگوشت)  
بند اميرشاه 09153491377 

منزل مسكونى تا30 ميليون 
در شمال شهر نيازمنديم

09157566402

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183

فروش فورى تجارى1 واحد تجارى 
22 مترى واقع در طالقانى 10 

09011899623

فروش منزل وياليى، خ پرستار 
داراى چهار طبقه مجوز ساخت 

09156030300

فروش منزل وياليى دو طبقه
 225 متر زيربنا - اميرآباد  يا معاوضه  

09156660536

زمين كشاورزى درسورگ360 متر  
15درخت زردآلوو بادام،استخر
زيرقيمت 09353488494

معاوضه منزل 162مترى تازه ساز 
تمام اسكلت درحسين آبادسادات 
باواحد مسكن 09158650989

فروش واحد مسكونى، غفارى 
115مترمفيد سه طبقه آسانسور قابل 
سكونت فى:85 م 09338107289

آپارتمان 85 مترى فروشى بهترين 
موقعيت سايت ادارى فول امكانات 

(تخليه) 09153635526

آپارتمان، مهرشهر 75مترى
پيلوت دار،30م واريزى،فى توافقى 

 09155631015

فروش 117متر واحد مسكونى 
سال95 فى: 57ميليون، بلوارشهيد 
ناصرى فاز2     09338107289

واحد تجارى،سه طبقه، پاسداران
قابل ارتقاتا5طبقه متراژهرطبقه 
60مترفى:750م   09338107289

واحدآپارتمان 75مترى، مهرشهر
طبقه اول ، داراى پاركينگ وانبارى 

فى40+ وام 09151635187

فروش منزل وياليى شمس آباد 
130متر85مترزيربنا،نوساز

فى: توافقى  09014075953

ملك وياليى خراشاد200مترنيمه 
ساز، فروشى يامعاوضه باماشين 

وزمين جهت انبار09358285870 

فروش زمين 200متر
 واقع درسجادشهر
 09156692686 

فروش ملك تجارى مسكونى واقع
 در روبرو ى رسالت 10 ،يا معاوضه
 با ملك مشهد  09154509414

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

09151605482

مسكن مهر،  واريزى 16/500 م
فى: 500/ 25م  بسيارمناسب 

09368696271

متقاضى مسكن مهر
 باقيمت مناسب، پول نقد

09157219368 

باغ مشجر ماشين رو،  آب قنات 
داخل طرح هادى فروش يا معاوضه 

600متر 09151606610

    فروش يا معاوضه آپارتمان 90 مترى 
بلوار صياد شيرازى مشهد با زمين يا 
ملك در بيرجند 09354804511

   
فروش آپارتمان      طبقه سوم 85مترى 

در سايت ادارى داراى انبارى 
پاركينگ  09151600185

فروش 4000 متر زمين با يك
 ساعت اب درسيوجان فى:  توافقى 
يامعاوضه باماشين 09370795346

فروش امتياز 115 مترى،  خ نرجس 
واريزى 15ميليون تومان

 فى توافقى 09159626184

آپارتمان فروشى دوخواب، حاشيه خ 
بلوارهمت،  همكف، موقعيت عالى

09159617062

فروش مسكن مهر شركت مولوى آماده 
تحويل امتياز برق ريخته شده آب گاز 

واريز نشده 09153635893

فروش  منزل ويالى 300مترى 
دربهترين نقطه مود
09151641311 

فروش ،  آپارتمان ، خ انقالب
 طبقه اول -70متر  فى 60 م نقد 

3م وام 09151637729

فروش آپارتمان 68مترى نيلوفر 
آفتابگيرفول امكانات سند آزاد
 فى110م  09155614808

آپارتمان مسكن مهر75 مترى خيابان 
9 دى، خيابان اجتهاد، فى توافقى 

09153622877

خريدار منزل تا 60مليون تومان 
.صمدى يا وحدت
09157202086 

 نيازمند آپارتمان دوخواب، 90 مترى 
درمحدوده غفارى، معلم، پاسداران 

نقدى100م  09376704245

زمين فروشى زير فى 
ظفر 2 بين پيروزى و بهمن 

09155211030

 فروش ملك تجارى مسكونى، روبرو ى 
رسالت 10 ،يا معاوضه با ملك مشهد 

09154509414

فروش فورى منزل ، 287متر
خيابان جمهورى، فى 135م

09358908153

فروش100 متر زمين، كالته
 بجدى، چهارديوارى با در

09363079896

منزل وياليى سجادشهر 
160متر100متربنافى 200با آپارتمان 

معاوضه نميشود09364566967

آپاتمان مسكن مهر، كنارجاده شكراب 
واريزى كامل فى 45نقديامعاوضه 
باخودرومدل باال 09365236838

فروش مسكن مهر ،خيابان الهيه 
تكميل باتمام امكانات

09151603188

زمين فروشى واقع در شمس آباد
 بيرجند دونبش 315متر 

فى:توافقى 09388014718 

فروش آپارتمان سجادشهرمتراژ 78 
متر7ميليون وام دارد فى توافقى

09157934112

فروشى يك زمين كشاورزى
 متراژ دو هزار متر
09151614886 

 زمين كشاورزى از چاه زينى 2000 متر
  با نيم ساعت آب با درخت باالى 20 سال 

فى: 120 م  09151614886 

معاوضه85مترى فول،طبقه1
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت 09153638963 

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

نيازمندواحداجاره اى
 سايت ادارى

09301209479

انبارى ،700مترزيربناو يك هكتار
زمين دورش باتمام امكانات نزديك شهر
اجاره داده ميشود09157569245 

زيرزمين ، سجادشهر سرويس كامل 
داراى آب برق گاز تلفن يك ميليون 
پيش 155اجاره  09157914459 

آپارتمان 70 مترى 2 خواب صفر با
 تمام امكانات شيك 2 م با 450 اجاره 

مدرس 44  09156044960 

رهن و اجاره يك واحد وياليى 
3خوابه مدرس

 09384574733 

يك باب مغازه تجارى ، 30متر 
بسيارتميز ، خ شهيد فكورى به اجاره 

داده مى شود09155615786

اجاره سوئيت (دانشجوى)
 فقط براى خانم
09158630052

منزلى واقع در اكبريه به رهن اجاره 
داده ميشود باتمام امكانات

09333749475

آپارتمان رهن كامل
5 واحد100 مترى،2 خواب،شيك 

و مهندسى 09109859871

رهن و اجاره يك واحد مستقل
 يك خوابه، كارگران 17

09155617535

اجاره منزل وياليى مستقل 
در بهترين معصوميه،4رهن+ 400

09153623565

مغازه 20 متر تجارى حاشيه خيابان 
بهشتى چهارراه چراغ قرمز اجاره
 داده ميشود.09393613310 

رهن واجاره مغازه ،شيك 24متر 
همكف و 24متر زيرزمين

 كوچه مسجد آيتى09155612382

رايانه و همراه 

فروش لپتاپ لنووو دو ماه كار كرده 
نو 200 زير فاكتور خريد

09151079942

 Gt فروش گوشى سامسونگ،مدل
s5360 اندرويد، لمسى فى: 150 

09159626404

پرينتر A3 بسيار نو فى: 250 هزار 
 103  hp k7تومان مدل پرينتر

09216065912

تبلت نو با گارانتى يكساله 
فى: 160هزار تومان
 09105040332 

تبلت 3500lenovo ، درحدنو 
باچهارماه كاركردباتمام امكانات 
فى: 450   09302909117

تبلت كمى ايراد دارد ،دوربين رم خور 
فيلم وعكس ،دوربين عكاسى معمولى 

فى: توافقى 09190832972

فروش فورى گوشى سامسونگ 
galaxy s duos زير قيمت 

09158651652

جوياى كار

به يك نفر جهت كار درامور
 منزل و نگهدارى كودك نيازمنديم

09159646899

به يك بازارياب درزمينه
 فروش سيمان پاكتى نيازمنديم.

09157243603

جوان 25 ساله ، متاهل، ديپلم جوياى 
كار در ساعات شب(شبانه) با درآمد 

مناسب هستم 09105031336

به تعدادى راننده با خودرو
 جهت كار در آژانس نيازمنديم 

09365613536

به تعدادى راننده ترجيحا بازنشسته با 
خودروى دوگانه جهت كار در آژانس 

نيازمنديم09155630233

جوان جوياى كار مجرد
 داراى كارت پايان خدمت

09156648806

جوياى كار رنگ كارى در و پنجره 
پذيرفته ميشود. 
09159752767

تعدادى راننده باخودروى مدل 
باالبصورت تمام وقت درآژانس 
نيازمنديم  09151614993

به يك نفرجهت كار در خانه 
نيازمنديم. 7صبح تا 2بعد ازظهر 
برجى200 هزا ر 09151609422

جوانى 18ساله هستم جوياى كار 
درهر زمينه ى كارى در شيفت صبح 

09156679869

به يك شاگرد تمام وقت جهت 
كار در كارواش واقع در شعبانيه 

نيازمنديم 09331104909

به دونفر كارگر ساده ترجيحا آقا 
براى كار در شيرينى پزى نيازمنديم

09355913347

به يك چرخكارماهرويك نفر براى 
اتوكشى وسردوز در كارگاه خياطى 
زنانه نيازمنديم 09151612026

جوياى كار دو نفر، داراى گواهينامه 
كارت پايان خدمت،آماده همكارى در 

هر زمينه 09159626771

لوازم منزل

يخچال فريزر دو درب سالم
 در حد نو فى:توافقى
09154964328

فروش تخت، پاتختى، كمدلباس
جاكفشى، ميزآرايش، بوفه نو

09115961258

فروش يك كمد بوفه دكورى
 خانگى نو فى250هزار تومان

09304033880

متفرقه

انواع درب وپنجره دست دوم وآهن 
آالت دست دوم نقدى خريداريم

09157418930

به يك نانوايى باجواز به صورت
 اجاره اى يا فروشى نيازمنديم

09151630283

فروش اتاق پيكان وانت وتعدادى 
دروپنجره يا با گوشى يادستگاه باد 
معاوضه ميگردد. 09158621728

 فروش فورى اتاق كمپرسى براى 
وانت نيسان باتمام لوازم فى2ميليون

09158629388

فروش تعدادى لوله ولوازم داربست
 در حد نو فى:توافقى 

09156679869

فروش يك پروار بندى شتر 
در مجتمع شترداران نهبندان 

متراژ1200 متر 09304033880

يك دستگاه يخچال خودرو، قابل 
استفاده با برق خودرو، درحدنو 
فى 700هزار  09304033880

فروش روكش صندلى
 فابريك كمرى، زانتيا در حد نو 

 09373417877

سالن زيبايى با كليه وسايل 
و جواز كار واگذار ميگردد. 

 09158672140

يك دستگاه موتورجوش گازائيلى مزا 
همراه باروشناى برق خيلى تميزنقدى يا 

معاوضه با خودرو 09378672064

يك عدد چرخ راسته دوز كم كار
فوق العاده تميز فى 700

09159610361

فروش دار تابلو فرش همراه نخ و نقشه 
فى: 350 هزار تومان
09386183773

متقاضى خريد قفسه فلزى يك طرفه 
يادوطرفه مغازه هستم

09378764699

صندلى آرايش 
فقط80تومان

09159612260 

فروش يك دستگاه قيچى خم وبرش 
ميلگرد تك فاز،كم كار، درحد نو
 فى: 2/500 م  09158641723

 گاز استيل كباب پزى، نو
نصف قيمت بازار 
 09153635526

رينگ الستيك اسپرت
 فروشى

 09380181009 

چهار حلقه رينگ الستيك پرايد 
فروشى

09172010553

فروش آب سردكن يخچال دار 
فى: 370 هزار تومان
09159612260  

فروش آژانس در بهترين نقطه شهر 
به دليل مهاجرت فى 8ميليون

09159638196

فروش يك دستگاه فتوكپى 
توشيبا مدل35 فوق العاده تميز 

 09155610089.

فروش يك عدد صندلى كودك
 براى ماشين در حد نو 

 09151605601

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !



      4
3000272424

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر

خودرو پرايد

پرايد86نقره اى بدون رنگ بيمه
 تا آخرسال تخفيف كامل

 فى: 11/800 م09395995828

پرايد132سفيدمدل90دوگانه دستى 
يك گلگيررنگ بيمه6ماه تخفيف كامل 

فى : 14/800 09301209479

پرايد سفيد مدل 88
بسيار سالم  فى: 10800

09373591368

پرايد نقره اى دوگانه دستى يك 
گلگير رنگ 10ماه بيمه ،11م

09365010637

پرايد 88سفيد دوتيكه رنگ
 بيمه تا  برج 9 فى:  11500

09156660560

فروش فورى پرايد 131 فول سفيد 
خشك مدل 94 فى زير قيمت 

نمايندگى 09151600663

پرايد صبا سفيد مدل 87بدون رنگ 
يك درب گريسى فى: 12/200   

09151600663

فروشى هاچ بك مدل73
رنگ دودى فى: 670000

09151634373

پرايد مدل 86تك بدون رنگ سفيد 
تميز معا وضه با زمين حاجى آباد 
 داخل محدوده 09153613212 

پرايد141 مدل 1388بژ فاقدرنگ 
دوگانه ، بيمه تكميل ازاول تخفيف 

فى 13/800م 09156635072

پرايد 88سفيد دوتيكه رنگ بيمه تا 9 
فى: 9500نقد 1300خالفى با خريدار
سه سال تخفيف 09373591368

پرايد 131مدل 90 اس ال
 نوك مدادى 90هزار كارفى 13800

09368678706

پرايدسفيددوگانه كارخانه مدل 89 
بدون رنگ خانگى بيمه تابرج 8
فى 15ميليون 09155028301

فروشى پرايد 86 دوگانه فابريك 
بدون رنگ 40% تخفيف بيمه
 زير فى بازار  09151606583

فروش پرايدسفيد87الستيك 
50بيمه 9ماه رنگ دارد فى توافقى

09158621728

پرايد نقره اى86 دوگانه دستى يك 
گلگير رنگ 10ماه بيمه ،11م 

09365010637

پرايدمدل81،بيمه9ماه 
تخفيف4سال،الستيك وباطرى نو

فى توافقى09159625601

پرايدسفيد79 دوررنگ بيمه 10ماه 
ت6سال الستيك 4حلقه نو

فى 6200   09158648038

پرايد مدل87 رنگ نقراى تمام رنگ 
دوگانه سوز كارخانه فى 8800 م 

09159373100

خودرو پژو 

فروش پژو 405 مدل 84
رنگ نقره اى ، تميز
09352938345 

پژو پارس خشك tu5سفيد
تحويل مرداد فى توافقى

09151608039

فروشى فورى
206صندوقدارسفيد86بدون رنگ 

بسيارتميز 09364651606

405 مشكى دوگانه مدل83 يكسال بيمه 
3 تيكه عقب رنگ نقدى توافقى يا معاوضه 

باوانت مدل پايين 09192111678

آردى،مدل78،بدون رنگ
رنگ قرمز،فى: 5800

09195035367

فروشى پژو SLX 405 مدل 
1390سفيدفاقدرنگ بيمه95/2 
فى24،200 م  09156635072 

پارسTU5سفيد92
بيمه والستيك كامل فى 5/32ت 

 09156522402

پژو پارس، tu5 سفيدريا، خشك 
تحويلى مرداد فى : توافقى

09105090146

آردى،مدل78،بدون رنگ
رنگ قرمز،فى: 5800

09195035367

پارس ال ايكس خشك كارتكس 
35خريداريم

09153635766

405مدل83دوگانه بيمه تاآخرسال 
الستيك جلونوعقب70درصد 

فى:11/200م  09159610871

فروش تاكسى 405مدل90
دوگانه كارخانه،  تميز

09014786103

خودرو متفرقه

يك دستگاه موتور سيكلت ليفان
200مدل 94 خشك 300هزارتومان 

زير قيمت 09369915690

فروش تريل 200سى سى بسيار
تميز وسرپا فى: 1700
 09351102373

سوارى دوو سيلو مدل 1378  رنگ 
دودى بيمه يك سال  الستيك50 
درصد فى: توافقى09304033880

خريداريم: يك عددموتور
مدل 86تا90 با قيمت مناسب

09152646198

فروشى دوو ريسر مدل93 
رنگ جگرى بيمه فول الستيك نو

فى توافقى 09304033880

سمند اس اى مدل 91 سفيد بدون 
رنگ ، تميز بيمه تاآخر 11فى: 24 

09157921778

فروش يا معاوضه سمند ال ايكس 
سفيد مدل 94 باپرايد111 سفيد 
تميز و كم كار  09152611573

فروش موتور سيكلت هندا مدل84 
مدارك تكميل بيمه ندارد 

فى 500تومان 09365463871 

فروش تويوتادوكابين شاسى 
بلندمدل2010بدون رنگ 

09151614906

فروش دووسى يلومدل 77
يامعاوضه باسمندمدل باالتوافقى

09190832972

موتورسيكلت هوندا125 پيشتاز 
مدل86استارتى الستيك نو

 فى : 800 هزارتومان 09159658433

نيسان وانت مدل 86 دوگانه
 بيمه 11ماه

09159645880

پى كى مدل82رنگ نوك مدادى 
بيمه9ماه تخفيف 12سال قيمت 

3600هزارتومان   09159611578 

دوچرخه ثابت بدون كاركرد نو 
فروشى فى: 700 هزار تومان 

فقط ساعت ادارى 09332941491

فروشى موتورهندا 150شباب 
مدل94 درحد خشك بيمه يك سال 
كامل فى 2/600 م 09157556457

وانت پيكان 85 بيمه يكسال تخفيف 
كامل الستيكها نو اتاقدار فنى سالم 

فى 6800م 09153611920

فروش دوچرخه 20 كمكدار
 دنده اى تميز،  250هزارتومان

09158629388

ام وى ام 110 مدل 89 
رنگ دو ستون فى: 9700

09153622693

فروش يا معاوضه
ام وى ام  315 مدل 92 

 09155626432 

تيبا هاچ بك 93سفيد بدون رنگ 
معاوضه با پژو تك گانه

 فى: 24/800 م 09153632761

سوناتا مدل 2006 اتومات صندلى 
چرم دوربين عقب و 3 مانيتور و 
رينگ اسپرت  09355640457

پيكان سوارى مدل 78 بيمه و 
تخفيف كامل ، تميز تك فى: 4 م 

 09156641502

پيكان79فنى عالى ديفرانسيل استارت 
تويوتايى استارت تميز معاوضه با 

دووياپرايد 09154474481

فروش ماشين ايويكو بارى 6 تن
 مدل 81 فى: 17م
 09151614886 


