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هر گونه به كارگيرى بازنشستگان 
در دستگاه هاى اجرايى ممنوع شد 

مجلس شوراي اسالمي به طرحي راي داد که بر اساس 
آن هرگونه به کارگيري افراد بازخريد يا بازنشسته در 
دستگاه هاي اجرايي ممنوع شد. به گزارش ايسنا، افرادي 
که برخالف مفاد اين قانون به کارگيري شده اند ظرف 
مدت٦٠ روز از تاريخ تصويب اين قانون بايد سمت و 
پست خود را ترک نمايند و هرگونه پرداخت به آنان در 

حکم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است.

دولت يارانه غير نيازمندان را پس مى گيرد

پس از اعالم حذف دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر از يارانه 
بگيران، دولت با گرفتن تعهدنامه از غير نيازمندان،  از 
طريق ماليات به دنبال بازستاني يارانه پرداختي به آنها 
است. به گزارش فارس، براساس مصوبه ستاد هدفمندي 
يارانه ها، شيوه اي طراحي شده است که بتواند براساس 
قانون و در صورت نامعتبر و نادرست بودن اطالعات 

يارانه پرداختي را به حساب دولت باز گرداند. 

اجراى طرح رتبه بندى معلمان از اول مهر 

وزير آموزش و پرورش از تصويب طرح رتبه بندي معلمان 
در هفته آينده خبر داد. به گزارش ايرنا، فاني گفت: اين 

طرح طبق مصوبه دولت از اول مهر اجرايي مي شود.

 كاهش هزينه هاى بيماران خاص
 به كمتر از يك درصد 

نوربخش مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي در گفتگو 
با ايسنا، اظهار کرد: با شروع طرح تحول نظام سالمت 
هزينه هايي که از جيب مردم پرداخت مي شد کاهش 
يافت. همچنين هزينه هاي خانمان سوز بيماران خاص از 

بيش از ٧ درصد به کمتر از يک درصد کاهش يافت. 

سرمايه گذارى و توسعه اقتصادى
 در گرو تامين زير ساخت ها 

 در سومين روز از هفته دولت با حضور سرپرست فرماندارى بيرجند، معاون عمرانى فرماندار، مدير امور آب 
و فاضالب شهرى بيرجند و ساير مسئوالن شهرستانى، سه پروژه در بخش آب و فاضالب در بيرجند با 

اعتبارى بالغ بر 15 هزار ميليون ريال در بيرجند به بهره بردارى رسيد. (شرح در صفحه 7)

بهره بردارى از 3 پروژه آب و فاضالب در بيرجند

اوسنه ى به سر رسيد  ما ره كلوچه نرسيد

به نام خدايى كه بُد وقته هيچكه نُبد و َخابُد حتى اگه هيچكه 
نبأشه. عزيزون مو سالم حال و احوال شما؟ چينه ى درواخ
 و دماغ چاِقى خداى ناكرده قهِر، غصه ِى؟ خدا نكنه.  به سراغ شما 
بيومدم خود يه اُسونه ى از صداى خراسان جنوبى...

شركت هاى دانش بنيان استان در زمينه 
صادرات جزو سه استان اول كشور هستند
 
به مناسبت گراميداشت هفته دولت دفتر فناورى شهيد مصطفى 
احمدى روشن با فعاليت 16 شركت دانش بنيان در دانشگاه پيام 
نور بيرجند با حضور سرپرست فرماندارى بيرجند ...

صفحه ٧
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استاندار با تاكيد بر تقويت بخش خصوصى در استان عنوان كرد:

     درد ناكامى به جان و بار نوميدى به دوش
                                           دل شكسته ، بال خسته ، لب خموش

     آن دل پر درد كز دست فلك فرياد داشت
                                                 حاليا افتاده از فرياد و از بانگ و خروش

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت

 شادروان آرمين فالح 
جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/6/5 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" منعقد مى شود 
حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: فالح ، ُلر و ساير بستگان

به مناسبت دومين سالگرد درگذشت 

شادروان حاج حسن وريدى
با ذكر فاتحه و صلوات يادش را گرامى مى داريم.

روحش شاد

خانواده هاى: وريدى ، تهورى

 به مناسبت اولين سالگرد درگذشت 
فرزندى عزيز و برادرى مهربان جوان ناكام

 شادروان حسام كرباسچى
مراسم يادبودى امروز پنجشنبه 94/6/5 از ساعت 5:15 الى 6:15 

بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود

حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحوم 

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: كرباسچى ، فرهادى و فاميل وابسته

به مناسبت هفتمين روز درگذشت پدرى مهربان و همسرى دلسوز 

شادروان كرباليى حاج غالمرضا نصرآبادى 
(پدر جانباز 70 درصد قطع نخاع)

  جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 94/6/5 از ساعت 15:30 الى 16:30 

در محل هيئت حضرت على اكبر (ع) "واقع در خيابان منتظرى

 بين منتظرى 15 و 17 " منعقد مى شود

حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب شادى روح آن عزيز 

و تسلى خاطر بازماندگان و تشكر اينجانبان خواهد بود.

خانواده هاى: نصرآبادى ، بنيابادى ، بادى و ساير بستگان

ضمن تقدير و تشكر از تمامى سروران عزيز و ارجمندى كه 
ابراز همدردى نمودند، به استحضار مى رساند: به مناسبت 

 چهلمين روز درگذشت همسرى فداكار ، پدرى دلسوز
 و برادرى مهربان زنده ياد 

شادروان عباسعلى فكرى
" بازنشسته آموزش و پرورش "

جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/6/5 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر

 در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى فكرى و ساير بستگان

نهادن  گردن  و  نيست  گريزى  تقدير   از 
به حكم الهى ، شرط بندگى است

عزيزمان  ناباورانه  غروب  از  روز  چهل 
گذشت. دست تقدير او را از باغ زندگى مان 
 جدا كرد، هنوز به يادش اشك مى ريزيم 
ياران  حضور  با  و  گيريم  آرام  شايد  تا 
همراهى  كنيم.  باور  را  رفتنش  شفيق 
با  و  دانيم  مى  قدر  را  عزيزان  تك  تك 
، دوستان  از تمامى فاميل  احترام  كمال 

و همكاران به ويژه 

رئيس و كاركنان سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى

 و ادارات تابعه كه با حضور در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم زنده ياد 

مهندس سيد محمد محبيان 
ابراز همدردى نمودند، صميمانه سپاسگزاريم.

ضمنا به اطالع مى رساند: جلسه چهلمين روز درگذشت آن شادروان 

امروز پنجشنبه 94/6/5 از ساعت 16 الى 17 در محل هيئت ابوالفضلى 

(مصلى) منعقد مى شود 

 حضور سروران معظم باعث شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان 

خواهد بود.

خانواده هاى: محبيان ، حبيب نيا ، روشن روان

فروش مغازه تجارى خيابان شهيد برگى ، 35 متر
 فى مقطوع: 92 ميليون        09155623000

شركت سالمت كوثر به منظور تكميل ظرفيت پرسنل 
در بيمارستان ولى عصر (عج) از افراد واجد صالحيت و داراى 

مدرك بهيارى و كمك بهيارى دعوت به همكارى مى نمايد
متقاضيان ظرف مدت 5 روز مدارك خود را به آدرس ذيل تحويل نمايند.

بلوار معلم – خيابان فردوسى- ساختمان ونوس- پالك 34 - طبقه 2 واحد 2
ساعت مراجعه: 12/30 الى 8/30    شركت سالمت كوثر   32443158  

پيام رياست دانشگاه بيرجند
 به مناسبت هفته دولت و روز كارمند

« شهيد رجايى و شهيد باهنر، حقًا و انصافًا دو چهره انقالبى و 
مومن و خالص بودند و زندگى و شهادت شان درس آموز بود»      
مقام معظم رهبرى

هفته دولت نمادي است از وحدت مردم و دولت كه اين وحدت 
و همدلى، سرافرازي، پيشرفت و اقتدار ايران عزيز را به دنبال 
خواهد داشت. هفته دولت در سال «همدلى و همزبانى دولت و 

ملت» داراى ويژگى هاى بارز و درخور توجهى است.
 ، ، رفع تحريم هاى ظالمانه  اى  احقاق حقوق هسته  ايران در  موفقيت جمهورى اسالمى 
ايران و  توانمندى ملت شريف  اثبات حقانيت، عزت و  اقتصادى و آرامش سياسى،  رونق 
استفاده از منطق و گفتمان در عرصه هاى بين المللى كه با هدايت مقام معظم رهبرى و  
در سايه تدبير رياست محترم جمهور و تالش و اهتمام دولتمردان دولت تدبير و اميد با 
همدلى و همزبانى ملت شريف ايران اسالمى حاصل گرديد، موجب سربلندى ايران اسالمى 

در جامعه بين المللى و افزايش روحيه اميد و نشاط در جامعه شده است. 
با حضور  افزايى بستر ساز شكل گيرى حماسه سياسى ديگرى  اين نشاط  الهى  به فضل 
ترين  بزرگ  عنوان  به  آتى  انتخابات  با شكوه   برگزارى  در  مردم  و حداكثرى  شورآفرين 

رخداد سياسى كشور خواهد بود.  
اينجانب هفته دولت را كه با دهه كرامت و زادروز خجسته عالم آل محمد (ص) حضرت 
على بن موسى الرضا (ع) مقارن گشته و با نام و ياد شهيدان واال مقام«رجايي و باهنر» 
 ، نموده  عرض  تبريك  متعهد  و  خدوم  كارمندان  و  دولتمردان  همه  به  است؛  مزين شده 
ضمن تشكر و قدردانى از زحمات صادقانه كارمندان عزيز، موفقيت همگان را در نيل به 
آرمان هاي انقالب اسالمي و خدمت هر چه بيشتر به مردم شريف و فهيم ايران سرافراز از 

درگاه خداوند متعال مسئلت مي نمايم.
 خليل خليلى ـ   رئيس دانشگاه بيرجند ـ    شهريور 1394

فراخـوان
شهردارى بيرجند در نظر دارد: نسبت به بيمه مسئوليت 
مدنى جامع شهردارى اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هاى 
بيمه واجد شرايط تقاضا مى شود براى دريافت شرايط و 

اسناد به سايت www.ets.birjand.ir مراجعه نمايند.
دكتر عباسعلى مديح – شهردار بيرجند 

اولين همايش نقد عملكرد ساالنه 
دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

شرح در صفحه 3

برگزارى نشست مشترك علماى شيعه و سنى درميان / صفحه 7
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 ايرنا: اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران 
در مرداد ماه ١٣٩٤ را اعالم کرد که بر اين اساس نرخ تورم دوازده ماه منتهي به مردادماه ١٣٩٤ 
نسبت به دوازده ماه منتهي به مردادماه ١٣٩٣ معادل١٥,٤ درصد است.

نرخ تورم مرداد ماه 15,4 درصد شد

امروز 5 شهريور 1394 مصادف با
 12 ذى القعده 1436 و 27 آگوست 2015

زكرياي  بن  «محمد  تولد  و  بزرگداشت  روز 
رازي» دانشمند نامدار جهان اسالم (٢٤٤ش).
اعالم ملي شدن كليه معادن كشور (١٣٥٩ ش).

روز داروسازي.
خوشنويس  كاوه؛  اکبر  علي  استاد  درگذشت 

برجسته معاصر (١٣٦٩ش).
ا...  آيت   بزرگ  فقيه  و  كبير  فيلسوف  تولد 

«محمدتقي آملي» (١٣٠٤ ق).
درگذشت شاعر گرانقدر ايراني «اديب نيشابوري» 

(١٣٤٤ ق).
بزرگ  عالم  و  فيلسوف  رازي،  وفات قطب الدين 

مسلمان (٧٧٦ق).
درگذشت «ِرينولد نيِكْلسون» مستشرق انگليسي 

و مترجم مثنوي مولوي (١٩٤٥م).
براي تحقيق درباره  اولين سفينه فضايي  پرتاب 

سياره زهره (١٩٦٢م).
قرن  معمار  بزرگ  ترين  بوزيه»  «لوكور  مرگ 

بيستم (١٩٦٥م).
روز ملي و استقالل «مولداوي» از اتحاد جماهير 

شوروي سابق (١٩٩١م).

تقويم مناسبت هاى  روز

براى نخستين بار، گندم وارد نمى كنيم

معاون وزير جهاد کشاورزي گفت: امسال براي نخستين 
بار گندم وارد نمي کنيم و هيچ نيازي به واردات نداريم. 
قنبري در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما با اشاره به 
اينکه تا امروز ۷ ميليون و ۸۰۰ هزار تن گندم تضميني 
براساس  افزود:  است،  شده  خريداري  کشاورزان  از 
برآوردهاي انجام شده ميزان خريد تضميني گندم تا پايان فصل يعني تا اواسط 
مهر امسال از ۸ ميليون تن عبور خواهد کرد. وي گفت: امسال براي تامين نياز 
بازار داخل از گندم توليدي کشور استفاده مي کنيم بنابراين گندم وارد نخواهيم 
کرد.وي درباره قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي آينده افزود: وزارت 
جهاد کشاورزي پيشنهاد خود را درباره قيمت خريد تضميني گندم به دولت ارائه 

داده است اما معموال قيمت براساس تناسب ميزان تورم محاسبه مي شود.

احتمال فعال سازى ليزينگ مسكن
 

ايران  ليزينگ  شرکت هاي  کانون  کل  دبير 
گفت: قرار است با موافقت نهايي بانک مرکزي، 
شرکت هاي ليزينگ غير وابسته به بانک ها بتوانند 
دهند.به  انجام  ليزينگ  فعاليت  مسکن  بخش  در 
ها  ليزينگ  گفت:  گزارش جهان، حميد شيرواني 
بعد از بانک ها دومين تامين کننده منابع مالي هستند و چون پولي هم به 
دست مشتري نمي دهند، بنابراين تورمي نيز در جامعه ايجاد نمي شود. 
وي افزود: درباره راه اندازي دوباره ليزينگ مسکن نيز جلساتي با بانک 
مرکزي و وزارت شهرسازي داشته ايم که به نتايجي نيز رسيده است. 
غير  ليزينگ  هاي  شرکت  مرکزي،  بانک  نهايي  موافقت  با  است  قرار 
وابسته به بانک ها بتوانند در بخش مسکن فعاليت ليزينگ انجام دهند.

مصوبه افزايش 5 درصدى قيمت روغن نباتى
 به كارخانه ها ابالغ شد

دولت  مصوبه  ابالغ  از  نباتي  روغن  انجمن  دبير 
نباتي  روغن  قيمت  درصدي   ۵ افزايش  مورد  در 
به کارخانه هاي روغن نباتي خبر داد. محمد قبله 
افزايش  مصوبه  کرد:  اظهار  فارس،  با  گفتگو  در 
٥ درصدي قيمت روغن نباتي از سوي انجمن روغن نباتي به کارخانه ها 
تغيير  به  نسبت  آن  اساس  بر  مي توانند  توليدکنندگان  و  شده  ابالغ 
قيمت محصوالتشان اقدام کنند. وي با بيان اينکه دو سال است قيمت 
روغن نباتي هيچ افزايشي نداشته است، اظهار کرد: اين در حالي است که 
ساير صنايع در اين مدت چند مرتبه مجوز افزايش قيمت دريافت کردند 

و هيچ سازماني در مقابل آنها معترض نبوده است.

پرونده اختالفات وزراي نفت و نيرو درباره صادرات برق وارد 
مرحله جديدي شده است و درحالي بيژن نامدار زنگنه، وزارت 
نيرويي ها را به ارزان فروشي برق متهم مي کند که حميدچيت 
چيان، صادرات برق را اقتصادي مي داند. به گزارش مهر، 
همزمان با فرا رسيدن هفته دولت وزيران نفت و نيرو در 
دو نشست خبري جداگانه درباره صادرات برق واکنش هاي 
کامال متفاوتي نشان دادند. با رد و بدل شدن اين اظهارات 
بين وزراي نفت و نيرو، پرونده اختالفات اين دو وزارتخانه در 
حوزه انرژي وارد مرحله تازه اي شده است به طوري که در 
شرايط فعلي آتش رد و بدل شدن انتقادات و واکنش ها بين 
وزارت نفت و نيرو درباره شرايط و نحوه قيمت گذاري برق 
صادراتي ايران تندتر از گذشته به نظر مي رسد. در اين بين 
وزارت نفت در ادامه فعاليت هاي خود براي حضور در تجارت 

و بازار برق ايران، سال گذشته در اطالعيه اي اعالم کرد: 
«وزارت نفت _از طريق شرکت ملي نفت ايران و شرکت 
ملي گاز ايران حسب مورد_ مسئوليت تامين گاز مورد نياز 
را براي توليد برق با هدف صادرات به مقدار و در نقطه مورد 
توافق بر عهده خواهد گرفت و گاز مورد نياز را به عنوان 
آورده شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران به 
عنوان سرمايه گذار تحويل خواهد داد.» صدور اين اطالعيه 
هم با واکنش مسئوالن وزارت نيرو روبرو شد تا آنجايي که 
به اطالعيه  نيرو  برنامه ريزي وزير  دائمي معاون  عليرضا 
وزارت نفت مبني بر احداث نيروگاه توسط بخش خصوصي 
با نظارت وزارت نفت واکنش نشان داد و اعالم کرد: وزارت 
نفت به هيچ وجه قصد ورود به حريم وزارت نيرو را ندارد. 
حميد چيت چيان با بيان اينکه توسعه صادرات برق ايران 

با اولويت کشورهاي همسايه براساس سياست هاي ابالغي 
اقتصاد مقاومتي مورد تاکيد و تاييد مقام معظم رهبري است، 
گفت: بر اين اساس اصل صادرات برق نياز به مذاکره با هيچ 
دستگاه و يا سازماني نيست.وزير نيرو با تاکيد بر اينکه وزارت 
نفت و حتي دولت اعتقاد کامل به اصل صادرات برق دارند، 
تصريح کرد: در شرايط فعلي ايران دارنده بزرگترين ذخاير گاز 
جهان است و از اين رو، تبديل گاز به برق يک مزيت بزرگ 
اقتصادي براي کشور است. وي با بيان اينکه صادرات برق 
در حوزه مسئوليت وزارت نيرو قرار دارد و صادرات گاز در 
حوزه مسئوليت وزارت نفت است، خاطرنشان کرد: صادرات 
برق و گاز هيچ رقابتي با يکديگر ندارند و به زودي سازمان 
مديريت و برنامه ريزي در دولت نظر نهايي خود را درباره 

صادرات برق و گاز اعالم خواهد کرد.

زنگنه: مفت فروشى برق را متوقف كنيد

 يک کارشناس حوزه کار با بيان اينکه بخش 
ايران صرف  از پول هاي بلوکه شده  اعظمي 
واردات خواهد شد، پيش بيني کرد: در ماههاي 
پاياني سال آثار مثبت برداشتن تحريم ها و توافق 
هسته اي با جذب کارجويان در بازار کار همراه 
باشد.حاج اسماعيلي در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: 

به صورت طبيعي و با تجربه اي که از کشورمان 
داريم بخش زيادي از پول هاي بلوکه شده ايران 
را واردات مي بلعد چراکه به دليل آسيب ديدگي 
اقتصاد در دوران تحريم نيازمند يکسري اقالم 
هستيم و ناچاريم به واردات گسترده در ابتداي 
افزود:  وي  بياوريم.  روي  تحريم ها  برداشتن 

انتظار ما اين است که دولت در قراردادهاي بلند 
مدت با سرمايه گذاران داخلي و خارجي بازار کار 
را بيش از مورد انتظار به حرکت درآورد. به اعتقاد 
وي اگر اين سياست دولت با تدبير کارشناسي 
همراه باشد زودتر از موعد مقرر شاهد تحول در 
بازار کار خواهيم بود. وي خاطرنشان کرد: براي 

آنکه بازار کار را متحول کنيم و اثرگذاري آن را 
در بحث حقوق کارگر و کارفرما به عينه ببينيم 
بايد کارهاي عملياتي در بازار کار صورت گيرد و 
اين امر تنها در سايه رونق توليد و سرمايه گذاري 
و حمايتهاي عملياتي از بازار کار و توليد کشور 

صورت مي پذيرد. 

پيش بينى جذب كارجويان بازار كار در سه ماهه پايانى سال 

يادداشت

 حقى كه محقق شد

به غذاي سالم  امکان دسترسي کافي  فراهم کردن 
در  است.  توسعه  ارکان  از  و  دولت ها  وظايف  جزو 
قانون   ٣٢ ماده  جمله  از  کشور  کالن  سياست هاي 
برنامه پنجم توسعه به فعاليت شوراي عالي سالمت و 
امنيت غذايي و در بند «د» به وظيفه وزارت بهداشت 
فرآورده هاي غذايي  و  مواد  تهيه فهرست  به  منظور 
سالم و ايمن و سبد غذايي مطلوب براي گروه هاي 

سني مختلف اشاره شده است.
نيز به عنوان  امنيت غذايي  بر  تأکيد اسناد باالدستي 
هدف توسعه هزاره سوم حاکي از آن است که امنيت 
غذايي قبل از آن که محصول توسعه باشد خود عامل 

توسعه قلمداد مي شود.
از سويي ديگر، در سياست هاي کلي سالمت ابالغي 
از سوي مقام معظم رهبري، وزارت بهداشت به عنوان 
معرفي شده،  امنيت غذايي  و  تأمين سالمت  متولي 
از  يکي  نيز  مردم  غذايي  امنيت  مسئله  همچنين، 

دغدغه هاي مهم دولت يازدهم به شمار مي رود.
از اين منظر توجه و برنامه ريزي بر روي امنيت غذا، 
تکليفي قانوني و حقي همگاني تلقي مي شود که اجراي 
آن  کشور،  نظام سالمت  تحول  طرح  از  ديگر  گامي 
در حوزه  اطالع رساني  و  آموزش  با  تا  نمود  را محقق 
محصوالت پرخطر غذايي به عنوان يکي از اهداف مهم 
اين طرح، کشور بتواند با داشتن نيروي انساني سالم، گذر 

آرامي به سوي توسعه همه جانبه و پايدار را تجربه کند.
برچسب گذاري  ضوابط  دستورالعمل  راستا،  اين  در 
مواد غذايي و آشاميدني رونمايي شد. بر اساس اين 
رنگ هاي  از  استفاده  با  نشانگرهايي  دستورالعمل، 
نارنجي  گروه هاي خاص)،  براي  (منع مصرف  قرمز 
در  محدوديت  (عدم  سبز  و  در مصرف)  (محدوديت 

مصرف) براي مواد غذايي ثبت خواهد شد.
مهم  ابزاري  به عنوان  غذايي  مواد  برچسب گذاري 
جهت اطالع رساني به مصرف کنندگان و سازمان هاي 
تبادل  و مهم ترين وسيله  دارد  ويژه اي  اهميت  ناظر 
مصرف کننده  و  فروشنده  توليدکننده،  بين  اطالعات 
مواد  برچسب گذاري  ضوابط  دستورالعمل  است. 
غذايي و آشاميدني الزامات شفاف در مورد اطالعاتي 
که بايد به مصرف کننده داده شود و چگونگي نمايش 

آن ها را براي صنايع غذايي، فراهم مي کند.
بر  گذشته  در  که  روتيني  اطالعات  از  صرف نظر 
توصيه هاي  و  الزامات  بايد  مي شد،  ثبت  توليدات 
بهداشتي، اظهارات توصيفي چون: ارگانيک، غني شده 
اخطاري،  اظهارات  بودن،  ژنتيکي  دست کاري  يا 
شامل  نشانگرهايي  نهايت  در  و  تغذيه اي  اطالعات 
مقدار کالري، چربي کل، چربي ترانس، نمک (کلريد 
حق  به عنوان  متمايز  رنگ هاي  با  را  قند  و  سديم) 
ديگر  گامي  نمودن  عملياتي  و  مصرف کننده  مسلم 
از طرح تحول سالمت، بر روي فرآورده هاي غذايي 

ثبت نمايند. (ادامه در ستون مقابل)

اول  بار  شده  ثابت  امروز  مقابل)  ستون  از  (ادامه   
و  است  غيرواگير  بيماري هاي  متوجه  بيماري ها، 
مرگ ناشي از آن ها بسيار باال و زودرس است؛ مانند 
شيوه  به  که  سرطان  و  ديابت  قلبي،  بيماري هاي 
تحقيقات  مي شود.  مربوط  تغذيه  سبک  و  زندگي 
اصالح  را  غذا  حوزه  تنها  کشورها  اگر  داده،  نشان 
اضافه  مردمشان  عمر  به  سال   ١٠ مي توانند  کنند، 
کنند که اين امر با هيچ اقدام دارويي و درماني ميسر 
غذايي  امنيت  حوزه  اينکه،  آخر  سخن  نمي شود. 
ديگر  بسياري  مانند  وجهي  چند  مقوله اي  به عنوان 
با تالش يک سويه وزارت بهداشت  از حوزه ها تنها 
به سرانجام نمي رسد. تعامالت بين بخشي و پرهيز 
متوليان  همه  به  حوزه،  اين  در  کاري ها  موازي  از 
امر، هماهنگي الزم را گوشزد مي کند. تجربه ثابت 
فرآيند  مي تواند  هماهنگي  فقدان  که  است  کرده 
توسعه را به تأخير انداخته و طوالني تر کند که اين 
را  براي همگان  آثار غيرقابل پيش بيني و منفي  امر 
رقم مي زند؛ بنابراين بايد دست به دست هم دهيم و 
چراکه  کنيم،  همراهي  را  نوپا  طرح  اين  گام به گام 

افق هاي روشني در انتظارمان است.

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در مهدكودك ها  گروه موسيقى دلنوازان 

دانشگاه ، مجالس عروسى و...  09151601862 - مهدى هريوندى

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

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

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

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

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

تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت دوم "

شركت تعاونى مسكن آباد ساز زهان
به اطالع مى رساند: مجمع عمومى فوق العاده " نوبت دوم" شركت تعاونى مسكن 
آباد ساز زهان دوشنبه 94/6/23 ساعت 15 در محل دفتر شركت تعاونى واقع در 
جنب مسجد جامع فاطمه الزهرا (س) شهر زهان برگزار مى شود. از كليه اعضاى 
محترم دعوت مى شود با در دست داشتن برگ ورود به جلسه يا وكالت نامه براى 
اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا هر 
عضو مى تواند وكالت سه نفر را به همراه داشته و زمان و مكان بررسى وكالت نامه 

تاريخ 94/6/22 در محل دفتر شركت تعاونى خواهد بود.

دستور جلسه: 
تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى مسكن

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن آباد ساز زهان

بدانيد كه خداوند مومنان را به وسيله نماز جمعه گرامى داشته است (حضرت امام صادق "ع" )

با آرزوى قبولى طاعات و عبادات و عرض تبريك

 ميالد با سعادت حضرت امام رضا (ع) و گرامى داشت ياد و خاطره شهيدان 
رجايى و با هنر (هفته دولت) به اطالع مردم شهيد پرور و واليتمدار مى رساند: 

نماز عبادى - سياسى و  دشمن شكن جمعه اين هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم والمسلمين 
جناب آقاى سيد محمد باقر عبادى امام جمعه موقت شهرستان بيرجند 

اقامه مى گردد. 

سخنران قبل از خطبه ها:
 برادر محترم جناب آقاى مهندس خدمتگزار استاندار خراسان جنوبى 

خواهند بود.

زمان: جمعه 94/6/6   ساعت 11/45
مكان: بلوار شهداى عبادى – بلوار صنعت و معدن – مصلى بزرگ المهدى (عج)

ستاد نماز جمعه شهرستان بيرجند

 200 متر زمين فروشى ميدان كالهدوز فاز پرستاران
نقد و اقساط 100 ميليون     09152601449 ايرانئون

تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم
www.iraneon.com

09128576225 - على مكانيكى

1100 متر زمين با پيش پروانه 4500 متر 
زيربنا ، 30 متر تجارى و 100 متر 

عقب نشينى واقع در خيابان ارتش جنب 
مهمانسراى جهانگردى به فروش مى رسد.

09155081158

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

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

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

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)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا



پيام شمادبيرستان 12 كالسه مسكن مهر قاين افتتاح شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 5 شهريور 1394 * شماره 3303
ميكنى 3 شركت  استخدامى  آزمون  در  وقتى  سالم. 

قبول ميشى و مصاحبه هم خوب پيش ميره بعدش 
ميفهمى كه 2 نفر خانم رو استخدام كردن و تو دقيقًا 
آنها در  آيا واقعًا  اونايى چه حالى ميشى؟  از  نفر بعد 
با  رو  ها  خانم  شرايط  ميشه  اصًال  بودند؟  اولويت 
آقايانى كه خرج خانواده رو به دوش ميكشن مقايسه 
ها خانواده  بعضى  كه  عدالتيه  چه  اين   كرد؟ 

بايد دو نفر حقوق بگير دولت داشته باشند و 
بعضى ها با همان شرايط مشابه حتى يك نفر 

هم نتواند استخدام شود؟
936...936

ميزان  مؤسسه  ماجراى  خواهشمندم  باسالم. 
را پيگيرى كنيد فقط تا سقف سه ميليون پرداخت 

كردند و جواب بقيه مشترى ها را نمى دهند...
915...832
خدمات  كه  كنم  كى  زندگى  شهرى  در  سالم 
بار  يك  اى  هفته  را  قبرستان  دور  شهرى 
زندگى  محل  نظافت  اما  كند  مى  نظافت 
شهردار  جناب  اند  كرده  فراموش  را   زندگان 
ما اهالى الهيه 4 غربى التماس دعا داريم. لطفًا سرى 

به ما بزنيد.
935...159
كى  بگو  گاز  مسئولين شركت  به  عزيز سالم  آواى 
شهرستان  آسو  و  مزداب  روستاى  به  گاز 
بايد  روستا  دو  اين  مردم  تاكى  بيرجند مى رسد؟ 
گاز  نعمت  از  و  بشه  درست  بودجه  باشند  منتظر 

برخوردار شوند؟ زمستان داره مياد. تشكر.
915...290

سالم بر آواى دوست داشتنى. قابل توجه شهردارى 
ورزشى  ميدان  تندرستى  لوازم  بيرجند:  محترم 
يكى  يكى  الغدير  مسجد  مقابل  معصوميه 
 شكست و قطعات آن توسط كهنه فروش ها

براى  شهردارى  مأمور  يك  اما  رفت...  تاراج  به 
بازسازى لوازم مراجعه نكرد! حاال نظافت آنكه 3سال 

است انجام نشده جاى خودش...
915...089

سالم. اميدواريم حداقل به بهانه هفته دولت به 
مشكالت سايت ادارى اعم از نظافت، زيباسازى 
فضاى سبز و... كه اكثر ساكنان آن كاركنان دولتند 

رسيدگى شود.
915...436

بدون  شهر  شوراى  بود  گفته  كه  دوستى  جواب  در 
شهروندان  و  شهر  فكر  به  و  كنند  مى  كار  حقوق 
هستند بايد گفت: شوراى شهر تو اين چند سال 
چه كارى براى شهرمان انجام دادند؟ اگه قرار 
باشد ما خودمان وقت بگذاريم پس كار شوراى شهر 

فقط تصويب قيمت هاى كذايى است و بس
935...964

صبح ديروز و همزمان با سومين روز از هفته دولت دبيرستان 12 كالسه مسكن مهر قاين با 
حضور استاندار و تني چند از مديران استاني و شهرستاني با صرف اعتباري بالغ بر يك ميليارد 
و 150 ميليون تومان مورد بهره برداري قرار گرفت. 1720 متر مربع زيربنا، 220 متر ديواركشي 

و بيش از 2 هزار متر مربع محوطه سازي از جمله مشخصات فني اين پروژه است.

* نسرين كارى

به نام خدايى كه بُد وقته هيچكه نُبد و َخابُد حتى اگه هيچكه 
نبأشه. عزيزون مو سالم حال و احوال شما؟ 

چينه ى درواخ و دماغ چاِقى خداى ناكرده قهِر، غصه ِى؟ خدا 
نكنه.  به سراغ شما بيومدم خود يه اُسونه ى از صداى خراسان 
جنوبى. سخن از اَسمو فرود اومه، سخن از گنبد كبود اومه، 
شيرين سخن در بين فرشته ها قدم نِه، قدمى عالم رِ َور هم نِه، 
از ِجرِجر كرباس، از ِخرِخِر دستاس، از شيرينى خرما، از تلخى 

تنباكو سرقليو، اهل جمع ِشى، بشَنوى َيه حكمِت از ما،
روز بُد روزگار بُد ... شايد خيلى ها با صدايش آشنا باشند شب 
ها بعد از نماز مغرب و عشا با نواى دلنشين  كه از جانش بر مى 
آيد و در «اوسونه» مى گويد.... اينها مقدمه قصه يا به قول ما 
بيرجندى ها همان اوسونه  ى است كه از راديو خراسان جنوبى 
پخش مى شود و راوى اين  قصه هاى محلى كسى نيست 
جز «حميد مقدورى». او به دفتر آوا آمد و ساعتى پاى سخنان 

شيرينش نشستيم.

بايد اصالت گويش محلى 
برجا بماند و از بين نرود

«حميد مقدورى» مجرى و بازيگر تواناى تئاتر است كه  4 سال 
پيش  در جشنواره گويش يزد نمايش«كاوه آهنگر» كه  جزو 
قصه هاى ملى ايران است  و همچنين در  جشنواره گويش 
بيرجند به ميزبانى  كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان  
به عنوان قصه گوى برتر انتخاب شد. با تعصب درباره گويش 
محلى مى گويد:  بايد اصالت گويش تا حدى بماند و از بين 
نرود  امروزه نسل جوان كتابى صحبت مى كند هر چند پدر و 
مادر بيرجندى  داشته باشند.  من معتقدم كه افراد بايد با زبان 
و گويش منطقه خود صحبت كنند  مقدورى در باره سابقه 
كارى اش مى گويد: از سال 65 كار تئاتر تجربى را در بيرجند 
شروع  كردم و  در جشنواره هاى  مختلف استان و خارج استان 
و انجمن نمايش همكارى داشتم.كار صدا پيشگى را از سال 
71 شروع كردم كه در اين زمان با همكارى خانه فيلم بيرجند 
كارتون موش و گربه را با همكارى و همفكرى دوستان به 
گويش دوبله كرديم. دوبله  با گويش محلى  جذابيت كار  را 
دوچندان كرد. از اين  فيلم چند نسخه  حتى به خارج از كشور 
رسيد خانواده هاى بيرجندى مقيم خارج كشور از جمله  استراليا 
و كانادا  برايشان جذاب بود خواهان فيلم تام و جرى دوبله شده 

به گويش شدند.

دوبله فيلم لورل و هاردى
 دومين كار به گويش محلى بود

اين هنرمند صداگذارى روى فيلم «احمقها در دريا»  از آثار لورل 

و هاردى باز  هم به گويش بيرجندى به عنوان دومين كار خود 
ياد مى كند  و مى افزايد: صداگذارى و دوبله محلى  بود و چون 
اين فيلم كمدى بود با  گويش محلى خيلى جذاب شد. مقدورى 
ادامه مى دهد: زمانى كه آقاى فياض ( كاراكتر پدر زى زى گولو 
در قصه هاى تا به تا) به بيرجند آمد و  كالسهاى كارگاه تئاتر 
برگزار كرد. كارهاى  ما را هم ديد و بعد از برگشت به تهران  
متن نمايشى به نام «عصاى كارگشا» را  براى ما  فرستاد كه به 
صورت  سايه (طلق و نور)  كار شد كه  آن هم قشنگ  و زيبا 
بود.  و  به تهران برده شد. «مقدورى» درباره ارتباطش با راديو با 
عنوان اينكه بنا به درخواست يكى از مسئوالن فرهنگى شهر وارد 
 اين عرصه شده  مى گويد: حدود 6 سال پيش  به  عنوان بازيگر 
و قصه گوى راديو قصه، همكارى ام را با راديو خراسان جنوبى 
آغاز كردم. وى خاطر نشان مى كند: قصه از ديرباز در بين مردم 
سينه به سينه گشته تا به ما رسيده است. قصه ها  درسهاى 
شيرين  و تلخى به ما مى دهند و  اين به ما كمك مى كند كه 
از تجربيات آدمهاى گذشته در زندگى روزمره و در زمان حال  
استفاده  ببريم. به گفته وى در يك قصه كاراكترهاى چه انسان 
باشد حيوان آخر قصه يك هدف و نتيجه مشخصى دارد كه 

وقتى به آن گوش مى دهيم برايمان لذت بخش است.

قصه گو به عنوان پل ارتباطى بين
 قصه و خواننده  نقش بسيار مهمى دارد

چون  كتابهايى  ايرانى  فرهنگ  در  اينكه  يادآورى  با  وى 
افزايد:   مى  دارند  حيوانات  كاراكترهاى  كه  دمنه  و  كليله 
نويسنده در غالب گفتگوى حيوانات مى خواهد نكته اى و 
مطلبى را به خواننده تفهيم كند. قصه گو يك پل ارتباطى 

 است بين قصه و خواننده و شنونده كه نقش مهمى را القاء
 مى كند. اين  پل ارتباطى خيلى مهم است  و بايد با قصه 
انس داشته باشد ما قصه هاى گوناگون در سراسر كشور داريم 
كه  موضوع  اكثر اين قصه ها نزديك به هم است. مثًال در 
خراسان شمالى و خراسان جنوبى قصه هاى مختلف با مضامين 
يكسان وجود دارد.  فقط ممكن است شخصيت ها فرق كند 
مثًال شنگول و منگول با گويشهاى مختلف روايت  شده در 
روستاها و شهرهاى مختلف در بيرجند به نام بز زنگوله پا 
شناخته مى شود. مونوم بز زنگوله  پا  و  يا  ديو در بيرجند به 
نام  «برزنگى» معروف شده در گويش محلى ما يكى است. 
اين قصه گوى بيرجندى مى گويد: كارم در راديو در بخش 
اوسونه به درخواست خودم بود.  چون  تمام استان سهمى از 
راديو دارد  و جايگاه راديو در بين مردم بسيار باالست مخصوصا 
براى زنان خانه دار و كسبه كه در محل كارشان راديو گوش مى 
دهند. وى مى گويد: براى اوسونه كار ميدانى انجام شد فرهنگ 
سازى شد و با توجه به امكانات كمى كه داريم در صدابردارى 
بايستى قصه  در استوديو و صدا  بردارى شود از قصه گوهاى 
منطقه فراخوان انجام شد تعدادى از هم استانيها آمدند و در راديو 
قصه محلى خودشان را روايت كردند باگويش محلى خودشان 
از قاين، سرايان و از  خضرى دشت بياض افرادى بودند. وى 
عنوان مى كند: يك  قصه گوى حرفه اى كارش را بلد است 
ولى  قصه گوى عامى  مثل پدربزرگ و مادربزرگ شايد توجه 
 به مخاطب نداشته باشد. اما  اينجا چون قصه از رسانه پخش 

مى شود قصه گو بايد  مردم را در نظر بگيرد. 

قصه و قصه گويى در فرهنگ 
ما بسيار با سابقه است

مقدورى  قصه را  در فرهنگ ما سابقه مى داند و  مى گويد 
در قديم در شب چله  خانواده ها پاى كرسى مى نشستند و 
بى آاليش ضمن آنكه  از تنقالت محلى استفاده كردند به 
قصه هاى قديمى گوش مى دادند. قصه گويى جزو فرهنگ 
ماست و بخش مهمى از  فرهنگ عاميانه است  وى صحبت به 
گويش محلى را مهم مى داند و  مى افزايد: گويش خيلى مى 
تواند  كمك كند براى كشور ما اين خيلى مهم است  عالوه بر 
سرگرم كردن مردم موضوع حفظ گويش خيلى ارزشمند است.  
ما  جزئى از  اين آب و خاك و  مردم  هستيم هر منطقه اى 
بايد گويش خود را حفظ كنند گويش و فرهنگ مناطق مثًال 
در كنار مرز تحت تأثير زبان بيگانه قرار گرفته و تغيير پيدا كرده 
است نگذاريم گويش محلى ما از طريق زبانها و لهجه هاى 
ديگر آسيب ببيند گويش خود را حفظ  كنيم و  از آن دور نشويم. 
هزاران نفر از مردم استان و شهرستان هنوز روستايى هستند و  
حفظ گويش يعنى حفظ اصالت، براى  اين بايد  از پدر و مادرها 
بزرگتر ها و تمام مسئولين بايد كمك گرفت. يك بعدش رسانه 
و بعد ديگر خود مردم هستند. از مقدورى مى پرسم آيا كسى او 
را از صدايش شناخته و وى  خاطرنشان مى كند:  من در يكى 
از شهرهاى استانى كار ادارى داشتم مراجعه كردم به اداره... 
دو نفر آقا به محض شنيدن صدايم گفتند شما در راديو قصه 
نمى گويد؟ و من گفتم بله خودش هستم! خيلى جاها مى روم 
كه مرا از روى صدايم  مى شناسند و اينجاست كه مى شود 
گفت تنها صداست كه مى ماند. حاال آخر قصه گفتگوى ما و 
مقدورى است از او مى خواهم به روش خودش قصه را تمام 

كند و وى مى گويد:
اوسونى، به سر رسى              مارِ َكلوچ نرسى

تا اوسونى ِدگر عمر و .... شما زياد 

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى بنياد مسكن 
انقالب اسالمى خراسان جنوبى

1- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
هادى  طرح  اجراى  «درباره   94/05/31 مورخ  شما 
رساند: مى  استحضار  به  ميرعلى»  كالته   روستاى 

روستاى كالته ميرعلى بر اساس آخرين سرشمارى 
در سال 1390 كمتر از 20 خانوار (13 خانوار) بوده 
است. لذا بر اساس شاخص هاى برنامه پنجم توسعه 
در برنامه هاى اجرايى بنياد از محل اعتبارات دولتى 
قرار ندارد. مع الوصف در سال جارى از محل اعتبارات 
داخلى بنياد جهت بهسازى معابر سمت توسعه روستا 
مبلغ 1967 ميليون ريال پيشنهاد شده كه در برنامه 

اجرايى امسال خواهد بود.
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
هادى  طرح  اجراى  «درباره   94/05/31 مورخ  شما 
رساند:  مى  استحضار  به  بجدى»  كالته  روستاى 
در روستاى مذكور تا اكنون مبلغ 134 ميليون ريال 
از محل اعتبارات داخلى بنياد جهت اجراى جوى و 
 500 مبلغ  نيز  جارى  سال  در  و  شده  هزينه  جدول 
ميليون ريال از محل اعتبارات داخلى و مبلغ 1000 
ميليون ريال از محل اعتبارات استانى پيشنهاد شده 

كه در صورت تخصيص اعتبار اجرا خواهد شد.

پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سالم ضمن تبريك هفته دولت به مسئوالن محترم 
خواهشمند است درباره خط واحد در حسين آباد 
سادات برنامه ريزى نمايند واقعًا در 5كيلومترى 
اين  از  دولت  درهفته  ندارد!  اتوبوس  استان  مركز 

روستا بازديد كنيد محض رضاى خدا.
915...374

ديدم  را  برق  مأموران شركت  رمضان  ماه  در  سالم 
كه در آفتاب داغ دارند تيرهاى برق مهرشهر احمدى 
با خود  كنند  را نصب مى  كاوه  از شهيد  بعد  روشن 
گفتم به به چه تعهدى!؟ اما هنوز دريغ از روشن 
شدن يك المپ! شما بياين ببينيد شب ها چه قدر 

تاريك و وحشتناك است.لطفًا يكى پيگيرى كند.
915...266
از اداره راه و شهردارى سربيشه بابت آسفالت نمودن 
جاده روستايى باسناباد و خاواز كه آرزوى چندين 

ساله مردم بود كمال قدردانى و تشكر را داريم.
915...393 



طرح كمپ گردشگرى كريمو سرايان اجرا شد
به گزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شرح عمليات طرح مذكور در سال 1393 شامل 
محوطه سازى و احداث آالچيق مى باشد.مرتضى عربى افزود: در سالهاى قبل نيز پروژه محوطه سازى شامل روشنايى پاركى و 

احداث آالچيق كار شده است.وى گفت: تاكنون مبلغ (2830) ميليون ريال بابت اين پروژه هزينه گرديده است. 4
پنجشنبه * 5 شهريور 1394 * شماره 3303 

مجرى هاى قديمى برنامه
 كودك بر مى گردند

به گزارش افكار نيوز على زارعان با اشاره به اين نكته كه 
نهادهايى مثل آموزش و پرورش با شبكه دو همكارى 
مى كنند، گفت: افقى جديد در گروه كودك و نوجوان 
در  امسال  پاييز  آن  نتايج  كه  شده  طراحى  دو  شبكه 
برنامه ها ديده خواهد شد. مدير گروه كودك و نوجوان 
شبكه دو به برنامه هاى جديد حوزه كودك اين شبكه 
اشاره كرد و توضيح داد: امسال در بخش كودك تجربه 
موفقى با توليد و پخش برنامه «محله گل  و بلبل» داريم. 
اين برنامه شاخص برنامه سازى براى كودكان را تغيير 
داد. وى به پخش برنامه جديد فيتيله از پاييز اشاره كرد 
و درباره برنامه «گروه امداد» گفت: اين برنامه با حضور 

سنجد به مخاطبان ارائه خواهد شد.  مدير گروه كودك و 
نوجوان شبكه دو درباره برخى مجريان قديمى تلويزيون 
اظهار كرد: اين دوستان مجريان قديمى نيستند  بلكه 
مجريان هميشگى و خيلى خوب تلويزيون هستند اما 
طى سال هاى اخير فرصتى براى حضور آنها در شبكه 
از  زمستان  و  پاييز  برنامه هاى  در  اما  نشد  فراهم  دو 
حضورشان بهره خواهيم برد؛ به عنوان مثال خانم مينا 
هاشمىـ  مجرى قديمى برنامه هاى كودكـ  قرار است 
بخشى از برنامه «تا هميشه» را اجرا كند. خانم گيتى 

خامنه هم كه از هفته گذشته به تلويزيون برگشتند.

فيلم «محمدرسول ا...(ص)» با يك روز 
تاخير از پنجشنبه اكران مى شود

محمد رضا صابرى مديرعامل نورتابان در گفت و گو با 
خبرنگار سينما خبرگزارى ميزان در خصوص به تعويق 
افتادن نمايش  فيلم سينمايى «محمدرسول اهللا (ص)» 
گفت : اين تعويق مربوط به مشكل صداست زيرا هنگام 
تست فنى متوجه شديم كه سيستم صدا مشكل دارد.وى 
افزود: سيستم صداى بسيارى از سينماهاى ما بر اساس 
فيلم  فنى  كه سيستم  حالى  در  است   E بندى  درجه 
براساس سيستم D است اما با اين وجود با تمام تالش 
مشغول حل كردن اين مشكل در اسرع وقت هستيم و 
اين فيلم با يك روز تاخير از روز پنجشنبه به نمايش در 
مى آيد.صابرى عنوان كرد: ما از تمام كسانى كه بليت 
هاى فيلم را براى روز چهارشنبه خريدارى كرده بودند 
عذرخواهى مى كنيم و اين نكته را بايد بگويم كه اين 
افراد مى توانند تا چهارشنبه هفته آينده به تماشاى اين 
فيلم بنشينند.گفتنى است فيلم سينمايى «محمد رسول 
اهللا(ص)» ساخته «مجيد مجيدى» پيش از اين قرار بود 

از روز چهارشنبه 4 شهريور به نمايش عمومى در بيايد.

گردشگرى

مرمت سه مسجد تاريخي در روستاهاي 
مهويد، برون و فتح آباد فردوس

رئيس اداره ميراث فرهنگي فردوس گفت: مسجد جامع 
روستاي برون، مانند همه مساجد براي عبادت و کارهاي 
فرهنگي ساخته شده و اين مسجد از گذشته رونق قابل 
توجهي داشته که بارزترين ويژگي آن ايوان بلند آن است 
که دو برجک در دو طرف آن روي جان پناه قرار گرفته 

است و حدود يک متر ارتفاع دارد

با  برون  روستاي  جامع  مسجد  افزود:  نجفيان  مهدي 
توجه به نوع معماري بنا و تزئينات شبستان هاي اطراف 
بنا متعلق به دوره قاجار و يک بناي موقوفه به شمار 
بام سازي  وي  است.  عموم  استفاده  مورد  که  مي رود 
شبستان شمالي، حذف اندود فرسوده و گچ کاري ايوان، 
آواربرداري و کف سازي صحن، مرمت جداره شبستان 
شمالي و جنوبي، حذف الحاقات، نماسازي و اجراي آجر 
فرش را از جمله اقدامات مرمتي در اين مسجد جامع 
عنوان کرد. رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري فردوس ادامه داد: با توجه به نوع معماري بنا، 
تزئينات سردر ورودي و گفته هاي اهالي، مسجد روستاي 
عنوان  به  و  است  قاجاريه  دوره  به  متعلق  نيز  فتح آباد 
مهم ترين بناي ارزشمند روستاي فتح آباد به شمار مي رود.
نجفيان يادآور شد: ويژگي اصلي مسجد روستاي فتح آباد، 
شبستاني بودن آن است و از گذشته اين بنا به عنوان 
مکاني براي عبادت مورد استفاده بوده و در حال حاضر 
نيز اين روند ادامه دارد.وي گفت: کف سازي شبستان، 
داخلي،  فضاهاي  گچ  اندود  آجرفرش،  و  زيرسازي 
اجراي  الحاقات،  حذف  بيروني،  نماي  کامل  نماسازي 
مرمتي  اقدامات  جمله  از  نماسازي  و  قاب بندي  خرند، 
صورت گرفته در مسجد تاريخي روستاي فتح آباد است.
نجفيان ادامه داد: مسجد جامع روستاي مهويد نيز متعلق 
به دوره صفويه و مهم ترين ويژگي آن تک ايواني بودن 
و داشتن شبستان است که تاکنون اقدامات مرمتي نظير 
فضاهاي  مقاوم سازي  و  مرمت  ترک ها،  دوز  و  دوخت 
داخلي، آواربرداري و سبک سازي، بازسازي جداره تخريب 
اجراي  ديوارهاي صحن،  اجراي  مسجد،  شمالي  شده 
کانال ناکش در اطراف بنا و تعويض درب و پنجره هاي 

تخريب شده در اين مسجد انجام شده است.

تلوزيون و سينما

گراميداشت  مناسبت  به  فرد-  كاظمى 
مصطفى  شهيد  فناورى  دفتر  دولت  هفته 
احمدى روشن با فعاليت 16 شركت دانش 
بنيان در دانشگاه پيام نور بيرجند با حضور 
پارك  رئيس  بيرجند،  فرماندارى  سرپرست 
علم و فناورى و رئيس بنياد ملى نخبگان، 
مسئوالن دانشگاه پيام نور و ساير مسئوالن 

شهرستانى به بهره بردارى رسيد.
رئيس پارك علم و فناورى استان در حاشيه 
فناورى  دفتر  در  كرد:  اظهار  مراسم  اين 
شهيد مصطفى احمدى روشن كه در يكى 
بيرجند  پيام نور  دانشگاه  ساختمان هاى  از 
ايجاد شده، حدود 16 شركت دانش بنيان در 

حوزه هاى دفاعى و IT فعاليت دارند. 

با افتتاح اين دفتر براى 60 نفر در 
حوزه IT اشتغال ايجاد شده است

دوستى با بيان اينكه برخى از اين شركت ها 
جزو طرح هاى ملى مى باشند، افزود: تفاوت 
شركت هاى IT اين دفتر با ديگر شركت ها 
در اين است كه طرح هاى آنها بسيار جديد 
و  محتوا  توليد  زمينه  در  همچنين  و  است 

اپليكيشن هاى موبايل فعاليت مى كنند. 
حوزه  در  اشتغال  موضوع  به  ادامه  در  وى 
عنوان  و  اشاره  بنيان  دانش  هاى  شركت 
در  نفر   60 براى  دفتر  اين  افتتاح  با  كرد: 
حوزه IT به صورت مستقيم و غيرمسقيم 

اشتغال ايجاد شده است.
با  استان  فناورى  و  علم  پارك  رئيس 
از رسالت هاى پارك  اينكه يكى  به  اشاره 
حمايتى  گونه  هر  جذب  فناورى  و  علم 
است،  دانش بنيان  شركت هاى  براى 

افزود: با توجه به اينكه يكى از مهم ترين 
دفتر  داشتن  شركت ها،  در  موضوعات 
پارك  را  فرصت  اين  است  فعاليت  براى 
علم و فناورى براى فعاليت هاى اقتصادى 

اين شركت ها فراهم كرده است. 
دوستى با بيان اينكه براى فعاليت اقتصادى 
اين تعداد شركت دانش  بنيان زيرساخت هاى 

تهيه  استان  فناورى  و  علم  پارك  را  الزم 
علم  اتصال  حلقه  پارك  گفت:  است،  كرده 
به صنعت است و براى تهيه زيرساخت هاى 
الزم براى افتتاح اين پروژه دانشگاه پيام نور 

با پارك همكارى كرده است.

پارك  در  شده  پذيرش   طرح هاى 

علم و فناورى متناسب با نياز بازار است

به  استان  فناورى  و  علم  پارك  رئيس 
دانش بنيان  دفتر شركت هاى  ايجاد  مزاياى 
در دانشگاه اشاره كرد و گفت: ايجاد انگيزه 
دسترس  در  و  استفاده  و  دانشجويان  در 
بودن آزمايشگاه هاى مورد نياز شركت هاى 

مزايا  اين  جمله  از  دانشگاه  در  دانش بنيان 
سازى  تجارى  مورد  در  دوستى  است. 
شركت هاى  توسط  شده  توليد  محصوالت 
افزود: طرح هايى در پارك علم  دانش بنيان 
و فناورى پذيرش مى شود كه مورد نياز بازار 
و  خشكسالى  به  توجه  با  افزود  وى  باشد. 
اشتغال  نبود  و  استان  در  اقليمى  مشكالت 

ايجاد  جوان  نسل  براى  ويژه  به  پايدار 
هزينه  كمترين  با  دانش بنيان  شركت هاى 

مى تواند براى اشتغالزايى بسيار مؤثر باشد.

بيش از 130 شركت دانش بنيان 
در استان فعاليت مى كنند

بيان  با  استان  فناورى  و  علم  پارك  رئيس 
 200 با  استان  فناورى  و  علم  پارك  اينكه 
آغاز  را  خود  فعاليت  دانش بنيان  شركت 
حاضر  حال  در  كرد:  تصريح  است،  كرده 
نظر  زير  كه  دانش بنيان  شركت هاى  تعداد 
پارك علم و فناورى استان فعاليت مى كند 
130 شركت است كه از اين تعداد حدود 50 

درصد وارد بازار كار شده است.
پارك علم  فعاليت  آغاز  از  گفته دوستى  به 
شركت هاى  تاكنون  استان  در  فناورى  و 
دانش بنيان براى بيش از 100 نفر اشتغالزايى 
داشته است. وى خاطرنشان كرد: پارك علم 
زمينه صادرات  در  امسال  استان  فناورى  و 
محصوالت شركت هاى دانش بنيان جزو سه 

استان برتر كشور انتخاب شده است.

پارك  علم و فناورى در توسعه 
و رفاه اقتصادى، اجتماعى و حتى 

فرهنگى جامعه نقش اثرگذارى دارد

نيز  بيرجند  فرماندارى  سرپرست  جزندرى 
اينكه حمايت دولت  بيان  با  اين مراسم  در 
در  مؤثرى  نقش  اجرايى  دستگاه هاى  و 
توسعه پارك علم و فناورى و به دنبال آن 
توسعه علوم دارد، گفت: بخش مهم تحقق 
اقتصاد مقاومتى توجه به شركت هاى دانش 
بنيان است كه در راستاى تحقق اين مهم 
رسالت پارك هاى علم و فناورى بسيار مهم 
علم  پارك هاى  نقش  وى  است.  اساسى  و 
اقتصادى  علمى،  توسعه  در  را  فناورى  و 
افزود:  و  دانست  بى بديل  دنيا  اجتماعى  و 
نكرده  پيدا  توسعه  كه  كجايى  هر  دنيا  در 
فناورى  و  علم  پارك هاى  سراغ  به  باشد، 
رفاه  و  توسعه  در  پارك ها  زيرا  مى روند 
اقتصادى، اجتماعى و حتى فرهنگى جامعه 
نقش اثرگذارى دارند. جزندرى در پايان بر 
 همكارى با پارك علم وفناورى و شركت هاى
دانش بنيان تأكيد كرد و گفت: تمام تالش 
اين  سازى  تجارى  و  رونق  براى  را  خود 

شركت ها به كار خواهيم گرفت.

شركت هاى دانش بنيان خراسان جنوبى 
در زمينه صادرات جزو سه استان اول كشور هستند

به همت پارك علم وفناورى استان و همكارى دانشگاه پيام نور انجام شد؛

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

در ضمن  سفارشات شله براى تمامى مراسم (ختم ، زيارت عاشورا ، تعزيه و...) پذيرفته مى شود.
نبش عدل 18     32204431  - 09155610366 - رمضانى

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

خريد انواع فلزات  مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

09011864824

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

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

ياسيندوران عاشقى اكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس ها:

14:30
  16:15   

 18:00 
20:00

    32222636056تلفن

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.

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

  09153634099  فرهمند
  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 

(محوطه و پشت بام)

09151630283 -  32225494
 نبش 17 شهريور 23
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 

را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 

فقط با يك تماس

09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

سند و برگ سبز موتور اينجانب حسين نورس با شماره تنه 1258915819، 
شماره موتور 1084618 و شماره پالك 23446 - 791  گم شده است

 از يابنده تقاضا مى شود با شماره 09157559008 تماس بگيرد.

داربـست مهــدى 
نصب، روپالك، سايبان
خريد و فروش لوازم

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى
09151642377 - 32319263 وسيله كار

اجـراى  نصـب  داربـست  
 فلــزى 

با پيچ و رولپالك
 09153637507 - 09156217507 حسينى

مجـرى ذيصـالح
شركت صلصال سازه جنوب شرق
 به شماره ثبت 2835 داراى مجرى 
ذيصالح مسكن و شهرسازى آماده 

همكارى با كليه مالكان و تعاونى هاى 
مسكن مى باشد

   09155616079 -09331316418
32201385         مديريت: احرارى
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ذهنتان را پاك كنيد
 و براى امروزتان آماده باشيد

را  تمام صبحم   Maptive برد كريسپ مديرعامل 
پس  از  توانم  با  تا  هستم  ذهنم  كردن  پاك  مشغول 
چالش هاى آن روز بر بيايم. من صبح ها را با ورزش، 
تا كارها را  صبحانه اى سبك و قهوه آغاز مى كنم 
روى غلتك بيندازم. همچنين به نتيجه رسيده ام كه 
موسيقى جاز توانايى رويايى و آمادگى مرا براى مسايل 

روز جديد بيشتر مى كند.
آسان ترين راه براى شروع امتحان كردن است. يكى از 
موارد باال را كه برايتان بهتر به نظر مى رسد انتخاب و 
به مدت يك هفته امتحان كنيد و سعى كنيد از تاثيرات 

آن روى عادات خود يادداشت بردارى كنيد.
 اگر در هفته ى اول آنهارا مفيد يافتيد سعى كنيد در 
هفته بعد بهبودشان دهيد. اگر هم بى نتيجه بود يك 
مورد ديگر را امتحان كنيد .هيچ فرمول معجزه گرى 
براى بهبود بخشى عادات صبحگاهى شما وجود ندارد 
تا بگويد چه عادت خاصى برايتان مفيدتر است بلكه 
بر پايه ى آزمون و خطاست كه شما به يك تركيب 
موفق دست مى يابيد كه كه پايه ى شما را همانند اين 

پيشگامان موفق بهبود مى بخشد.

شخصيت مانند درخت و شهرت مانند سايه است 
سايه چيزى است كه ما فكر مى كنيم، 
درخت چيزى است كه واقعى است . . .

از حيف نون پرسيدن خواهرت
 ازدواج كرد گفت: دوماهه ! پرسيدن
 با كى گفت غريبه نيست دامادمونه

منم آن يگانه شاعر كه غزل نه راز دارد
و تو آن نگار زيبا كه به ديده ناز دارد

به تو از تو مى نويسم، به جز اين خبر ندارم
و تو صبر كن كه قصه چه سرى دراز دارد

تنها راه جبران يك اشتباه تكرار دوباره همون 
اشتباهه. بعضى موقع ها تو مسير برگشت خيلى 

چيزها رو ميبينم كه وقت رفتن نديده بوديم

آيا دوست داريد براى صلح جهانى كارى انجام 
دهيد ؟به خانه برويد و به خانوادتان عشق بورزيد

(مادر ترزا)

 زكرياى رازى بزرگ مردى است كه اعتبار نامش در تاريخ 
دانش بشرى همواره ياد آور نگرش اصيل همه دانشمنـدان 
اسـالمـى بـه ارزش مقولـه تحقيـق و تجربـه بـوده و 
هسـت. آثار كم نظيرى چون الحاوى و طب المنصورى 
كه در قرون متمادى به عنوان مرجع آموزش پزشكان و 
دانشمندان در سراسر جهان معتبرترين كتب مورد استناد 
بوده اند، خود يادگار دوران رشد و شكوفايى علم و پژوهش 

در گهواره تمدن ايرانى اسالمى هستند.
 پنجم شهريورماه به مناسبت سالروز تولد محمد زكرياى 
روز  ايرانى،  و  مسلمان  بزرگ  دانشمند  و  فيلسوف  رازى 
داروسازى در ايران نام گذارى شده  است. وى در سال 209 
هجرى شمسى در رى متولد شد. رازى، هوشى سرشار 
و حافظه اى قوى در فراگيرى علوم داشت و با اينكه از 
40 سالگى بطور جدى به كسب علوم پرداخت، در مدت 
20 سال به پيشرفت هاى خارق العاده اى در علوم مختلف 

دست يافت.
   توجه و اشتغال وى به علم طب، بعد از سنين جوانى و 
به  قول ابوريحان بيرونى، پس از مطالعات و تجارب آن 
استاد در كيميا، عملى شد. «الحاوى» از مهم ترين آثار 
زكرياى رازى است، اين كتاب هرچند كه تكميل نشده 
باقى ماند، اما چند قرن مورد مطالعه قرار گرفت، طورى 
دايره  المعارف  ترين  بزرگ  را  آن  اروپايى،  مورخان  كه 
 طبى به زبان عربى مى دانند. رازى اين كتاب را به صورت

مرگ  از  بعد  و  بود  كرده  تهيه  متعددى  هاى  يادداشت 
وى به دستور ابن عميد از روى يادداشت هاى او كتاب 
نتايج  از  زيادى  بخش  كردند.  تنظيم  و  استنساخ   را 

آزمايش ها و مطالعات رازى در اين كتاب جمع است.
نام  به  كه  است  رازى  آثار  ديگر  از  المنصورى»  «طب 
منصور بن اسحاق، حاكم رى تاليف و تنظيم شده است. 
طب المنصورى و برخى از رساله هاى طبى ديگر محمد 
رازى به زبان التين ترجمه و چاپ شده و مورد استفاده 

اروپاييان قرارگرفته است.
فيلسوفى با هوش سرشار

شهرزورى درباره نبوغ و جامعيت او در علوم چنين آورده 
است: «فلسفه و علوم قديمه را نيكو مى شناخت، او بفهم و 
زيرك بود».   در علم كيميا بايد رازى را سرآمد دانشمندان 
اسالمى دانست. رازى، كتاب هاى متعدد در كيميا به رشته 
تحرير در آورده  است كه از آن جمله كتاب االكسير و كتاب 
التدبير را بايد نام برد.  اين فيلسوف و پزشك نامى ايران 
عالوه بر علم وسيع كيميا و پزشكى، در فلسفه نيز داراى 
تحقيقات عميقى است كه مورد توجه و اهميت است. رازى، 
نه فقط در طب، تجربه كسب كرد، بلكه آزمايش را در كليه 
مباحث علوم طبيعى ضرورى مى دانست. وى،آزمايش هاى 
شيميايى خود را با چنان دقتى تشريح و توصيف كرده است 
كه امروزه هر شيمى دانى مى تواند آن را مجددا به معرض 

آزمايش درآورد.

اكتشافات  به  و  كرد  طبقه بندى  را  شيميايى  مواد  رازى، 
از قبيل  بوده،  آزمايش هاى متعدد  به  مهمى كه متكى 
اكتشاف الكل و جوهر گوگرد (اسيد سولفوريك) نايل آمد. 
وى، نخستين كسى است كه  كليه اشياى عالم را به سه 

طبقه حيوانات، نباتات، جامدات تقسيم كرده  است.
از درخشش طب و  از گذشت 12 قرن  نيز پس  امروز   
داروسازى در جهان اسالم، درحالى جايگاه داروسازى و پايه 
گذار آن رازى بزرگ را گرامى مى داريم كه پژوهشگران 
كشورمان در عرصه علوم دارويى همگام با توليد بيش از 
95 درصد داروهاى مورد نياز و كسب رتبه برتردر ميان 22 
كشور منطقه مديترانه شرقى از نظر دسترسى مردم به دارو 
و كنترل عوارض دارويى موفق شده اند توليد علم و ارايه 
مقاالت بين المللى خود را افزايش دهند. داروسازى در ايران 
امروز نه تنها علمى با جنبه هاى پايه و كاربردى است كه 
در خانواده علوم پزشكى از جايگاهى ممتاز برخوردار است 
بلكه به نوعى الگويى كارا و نوين در ارتباط ميان دانشگاه 
و صنعت است كه توفيق يافته علم را به عرصه  عمل برده 
و با شناخت جامعى از توانمندى ها و ضرورت هاى مورد 
توجه جامعه، آنچه را مردم نياز دارند با خالقيتى قابل تقدير 
اثر رازى شناسى را خود  توليد و عرضه كند.  نخستين 
حكيم رازى پديد آورده است. او با اثرپذيرى از «سيره» 
هاى رايج سقراط حكيم، پيشواى فلسفى اش، كتاب سيرت 
فلسفى را در شرح حيات علمى و عملى خويش در جايگاه 

يك فيلسوف نوشت. همچنين به پيروى از جالينوس كه 
الگوى او در دانش پزشكى بود، رساله فهرست آثار خويش 
را نگاشت.آن گاه، ابن نديم و سپس ابوريحان بيرونى با 
نگارش ديباچه اى در شرح مقام ها و تالش هاى علمى 
رازى، در حقيقت پايه گذار «رازى شناسى» در جهان دانش 
و حكمت شدند. شاگرد وى، ابن ابى اَُصيبعه نيز در كتاب 
از پزشكان  خود به نام طبقات االطّباء كه تاريخچه اى 

است، بيشتر به شرح احوال و آثار رازى پرداخت.
البته پيشينه رازى شناسى در اروپا به دوران قرون وسطا 
مى رسد كه پزشك يهودى دانشمندى به نام فرج بن سليم 
سيسيلى در سال 1279 ميالدى كتاب وى را به نام الحاوى 
فى الطب با عنوان Continents به التين ترجمه كرد.

كتاب هاى رازى قرن ها در دانشكده هاى پزشكى معروف 
اروپا تدريس مى شد، چنان كه در سال 1395 ميالدى 
كتاب الحاوى يكى از نُه كتاب دانشكده پزشكى پاريس 
بود. همچنين مقاله نهم كتاب المنصورى وى تا پايان قرن 
پانزدهم، جزئى از برنامه دروس دانشگاه توبينگن آلمان به 
شمار مى آمد. به پاس زحمت هاى فراوان رازى در امر 
داروسازى به ويژه كشف الكل، روز پنجم شهريور ماه، روز 
بزرگداشت زكرياى رازى و روز داروسازى نام گذارى شده 
است.بزرگان حكمت به پيروى از فرمان هاى بلند اخالقى 
اسالم، در عين جايگاه واالى خود در نبوغ و دانش، هرگز 

از توجه به حال فرودستان غافل نمى ماندند.
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حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

اين است خدا پروردگار شما هيچ معبودى جز او نيست آفريننده هر چيزى است پس 
او را بپرستيد و او بر هر چيزى نگهبان است. سوره األنعام، آيه 102

حديث روز  

اي علي هيچ تهيدستي سخت تر از ناداني و هيچ مالي سودمندتر از عقل نيست .
پيامبر اكرم (ص)

سبك زندگى

بزرگداشت زكرياى رازى و روزداروسازى

قورباغه  قهرمان

روزى از روزها گروهى از قورباغه هاى كوچك تصميم 
گرفتند كه با هم مسابقه بدهند. هدف مسابقه رسيدن به 
نوك يك برج خيلى بلند بود. جمعيت زيادى براى ديدن 
مسابقه و تشويق قورباغه ها جمع شده بودند. مسابقه 
نداشت  باور  توى جمعيت  راستش، كسى  شروع شد. 
كه قورباغه هاى به اين كوچكى بتوانند به نوك برج 
 برسند. براى همين جمله هايى مثل اين ها زياد شنيده 
هيچ  ها  «اون  مشكلى!!»،  كار  عجب  «اوه،  شد:  مى 
 وقت به نوك برج نمى رسن»، يا «هيچ شانسى ندارن،

 برج خيلى بلنده!»
قورباغه هاى كوچك يكى يكى شروع به افتادن كردند. 
بجز بعضى كه هنوز با جديت تمام باال و باالتر مى رفتند. 
جمعيت كماكان ادامه مى داد: «خيلى مشكله! هيچ كس 
 موفق نمى شه! و تعداد بيشترى از قورباغه ها خسته
يكى  فقط  ولى  منصرف.  دادن  ادامه  از  و   مى شدند 
از آنها به رفتن ادامه داد؛ باال، باال و باز هم باالتر تا 
 اينكه باالخره با كلى تالش به نوك برج رسيد! بقيه 
قورباغه ها و صد البته همه تماشاچيان مشتاقانه مى 
خواستند بدانند كه او چگونه اين كار را انجام داده.از او 
پرسيدند كه چطور قدرت رسيدن به نوك برج رو پيدا 

كرده؟ اما او جوابى نداد؛ چون گوش هايش نمى شنيد!

پيامك 

                        

4538

8462

85912

39

73481

7126

8693

182479356
497356281
563812479
345267198
679138524
821945637
958621743
714593862
236784915

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

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

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

نسرين كارىجدول 3302

* يادمان نرود دردمندان را چون چشمانمان گرامى 
بداريم كه رازى اين دانش را به بهاى چشمهايش

 به من و تو رسانده است . . .
روز داروسازى مبارك باد .

* داروسازى سزاوار تكريم و قدر است كه بسى 
گرانقدر است با افتخار، ارزش علمى و انسانى اش 

را پاس مى داريم.  روز داروسازى مبارك . . .

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

چند نيروى  mdf كار نيمه ماهر 
نيازمنديم.    09157713788

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

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

استخدام
تعدادى بازارياب 

براى شهرستان هاى 
(گناباد ، فردوس، قاين، سرايان، 

بشرويه، طبس و زاهدان)
 با حقوق ثابت ، پورسانت عالى 
بيمه و ديگر مزايا نيازمنديم.

09355747412
شركت پخش مواد غذايى 

و بهداشتى براى تكميل كادر خود
 به نيروهاى ذيل نيازمند است:

ويزيتور 10 نفر (خانم يا آقا)
سرپرست فروش 2 نفر (خانم يا آقا)
حقوق ثابت ، پورسانت ، پاداش 

بيمه
مصاحبه  حضورى و  در محل 

شركت انجام  مى شود.
09150069386 - 32322802

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

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

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

09358864342
فروش فورى زمين واقع در شكراب 
به متراژ 110 متر ، دو اتاق ساخته 

شده فى: توافقى    09155630095
 فروش خودرو سمند LX مدل 88 ، نقره اى 
 تمام رنگ ، رينگ اسپرت ، قيمت فوق العاده

 14 ميليون  تومان   09384515029 -  نظرى فرد

اجـرا و نصـب
 سقف هاى شيــروانى
سوله، سايبان، آالچيق، پاركينگ
09159633438 - اسحاقى

رستوران با تمامى امكانات 
و موقعيت عالى 
واگذار مى شود.

09152044971 - قربانى

فروش تعدادى قفسه و تجهيزات 
و 2 عدد استند چرخدار در حد نو 

مناسب  براى سوپرماركت
و فروشگاه    زير فى
09151611798

حراج               حراج
فروش آرايشگاه زنانه

كليه لوازم و تجهيزات آرايشگاه 
همراه سرقفلى و امتياز پروانه 

به علت جابجايى    09330298570

فروش ماشين پژو 405 مدل 82 
رنگ سبز يشمى قيمت: توافقى 

09157921856

تعدادى از همكاران وكيل 
براى وكالت در موسسه حقوقى

 و تعدادى از كارشناسان حقوقى مجرب
 براى انجام امور ادارى نيازمنديم.

ساعت تماس: 15 الى 22
09157237868

يك نفر طراح
 آشنا به نرم افزارهاى گرافيكى 

(فتوشاپ ، اينديزاين و ...)
براى كار در يك مجموعه تبليغاتى 

با حقوق ثابت و پورسانت 
نيازمنديم

 عالقه مندان به همكارى 
رزومه كارى خويش را به شماره 

 09356120355
پيامك نمايند.

يك صندوق دار خانم مسلط به نرم 
افزار حسابدارى و روابط عمومى باال 

براى كار در غذاى آماده 
نيازمند يم.

09155624508 - 32445179

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

بند امير شاه     09153491377

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

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

09151636052 

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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 ركتى فاير
32311719 - 09151632362

قابل توجه كليه ارگان ها و سازمان ها
يك مجتمع 5 واحدى 

داراى 10 اتاق با امكانات كامل 
يك جا رهن و اجاره داده مى شود.

امالك موحد - طالقانى 10
32235444 - 09153612849

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

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

كافى نت با موقعيت عالى به فروش 
مى رسد.      09158612687

 كارت دانشجويى اينجانب مهدى طيبى
 به شماره دانشجويى 9330601077 

مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

الليك (انتقال يافت)
عطر ، اُدكلن 

 آرايشى 
معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان
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اخبار ورزشى

شهرخبر: محققان به اين نتيجه رسيدند که خوردن ده گرم گردو يا بادام زميني در روز ، به ميزان ٢٣ درصد از خطر مرگ زودرس را مي کاهد.
نتايج اين تحقيق نشان داد که خطر مرگ به علت بيماري هاي سرطان ، مرض قند ، بيماري هاي تنفسي و اختالالت عصبي 
در ميان مصرف کنندگان گردو کاهش يافته است.

جلوگيرى از مرگ زودرس با مصرف اين خوراكى !!

آب كشمش: ايده آل براى كبد!!

حاوي خواص  همراه کشمش  به  آب  سالمانه: 
باورنکردني و فوق العاده اي است که باعث تقويت 
کبد مي شود. پزشکان توصيه مي کنند که خوردن 

ارتقاي  و  حفظ  براي  صبح  هنگام  به  کشمش 
سالمت قلب مفيد است. اين ماده  غذايي باعث 
گليسيريد  تري  و  شده  خون  بد  کلسترول  دفع 
يبوست  با  مقابله  براي  و  مي دهد  کاهش  را 

کارساز است. عالوه بر اين کشمش منبع طبيعي 
ويتامين ها و مواد معدني است و خواص آن زماني 
که در آب خيس مي شوند افزايش پيدا مي کند. 
با اين کار، ميزان قند موجود در آن کاهش پيدا 
براي  موثر  طبيعي  درمان  يک  شما  و  مي کند 

کبدتان در اختيار داريد.

يك دليل ديگر براى كاهش
 مصرف گوشت قرمز! 

زياد  تاثير مصرف  تاييِد  با  : پزشکان  نيوز  نامه 

نسبت  اشتها،  افزايش  روي  خوراکي  آهن 
در  قرمز  گوشت  مصرف  کاهش  ضرورت  به 
متوجه  محققان  کنند.  مي  تاکيد  رژيم غذايي 
مصرف  با  که  خوراکي  آهن  دريافت  شدند 
در  مي کند  برابري  قرمز  گوشت  زيادي  حجم 
روند فعاليت هورمون «لپتين» که تنظيم کننده 
اشتهاست، اختالل ايجاد مي کند. آهن از جمله 
مواد معدني است که بدن انسان قادر به دفع آن 
بنابراين هر چه ميزان بيشتري مصرف  نيست 
در  و  بيشتر  لپتين،  سطح  افت  احتمال  شود 

نتيجه افزايش اشتها را به دنبال دارد.

  اين عاليم يعنى به اندازه كافى 
آب نمى خوريد! 

شهرخبر: پوست خشک: پوست بدن بزرگترين 
بودن  هيدراته  به  بنابراين  است،  بدن   ارگان 
( آب رساني )  نيازمند است. در حقيقت پوست 
خشک از اولين عاليم بي آبي کامل بدن است که 

مي تواند باعث ايجاد مشکالت بزرگ تر شود.
هميشه خيلي احساس تشنگي مي کنيد: تشنگي 
يعني بدن به آب نياز دارد، پس به صداي بدن 
تشنگي  احساس  اينکه  از  قبل  و  دهيد  گوش 
به شما دست دهد آب مورد نياز بدن را تأمين 

کنيد. چشمان خشک: کمبود مصرف آب باعث 
مي  شود، چشمان قرمز، خشک و ورم کند. چون 
با کمبود آب بدن، مجراي اشک خشک مي شود. 
حقيقت اين است که اين شرايط مي تواند، بيشتر 
به چشمان شما آسيب برساند، مخصوصًا اگر در 
طول روز چشم تان را لمس مي کنيد. مشکالت 

در  ترشحات  قدرت  آب  جذب  بدون  گوارشي: 
معده  اسيد  به  و  کرد  خواهد  پيدا  کاهش  معده 
بدن  داخلي  هاي  ارگان  به  مي شود  داده  اجازه 
آسيب هاي بزرگي وارد کند. يعني باعث سوزش 

معده و سوء هاضمه مي شود.

  اگر مى خواهيد عينكى نشويد ، 
دم كرده اين گياه را بخوريد 

که  دريافتند  پژوهشگران  نيوز:  سالمت 

فاکتورهاي  از  يکي  داراي  «زعفران» 
قدرت  کاهش  از  پيشگيري  در  کليدي 
داد  نشان  مطالعات  است.  نابينايي  و  بينايي 
اي  مالحظه  قابل  اثرات  زعفران  گياه  که 

سلول  عملکرد  که  دارد  هايي  ژن  روي  بر 
اين  کنند.در  مي  تنظيم  را  بينايي  هاي 
موقع  به  درمان  که  شد  مشخص  ها  بررسي 
عصاره  حاوي  هاي  مکمل  با  بيماران  اين 
سلول  به  وارده  آسيب  تواند  مي  زعفران 

نمايد. ترميم  را  بينايي  هاي 

مصرف «قهوه» راهى براى 
درمان سرطان روده بزرگ 

مي دهد  نشان  ها  پژوهش  سالمانه: 
در  مي تواند  کافئين دار  قهوه  منظم  مصرف 
بزرگ  روده  سرطان  بازگشت  از  جلوگيري 
شانس  حتي  و  بوده  موثر  درمان  از  پس 
دريافتند  دهد.محققان  افزايش  را  درمان 
عود  براي  کمتري  خطر  در  خورها  قهوه  که 
چشمگيري  شانس  و  داشته  قرار  سرطان 
درمان  به  مثبت  پاسخ  و  ماندن  زنده  براي 
اگر  کردند  نشان  خاطر  محققان  داشتند. 
فردي عادت به خوردن قهوه دارد و در حال 
درمان سرطان روده خود است نبايد مصرف 
به  عادت  فردي  اگر  اما  کند  قطع  را  آن 
مصرف  آغاز  براي  بايد  ندارد  قهوه  خوردن 

با پزشک خود مشورت کند.  آن 

يك دليل ديگر براى كاهش مصرف گوشت قرمز! 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

برگزارى مسابقات گلف 
به مناسبت دهه كرامت 

يک  برگزاري  از  جنوبي  خراسان  گلف  هيئت  رئيس 
خبر  کرامت  دهه  مناسبت  به  گلف  مسابقات  دوره 
برگزاري  اينکه  به  توجه  به  بهداني گفت:  مريم  داد. 
مسابقات متعدد در آمادگي تيم استان بسيار تاثيرگذار 
است در فصل ها و مناسبت هاي مختلف مسابقات 
استاني متعددي برگزار مي شود. وي افزود: با توجه 
در  گلف  مسابقات  دوره  يک  کرامت  هفته  آغاز  به 
اختصاصي گلف  زمين  در  آقايان  و  بانوان  دو بخش 
مسابقات  اين  کرد:  تصريح  وي  شد.  برگزار  استان 
مجيد  آقايان  قسمت  در  که  برگزار شد  پار  چهار  در 
مشترک  صورت  به  بانوان  بخش  در  و   ابوالحسني 
خانم ها حميده محمدي و نگار سلطاني مقام نخست 

را کسب کردند. 
 

اعزام تيم پينگ پنگ جوانان 
استان به مسابقات كشورى 

اميرحسين عباسپور و عليرضا تهوري به مسابقات آزاد 
استان  در  که  کشور  جوانان  يک  دسته  بندي  رده  و 
الي ٦ شهريور  تاريخ ٤  از  گلستان شهرستان گرگان 
ماه برگزار مي شود اعزام شدند. اين مسابقات در مرحله 
نفره  سه  هاي  گروه  و  اي  دوره  به صورت  مقدماتي 
برگزار و نفرات اول به مرحله نهايي به صورت حذفي 
و ١٤ نفر به مسابقات آزاد دسته يک راه پيدا مي کنند. 
مسابقات دسته يک با حضور ١٤ نفر به صورت دوره 
برتر صعود  دسته  به  نهم  تا  اول  نفرات  و  برگزار   اي 

مي کنند و بقيه نفرات از دسته يک حذف مي شوند. 

طاهرى: از بحران خارج شديم

ايسنا: سرپرست باشگاه پر سپوليس مي گويد با وجود 
مشکالت  با  اما  ندارد  اسپانسر  باشگاه  اين  که  اين 
مالي مواجه نيست. طاهري درباره پيروزي پر سپوليس 
مقابل فوالد خوزستان اظها ر کرد: تيم ما بازي خوب 
و منطقي در ديدار مقابل فوالد و به آنچه که حقش 
بود رسيد. بايد واقعيت  را بگويم. خوشحالم با کسب 
و  خارج شد  بحران  از  نوعي  به  ما  تيم  پيروزي  اين 

مي تواند به آينده اميدوار باشد. 

دختران ايران قهرمان و پسران نايب 
قهرمان جهان شدند

ايرنا: دومين دوره رقابت هاي تکواندو قهرماني نونهاالن 
جهان روز گذشته در کره جنوبي با قهرماني دختران و 
نايب قهرماني پسران ايران به پايان رسيد. تيم تکواندوي 
دختران ايران با ٥ مدال طال، يک نقره و يک برنز بر 
سکوي قهرماني جهان ايستاد.همچنين تيم تکواندوي 
پسران ايران نيز با ٢ مدال طال، ٢ نقره و يک برنز عنوان 

نايب قهرماني جهان را به خود اختصاص داد.

همسرم مرا به خاطر سن مسخره مي كند 

 چندي پيش مرد جواني راهي دادگاه خانواده شد و درخواست 
طالق داد. به گزارش تابناک، وي درباره علت آن به قاضي 
گفت: همسرم ٢٠ سال از من كوچك تر است. روز اولي كه او 
را ديدم اصال به اين موضوع توجه نكردم و به خاطر عشقي 
كه به اين زن پيدا كرده بودم، تصور مي كردم اختالف سني 
ما نمود پيدا نمي كند. ولي اين موضوع تاثير زيادي در زندگي 
ما گذاشته و همسرم مرتب به من مي گويد كه پير هستي. 
مرد جوان ادامه داد: همسرم هميشه سن و سال مرا مسخره 
تحمل  اوايل  مي دهد.  عذابم  موضوع  اين  سر  و  مي كند 
مي كردم ولي كم كم به غرورم برخورد و تصميم گرفتم از 

اين زن جدا شوم تا هردويمان از اين عذاب رها شويم. 

فرار مرگبار از خانه به سبك هاليوود 

تابناک: چند روز گذشته ماموران کالنتري تهرانپارس هنگام گشتزني متوجه پيکر دو دختر جوان در کنار پياده رو 
شدند. با حضور اورژانس در محل، مرگ دو دختر جوان بر اثر سقوط از ارتفاع تائيد شد. با اعالم موضوع به تيم 
جنايي و تحقيق از ساکنان ساختمان، پدر و مادر يکي از آنها که دختري ١٧ ساله و ساکن طبقه چهارم ساختمان 
محل سقوط بود، شناسايي شدند. پدر خانواده به بازپرس جنايي گفت: امروز دوست دخترم به خانه ما آمد. آنها 
قصد داشتند ساعت ٨ شب بيرون بروند که به دليل تاريکي هوا مخالفت کردم. آن دو که از اين بابت ناراحت 
شده بودند به اتاقشان رفتند و در را بستند. چون عصباني بودم سراغشان نرفتم تا اين که مامور پليس زنگ خانه 
را زد و از سقوط دخترم سحر و دوستش خبر داد. در ادامه با بررسي صحنه سقوط دختران، تيم جنايي تعدادي 
ملحفه سفيد را که به يکديگر گرده خورده و کنار اجساد افتاده بود،پيدا کردند.در بررسي ها مشخص شد دو دختر 
١٨ و ١٧ ساله به روش فيلم هاي فرار از زندان با گره زدن ملحفه ها قصد داشتند از راه پنجره به بيرون از خانه 
بروند. وقتي آنها ملحفه ها را به نرده بالکن گره زده و هر دو همزمان مشغول پايين آمدن از آن بودند ملحفه به 

دليل تحمل نکردن وزن آنها پاره شده و دو دختر جوان به خيابان سقوط کرده و جانشان را از دست داده اند.

سرقت زوج جوان از 25 خانه 

تابناک: فرمانده انتظامي فراهان گفت: از مدتي قبل گزارش هايي 
از سرقت هاي سريالي خانه ها  و ساختمان هاي نيمه كاره در سطح 
شهرستان فراهان به پليس اعالم و با برنامه ريزي هاي انجام شده، 
شناسايي و دستگيري سارقان در دستور كار پليس قرار گرفت كه 
منجر به كشف سرنخ هايي از سارقان شد و عمليات شناسايي و 
دستگيري آنان به جريان افتاد.سرهنگ روشنايي، افزود: در بررسي 
سوابق متهم نيز مشخص شد كه او داراي ٩ سابقه متعدد كيفري 
در استان هاي مختلف كشور است. به گفته سرهنگ روشنايي 
با  سرقت  انواع  فقره  به ٢٥  تحقيقات  روند  در  حرفه اي  سارق 
همراهي همسرش اعتراف كرد كه براي برخورد قانوني به دستگاه 

قضايي معرفي و سپس روانه زندان شدند.

رشوه ماموران قالبى دردسرساز شد 

تابناک: دو مامور قالبي که قصد اخاذي از شهروندان رباط کريم 
داشتند، از سوي پليس غرب تهران دستگير شدند. خانچرلي، 
فرمانده انتظامي غرب تهران، گفت: ماموران هنگام گشت زني 
در جاده قديم تهران-ساوه به يک خودروي پژو پارس سفيد که 
کنار جاده متوقف شده و راننده آن در حال پوشيدن لباس نيروي 
انتظامي بود مشکوک شدند و بررسي موضوع را در دستور کار 
قرار دادند. وي افزود: در بررسي ها مشخص شد راننده و سرنشين 
خودرو مامور نبودند و قصد اخاذي از مردم را دارند، از اين رو هر 
دو متهم دستگير شدند.متهمان براي رهايي از دست ماموران 
٥٠٠ ميليون ريال رشوه به آنان پيشنهاد دادند، اما ماموران پس از 

رد رشوه، اين مبلغ را صورتجلسه و ضميمه پرونده کردند.

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.
 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007
بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك29

تلفن: 32229154   فاكس:32229051

آدرس : نبش غفارى 4       
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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)

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

    09158076574 - نظرى

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

تعمير و سرويس آبگرمكن و كولر آبى فقط با يك تماس 
 آدرس: 17 شهريور 29 - پالك 11    همراه:09156653138  

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

تلفن ما را ذخيره نماييدصالحى منش

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ش بيشتر/  نقد و قسط
سود كمتر ،  فرو

نيازمنـــديم
تعدادى تعميركار خودرو سبك با تخصص هاى ذيل

 براى كار در نمايندگى خودرو نيازمنديم 

جلوبندى كار - مكانيك - CNG كار 

همراه: 09331610933

فروش كليه اجناس مغازه
 به قيمت خريد

 ضمنا مغازه با دكور
 به فروش مى رسد.
09361526176

ذغال كبابى درجه يك مناسب براى رستوران ها 
و مصارف خانگى  كلى - جزيى  كيلويى فقط 1500

09303402797
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خسارت 30 درصدى كرم گلوگاه انار به باغات فردوس
رئيس اداره جهاد كشاورزى فردوس از خسارت 10 تا 30 درصدى كرم گلوگاه انار به باغات اين شهرستان خبر داد. مهميز اظهار كرد: اين 
شهرستان با سطح زير كشت 2 هزار و 300 هكتار باغ انار، رتبه نخست توليد اين محصول در خراسان جنوبى را داراست. وى افزود: آفت كرم 
گلوگاه انار هر ساله 10 تا 30 درصد محصول انار در شهرستان را از بين مى برد و اين در حالى است كه چنانچه باغداران به صورت مكانيكى 

انارهاى آلوده را از سطح باغات جمع آورى و نيز در مبارزه بيولوژيك از تريكوكارت استفاده كنند مى توانند خسارت آفت را به حداقل برسانند.

مدير شركت توزيع برق بيرجند از هزينه كرد 150 ميليارد 
اين  مهر  مسكن  پروژه هاى  به  رسانى  برق  براى  ريال 
شهرستان خبر داد. به گزارش مهر، برزگر در آيين افتتاح 
اظهار  بيرجند  اعظم (ص)  پيامبر  بلوار  برق  تأمين  پروژه 
كرد: اين شهر داراى 108 هزار مشترك برق بوده كه از 

طريق چهار دستگاه فوق توزيع تغذيه مى شوند.
وى بيان كرد: برق رسانى به اين مشتركين از طريق يك 
هزار و 130 كيلومتر شبكه فشار متوسط و با استفاده از 

يك هزار و 589 پست توزيع انجام مى شود.

34. 5 درصد برق مصرفى شهرستان 
در بخش خانگى است

به گفته برزگر حدود 80 درصد مشتركين برق شهرستان 
بيرجند شهرى و 20 درصد نيز روستايى هستند. وى ادامه 
داد: از اين تعداد حدود 83 درصد مشتركين خانگى و چهار 
درصد مربوط به بخش عمومى هستند. وى با اشاره به اينكه 
در حال حاضر حدود 34.5 درصد برق مصرفى شهرستان در 

بخش خانگى استفاده مى شود، عنوان كرد: همچنين حدود 
12.8 درصد برق مصرفى در بخش كشاورزى و 9 درصد نيز 
در بخش تجارى مصرف مى شود. وى، يكى از شاخص هاى 

مهم مثبت هر منطقه را توليد و صنعت عنوان كرد و گفت: 
در حال حاضر حدود 37 درصد برق مصرفى شهرستان در 

بخش توليد و صنعت مورد استفاده قرار مى گيرد.

8 درصد برق مصرفى بيرجند تلف مى شود

از  يكى  كرد:  اضافه  بيرجند  برق  توزيع  شركت  مدير 
شاخص هاى منفى براى هر منطقه نيز ميزان برق مصرفى 

ادارات است كه اين رقم در شهرستان بيرجند حدود 16 
درصد اعالم شده است. وى در ادامه افزود: در حال حاضر 
ميزان تلفات برق در كشور حدود 14 درصد بوده كه اين 
رقم در شهرستان بيرجند حدود هشت درصد است. برزگر 
بيان كرد: در همين راستا از ابتداى امسال طرح جهادى 
كاهش تلفات در كشور مطرح شد تا بتوانيم ميزان تلفات 
را از 14 درصد به 10 درصد كاهش دهيم كه در اين زمينه 

شهرستان بيرجند از موقعيت خوبى برخوردار است.

مصرف ساالنه 390 هزار مگابايت برق در بيرجند

مدير شركت توزيع برق بيرجند با بيان اينكه ساالنه حدود 
390 هزار مگابايت برق در بيرجند مصرف مى شود، عنوان 
كرد: اگر تنها يك درصد در تلفات برق صرفه جويى شود 
حدود 500 ميليون تومان در هزينه ها صرفه جويى شده 
است. برزگر مدت خاموشى در بيرجند را حدود 0.5 دقيقه 
در شبانه روز عنوان كرد و افزود: اين در حالى است كه 

اين رقم در كشور حدود 2.6 دقيقه است.

فاز نهايى مجتمع آبرسانى سده
 با حضور استاندار افتتاح شد

نهايى  فاز  گذشته  روز  استاندار،  حضور  با  ايسنا- 
و  آباد  جنت  وزق،  روستاى  سه  به  آبرسانى  مجتمع 
آب،  ذخيره  مخزن  مكعب  متر   370 با  سده  جلگه 
خط  كيلومتر   18 و  آالت  شير  حوضچه  باب   33
خدمتگزار  رسيد.  بهره برداى  به  لوله گذارى  و  انتقال 
به  توجه  با  كرد:  اظهار  پروژه  اين  افتتاح  مراسم  در 
بسيار  اقدامات  استان،  در  ساله  چند  خشكسالى هاى 
است.  شده  انجام  روستائيان  آب  تأمين  براى  خوبى 
اخذ  به  اشاره  با  ادامه  در  جنوبى  خراسان  استاندار 
كرد:  تأكيد  مرزنشينان،  ويژه  سوخت  فروش  مجوز 
روستاهاى  در  ويژه  به  فعلى  وضعيت  به  باتوجه 
و  مرزنشينان  براى  معيشت  حداقل هاى  بايد  مرزى 
از مهاجرت  تا  روستائيان در اين منطقه فراهم شود 
آنها به شهر ها و ايجاد حاشينه نشينى جلوگيرى شود.

داراى  آبرسانى سده  نهايى مجتمع  فاز  گفتنى است 
370 متر مكعب مخزن ذخيره آب، 33 باب حوضچه 
لوله گذارى  و  انتقال  خط  كيلومتر   18 و  آالت  شير 
از نعمت  از آن 131 خانوار  بهره بردارى  با  است كه 

آب سالم آشاميدنى برخوردار شدند.

جلوگيرى از ورود ريزگردها 
با اجراى طرح بيابان زدايى در فردوس

فارس- رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى فردوس 
تا حد  بيابان زدايى منطقه حاجى ميرك  گفت: طرح 
زيادى از ورود ريزگردها به اين شهرستان جلوگيرى 
از اجراى طرح  كرده است. غالمى اظهار كرد: قبل 
بيابان زدايى در منطقه كجه، چاهنو و چاه پلند كانون 
بحران فرسايش بادى عظيمى در منطقه حاجى ميرك 
سبب  كه  داشت  وجود  هكتار  هزار   80 مساحت  به 
اليه سطحى  تخريب  و  مخرب  طوفان هاى  حركت 
و نيز آسيب رساندن به اراضى كشاورزى و مسكونى 
بود. وى افزود: با اجراى طرح بيابان زدايى در منطقه 
حاجى ميرك و اجراى پروژه هايى نظير نهال كارى، 
تثبيت  جمله  از  زيادى  فوايد  آبگير  هاللى  احداث 
شن هاى روان و جلوگيرى از طوفان در منطقه عايد 
شهرستان فردوس شد كه اين اقدامات همچنين تا 
حدود زيادى از بروز ريزگردها به شهرستان جلوگيرى 
آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  اداره  رئيس  است.  كرده 
فردوس تصريح كرد: اجراى اين طرح سبب افزايش 
درآمد روستائيان و ساكنان مناطق عشايرى كجه و 
چاهنو، افزايش علوفه مراتع و احياى بيابان ها، رونق 
اقتصادى دامداران منطقه و نيز حفظ محيط زيست و 

گونه هاى حيات  وحش شده است.

معرفى بازى هاى بومى خراسان جنوبى
 در جشنواره اقوام ايرانى

محلى  بومى  بازى هاى  و  موسيقى  گروه  فارس- 
ايرانى  اقوام  ورزشى  فرهنگى  جشنواره  در  استان 
امور  و  عمومى  روابط  مدير  مى كنند.  هنرنمايى 
محلى  بومى  و  روستايى  ورزش  هيئت  فرهنگى 
جشنواره  اين  در  گفت:  مطلب  اين  بيان  با  استان 
400 ورزشكار از 15 استان كشور به نمايندگى از 9 
ايرانى در نمايشگاه بين المللى تهران هنرنمايى  قوم 
را  كشور  گانه   31 مناطق  محلى  بومى  بازى هاى  و 
ورزش  هيئت  كرد:  تصريح  چاجى  مى كنند.  معرفى 
جنوبى  خراسان  محلى  بومى  بازى هاى  و  روستايى 
مناطق  سنتى  ورزش هاى  همگانى كردن  هدف  با 
روستاى و عشايرى به دنبال جمع آورى و تدوين اين 
ورزش هاى آئينى است تا با هماهنگى و كارشناسى 

سازمان ميراث فرهنگى ثبت منطقه اى كند.

بيش از 10 ميليون سهم 
در تاالر بورس استان معامله شد

مدير بورس منطقه اى خراسان جنوبى از داد و ستد 10 
ميليون و 934 هزار و 422 سهم در مردادماه امسال 
در تاالر بورس استان خبر داد. هريوندى اظهار كرد: 
ارزش اين مقدار  سهام، مبلغ 24 ميليارد ريال است.

به گفته وى مجموع معامالت تاالر بورس استان از 
ابتداى امسال تا پايان مرداد ماه به عدد 197 ميليارد 
ريال رسيده است كه 62 درصد معامالت مربوط به 
خريد سهام و 38 درصد آن مربوط به فروش سهام 
امسال  ابتداى  از  بوده است. هريوندى تصريح كرد: 
تا پايان مرداد ماه 134 كد معامالتى جديد در تاالر 
بورس استان افتتاح شده است كه سهم مرداد ماه 12 
كد معامالتى بوده است. مدير بورس منطقه اى تاالر 
امسال  پنج ماهه  افزود: طى  بورس خراسان جنوبى 
894 نفر ساعت كالس آموزشى به صورت رايگان در 
تاالر بورس استان برگزار شده و در مجموع شاخص 

2 هزار و 418 واحد كاهش داشته است.

گازرسانى به شهرستان هاى 
نهبندان و درميان در دستور كار است

گازرسانى  گفت:  جنوبى  خراسان  استاندار  تسنيم- 
از  برخى  نيز  و  درميان  و  نهبندان  شهرستان هاى  به 
روستاهاى استان در دستور كار است. خدمتگزار صبح 
امروز در مراسم كلنگ زنى عمليات گازرسانى به شهر 
اسفدن اظهار كرد: با وجود محدوديت هاى مالى و اعتبارى 
است، خوشبختانه تالش هاى  مواجه  آن  با  دولت  كه 
خوبى در زمينه گازرسانى به شهر ها و روستاهاى استان 
صورت گرفته است. وى با بيان اينكه هنوز برخى از 
يادآور  است،  نشده  گازرسانى  استان  شهرستان هاى 
شد: با توجه به پيگيرى هايى كه در اين زمينه صورت 
گرفته، اميدواريم گازرسانى به شهرستان هاى نهبندان 
و درميان و نيز برخى از روستاهاى استان در آينده اى 
نزديك در دستور كار وزارت نفت قرار گيرد. استاندار 
با بيان اينكه عمليات اجرايى پروژه گازرسانى به شهر 
اسفدن با اعتبارى بالغ بر 45 ميليارد ريال آغاز شده است، 
گفت: عمليات اجرايى پروژه گازرسانى به شهر اسفدن از 
توابع شهرستان قاينات با 48 كيلومتر خط تغذيه و شبكه 
يك  شهرى،  درون  فشار  تقليل  ايستگاه  يك  توزيع، 
ايستگاه تقليل فشار برون شهرى، يك ايستگاه حفاظت 
كاتديك و 900 علمك گاز آغاز شد كه با بهره بردارى از 

آن 914 خانوار از نعمت گاز برخوردار مى شوند.

تكريم ارباب رجوع در برخى ادارات 
معروف متروك است

با  شبستان- جانشين سازمان بسيج كارمندان كشور 
تأكيد بر اينكه بايد تكريم ارباب رجوع به عنوان ارزش 
در جامعه پذيرفته شود، گفت: در حال حاضر متأسفانه 
در برخى ادارات تكريم ارباب رجوع به عنوان معروف 
اين مهم دو سال است كه  اينكه  با  متروك است و 
در دستور كار بسيج قرار گرفته اما هنوز نتوانسته ايم 
كارى در خصوص تقويت اين معروف در جامعه انجام 
دهيم. اميرخانى در همايش سالروز بسيج كارمندان در 
شكل  اسالمى  دولت  تا  كرد:  اظهار  جنوبى  خراسان 
نگيرد تمدن اسالمى تشكيل نخواهد شد. وى با اشاره 
به اينكه امسال اين سازمان موضوع نماز و عفاف و 
حجاب را در دستور كار قرار داده است، بيان كرد: بايد 
موضوعات آسيب شناسى شود چرا كه براساس ضرب 
المثل معروف با حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمى شود 
به عمل كار برآيند.گفتنى است در اين همايش از 38 
نفر از كارمندان برتر بسيجى دستگاه هاى اجرايى با 

اهداى لوح و جوايزى تجليل به عمل آمد.

برپايى نمايشگاه «بارانى از رنگين كمان»
در كانون پرورش فكرى بشرويه 

كرامت  دهه  فرخنده  ايام  با  همزمان  خبر-  گروه 
اثر هنرى  رنگين كمان» 230  از  نمايشگاه «بارانى 
و ادبى اعضاى كالس هاى تابستانى مركز فرهنگى 
نمايشگاه  اين  نمايش گذاشت.  به  را  بشرويه  هنرى 
شامل 55 اثر نقاشى، 65 اثر سفال، 48 اثر كاردستى، 
15 اثر خوش نويسى،32 اثر سفال نقاشى شده و 25 
اثر ادبى است كه روايت گر روزهاى پر شور و نشاط 
تابستان، در مركز فرهنگى هنرى بشرويه مى باشد.

طرح توسعه گردشگري مذهبى
 بشرويه انجام شد

هاي  دارايي  تملك  اعتبارات  محل  از  خبر-  گروه 
طرح  اجراي  براى  گذشته  سال  استانى  اي  سرمايه 
توسعه گردشگري مذهبى بشرويه مبلغ  245 ميليون 
معاون گردشگرى، سرمايه  اعتبار مصوب شد.  ريال 
فرهنگى،  ميراث  كل  اداره  منابع  تأمين  و  گذارى 
صنايع دستى و گردشگرى استان با بيان اين مطلب 
افزود: شرح عمليات طرح مذكور در سال 93 شامل 
محوطه سازى مى باشد. عربى افزود: تا كنون مبلغ 
335 ميليون ريال بابت اين پروژه هزينه شده است.

پرداخت 185 فقره وام كارگشايى 
توسط كميته امداد شهرستان سربيشه

گروه خبر- مدير كميته امداد شهرستان سربيشه، از 
پرداخت 185 فقره وام قرض الحسنه كارگشايى خبر 
داد. قريب با اعالم اين خبر افزود: خدمات حمايتى 
اى گوشه  كردن  برطرف  منظور  به  امداد   كميته 
زمينه  ايجاد  همچنين  و  مددجويان  مشكالت  از 
توانمندسازى در مددجويان به آنان ارائه مى شود. وى 
يكى  قرض الحسنه  تسهيالت  ارائه  گفت:  ادامه  در 
مشكالت  رفع  منظور  به  كه  است  اقدامات  اين  از 
و  مى شود  پرداخت  مددجويان  ضرورى  و  اساسى 
ابتداى سال جارى تاكنون 185  از  به  همين منظور 
فقره تسهيالت قرض الحسنه با اعتبارى بالغ بر يك 
تحت  مددجويان  به  ريال  ميليون   655 و  ميليارد 
حمايت و اقشار نيازمند اين شهرستان پرداخت شده 
اين  در  قرض الحسنه  تسهيالت  است  گفتنى  است. 
نهاد با در نظر گرفتن نيازهاى مددجويان و براساس 
شرايط آنها جهت رفع مشكالت تحصيلى، فرهنگى، 
معيشتى و درمان در راستاى توانمندسازى مددجويان 

به آنان پرداخت مى شود.

هزينه 150 ميليارد ريالى براى برق رسانى به مسكن مهر بيرجند

به ويژه  آشاميدنى  آب  تأمين  گفت:  جنوبى  خراسان  استاندار 
در روستاها از دستور كارهاى اصلى دولت در تمام ايام سال 
به ويژه هفته دولت است كه در اين زمينه تاكنون خدمات و 
گزارش  به  است.  گرفته  صورت  نيز  مناسبى  بسيار  اقدامات 
شهرستان  پروژه هاى  افتتاح  مراسم  در  خدمتگزار  تسنيم، 
قاينات اظهار كرد: برگزارى همايشى كشورى با حضور رئيس 
و  مسايل  انتظارات،  شنيدن  منظور  به  روستائيان  و  جمهور 
مشكالت روستائيان و عشاير نيز از جمله مهم ترين اقداماتى 

است كه در اين زمينه به انجام رسيده است.
استاندار تصريح كرد: با توجه به خشكسالى هاى چند ساله در 
در  روستائيان  آب  تأمين  براى  خوبى  بسيار  اقدامات  استان، 

خراسان جنوبى به انجام رسيده است. وى زندگى در روستا ها 
با  بيان كرد:  و  دانست  داراى نشاط و شادابى خاص خود  را 
وجود سختى هايى كه زندگى در روستا دارد، اما صفا، صميميت 

و همدلى كه در اين مناطق وجود دارد ستودنى است.
طريق  از  اقتصاد  توسعه  و  سرمايه گذارى  موضوع  خدمتگزار 
در  كارى  سرفصل هاى  ديگر  از  را  خصوصى  بخش  تقويت 
استان دانست و افزود: در اين زمينه نيز اقداماتى صورت گرفته 
هنوز  استان  زيرساخت هاى  برخى  نبودن  آماده  دليل  به  اما 
بايد در  دارد كه  زمينه وجود  اين  انجام نشده اى در  كارهاى 

راستاى رفع اين مشكالت اقدامات جدى ترى صورت گيرد.
روستاهاى  در  ويژه  به  فعلى  وضعيت  به  باتوجه  گفت:  وى 

مرزى بايد حداقل هاى معيشت براى مرزنشينان و روستاييان 
و  شهر ها  به  آنها  مهاجرت  از  تا  شود  فراهم  منطقه  اين  در 
ايجاد حاشينه نشينى جلوگيرى شود. وى به تالش هاى صورت 
گرفته در راستاى تقويت معيشت روستائيان و مرزنشينان در 
استان اشاره و بيان كرد: در اين زمينه نيز با پيگيرى هايى كه 
انجام شد توانستيم مجوز فروش سوخت ويژه مرزنشينان را 
تمامى  در  موفقيت  به  رسيدن  رمز  را  كنيم. وى وحدت  اخذ 
تقويت  با  مى توانند  مردم  كرد:  تصريح  و  دانست  عرصه ها 
بنيان هاى وحدت و همدلى در شهر و روستاى محل سكونت 
خود ضمن شناسايى بهتر مشكالت، راه هاى رفع آنها را نيز 

بهتر و كار شناسى شده  به مسئوالن ارائه كنند.

استاندار با تأكيد بر تقويت بخش خصوصى در استان عنوان كرد:

سرمايه گذارى و توسعه اقتصادى در گرو تأمين زير ساخت ها

همت  به  و  كرامت  دهه  مناسبت  به  خبر-  گروه 
مشترك  نشست  درميان  شهرستان  طالب  بسيج 

علماى شيعه و سنى شهرستان برگزار شد. 
دانشگاه  و  حوزه  استاد  ايمانى،  السالم  حجت 
بالد  در  دشمن  امروز  داد:  اظهار  مراسم  اين  در 
پيدا  را  آنها  ضعف  تا  است  اين  دنبال  اسالمى 
كنند پس الزم است كه ما بايد به فتواى آيت ا... 

سيستانى توجه داشته باشيم.

 ايشان مى گويد «اهل سنت از خود شما هستند.
جان شما هستند. شيعه و سنى را يكى فرض كنيد 
و هيچ دوگانگى نباشد. همه در مقابل استكبار يك 

حقيقت واحد هستيم». 
به گفته ايمانى هم اكنون خراسان جنوبى جزو امن ترين 
 و سالم ترين استان هاست چون علماى فريخته اى

دارد كه توانسته اند معناى وحدت را درك كنند. 
امت  كه  اى  كرد: هر ضربه  تصريح  ادامه  در  وى 

بوده  بصيرتى  بى  علتش  است  خورده  اسالمى 
با  بنشينيم  و  بشود  كم  اختالفات  افق  اگر  است. 
هم دوستانه بحث و گفتگو كنيم خيلى از اختالفات 

ريشه كن مى شود.
اسالم  حجت  توسط  سخنرانى  است  ذكر  شايان 
خزاعى امام جمعه قهستان و مولوى خالقى درباره 

وحدت از ديگر برنامه هاى اين مراسم بود. 

برگزارى نشست مشترك علماى شيعه و سنى درميان  

ستاد  استانى  همايش  برگزارى  از  اسالمى  تبليغات  مديركل   
ساماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى مذهبى استان همزمان 
با دهه امامت و واليت خبر داد. به گزارش مهر، حجت االسالم 
لطفيان در نشست ستاد ساماندهى شئون فرهنگى در مناسبت هاى 
مذهبى استان با اعالم اين خبر، اظهار كرد: اين همايش باهدف 
آگاه سازى مردم از برنامه هاى فرهنگى و نيز اثبات جايگاه ستاد 
ايجاد  و  پژوهشى  راهكارهاى  از  بهره گيرى  مى شود. وى  برگزار 

ارتباط تنگاتنگ باشخصيت هاى علمى را از ديگر اهداف برگزارى 
با اشاره به آسيب هاى موجود در  اين همايش ذكر كرد. لطفيان 
برخى هيئت هاى مذهبى، تصريح كرد: بايد در شوراى هيئت هاى 
مذهبى در اين خصوص تدابيرى انديشيده شود و فقط در مناطقى 
كه به هيئت نياز دارند مجوز راه اندازى هيئت داده شود. وى بابيان 
انحرافى به ايجاد پايگاه در بين برخى هيئت ها  اينكه گروه هاى 
مى پردازد، اظهار كرد: اگر هيئتى با اين گروه ها رابطه برقرار كند، 

با برخورد جدى روبرو خواهد شد. وى با اشاره به مصاديق رفتارى 
جريان انحرافى، عنوان كرد: قمه زنى، مخالفت با جريان واليت و 

وحدت شكنى از مهم ترين ويژگى ها اين طيف است.
رضايى، كارشناس تشكل هاى دينى استان  نيز از شناسايى 22 
هيئت بدون شناسنامه در بيرجند خبر داد و گفت: با پيگيرى هاى 
صورت گرفته برخى از اين هيئت هاى شناسنامه دار شده و برخى 

ديگر نيز در دستور كار قرار دارند.

همايش استانى ساماندهى شئون فرهنگى برگزار مى شود

حضور  با  دولت  هفته  از  روز  سومين  در  فرد-  كاظمى 
فرماندار،  عمرانى  معاون  بيرجند،  فرماندارى  سرپرست 
مدير امور آب و فاضالب شهرى بيرجند و ساير مسئوالن 
با  شهرستانى سه پروژه در بخش آب و فاضالب بيرجند 
اعتبارى بالغ بر 15 هزار ميليون ريال به بهره بردارى رسيد.

مدير امور آب و فاضالب شهرى بيرجند با اشاره به افتتاح 
دولت  هفته  از  روز  سومين  در  كرد:  اظهار  پروژه ها  اين 
ركات،  چاه شماره هفت  تجهيز  و  حفر  شامل  پروژه  سه 
مفتح  شهيد  كوى  مسكن  بنياد  آب  توزيع  شبكه  توسعه 
بيرجند و شبكه فاضالب محدوده خيابان معلم و پاسداران 

به بهره بردارى رسيد. هاشم آبادى به پروژه اجراى شبكه 
و  كرد  اشاره  پاسداران  و  معلم  خيابان  محدوده  فاضالب 
افزود: اجراى 6 هزار متر شبكه فاضالب با لوله پلى اتيلن 
جمله  از  ميلى متر  قطر200  با  (كاروگيت)  فاضالبى 
اينكه براى  بيان  با  اين طرح است. وى  مشخصات فنى 
ريال هزينه  ميليون  هزار  بر 10  بالغ  اعتبارى  پروژه  اين 
شده است، تصريح كرد: با اجراى اين طرح 2 هزار و 400 

خانوار از شبكه فاضالب بهره مند مى شوند.
مدير امور آب و فاضالب شهرى بيرجند با اشاره به پروژه 
مفتح  شهيد  كوى  مسكن  بنياد  آب  توزيع  شبكه  توسعه 

در  كيلومتر   1,22 پروژه  اين  اجراى  براى  گفت:  بيرجند 
اقطار110 و 160 پلى اتيلن لوله گذارى انجام گرفته است.

بر  بالغ  اعتبارى  اين طرح  براى  داد: همچنين  ادامه  وى 
يك هزار ميليون ريال هزينه و 600 خانوار از مزاياى آن 

بهره مند مى شوند.
با  بيرجند  شهر  اين  از  پيش  اينكه  بيان  با  هاشم آبادى 
چاه  افتتاح  با  كرد:  اظهار  آبرسانى مى شد،  چاه  حلقه   32
شماره هفت ركات تعداد چاه هايى كه در اختيار امور آب و 
فاضالب بيرجند براى تأمين آب شرب مردم قرار مى گيرد 

به 33 حلقه چاه رسيد.

به  داد: حفر چاه  ادامه  بيرجند  فاضالب  و  امور آب  مدير 
عمق 150 متر، لوله گذارى و تجهيز چاه، احداث ساختمان 
و حصاركشى و اجراى 0,4 كيلومتر خط انتقال و برق رسانى 

از جمله مشخصات اين طرح است.
 2 پروژه  اين  از  بهره بردارى  با  كرد:  تصريح  هاشم آبادى 
هزار و 592 خانوار بهره مند شده و براى اجراى آن 4 هزار 

ميليون ريال اعتبار هزينه شده است.
كه  بعدى  پروژه هاى  با  است  اميد  كرد:  خاطرنشان  وى 
انجام  بيرجند  در  آبرسانى  براى  منطقه اى  آب  توسط 

مى شود دغدغه كمترى براى اين امر داشته باشيم.

بهره بردارى از 3 پروژه آب و فاضالب در بيرجند
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طبيعت روستاى پخت شهرستان سربيشه      عكس : نسرين كارىعكس روز 

مى گفتند سانتريفيوژها بايد از بين برود

 رئيس جمهور گفت : در بخش سياست خارجى مى گفتيم 
سامان  به  را  اى  هسته  مسئله  خواهيم  مى  ما 
كه  آقايى  يك  ببرم  اسم  خواهم  نمى  برسانيم؛ 
از  يكى  و  دارد  زيادى  بسيار  سررشته  كار  اين   در 
چهره هايى است كه در زمينه هسته اى خيلى كار 
كرده، مى گفت تو اگر مى خواهى قطعنامه ها از بين 
برود بايد آخرين سانتريفيوژ از بين برود؛ آن شعارى 
سانتريفيوژ  هم  گفتى  و  دادى  انتخابات  براى  كه 

بچرخد هم چرخ زندگى، اين دو امكان ندارد.
 

پديدار شدن بحرانى خطرناك در منطقه

العربى نوشت: در پى اعالم ناگهانى  روزنامه القدس 
 تهران مبنى بر انجام دو طرح توسعه اى و سرمايه گذارى 
در ميدان نفتى «الدره» (آرش)، نشانه هاى بحرانى 
اين  بر سر  ايران، كويت و عربستان  خطرناك ميان 

ميدان مشترك دريايى بروز كرده است.

راهبرد ملى انصارا...؛ تغيير حركت از 
جنوب يمن به جنوب عربستان

يمن  جنوب  از  عقب نشينى  با  اخيرا  يمن  انصارا... 
حركت  و  يمن  شمال  از  دفاع  و  عربستان  جنوب  به 
انديشه  در  و  متمركز شده   عربستان  به سوى جنوب 
استفاده از موج ايجاد شده براى بازپس گيرى استانهايى 

است كه سالهاست تحت اشغال عربستان است.

 اظهارات  باراك نشان ترس اسرائيل ازايران
در  يادداشتى  در  آمريكايى  برجسته  تحليلگر 
اخير  اظهارات  به  اشاره  با  «استراتفور»  انديشكده 
است  نوشته  رژيم صهيونيستى،  سابق  جنگ  وزير 
تبعات  از  تل آويو  كه  داد  نشان  افشاگرى  اين  كه 
اقدام نظامى عليه ايران هراسان بوده و هرگز گزينه 

نظامى مناسبى عليه تهران نداشته است.

تابلوى افتتاح سفارت ايران در اسرائيل! 

 «به زودى در اين مكان سفارت ايران افتتاح مى گردد، 
اين  بگيريد»؛  تماس  بيشتر  اطالعات  كسب  براى 
عنوان تبليغاتى است كه به زبان عبرى بر روى ديوار 
و  شده  نصب  آويو  تل  هاى شهر  ساختمان  از  يكى 
در  بود  خواسته  افراد  از  تلفنى  شماره  اعالم  ضمن 

صورت هر گونه سوال با آن ارتباط برقرار كنند.

 شوراى نگهبان مسئول تأييد صالحيت ها 

 رئيس ستاد اتتخابات كشور با تاكيد بر قانون مندى 
تائيد  بحث  در   : گفت  آتى  انتخابات  بحث   در 
صالحيت ها، هيئت هاى اجرايى نظرشان را مى دهند 
و در هيئت هاى نظارت ايرادات آن بررسى مى شود 
هيئت هاى  به  باشد  داشته  وجود  مشكلى  اگر  كه 
نظارت استان ها فرستاده مى شود و نهايتا به شوراى 
مسئول  نگهبان  شوراى  و  مى شود  صادر  نگهبان 

نهايى تاييد صالحيت هاست.

اصل برائت را ياد گرفتند اما كاربردش را نه

معاون قوه قضائيه با توصيف نظر استصوابى شوراى 
نگهبان به عنوان نظرى مؤثر در تخلفات يا صالحيت ها 
گفت: بعضى عزيزان اصل برائت را از علما ياد گرفته اند؛ 
اما محل كاربردش را متاسفانه نه. صادقى افزود: تاييد 
صالحيت را بخش هاى اجرايى بايد انجام دهند، اما بايد 

بدانيم كه اين نافى نظر موثر ناظر نيست.

جامعه باسواد كوركورانه رأى نمى دهد 

جامعه  يك  امتيازات  بيان  با  رفسنجانى  هاشمى 
باسواد، گفت: جامعه باسواد كوركورانه رأى نمى  دهد و 
نمى گذارد منطق و استدالل در هياهو و غوغاساالرى 
گم شود. وى با تأكيد مجدد بر اهميت جامعه آرمان 
خواه، گفت: شواهد نشان مى  دهد كه مردم ايران به 

طرف راه هاى درستى مى  روند كه قرآن مى  خواهد.

 عملكرد شوراى نگهبان ارزيابى شود

على مطهرى در مورد اظهار نظر رئيس جمهور گفت : 
 آقاى رئيس جمهور يك نظريه را مطرح كرده و چنين 
حقى را دارد كه حقوق مردم را حفظ و حراست كند. 
را  نظر فرصت خوبى  اظهار  اين  داد: شايد  ادامه  وى 
فراهم كرده باشد كه درباره نوع نظارت شوراى نگهبان 
ارزيابى انجام شود كه اين نظارت ها تا امروز براى كشور 
مفيد بوده است و تا چه اندازه آثار مثبت داشته است و تا 

چه اندازه آثار منفى در پى داشته است. 

واكنش احمدى مقدم به تكذيب سخنانش: 
گرد و خاك ها خوابيد، صحبت مى كنم   

احمدي مقدم در پاسخ به سوالي كه به تكذيبيه هاي 
ياد شده درباره سخنان وى اشاره داشت، گفت: فعال هر 
صحبتي بكنم، تكذيب مي شود! مگر اينكه چيزهايي 
بگوييم كه همه خوششان بيايد! او كه مي گفت «فعال 
پيش برويم، ببينيم چه مي شود»، ادامه داد: بگذاريد 

گرد و خاك ها بخوابد، بعد صحبت مي كنم. 

 احمدى نژاد برگردد حمايتش مى كنم
يك عضو جبهه پايدارى درباره ورود احمدى نژاد به 
قدرت گفت: من نه به عنوان عضو جبهه پايدارى بلكه 
 به عنوان روح ا... حسينيان مى گويم كه اگر احمدى نژاد 
به قدرت بخواهد برگردد حتما از او حمايت خواهم كرد. 
آباد كردن و نوسازى  به دليل عملكرد بسيار عالى و 

كشور كه در طول تاريخ سابقه ندارد.

 حميد رسايى به سيم آخر زد 
شوراى  مجلس  در  تهران  نماينده  رسايى  حميد 
انتقاد  خود  اينستاگرامى  جديد  پست  در  اسالمى 
شديدى به روحانى و الريجانى وارد كرد. رسايى در 
رسيدگى  و  برجام  بررسى اليحه  از  خود،  پست  اين 
تنها  به طرح عدم كفايت سياسى روحانى به عنوان 

كارهاى عقب مانده مجلس ياد كرد.

مجيد انصارى: از سخنان روحانى، سوءبرداشت شد   

در  روحانى  اظهارات  درباره  رئيس جمهورى  پارلمانى  معاون 
قانونى شوراى نگهبان، گفت: عجالتا مى گويم  مورد وظايف 
صحبت رئيس جمهور كامال حقوقى بوده است و احتماال از 
 : افزود  انصارى  است.  شده  سوءبرداشت  وى  صحبت هاى 
تصور مى كنم در چند ماه باقى مانده از عمر مجلس نهم شايد 
اند از اين فرصت براى  مصلحت اين باشد كه نمايندگان كه حال به بلوغ رسيده 

تصويب لوايح و طرح هاى مهم به جاى استيضاح وزيران استفاده كنند.

پاسخ سخنگوي شوراي نگهبان به حمله دولت 
 

آنچه رئيس جمهور  به  نگهبان در واكنش  سخنگوي شوراي 
بايد  را  اين   : گفت  بود،  كرده  مطرح  نگهبان  شوراي  درباره 
بي سابقه دانست چراكه تاكنون هيچ گاه رئيس جمهوري رسمي 
و در مسند كار از تريبون عمومي عملكرد اين نهاد انقالبي را 
زير سؤال نبرده بود. ابراهيميان ادامه داد: اينكه همديگر را در 
چنين شرايطي مورد عتاب و خطاب قرار بدهيم خيلي به مصلحت نيست. البته الاقل 
ما از تريبون هاي رسمي مباحثه هايمان و پيغام و پسغام هايمان را نبايد مطرح كنيم.  

مواضع انقالبى را صريح و بدون رودربايستى
 در مقابل دشمن بيان كنيد

هيئت  اعضاى  با  ديدار  در  انقالب  رهبر 
دولت، تأكيد كردند: بايد در هر شرايطى 
انقالبى صراحت داشت  اتخاذ مواضع  در 
مقابل  در  رودربايستى،  بدون  و  و صريح 
را  امام  مبانى  و  انقالب  مواضع  دشمن 

بدون ترس و خجالت بيان كرد.
 به گزارش مهر، حضرت آيت ا... خامنه اى، 
شهيدان  شهادت  ايام  گذارى  نام  فلسفه 
دولت،  هفته  عنوان  به  را  باهنر  و  رجايى 
فكرى،  هاى  شاخص  ماندن  زنده 
شهيد  دو  آن  شخصيتى  و  رفتارى 
تالشهاى  از  تقدير  با  و  خواندند  عزيز 
تورم،  كاهش  زمينه  در  جمله  از  دولت، 
و  سالمت  اقتصادى،  ثبات  و  آرامش 
اى،  هسته  مذاكرات  پايان  و   بهداشت 
عمومى  حركت  روند  در  كردند:  تأكيد 
دشمنى  تداوم  به  كامل  «توجه  كشور، 
دشمنان، هوشيارى در مقابل رخنه و نفوذ 
حفظ  سازى،  حاشيه  از  پرهيز  بيگانگان، 
شتاب علمى، مديريت عرصه فرهنگ بر 
انقالب،  و  امام  مبناى اصول و شعارهاى 
توجه به عدالت در مسير پيشرفت، مديريت 
جدى بازرگانى خارجى، تدوين برنامه اى 
تحقق  براى  شده  بندى  زمان  و  منسجم 
كامل  توجه  مورد  بايد  مقاومتى  اقتصاد 

مسئوالن قرار داشته باشد.
حضرت آيت ا... خامنه اى اين نكته را نيز 

متذكر شدند كه گزارشهاى مسئوالن بايد 
بگونه اى باشد كه مردم آنها را با توجه به 

واقعيات زندگى خود، تصديق كنند.
مثبت  اقدامات  برخى  به  ادامه  در  ايشان 
دولت اشاره كردند و گفتند: كاهش تورم 
و آرامش و ثبات نسبى در زمينه اقتصادى 

اقدامات  از  يكى  تند،  نوسانات  مهار  و 
خوب دولت است كه بايد ادامه يابد.

تورم ساليانه بايد به زير
 ده درصد برسد

اسالمى خاطرنشان كردند:  انقالب  رهبر 

البته ما به تورم دو رقمى راضى نيستم و 
تورم ساليانه بايد به زير ده درصد برسد.

 حضرت آيت ا... خامنه اى، تالش دولت 
براى خروج از ركود، طرح تحول سالمت، 
علمى  حركت  ادامه  براى  ريزى  برنامه 
مديريت  براى  تالش  و  آبها  مهار  كشور، 

مصرف آب در بخش كشاورزى و طرحهاى 
دولت  خوب  اقدامات  ديگر  از  را  آبيارى 
اى  هسته  موضوع  به  اشاره  با  و   دانستند 
 افزودند: پايان دادن به مذاكرات هسته اى 
يكى از كارهاى مهمى است كه انجام شده و 
اميدواريم كه اگر در اين زمينه برخى مسائل 

و مشكالتى هم وجود دارد، برطرف شود.

بايد از يكپارچگى و هم جهتى 
موجود در جامعه، كامالً مراقبت كرد

رهبر انقالب اسالمى حفظ يكپارچگى مردم 
را از ديگر ضروريات خواندند و افزودند: حتى 
در راهپيمايى 22 بهمن هم، همه مردم مثل 
هم و از يك جناح و گروه نيستند اما جهت 
همه يكى است بنابراين بايد از يكپارچگى و 
هم جهتى موجود در جامعه، كامًال مراقبت 
افزودند:  زمينه  همين  در  ايشان  كرد. 
 براى مراقبت از يكپارچگى جامعه، بايد از 
حاشيه سازى و تشتت آفرينى دورى كرد و 
هيچ حرف و سخنى كه وحدت را خدشه دار 

كند بر زبان نياورد.

اقتصاد مقاومتى، بسته اى 
«كامل و منسجم» و محصول 

عقل جمعى است

مقاومتى،  اقتصاد  كردند:  يادآورى  ايشان 
و محصول  و منسجم»  اى «كامل  بسته 
عقل جمعى است و براى تحقق نيز به برنامه 
اجرايى و عملياتى منسجم نياز دارد. ايشان 
افزودند: در اين برنامه بايد سهم اجرايى هر 
دستگاه مشخص و زمان بندى شود و به 
فعاليتهاى  موازات رفع مشكالت و موانع، 

دستگاهها رصد و پيگيرى شود. 

مناقصه عمومى " نوبت دوم"
دستگاه مناقصه گذار: شهردارى بيرجند 

موضوع مناقصه: ارائه خدمات در چهار ايستگاه (ميدان ابوذر، ميدان امام، دانشگاه آزاد، ايستگاه بانوان در پارك جنگلى) دوچرخه هاى شهردارى بيرجند شامل واگذارى دوچرخه به 
شهروندان و تعمير و نگهدارى دوچرخه ها

شرايط عمومى متقاضيان: كليه متقاضيانى كه توانايى انجام كار را دارا مى باشند، مى توانند در مناقصه مذكور شركت نمايند.
ارائه مبلغ 50/000/000 ريال به عنوان ضمانت شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكى طبق فرم هاى قابل قبول در وجه شهردارى بيرجند با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمديد 

و يا چك تضمينى بانكى و يا وجه واريزى به حساب 100610 بانك شهر شعبه مدرس به نام شهردارى بيرجند به همراه اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه گذار الزامى مى باشد.
محل دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان مى بايست جهت دريافت شرايط و اسناد مناقصه به سايت www.ets.birjand.ir مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن : 05632222201-3 

داخلى 213-205 تماس حاصل فرمايند.
مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: متقاضيان مى بايست اسناد مناقصه را تا پايان وقت ادارى (14:30) مورخ 94/6/18 در پاكت سربسته به آدرس خراسان جنوبى- بيرجند- ميدان 

ابوذر- شهردارى مركزى- اداره حراست تحويل نمايند.
تاريخ بازگشايى پيشنهادات: جلسه كميسيون معامالت 94/6/19 راس ساعت 10 در سالن جلسات شهردارى بيرجند برگزار خواهد شد.

كليه هزينه هاى نشر آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد.

دكتر عباسعلى مديح- شهردار بيرجندساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

سپاس و تشكرمان پيشكش تان كه با حضور در مراسم

 تشييع و تدفين و ترحيم پدر عزيزمان 

شادروان حاج اسدا... ايرانمنش 
 دل هامان را مرهم نموده يا با ارسال پيامك، اطالعيه و پارچه نويسى 

ما را قرين منت خويش ساختيد 

اينك به مناسبت چهلمين روز درگذشت آن عزيز جلسه يادبودى فردا جمعه 94/6/6 

از ساعت 10 الى 11 صبح در محل هيئت حسينى برگزار مى شود

 تشريف فرمايى سروران معظم موجب امتنان مى باشد.

خانواده هاى: ايرانمنش ، ديودل ، فرهمند راد و ساير بستگان

مناقصه عمومي (يك مرحله اي)
شماره (94-16-2 )

بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  علوم  دانشگاه  مناقصه:  كننده  برگزار  دستگاه   (1
درماني بيرجند

2) موضوع مناقصه: خريد غذاي دانشكده پرستاري و مامايي قاين 
و  مجوز  داراي  حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  كليه  مناقصه:  در  شركت  شرايط   (3

صالحيت از مراجع ذيربط
4) مدت و محل انجام كار: 10 ماه كامل شمسي از تاريخ انعقاد قرارداد-  دانشكده 

پرستاري و مامايي قاين
5) مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه : 

الف) واريز مبلغ 000 150 ريال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي (سيبا) 
و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.

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

مبلغ  به  بانكي  معتبر  نامه  ضمانت  مناقصه:  در  تضمين شركت  مبلغ  و  نوع   (6
35/000/000 ريال يا چك تضمين شده بانكي يا واريز نقدي وجه به حساب شماره 
2643856 بانك رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه (شركت 

در مناقصه)
7) مهلت خريد اسناد : 94/06/05 لغايت 94/06/07

8) مهلت تحويل اسناد : 17 /94/06  
سازمان  غفاري-  خيابان   – بيرجند   – جنوبي  خراسان   : اسناد  تحويل  محل    (9

مركزي دانشگاه- دبير خانه مركزي تحويل و رسيد دريافت گردد.
صبح   9 ساعت  ها:94/06/18  پاكت  بازگشايي  فرآيند  شروع  محل  و  تاريخ   (10
بيرجند- سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي-سالن جلسات معاونت توسعه

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در 
رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آيين نامه مالي معامالتي خويش مختار 

مي باشد.
 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
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امالك و مستغالت

زمين فروشى، 154 متر، دونبش، 
چهكند باال با چشم اندازى زيبا از 

بيرجند 09159617689

زمين به متراژ 410 متر چاه فخرآباد  
همجوار خانه هاى مسكونى بدون آب 
با سند شش دانگ 09151635994

23000 هزار متر زمين مزروعى 
با 2 ساعت آب معصوم آباد تقاب 

09365570206

فروش ياتعويض منزل وياليى با توى 
شهرحاجى آباد ،85 متر شيك كامل 

فى 48م 09157219311 

واحد آپارتمان ، بسيجيان 105 متر 
مفيد ، 20 تومان وام دارد ، فروش يا 
تعويض با ماشين 09214061176

معاوصه يه قطعه زمين مشاع اميرآباد 
با مسكن مهر سرانه هم نقدا پرداخت 

ميشود   09155616135

زمين موقعيت عالى آينده دار
160متردرحاجى آباد فى:25م 

09159610871

فروش يا معاوضه مغازه حاشيه 
خيابان امامت فى كارشناسى

09155613291

3000مترزمين بادرختان عناب 
وميوه سه ساله دشت بجد30متر 

09365611604

يك واحد آپارتمان92متر ، خ پرستار
از مجموعه 8 واحدى آسانسور كف 

فى:كارشناسى 09153626412

يك واحد آپارتمان ،سايت ادارى 
بدون امكانات واريزى انجام شده است 

09158675916

 فروش آپارتمان 68مترى نيلوفر 
آفتابگيرفول امكانات سند آزاد 
فى108م 09155614808

فروش آپارتمان90مترى4واحدى 
تكميل سجادشهر، نقدى100م 

20وام09157400507

فروش 2 واحد 85 مترى
 از بنيادمسكن شوكت آباد

09153619624

فروش دو قطعه زمين 
چاه برزگانى با اشجار آب جدا

09151635994

200 متر زمين ، سپيده 
ديوارى با يك امتياز آب

09154983540

فر وش يامعاوضه آپارتمان 100مترى 
درمدرس باملك درمشهد    

 09335613149

فروشى زمين 300متر دوكله و 
بنا350مترتجارى 30متر 

فى: كارشناسى  09155616598

فروش زمين، دو نبش ،شمس آباد 
فى:توافقى

09154980672

زمين كشاورزى درسورگ 360متر 
15درخت زردآلو و بادام،استخر
زيرقيمت  09353488494

      زمين فروشى ، حاجى آباد 
متراژ 150متر قيمت 55 م  

09151634158

 زمين فروشى.255متر.20مترى 
نصرخيابان بهمن، يامعاوضه باخودرو 

.  09301322568

500متر زمين ،بلوار ناصرى
 سند دار معاوضه با ماشين

09370088646

منزل، سجادشهر كوچه 5مترى 
ماشين روباآپارتمان معاوضه نميشه 

فى: كارشناسى 09364566967

واحد 85 مترى زمين دوكله مهر 
شهر. تكميل اقساط 8 ميليون داده 

09358263650

معاوضه ملك كلنگى،متراژ 360 متر  
توحيد با وياليى كوچكتر در معلم و 
مدرس و توحيد 09155612382

زمين 132 مترى دوكله چهكند 
60 ميليون داراى قرارداد بنياد 

09358263650

آپارتمان شيك و نوساز 160 مترى 
90 متر زير بنا 70 متر حياط عدالت 

11 فى 190 م 09156044960

امتيازمسكن مهر 16,5واريزى
فى24م مناسب

 09159611511

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

22ميليون 09153623271

باغ فروشى باالتراز روستاى بوشاد 
با متراژ300متر فى25ميليون  

 09210420915

فروش يك قطعه زمين درشهرك 
چهكند265متر، 2 باواگزارى بنياد

فى توافقى 09156685160

آپارتمان 75مترى فول امكانات 
كابينت وكمد ام دى اف لوستر وپرده 

فى48م 09155034684

معاوضه منزل 162مترى تازه ساز 
تمام اسكلت درحسين آبادسادات 

باواحد مهر 09158650989

فروش زمين مسكونى130مترى 
دونبش ملكى درحاجى ابادخ واليت 

فى توافقى09155615043

فروش 120مترزمين تجارى درسه 
طبقه پروانه ، بلوارشهيدصيادشيرازى 

فى توافقى09155615043 

يك واحد آپارتمان 85مترى 
مهر شهرفى 40م
09159626255

نيازمند آپارتمان دوخواب، متراژ90 
درمحدوده،غفارى،معلم،پاسداران 

نقدى100م 09152694719

فروش يا معاوضه آپارتمان درگلبهار 
مشهد بدون سود با قيمت تمام شده

 با بيرجند09151647579

فروش مسكن مهر.خ 9دى،داراى 
امتياز آب برق.ضامن هم جهت وام 
بردم.فى توافقى 09153633517

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

فى كارشناسى 09195605878

فروش فورى تجارى
22 متر تجارى ، طالقانى 10 

محل پر رفت و آمد 09109859871

فروش ملك در 3طبقه تجارى،بازار 
سادسى،32متر،هر طبقه داراى 
سندفى توافقى 09158635135

فروش آپارتمان مسكن 
مهرالهيه75مترى فول امكانات 

فى: 55م  09158604640

واحد 110 متر خيابان امير كبير 
مجتمع 4 واحدى با امكانات عالى 
 فى: كارشناسى 09105091646

خريدار آپارتمان
 درمحدوده ظفرياپيش 

09155337084

زمين كشاورزى، حسين آباد سادات 
همراه با آب،باغ منزل فرسوده،منزل 

قديمى  09151643129

آپارتمان فروشى 125مترمفيد سه 
خواب باتمامى امكانات ،پاسداران7 

فى: توافقى 09338107289 

باغ ويال و زمين 1200 مزروعى 
با آبيارى قطره اى و ملك 109م 

 09105476277

خريدار منزلى وياليى
 در حدود 120نقد
09151649277 

 آپارتمانى 97 مترى
 واقع در خيابان جمهورى فروشى

09151631509

معاوضه85مترى فول،طبقه1
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا امامت 

 09153638963

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

فروش مسكن مهر
 يا معاوضه با ماشين 
 09151635156

فروش منزل وياليى 360 متر دو 
نبش دو واحد مستقل درمعصوميه

09153623565

فروش منزل وياليى 205 متر زمين 
160متر زيربنا ، مدرس فى 130 م 

09151602236

فروش آپارتمان تكميل
 درخوسف فى:توافقى 

09152654003

واحدآپارتمان فروشى92مترى،
با امكانات .واقع دربلوارمجيديه

مجتمع كوروش 09159615905 

فروش يا معاوضه منزل وياليى، متراژ 
250متر دردوطبقه باتمام امكانات
ماژانى فى كارشناسى 09151631446

آپارتمان 165 مترى - امكانات 
لوكس - غفارى فى: كارشناسى 
قابل معاوضه 09159626514

پيش فروش آپارتمان 90 مترى  
تحويلى برج 8 - دوكله - مترى 

09155629832  1/600

منزل وياليى - دستگرد - 250 متر 
زيربنا - 2 طبقه - با امكانات لوكس 

فى: توافقى 09152040225

منزل فروشى يا تعويض، حاجى آباد 
مقداد 21، خيلى تميز فى: 48 م 

09157219311

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

3 واحد تجارى، ادارى در مسجد 
آيتى به اجاره داداه مى شود 

09157200857

اجاره ورهن زير زمين مسكونى
 خ 17شهريور

09155618157  

رهن منزل وياليى قديمى مدرس
طبقه زيرزمين+ طبقه اول 

09358531890

منزلى نزديك قلعه 
اجاره داده مى شود
 09358938462 

اجاره آپارتمان 70 مترى 2 خواب 
صفر با تمام امكانات 2 م با 450 
اجاره مدرس   09156044960

رهن واجاره مغازه فوق العاده شيك 
24متر همكف و 24متر زيرزمين 

كوچه مسجد آيتى 09155612382

اجاره سوئيت 60مترى
واقع درشهيدآوينى صدف 

 09151634660

اجاره سوئيت دانشجويى
پيام دهيد

09116463595

 زيرزمين سرويس كامل سجاد شهر 
براى استفاده زن و مرد اجاره 180 

و 1 رهن 09155612725

واحد اجاره اى طبقه اول شمالى 
110متر زيربنا جديد سازواقع 

درشهرك چهكند 09151606808

اجاره يك دربند مغازه بزرگ 
دونبش دو درب تربار فروشى فعال 

واگذار ميشود 2141 0915163

اجاره،وياليى مستقل بزرگ
 معصوميه باال بهترين مكان

09153623565

منزل مسكونى، خيابان 15خرداد
 در دو طبقه 30م رهن 1200 ت

 اجاره  09379997586

سه واحد مسكونى واقع در بلوار 
جماران براى رهن واجاره

09153633509

طبقه اجاره تازه ساز
و ارزان اميرآباد - امام على 

09155626432

رايانه و همراه 

گوشى لمسى هاوايى واى 330 تميز
 در حد نو با گارد 190000 تومان

09158641526

فروش گوشى نوكيا6303
درحدنوبالوازم قيمت140

09305584421

تبلت ، اندرويد 4 .4، دوربين 
8.لمس حرارتى، درحدنو، فى:340 

09157236103

تبلت7اينچ اى اليف2سيم 
كارت،سالم10ماه 

كاركرد320تومان09153638963

فروش 5130اصل صفحه نمايش 
ضربه خورده وفاقدكارتن فقط 
20هزارتومان 09157412767

جوياى كار

تعدادى كارگر جهت كار در معدن 
زغال سنگ طبس 15 روز كار15 روز 
اسراحت نياز منديم 09157406136

به يك آشپز ماهر جهت همكارى
 در اورگان دولتى نيازمنديم 

 09305100280

جوانى 25ساله داراى كارت پايان 
خدمت آماده همكارى

09157914459

به تعدادى كارگردائمى باقدرت بدنى 
باال وحقوق عالى براى حمل اثاثيه 

نيازمنديم 09354804898

جوانى 24ساله ،داراى كارت پايان 
خدمت وگواهينامه آماده به كار در 

شركتها وكارخانه ها 09152655028 

جوانى 25 ساله داراى خودرو، سه سال 
سابقه مشاور ونماينده شركت خصوصى 

آماده همكارى 09159640869

آماده به كار 22ساله اهل روستا داراى 
كارت پايان خدمت وگواهينامه موتور و 
ماشين و جوشكارى   09156648806 

جوانى مجرد 25ساله ديپلم 
جوياى كار 

09157927274

به دنبال كار در شيفت بعداز ظهر 
داراى كارت پايان خدمت.

09157914459

جوياى كاردرشيفت عصر
(ساندويجى بيتزافروشى و...)

09157248102

نيازمنديم به چند راننده تمام 
وقت براكاردر آژانس با زنگ خور 

باال09159634478

 تعدادى راننده با گواهينامه معتبر با 
خودرو جهت كار در آژانس با زنگ 
خور باال نيازمنديم 09365613536

لوازم منزل

فروش تمامى وسايل منزل
 به علت جابجايى
09151613868

تخت كودك با ديواره قابل 
تنظيم مناسب جهت فرزند 

09159638223

به يك عدد ميزتلوزيون
 ويك دست مبل نيازمنديم    

09155629567

خريدار آبگرمكن گازى كاركرده 
در حد نو با قيمت مناسب  هستم 

09155618274

تلوزيون 42 اينچ سامسونگ
 به فروش مى رسد
09151601774

يك جفت فرش 6 مترى دست بافت
 با طرح خشتى با بافت بسيار عالى

 فقط 8 م 09158641095

خريدار جاكفشى كوچك
با قيمت مناسب ميباشم. 

 09158605281

فروش كمدبچه دوتيكه بوفه دار 
ميز تلوزيون شيشه اى ال سى دى 

09159610871

متفرقه

فروش سوپر با 10سال سابقه 
با درآمد روزانه 700
09156660560

فروش كليه ى لوازم كابينت 
سازى(فلزى)

09153613862

فروش روكش صندلى فابريك 
كمرى،زانتيا در حد نو

09373417877

پروانه كسب پوشاك 10 ساله 
باقيمت تمام شده بفروش ميرسد 

09157553403

فروش سپرجلوهاچ بك وچراغ 
جلواسپرت پرايددرحدنو فى توافقى 

09150972254

كانكس جهت سوپر ماركت 
فروشى يا معاوضه با خودرو    

 09151010673

فروش پمب باد24موتورآلمان
 وكارواش خانكى درحدنو 
فى توافقى 09155624532

سيستم گرمايش از كف با تمام 
امكانات فى 88م+20ميليون وام

09105160431

فروشى3 درب آلومينيوم 1 
آهنى شيشه خورفى توافقى 

 09155624532

خريدارفاكس دست دوم 
شارپ660باقيمت توافقى هستم 

09155617282

غذاى آماده بابهترين موقعيت
 بفروش ميرسد

09357509572 

رينگ اسپرت والستيك پهن كره اى 
85درصدوچراق اسپرت عقب 206

به فى عالى 09159646081

خريدار يك عدد تانكر دوازده هزارى 
ورق سفيد با قيمت مناسب ميباشم 

09361799103

كمپرس نيسان سالم باوسايل جانبى
فى توافقى زيرقيمت
09156659228

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى 
سجاد25

09382508978

فروش چهارحلقه الستيك 
20درصد همراه با رينگ فوالدى
 فى 150هزار 09398529829

فروش رينگ پرايدى وتيبايى تميز
 با كارتن وكاور. فى500هزار تومان

09363137221

فروش پوشاك كودك يا معاوضه
 با سوپر ماركت

09157552235

فرم تابلو 
5 *1/20 متر

 09151642874

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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خودرو پرايد

پرايد84سبزلجنى بسيارسالم
 فنى عالى ، بيمه آخر12 

09308963856

پرايد مشكى مدل 89يكسال 
بيمه بى رنگ فى: 13/500

0933349313

پرايد مدل91 يكسال بيمه بدون
 رنگ سالم معاوضه باوانت پيكان

09159914124

فروش پرايد141مدل86 دوگانه 
كارخانه،بدون رنگ،بيمه 6ماه
فى: توافقى09385364797

پرايد سفيد 88بيمه تا برج 9 
دوتيكه رنگ 10300تومان

09373591368

پرايدسفيدمدل 83بيمه تابرج 
10تخفيف 7سال فى: 9،100

09159638566

فروش پرايدسفيد87الستيك 50
بيمه 9ماه رنگ دارد فى توافقى

09158621728

پرايد سفيد 79 دوررنگ،بيمه 6 ماه 
تخفيف بيمه كامل،فى 6200

09156668166

پرايدمدل92رنگ اطلسى بى رنگ 
تمام فول فى توافقى 
 09385719380

خريدار پرايد هيدروليك دوگانه 
معاوضه با امتياز معصوميه 

09358263650

فروش يامعاوضه پرايدمدل 88دوگانه 
بيمه11ماه يك گلگيررنگ وقابل 
معاوضه باتيبا09153042657

فروش 111 سفيد مدل 91 فول يك 
درب و گلگير رنگ بيمه تابرج10 

فى: توافقى09153624517

فروشى و يامعاوضه پرايدمدل 
90دوگانه كارخانه اى فى توافقى

09152664834

فروش پرايدسفيدمدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف فى6م

09158624313

پرايدمدل85، 6 ماه بيمه 
رنگ نقره اى تمام رنگ فى: توافقى 

09153616875

فروش پرايد سفيدمدل 80 تميز 
رينگ اسپورت بيمه يك سال
 فى: توافقى 09372391710

132مدل87سفيد-پرايد صفر 
كيلومتر مدل 131تمام فول زير 
قيمت كارخانه 09364668709

خودرو پژو 

پارس tu5 سفيد - صفر كيلومتر  
كارتكس دار - فى توافقى  

09159621206

405مدل83دوگانه بيمه تاآخرسال 
الستيك جلونوعقب70درصد 
فى:11/200م 09159610871

پژوsd 206مدل 94
با14000كاركرد تميز فى35م

09158651015

 CNGپژو 405 مشكى دوگانه
مدل83 يكسال بيمه، 3 تيكه عقب 
رنگ، فى: توافقى09192111678 

فروش 206سفيد تيپ 2 مدل 90 
بدون رنگ يكسال بيمه .الستيك 
100درصد28 م 09156663285

فروش پژو روأ مدل88رنگ نقره اى 
يكسال بيمه، يك گلگيررنگ دارد

09384013217

فروش405 دوگانه مدل 
91خاكسترى توكرم خانگى 

فقط مصرف كننده 09151600269

206صندوقدارسفيد86بدون رنگ 
   20 vبسيارتميز20800م

09364651606

پژوSLX 405 مدل 88 نقره اى 
فاقدرنگ تميز خانگى بيمه 29 .10 

فى 19700م 09359843005

پارس سال دوگانه،سفيد،خشك 
فرمان اپتيما جديد.فى موقع معامله

09151600269

فروش پژو405تمام رنگ 
88زيرپاعالى،يامعاوضه باپرايد

09157213351

پژو SLX 405 مدل 1390 
سفيدفاقدرنگ بسيارتميز بيمه95,2 
فى24،200 م 09383431051 

پژو405نقره اى مدل88دوگانه
 كم كاروبدون رنگ، يا معاوضه با 

تيباسفيد 09153624007 

پارس سال داشبورد جديد مدل93 
17هزار كار 31م
09153633647

خودرو متفرقه

پيكان76 فنى عالى خوابيده رينگ 
اسپرت پخش بانددوگانه ال پى جى 

فى:5 م 09364566967

فروش دوو سيلو رنگ زيتونى
 دور رنگ بيمه 10 ماه تخفيف كامل 

فى: توافقى 09153624517

سمند دوگانه 85
دلفينى 13500  
09154071025 

تويوتا كروال 2006
با وضعيت عالى فروشى 

09151611271

فروش دوچرخه 20 كمكدار
 دنده اى تميز 250هزارتومان

09158629388

فروش ريو88سفيد فوق العاده 
تميزوسالم فى:23800

09158625753

موتور بى كالج احسان الستيك ها 
نو, بيمه تا سال 95 مدارك همه 
كامل,فى:1950، 09152697685

فروش پى كى مدل 82رنگ نوك 
مدادى تخفيف 12سال قيمت 

3600هزارتومان 09159611578

فروش يك عدد دوچرخه فاريس 
بدون استفاده، نو، فى 350

09158677489

فروش يا معاوضه سمند ال ايكس 
سفيد مدل 94 باپرايد111 سفيد 
مدل90 به باال 09152611573

يك دستگاه جرثقيل آميكو كفى 
رنگ قرمزمدل 1387، بيمه ندارد
فى: 45 م 09155618377 

فروش 
تاكسى مترآژانس 
 09365010637

موتور سيكلت بى كالچ احسان مدل 
92 كم كار و بسيار تميز فى 2300

09158651005

فروش هندا125مدل88بيمه 
برج8مدارك كامل4دنده الستيك نو 
فنى عالى فى860 09395618105

دوو سيلو مشكى دودى مدل 79
بيمه دارد. رينگ اسپرت. رنگ ندارد 

فى: 13 م 09363137221

ماشين مزدادوكابين مدل 86نقره اى 
بدون رنگ دوگانه يكسال بيمه
 فى: توافقى  09157579145

معاوصه وانت پيكان 88دوگانه با مزدا 
دو كابين مناسب يا سوارى مناسب 

09155616135

خريدار انواع موتورهاى قديمى
 تريل و مينى سوزوكى وياماها

09151611612

پى كى 84 مشكى 
بدون رنگ فى 6300  م 

09105091646

فروش موتور ياماها125 
فى توافقى

  09210420915

فروش دو دستگاه موتورآپاچى 
مدل 88، دوميليون،تريل مدل86 

09335615571    1/600

پى كى مدل 84نقره اى بدون رنگ 
بيمه الستيك كامل، فى 7000تومان 

معاوضه باوانت بار09157579145

هنداليفان125مدل88بيمه برج8 
مدارك كامل4دنده الستيك نو 
فى850     09395618105

وانت87دوگانه كارخانه بيمه الستيك 
تمام رنگ فى توافقى يامعاوضه باپرايد

09303935644

يك عدد موتورسيكلت گازى بسيار 
تميز قديمى فى 500000هزارتومان 

09157555485

پى كى مدل83مشكى.دور رنگ 
بيمه1سال الستيك كره اى نو

فى:6م 09159646642

خريدار زانتيا سفيدمدل 86
به باال رنگ دار تا 38ميليون

09128639016

فروش دوچرخه 26تايوانى اصل 
كمكدار مخصوص كوه

فى توافقى09151635845

دودستگاه مينى بوس اويكوبا 
مدل70و71 به فروش يا معاوضه 
باسوارى ميرسد09159645903

ام وى ام315تميز
مدل92فى32م معاوضه باملك 
بيرجندومشهد 09155626432


