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امروز ؛ با حضور رئيسى ، دادستان كل كشور در بيرجند برگزار مى شود ؛

اولين اجالس استانى نماز 

وعده رئيس جمهور به مردم: 

به زودى آرامش 
بازار را خواهيد ديد
 بودجه عمرانى 90 درصد افزايش مى يابد 

صفحه 3

رسانى  اطالع  و  تبليغات  كميته  رئيس 
تاكنون   : گفت  استان  انتخابات  ستاد 
اسالمى  شوراى  مجلس  براى  نفر   44
در  رهبرى  خبرگان  براى  داوطلب   7 و 
به  كرده اند.  ثبت نام  جنوبى  خراسان 
گزارش خبرنگار ما ، ايمانى  افزود  : در 
حوزه انتخابيه بيرجند، خوسف و درميان 
 14 نفر ، حوزه  قاين و زيركوه  11  نفر ، 
در  و  نفر   12 سربيشه  و  نهبندان  حوزه 
سرايان  طبس،  فردوس،  انتخابيه  حوره 
شوراى  مجلس  براى  نفر   7 بشرويه  و 

اسالمى نام نويسى كرده اند.
گفته مى شود از حوزه انتخابيه بيرجند ، 
 ، رضايى  على  آقايان  خوسف  و  درميان 

محمدرضا مجيدى ، شكرا... بيگى ، على 
جعفرى ، غالمحسين توكلى ، اسماعيل 
محمد   ، محمودى  جعفر  سيد   ، ايزدى 
امين حاجى زاده ، محمدرضا آقاابراهيمى 
زهرا  سيده  خانم  و  محمدى  مهدى  و 
اسالمى  شوراى  مجلس  براى  اسالمى 

ثبت نام نموده اند . 
در حوزه قاين و زيركوه نيز آقايان جواد 
محمد   ، علوى  محسن  سيد   ، هروى 
رضا  محمد   ، شاكرى   ، توكلى  حسين 
 بهزاديان ، محمد حسن اكبرى مطلق ، 
و  نورى  حسن   ، حسنى  رضا  محمد 
 ابوالفضل بهزادى فر از ثبت نام شدگان 

بوده اند . 

آقايان  هم  سربيشه  و  نهبندان  حوزه  در 
 ، هاشم زهى  مراد   ، مومنى  مهدى 
 ، مودى  مهدى   ، صابرى  رضا  محمد 
 ، پور  نجمى  احمد   ، عابدى  غالمعلى 
، مهدى  افضلى  نظر   ، نوروز هاشمزهى 
محمد   ، فراغتى  حسين   ، محمدى 
اعزازى  اسماعيل  محمد  و  محمودى 
قانونى   مهلت  روز  پنجمين  پايان   تا 

ثبت نام كرده اند . 
 آقايان طاهر نجفيان ،  هادى خسروى ، 
 ، بخشايى  حسن   ، طبسى   سيدهاشم 
مجتبى  سيد   ، رضوى   سيدمحمد 
عراقى زاده و جواد اسماعيلى نيز از ثبت 
طبس،  انتخابيه  حوزه  در  شدگان  نام 

فردوس، سرايان و بشرويه بوده اند. 
خبرگان  مجلس  داوطلبان  از  نام  ثبت 
نيز  جنوبى  خراسان  حوزه  براى  رهبرى 
سيد  كنون  تا  و  داشته  ادامه  همچنان 
ابراهيم رئيسى ، على رضايى ، سيد على 
 ، ربانى   ، كميلى  باقر  محمد   ، موسوى 
رسول  سيد  و  آدريانى  رضائى  محمد 

جعفرى شياده ثبت نام نموده اند .
ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان رهبرى 
از 26 آذرماه و ثبت نام انتخابات مجلس 
شوراى اسالمى نيز از 28 آذر ماه جارى 
آغاز شده است. خراسان جنوبى با حدود 
چهار  داراى  جمعيت،  نفر  هزار   750
نماينده در مجلس شوراى اسالمى است.

آخرين اخبار از ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس شوراى اسالمى و مجلس خبرگان رهبرى

ثبت نام 44 كانديدا براى مجلس شوراى اسالمى

مرمت ارگ كاله فرنگى بيرجند آغاز شد
صفحه 7

صفحه 7

آگهى مزايده 
فروش زمين و آپارتمان مسكونى

 به صورت نقد و اقساط با شرايط استثنايى 
(بدون كارمزد) 
شرح در صفحه 8

جناب آقاى مهندس حسن عليزاده
عضو محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

خبر مسرت بخش انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 
مدير حراست اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى

  تبريك عرض مى نماييم، از درگاه ايزد منان مزيد توفيقات براى خدمتى سرشار 
از نشاط و مملو از توكل الهى در جهت رشد و شكوفايى ايران اسالمى مسئلت داريم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

بدينوسيله از كليه سروران ارجمند ، اقوام ، دوستان ، ادارات و نهادهايى كه در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم 

مرحومه كنيزرضا  كفاش زاده 
«فرزند حاج زين العابدين كفاش زاده»

ما را مورد لطف قرار داده و ابراز همدردى نمودند، صميمانه سپاسگزارى مى نماييم. ضمنا به مناسبت
 چهلمين روز درگذشت آن مرحومه جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/10/3 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر 

در محل مسجدآيت ا... آيتى برگزار مى شود، تشريف فرمايى سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده هاى كفاش زاده و فاميل وابسته

جناب آقاى دكتر انتظامى
معاون محترم مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى

خبر درگذشت برادر بزرگوارتان باعث تاثر گرديد 

بى شك در غم از دست دادن عزيزان به سوگ نشستن صبرى مى خواهد عظيم 

 براى شما و خانواده محترم تان صبر و شكيبايى و براى آن عزيز درگذشته 

غفران و رحمت واسعه الهى را خواستاريم.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى 
مدير عامل خانه مطبوعات خراسان جنوبى

 كارخانـه شيـر ستـره در نظر دارد: در تمامى شهرستان هاى
نمايد.  فعال  دائم  نمايندگى  جنـوبى  خراســان  استان 
بيشتر  اطالعات  كسب  براى  خواهشمنديم  متقاضيـان  از 
فرمــايند. حاصــل  تمــاس   32222398 شمــاره  با 

كارخانه شير ستره در نظر دارد: براى كادر فروش خود راننده 
از  نمايد.  استخدام  جنوبى  استان خراسان  در سراسر  با خودرو 
شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  خواهشمنديم  متقاضيان 
هر  هاى  بومى  با  اولويت  فرمايند.  حاصل  تماس   32222398
شهرستان جهت همان شهرستان مى باشد. ساعت تماس: 8 الى 14

طبخ و سرو انواع غذاهاى اصيل ايرانى را با بهترين كيفيت 

در فضايى متفاوت با ما تجربه كنيد

(صبح هاى جمعه
 جگر گوسفندى و كله پاچه)

انواع پيتزا – پيراشكى- اسنك
ذرت مكزيكى و همبرگر مخصوص
05632450024-09155619462-09159154219-  مدرس 52

فسـت فود  اوژن

بدينوسيله از همه بزرگواران ، نهادها و ادارات دولتى و خصوصى
 كه با حضور خود در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم

 شادروان حاج صفرعلى فرامرزى
« بازنشسته كارخانه قند قهستان»

 با ما ابراز همدردى نمودند به ويژه
امير محترم فرماندهى ارشد نظامى آجا در استان خراسان جنوبى 
همكاران،  و  نزاجا  (ع)  رضا  امام   04 آموزش  مركز  فرمانده  و 
خراسان  استان  در  آجا  نظامى  ارشد  حفاظت  محترم  فرمانده 
جنوبى و همكاران، فرمانده محترم پايگاه هوايى شهيد حسينى 
و همكاران، رئيس محترم عقيدتى سياسى ارشد آجا در استان 
خراسان جنوبى و همكاران، مدير كل محترم امنيتى انتظامى 
استاندارى خراسان جنوبى و همكاران، مدير كل محترم نوسازى 
محترم  مدير كل  و همكاران،  استان خراسان جنوبى  مدارس 
امور اقتصادى و دارايى استان خراسان جنوبى و همكاران، مدير 
محترم شركت كند وكاوش كوير بيرجند و همكاران، مدير محترم 
محترم  مدير  همكاران،  و  مشهد  سامانه  وكاوش  كند  شركت 
دبيرستان شبانه روزى كوثر خوسف و همكاران، اعضاى محترم 

متوسلين به دعاى سمات شهرستان بيرجند، رئيس محترم هيئت فوتبال استان و شهرستان بيرجند و همكاران، 
رئيس محترم هيئت جودو استان و شهرستان بيرجند و همكاران و همه كسانى كه از راه هاى دور و نزديك 
(شهرهاى تهران ، مشهد ، زاهدان ، فردوس، سرخس و اميرآباد) تشريف آوردند، صميمانه كمال قدردانى و تشكر 
را داريم. ضمنا به اطالع مى رساند: مراسم چهلمين روز درگذشت آن عزيز سفر كرده امروز پنجشنبه 94/10/3 

از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى)
 برگزار مى گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده هاى: فرامرزى ، ملكى و ساير بستگان

به مناسبت اولين سال  درگذشت

 حجت االسالم والمسلمين حاج سيد احمد عبدالهى
 جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/10/3 از ساعت 2/30  الى 3/30 

بعدازظهر در محل حسينيه جديد التاسيس آيت ا... آيتى
 برگزار مى گردد، حضور سروران معزز موجب امتنان مى باشد.

خانواده  عبدالهى

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت والدين عزيزمان

مرحوم حاج عليرضا چرمى و مرحومه صغرى وثيق
جلسه يادبودى جمعه 94/10/4 از ساعت 9/30 الى 10/30 صبح در محل 
حسينيه صاحب الزمانى «عج» خيابان حكيم نزارى منعقد مى گردد 
حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن بزرگواران و تسلى خاطر 

بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: چرمى ، وثيق و ساير بستگان

به مناسبت چهلمين روز درگذشت پدرى مهربان و همسرى دلسوز 
بزرگ خاندان زنده ياد

حاج محمد حسين كاروان مقدم
جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/10/3 از ساعت 14 الى 15 در محل

هيئت حسينى (واقع در خيابان انقالب) برگزار مى گردد، حضور شما سروران 
گرامى در اين محفل و ذكر فاتحه موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر 

بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى كاروان مقدم و ساير بستگان

ارتقاى مرتبه عضويت جناب عالى به
 (IEEE) عضو ارشد در موسسه جهانى مهندسين برق و الكترونيك 

كه مايه مباهات و افتخار جامعه مهندسين استان مى باشد، تبريك عرض نموده 
توفيق روزافزون شما را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

استاد عاليقدر جناب آقاى 

دكتر محمدرضا آقا ابراهيمى
عضو محترم گروه تخصصى برق سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

به مناسبت چهلمين روز درگذشت
 پير غالم اهل بيت (عليهم السالم) 

كرباليى محمدرضا ترياقى
و هفتمين سالگرد  درگذشت

 شادروان زهره ترياقى 
جلسه يادبودى جمعه 94/10/4 از ساعت 9 الى 10 

صبح در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى)
خانواده هاى: ترياقى و جعفرى برگزار مى شود.

ضمن تشكر و قدردانى از همه عزيزانى كه ما را در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم مادر گرامى مان

 شادروان فاطمه ديودل (فرهمند راد)
«همسر مرحوم حاج على اصغر رضائى»

همراهى نمودند به اطالع مى رساند: به مناسبت چهلمين روز درگذشت آن مرحومه جلسه يادبودى
 جمعه 94/10/4 از ساعت 9 الى 10 صبح در محل مسجد صاحب الزمانى (عج) خيرآباد نو

 (واقع در خيابان قائم) برگزار مى گردد.
خانواده هاى رضائى و بستگان

دار
ت پاي

اوس
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عضو هيئت مديره انجمن داروسازان ايران از گراني داروها به صورت چراغ خاموش به دليل عدم تعهد بيمه ها خبر داد و گفت: بيماران كه چندي قبل بايد 10 
درصد فرانشيز دارويي را مي پرداختند هم اكنون بايد 30 درصد پول دارو را از جيب بپردازند .به گزارش  تسنيم،  ُدري، افزود: يكي از مشكالت كشور هزينه هاي مردم 
در حوزه درمان است كه متاسفانه هنوز هيچ راهكار و پوشش حمايتي در حوزه بيمه صورت نپذيرفته است و هنوز خدمات بيمه جامع به مردم ارائه نمي شود. 

دارو گران شد  

 لزوم جذب حامي براي ساخت مسكن نيازمندان

 رئيس كميته امداد با تاكيد بر توزيع مناسب اعتبارات در حوزه مسكن 
تقويت  لزوم  بر  روستايي،  و  شهري  مددجويي 
نيازمندان  مسكن  ساخت  براي  حامي  جذب  و 
گفت:  فتاح،  پرويز  مهر،  گزارش  كرد  . به  تاكيد 
مسكن  ساخت  براي  يابي  حامي  فرهنگ  بايد 
مددجويان را كه در بسياري از استانها موفق عمل 
كرده است، گسترش دهيم   . وى با بيان اينكه براي جذب و كمك به 
افزود:  باشيم،  بيشتر  اعتبارات  منتظر  نبايد  مددجويان  مسكن  تامين 
استانها همچون  امكانات و ظرفيت  از همه  توانيم  اين زمينه مي  در 
اصناف، كارخانه ها و معادن بهره مند شويم كه اين امر همت و اراده 

امدادگران استاني را مي طلبد .

 شيوه ارزشيابي بيمارستان ها سال 95 تغيير مي كند

معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تغيير اساسي 
هاي  بيمارستان  اعتباربخشي  و  ارزشيابي  روش 
با  و گفت:  داد  (1395) خبر  آينده  از سال  كشور 
ابالغ راهنماهاي باليني نيز روش هاي طبابت در 
كشور تغيير كرده و استاندارد مي شوند .  آقاجاني 
براي  تعريفي  در كشور  افزود:  ايرنا،  با  گفتگو  در 
بيمارستان استاندارد نداريم بلكه شيوه هاي خدمات درماني را استاندارد 
مي كنيم. وي گفت: اين نگاه و شيوه جديد اعتباربخشي و ارزيابي وزارت 
بهداشت بطور قطع در بهبود كيفيت خدمات بيمارستان ها موثر است 
زيرا درجه بيمارستان ها براي آنان مهم است و هر چه بيمارستاني درجه 

باالتري داشته باشند، تعرفه و درآمد باالتري نيز خواهد داشت.  

تصويب پرداخت مطالبات بازنشستگان پيش  از موعد
  

 هيئت وزيران موضوع پرداخت مابه التفاوت مربوط به بازنشستگي پيش 
از موعد و بدون سنوات ارفاقي كاركنان دولت 
دولت  هيئت  مهر،  گزارش  كرد . به  تصويب  را 
در جلسه اي به رياست جهانگيري معاون اول 
مابه التفاوت  پرداخت  موضوع  جمهور،  رئيس 
بدون  و  موعد  از  پيش  بازنشستگي  به  مربوط 
سنوات ارفاقي كاركنان دولت را تصويب كرد .  هيئت وزيران همچنين در 
اجراي قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در 
زمينه پست و مخابرات، ميزان حق االمتياز، حق السهم و جرايم تخلفات 
ارايه  و نقص تعهدات پروانه ايجاد و بهره برداري شبكه بي سيم براي 

خدمات عمده فروشي را تعيين كرد .

وزير آموزش و پرورش گفت: برقراري فوق العاده مناطق 
مرزي، افزايش امتيازات كارگزيني، رتبه بندي معلمان، بيمه 
اسكان  مراكز  و  فرهنگيان  درمانگاه هاي  افزايش  طاليي، 
درمان در راستاي بهبود معيشت فرهنگيان است  . به گزارش 
ايسنا، علي اصغر فاني در خصوص عدم اعمال مدرك دوم 
فرهنگيان در حكم كارگزيني آنها، اظهار كرد : در جريان 
اين موضوع هستم و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 
بخشنامه اي صادر كرده است و پيگير حل اين موضوع هستيم 
و اميدوارم اين مشكل براي فرهنگيان مرتفع شود.  وي به 
اقداماتي كه در خصوص بهبود وضعيت معيشت فرهنگيان 
انجام شده است، اشاره كرد و گفت: نخستين موضوع بحث 
پاداش مناطق مرزي بود كه چندين سال ساير دستگاه ها اجرا 
مي كردند، اما آموزش و پرورش به دليل محدوديت هاي مالي 

اجرا نمي كرد كه سال گذشته ابتدا در سيستان و بلوچستان 
اين كار را آغاز كرديم و از اول تيرماه سال جاري هم براي 
تمام فرهنگيان در مناطق مرزي اين فوق العاده برقرار شد. 
 وي افزود: موضوع ديگر افزايش امتيازات فرهنگيان بود كه 
به قانون مديريت خدمات كشوري باز مي گردد كه امتيازاتي 
كه براي فرهنگيان تا قبل از آغاز اين دولت اعمال مي شد 
700 امتياز بود كه ابتدا در دوره دبستان اين موضوع را در 
سال گذشته از 700 به 1500 امتياز افزايش داديم و ترميمي 
در پرداختي به فرهنگيان در ابتدايي انجام شد كه ميانگين 
ريالي آن حدود 120 هزار تومان بود؛ اين كار براي ساير 
به  آنها  امتيازات  و  اجرا  امسال  ماه  فروردين  از  فرهنگيان 
بندي  رتبه  به  وى  يافت.  افزايش  امتياز   1500 و   1300
معلمان نيز اشاره و تصريح كرد: بيش از 700 هزار نفر از 

فرهنگيان از اول مهر ماه سال جاري رتبه بندي شدند و 
ميانگين حدود 300 هزار تومان به حقوق آنها اضافه شد و 
در يك بازه قريب به  600   هزار تومان هم شاهد اين افزايش 
بوديم   . وي به توجه غير مادي به معيشت فرهنگيان هم 
اشاره و عنوان كرد: اكنون 120 درمانگاه فرهنگيان در كشور 
فعال است، ضمن اينكه كار بسيار خوبي هم براي نخستين 
بار انجام شد كه تأسيس مركز اسكان فرهنگيان است. وي در 
پاسخ به اين پرسش كه «بيمه طاليي فرهنگيان نقص هايي 
داشت و آيا اكنون اين مشكالت مرتفع شده است؟»، گفت: 
امسال روش كار بيمه طاليي را عوض كرديم و به شكل 
صندوقي بيمه را اداره مي كنيم بدان معنا كه فرهنگيان هزينه 
درمان را پرداخت مي كنند سپس اين هزينه ها را مستقيماً به 

آنها پرداخت مي كنيم . 

 6   اقدام آموزش و پرورش براي رفاه معلمان  

   قائم مقام سازمان امور مالياتي، نرخ ماليات 
درصد   9 را   95 سال  در  افزوده  ارزش  بر 
اعالم كرد و گفت: اين نرخ در اليحه بودجه 
در  پناهي  قاسم  كرد .   نخواهد  تغييري   95
ماليات  نرخ  اينكه  اعالم  با  مهر،  با  گفتگو 
بر ارزش افزوده در اليحه بودجه سال 95 
تغييري   94 سال  بودجه  اليحه  به  نسبت 

نخواهد كرد، افزود: سازمان امور مالياتي با 
توجه به اين امر پيشنهادي تاكنون در اين 
زمينه ارائه نكرده است .  وى تاكيد كرد: نرخ 
ماليات بر ارزش افزوده در سال 94 به ميزان 
9 درصد است كه در سال 95 هم 9 درصد 
خواهد بود . نرخ ماليات بر ارزش افزوده به 
عنوان يكي از تكاليف قانوني هر سال تعيين 

مي شود و دولت طي چند سال گذشته اين 
نرخ را اعالم كرده است و براساس قانون 
برنامه، هر سال يك درصد به نرخ ماليات 
بر ارزش افزوده اضافه شد. ميزان افزايش 
ماليات بر ارزش افزوده در 93 به ميزان 2 
درصد افزايش پيدا كرد  . دولت براي اجراي 
ساله  هر  افزوده،  ارزش  بر  ماليات  قانون 

تعدادي از فروشندگان و اصناف را مشمول 
ماليات مي كرد كه البته مقاومت هايي نيز 
هر ساله از سوي كسبه براي عدم مشمول 
شدن بر اين نوع ماليات صورت مي گرفت و 
پاسخ سازمان مالياتي به اين مشموالن اين 
بود كه ماليات بر ارزش افزوده در نهايت از 

مصرف كنندگان اخذ مي شود  . 

 نرخ ماليات بر ارزش افزوده در بودجه 95 ثابت باقي ماند

 تبادل ده ها ايميل و تماس تلفني با
 كري و همتايان اروپايي  

مصوب  قانون  به  اشاره  با  كشورمان  خارجه  وزير 
كنگره آمريكا براي محدوديت سفر به اين كشور در 
صورت سفر به ايران گفت: اگر عين قانون مصوب 
كنگره رفتار شود، نقض برجام خواهد بود . ظريف با 
اشاره به ديدار خود با جان كري در 11 روز گذشته 
طرف  از  تماس  و  ايميل  دهها  به  نيويورك،  در  و 
وزارت  در  وي  همكاران  با  غربي  مذاكره كنندگان 
خارجه اشاره كرد و گفت: 1+5 منافع زيادي دارند 

كه مانع اجراي اين تصميمات تبعيض آميز هستند .

مصوبه اخير كنگره يعني نظارتي بر
    روند برجام وجود ندارد

عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به مصوبه اخير 
آمريكا گفت: اين مصوبه نشان داد كه هيچ داوري 
براي ارزيابي اقدامات طرف مقابل در برجام وجود 
همان  مصداق  اتفاق  افزود:  اين  بذرپاش،  ندارد .  
«شاهد از غيب رسيد» است كه داور براي طرف 
مقابل اصال وجود ندارد تا در مقابل اقدامات خارج 

از چارچوب برجام سوت بزند و مانع شود .

مطهري : صالحيتم رد شود اعتراض 
مي كنم، اما التماس نه 

علي مطهري نماينده مجلس گفت: هر كسي قاعدتا 
بعد از رد صالحيت اعتراض مي كند تا بررسي شود 

من هم اعتراض خواهم كرد اما التماس نمي كنم.

درباره حضور الريجاني در ائتالف 
اصولگرايان از خودشان سوال كنيد

جامعه  سخنگوي  مصباحي مقدم  حجت االسالم 
در  الريجاني  حضور  خصوص  در  مبارز  روحانيت 
خوب  كرد:  اظهار  اصولگرايان،  ائتالف  شوراي 
است كه اخبار آقاي الريجاني از خود وي پرسيده 
شود، اما من خبر دارم كه آيت ا... موحدي كرماني 

و الريجاني با يكديگر ديدار كرده اند. 

صداوسيما متعلق به 4 ميليون طرفدار 
سعيد جليلي است 

دارد  تاكيد  كامال  صداوسيما  است  معتقد  زيباكالم 
كه سازماني متعلق به گروهي خاص از اصولگرايان 
مصاحبه  بود  قرار  يلدا  با شب  است. همزمان  تندرو 
پخش  سيما  سوم  شبكه  از  ظريف  با  فردوسي پور 
شود اما اين مصاحبه به دليل عدم موافقت مديران 
نود  برنامه  آغاز  از  صداوسيما پخش نشد.البته قبل 
حداد عادل درحالي كه در شمار كانديداهاي مجلس 
است؛ در يك برنامه زنده تلويزيوني حضور پيدا كرد.  
زيباكالم درباره اين رفتار مديران سازمان اظهار كرد: 
به  متعلق  سازمان  اين  داد  نشان  صداوسيما  رفتار 
به  متعلق  بلكه  نيست  ايران  مردم  نفر  ميليون   80
4 ميليون نفري است كه در زمان انتخابات رياست 

جمهوري به سعيد جليلي راي داده اند. 

برخي رسانه ها درخدمت دشمن  هستند

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: جبهه اصلي 
بناي  ما  و  است  رسانه  جبهه  استكبار،  با  ما  جنگ 
تسليم در مقابل دشمن را نداريم  . سردار نقدي گفت: 
متاسفانه نه فقط امروز رسانه هاى دشمن در خارج با 
آرم مستكبرين عليه ارزش هاى ما كار مى كنند بلكه 
در داخل كشور هم كم و بيش رسانه هايى به خدمت 
آنها درآمده اند و براى اهداف آمريكا و باز كردن جاى 
پاى آمريكا فعاليت مى كنند. دشمن همانطور كه در 
هم  نرم  جنگ  در  دارد،  زيادي  ابزار  سخت  جنگ 

مجهز است و ما نبايد در اين جنگ تسليم شويم .

هر رأي يك گلوله به دشمنان است

سردار فيروزآبادي رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح 
گفت  :   انتخابات  در  شركت  اهميت  به  اشاره  با 
شركت در انتخابات يك واجب انقالبي و هر رأي 
در انتخابات يك رأي به امام و انقالب و يك گلوله 

به دشمنان انقالب اسالمي است .

هشدار يك نماينده درباره فعال شدن 
صاحبان پول هاي كثيف در انتخابات  

حسيني صدر، نماينده خوي در مجلس، با بيان اينكه 
«عده اي بيت المال را غارت كرده و امروز با پول هاي 
آنچه  به  نسبت  هستند»،  آرا  جمع  به دنبال  كثيف 
«تأثيرگذاري بر انتخابات از داخل زندان اوين توسط 

برخي مفسدان اقتصادي» مي ناميد، هشدار داد . 

   تحريم آمريكا را بدون جواب نمي گذاريم
واشنگتن  كرد،  تأكيد  روسيه  وزيرخارجه  معاون 
دولت  جديد  اقدام  مسكو  كه  باشد  داشته  اطمينان 
را  اعمال تحريم هاي جديد عليه روسيه  آمريكا در 
ريابكوف»  «سرگئي  گذاشت .   نخواهد  پاسخ  بدون 
افزود: اين يك نوع خودزني از منظر روابط روسيه و 
آمريكا به حساب مي آيد كه در نهايت از جانب دولت 

كنوني واشنگتن به بن بست ختم خواهد شد .

پوتين خطاب به نتانياهو: روسيه سركوب 
داعش را قطع نمي كند  

«پوتين» رئيس جمهور روسيه در گفتگوي تلفني 
با  بايد  كه  كرد  اعالم  صراحت  «نتانياهو»   به  با 
تروريست هاي داعشي مبارزه كرد و روسيه به اين 
اقدامات خود در منطقه به ويژه سوريه ادامه خواهد 
داد . وى از سرگيري مذاكرات سوري تحت نظارت 
سازمان ملل را تنها راه حل بحران در سوريه خواند 
مورد  را  گفتگوها  اين  زودتر  چه  هر  آغاز  لزوم  و 

تاكيد قرار داد  .

مشخصات ملك موردنظر

ف
ردي

قيمت پايه هر مترمربعمساحتپالك ثبتيكاربريشهر
 (ريال)

 مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده5 درصد قيمت پايه
مزايده

   آدرس ارسالآدرس ملك
مدارك

4690/1903/1938526,800,00017,680,000 اصلىتجارىطبس1

طبس
 بلوار 100 مترى

 جنب شهرك فرهنگيان فاز 3

 بيرجند/ انتهاى
 بلوار شهيد

 آوينى/ بلوار جام
 جم/ اداره كل

 راه و شهرسازى
خراسان جنوبى

4690/1903/1939526,800,00017,680,000 اصلىتجارىطبس2
4690/1903/1940526,800,00017,680,000 اصلىتجارىطبس3
4690/1903/1941526,800,00017,680,000 اصلىتجارىطبس4
4690/1903/1942526,800,00017,680,000 اصلىتجارىطبس5

4690/1905/1943506,800,00017,000,000 اصلىتجارىطبس6
4690/1905/1944506,800,00017,000,000 اصلىتجارىطبس7
4690/1905/1945506,800,00017,000,000 اصلىتجارىطبس8
4690/1905/1946506,800,00017,000,000 اصلىتجارىطبس9
4690/1905/1947506,800,00017,000,000 اصلىتجارىطبس10

 4136 فرعى از 3686 و 3685 و 3667 و 3666 فرعى از 3331 فرعىتجارىبشرويه11
از 2 اصلى بخش 3 فردوس

بشرويه  30 مترى پرستار54/846,000,00016,452,000

 4137 فرعى از 3686 و 3685 و 3667 و 3666 فرعى از 3331 فرعىتجارىبشرويه12
از 2 اصلى بخش 3 فردوس

بشرويه  30 مترى پرستار55/086,000,00016,524,000

 4138 فرعى از 3686 و 3685 و 3667 و 3666 فرعى از 3331 فرعىتجارىبشرويه13
از 2 اصلى بخش 3 فردوس

بشرويه  30 مترى پرستار55/086,000,00016,602,000

 4139 فرعى از 3686 و 3685 و 3667 و 3666 فرعى از 3331 فرعىتجارىبشرويه14
از 2 اصلى بخش 3 فردوس

بشرويه  30 مترى پرستار55/626,000,00016,686,000

 4140 فرعى از 3686 و 3685 و 3667 و 3666 فرعى از 3331 فرعىتجارىبشرويه15
از 2 اصلى بخش 3 فردوس

بشرويه 30 مترى پرستار55/886,000,00016,764,000

اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى

اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى  در نظر دارد: 10  قطعه زمين با كاربري تجارى واقع 
در شهر طبس و 5 قطعه تجارى در شهر بشرويه را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان 
مي توانند براى دريافت مدارك از تاريخ 94/10/01  لغايت  94/10/07 به ادارات راه و شهرسازي 
طبس و بشرويه ويا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 
94/10/20  به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند. ضمناً در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده 10 

قطعه زمين تجارى شهر طبس و 5 قطعه تجارى در شهر بشرويه 
تذكرات : 

شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر 
شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 

پاكت الف) اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5 در صدكل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه 

شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد (اصل فيش بانكي) به حساب شماره 2173712100001  
(سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده) بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان 

جنوبي
پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي در هر مترمربع با 
امضاى متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا 
فيش واريزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس 

اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند.
به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، 

مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري براى تسويه حساب به اداره درآمد 

و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش 
پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. عدم پرداخت بهاى زمين در مهلت مقرر انصراف 
از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين 

صورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.
كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره 

كالً به عهده برنده مزايده مي باشد . 
بازگشايي پاكت ها راس ساعت  9 روز دوشنبه 94/10/23 در محل اداره كل انجام خواهد شد.

كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان 
دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.

آگهي مزايده فروش 10 قطعه زمين تجارى در شهرطبس و 5 قطعه تجارى در شهر بشرويه ( نوبت دوم)
اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي



مزايده  بيرجندشماكه  دادگسترى  مسئولين  خدمت  سالم 
كه  راازپولى  ملك  وغيرو  هامالياتى  برگذارميكنيدچرابدهى 
تخليه  حكم  كنيدوهچنين  كسرنمى  ميكنه  خريدارپرداخت 
ملك راصادرنميكنيد؟ قانون كه به صراحت تكليف   روشن 

كرده ،پس چراقانونى عمل نميكنيد؟؟؟ 

915.…388
چه  هر  است  محترم!خواهشمند  مسئوالن  خدمت  سالم  با 
سريعتر طرح انتقال صنوف پرسر و صدا و مزاحم رو از سطح 
شهر به خصوص صنوف واقع در خيابان عدل رو اجرايى كنيد.
با �ذشت چندين سال از پيشنهاد اين طرح و اعتراض مردم و 
درخواست صنوف از مسئولين لطفا هر چه سريعتر جهت رفاه 

حال شهروندان اين طرح را اجرا و به پايان رسانيد.

915…287
با سالم 

گير  سرعت  آورى  جمع  به  نسبت  خواهشمندم  مسئولين  از 
هاى پشت چراغ قرمز هاى سطح شهر بيرجند اقدام كنند .

915…067
دست  براى  محترم.لطفاتفكرى  مسووالن  خدمت  باسالم 
بكنند.زيرا  بيرجند  شهر  راهنماهاى  چراغ  پشت  اندازهاى 
توهينيست  مردم  به  خسارت  وايجاد  وقت  اتالف  بر  عالوه 

به شعور همشهريان !

939…594
سالم

موقت  وادغام  ميزان  موسسه  مشكالت  گيرى  پى  از  پس 
مشكالت  حل  ادعاى  'و  صادرات  نك  با  نمايشى  شايد  'يا 

جهت  مانده  باقى  حلقوم  تنها  اين  روزنامه  از  'خواهشمندم 
عبارتى  به  يا  مسئولين  گوشبا  به  مردم  دردونياز  رساندن 

منسوبين بى درد
فرماييد  تهيه  گزارش  آن  اجرايى  روند  از  لطفا   '  ' باقيمانده 
وتا پرداخت نهايى مطالبات مردم پى گير باشيد ' شايد اين 
موسسه وابسته به ديوان عدل و داد كمتر حق مردم را بخورد 

و كمى جوابگو باشد 
متشكريم

جمعى از مال با ختگان و فريب خوردگان 

915…267
سالم.ميخاستيم كندن درختان كنارابشارروستاى مرك روبه 
همه مسعولين بخصوص دهيارروستاى مرك كه دستوركندن 

دادن تبريك بگم 

933…534
بيرجنديهاى عزيز اگر هنوز زنده هستيد ميتونيد يه سرى به 
بيمارستان ولى عصر، على الخصوص اورژانس اين بيمارستان 
بزنيد.تواين بيمارستان زنده ميرويد مرده برميگرديد،باتشكر از 
بيمارستان.از طرف  از حد پرستاران و دكترهاى  توجه بيش 

يك شهروند داغدار

915…759
ريس   , بزرگ  كشى  حق   , بزرگ  جنايتى  بزرگ،  خيانتى 
و  بازنشسته  اكنون  كه  دهه هشتاد  در  بيرجند  منابع طبيعى 
زمين  بودن  ملى  تشخيص  در  دادگسترى  كارشناس  مجددا 
كشاورزان شده است  در زمان رياست بر منابع طبيعى چند 
دستگاه جى0 پى0 اس را به دست چند جوان بى تجربه داده 
تا مثال زمين هاى ملى را از غير ملى جدا كنند آنها نيز هر 
زمينى كه در آن سال زير كشت بوده غيرملى و تمام زمين 
هاى آيش را در آن سال ملى نموده اند و جالبتر اينكه در آن 

سالها تمام زمين هاى حاشيه شهرها تحت عنوان طرح طوبى 
به زمين خوران حرفه اى داده شده 0 امروز نمونه هرسه نوع 
زمين موجود و قابل رويت است اگر اين حرف غير واقعى بود 

مسوليت آن را مى پذيرم   

915.…639
،درتاريخ26/3/94باشماره سندمالى8948921وباشماره  سالم 
پذيرش6519322دريكى ازنمايندگى هايتان دربيرجند مبلغ. 
خودپردازبراى  ازطريق  ملت  بانك  به  تومان  ميليون  نوزده 
م  ا  كرده  نام  مردادثبت  تحويلى  هيدروليك  پرايددوگانه ى 
نوروز  براى  حاالميخواهند  ايد.  نداده  تحويل  هنوز  متأسفانه 

ثبت نام كنند. اين شكايت رابه كجا ببرم .

936…709

اى  جنوبى  خراسان  مسكن  بنياد  كل  مدير  خدمت  باسالم 
كاش كمى هم به بنياد مسكن خوسف  رسيدگى مى كردين 
براى يك بازديد چقدر مردم را اذيت مى كننداخر هم براى 

بازديد نمى ايند.
915…576

سالم
موقت  وادغام  ميزان  موسسه  مشكالت  گيرى  پى  از  پس 
مشكالت  حل  ادعاى  'و  صادرات  نك  با  نمايشى  شايد  'يا 
جهت  مانده  باقى  حلقوم  تنها  اين  روزنامه  از  'خواهشمندم 
عبارتى  به  يا  مسئولين  گوشبا  به  مردم  دردونياز  رساندن 

منسوبين بى درد
فرماييد  تهيه  گزارش  آن  اجرايى  روند  از  لطفا   '  ' باقيمانده 
وتا پرداخت نهايى مطالبات مردم پى گير باشيد ' شايد اين 
موسسه وابسته به ديوان عدل و داد كمتر حق مردم را بخورد 

و كمى جوابگو باشد 
متشكريم

جمعى از مال با ختگان و فريب خوردگان 

915…267

كنيد  پيگيرى  عزيزتان  وجان  كنيد  چاپ  قلم  حرمت  .جان 
.حاال كه سالم من و سالم شما .اگر چدن خوسف و سيمان 
فوالد  نخست  فاز  و  و سيمان طبس  و كك طبس  درميان 
قاين در دهه فجر 94 قرار شده افتتاح شود حداكثر و حداقل 
اميد مردم اين ست ساحت دهه فجر با وعده دروغ درعمل 
آلوده نشود و حداكثر اشتغال بومى ايجاد پايدارشود نه افتتاح 

صورى بى خاصيت دوربين پركن .تمام .
935…032

طرحى  ايا  نديديم  شهردارى  از  اى  پروژه  هيچ  مدتهاست 
نيست يا هنوز به مرحله بهره بردارى نرسيده است اين بودجه 

ها چه مى شود؟ 647...935
و  فرهنگى  ميراث  قبلى  مدير  فر  مكرمى  آقاى  خاطره  يادو 
بنيانگذار موزه هاى خراسان جنوبى هيچگاه ازحافظه تاريخ 
و  يار  خدا  هست  هركجا  شد  نخواهد  محو  سرزمين  اين 

نگهدارش باد
915...008

 20 در  از شخصى  پيش  سال  يك  مسئوالن  براى  متأسفم 
كيلومترى بيرجند  زمين خريديم دوستان تمام ديواراى زمين 
هاى ما رو خراب كردند ولى خانه اى بنده خدا رو كه حتى 
كوه رو تراشيده و روش ويال ساخته، خراب نكردند. رفاقت 

وپارتى بازى تا چه حد! ما كه به خدا واگذار كرديم
915…010

من:
16/12/2015  ،8:06

مملكتى  چه  تو  ،نميدانم  خونه  دلم  كه  بخون  مادرت  جان 
پولمو  تو موسسه ميزان  زندگى ميكنيم يكسال است  داريم 

پيام شماطرح انتقال آب از درياى عمان به خراسان جنوبى در حال بررسى است
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 3 دى 1394 * شماره 3400
3 ايسنا- مديرعامل شركت آب منطقه  اى گفت: هنوز مطالعات طرح انتقال آب از درياى عمان به خراسان جنوبى به اتمام نرسيده است. امامى افزود: به دليل  كمبود منابع آبى موجود در 

استان در خصوص طرح انتقال آب از خارج ازحوضه آبريز چاره انديشى شده كه تنها راه ممكن انتقال آب از درياى عمان و سد دوستى است. وى با اشاره به اينكه آب انتقالى از درياى 
عمان پاسخگوى بخش كشاورزى  نيست، تصريح كرد: اين آب براى بخش كشاورزى مقرون به صرفه نيست و تنها در بخش شرب، صنعت و گردشگرى و خدمات قابل استفاده است. 

وى يادآور شد: در راستاى آبرسانى از درياى عمان سيماى طرح و كليات آن براى سه استان خراسان رضوى، جنوبى و سيستان و بلوچستان تا پايان سال قطعى و مصوب مى شود.

پيام شما

احسنت به آوا با تيتر امروزش و صد البته تبريك به 
سردار جعفرى براى انتخاب اين فرمانده شجاع براى 
استان ما. اميدوارم سپاه و بسيج بتوانن حداقل استان ما 

رو از بن بست توسعه خارج كنند.
915 ... 898

بيايند  ها  خانم  توخونه  بشينند  آقايون  نيست  بهتر 
خواستگارى. چون هر جا نگاه مى كنى نوشته استخدام 

خانم. باالخره االن آنها نان آور خونه هستند!
915…290

سالم آوا. چقدرعالى بود درجلسه هاى روضه و ترحيم 
اين مداحان و روحانيون در مكان هاى مسقف صداى 
بلند گوها را تنظيم كنند. ديروز در جلسه اى روحانى 
محترم چنان با صداى بلند سخنرانى مى كرد كه انگار 
مسجد ميدان جنگ است و صداى آقا به پنج خيابان 
خودسازى  درباره  فرمايشات  تمام  رسيد  مى  اطراف 
بود ولى متوجه نيستند كه با اين صداى ناهنجار روى 
اعصاب شنونده هستند مگر در قران درباره صوت بلند 

آيه اى كه نازل شده غير از اين صوت است.    
915…714

سالم به آواى مردم استان؛ اميدوارم حاال كه فرمانده 
برآمده  مردم  از  دفاع  مقام  در  صراحت  اين  با  سپاه 
و  بذارن  كنار  رو  كارى  مالحضه  استان  مردم  ديگه 
در  ما  حداقل  كنند. كاش  درخواست  رو  مطالباتشون 
نقاط  ساير  مردم  روحيات  روز  يك  جنوبى  خراسان 
ها  تدبيرى  بى  برخى  براى  و  داشتيم  مى  رو  كشور 
اونوقت حساب  حداقل يك واكنش نشان مى داديم 
كار دست همه مى آمد. اينجا پرواز سه ساعت تأخير 
مى كنه يكى يه عذرخواهى هم نمى كنه جاى خودش 
مردم تازه از زحمات كاركنان فرودگاه در مدت انتظار 
تشكر هم مى كنن اونوقت تو يه استانى مثل اصفهان 
و شيراز  فرودگاه را رو سرشون مى ذارن. واقعاً بايد از 

نجابت مردم سوء استفاده بشه؟
915 ... 039

آوا جان تو رو خدا چاپ كن. چند روز پيش دكتر زنان 
رفتم. مريض ها رو چند نفرى با هم مى فرستند داخل 
بقيه  اصًال خجالت ميكشى در حضور  اتاق دكتر كه 
هزار  دادم، 45  ويزيت  تومان  بگى، 24هزار  مشكلتو 
تومان براى گرفتن پاپ اسمير، 200 هزار تومان براى 
نمونه گيرى به دكتر پرداخت كردم، يك آزمايشگاه براى 
دادن پاپ اسمير با تخفيف و دفترچه تامين اجتماعى 
32 هزار تومان، يك آزمايشگاه ديگر براى دادن نمونه 
مبلغ   HPV Genotyp آزمايش  انجام  و  گيرى 
520 هزار تومان كه گفتند تحت پوشش بيمه نيست 
يعنى در يك روز حدود يك ميليون تومان بدون دارو، 
خودتان قضاوت كنيد واقعاً دست مسئوالن درد نكند، 
تازه در چنين وضعيتى همه رو تشويق مى كنند به بچه 

دار شدن و افزايش جمعيت. 
930…385

امالك  و  اسناد  ثبت  اداره  به اطالع مسئوالن  لطفًا 
برسونين چرا به پرونده هاى مربوط به هيئت تعيين 
دير  اينقدر  بيرجند   در  سند  فاقد  اراضى  تكليف 
رسيدگى ميشه. در حالى كه در شهرهاى ديگر كشور 
هيئت ها خيلى  فعال تر و سيع تر عمل مى نمايند.
915…974

آوا حرف آقاى غياثى معركه بود. باالخره يكى اومد 
به اين مردم بگه حق گرفتنى است نه دادنى.

936 ... 770
سالم آوا: به شهردار محترم بيرجند بگو اون تابلوى 
يك  حضور  مناسبت  به  كه  آزادى  ميدان  تبليغاتى 
روزه دكتر روحانى، فقط يك روز و اون هم به طور 
نصفه و نيمه روشن شد، االن چند ماهه كه به خواب 
زمستانه رفته، طورى كه حتى با برخورد يك كاميون 
با گوشه اش باز هم از خواب بيدار نشد، فكر نكنم 

خوابش از خواب مسئوالن سنگين تر باشد. ممنون
915…863
سالم چرا شهردارى فكرى به حال فضاى سبز داخل 
سايت كوير تاير و بلوار ميالد نمى كند. وارد سايت و 
بلوار ميالد مى شويم انگار وارد بوته زار و مرتع شديم.
915…236

ادغام  و  ميزان  مؤسسه  مشكالت  پيگيرى  از  پس 
موقت يا شايد نمايشى بانك صادرات و ادعاى حل 
حنجره  تنها  اين  روزنامه  از  خواهشمندم  مشكالت 
باقى مانده جهت رساندن درد و نياز مردم به گوش  
مسئوالن،  از روند اجراى كار، گزارشى تهيه فرماييد 

و تا پرداخت نهايى مطالبات مردم پيگير باشيد. 
915…267

بود:  گفته  كه  شهروندى  به  درپاسخ  سالم. 
(شعارگرايى براى زمان انتخابات است و تموم بشه 
حل ميشه نگران نباشيد) بايدبگويم باشعار مشكالت 
حل نميشه. شعار دادن و به دست آوردن آراى مردم 
براى انتخاب شدن و بعد فراموش كردن حقوق مردم 

جز خيانت به مردم و عهدشكنى نيست.
915…891

از  غفارى  در  آوا  مشتركان  تمام  و  خودم  طرف  از 
زحمات مسئول توزيع روزنامه كمال تشكر رو دارم.

915…982
سالم آوا. لطفاً به گوش مسئوالن مسكن و شهرسازى 
و مديركل محترم برسانيد كه فكرى به حال پالك 
4159 بلوار غدير بكنند كه محلى براى تخليه نخاله ها 

و پاتوقى براى معتادين و ولگردها شده است.
915…400

رئيس جمهور با اشاره به نزديك شدن زمان 
آغاز اجرايى شدن لغو تحريم ها گفت: مردم 
شاهد آرامش و باز شدن دروازه هاى اقتصادى 

كشور به روى جهانيان خواهند بود.
به  اشاره  با  رئيس جمهور  مهر،  گزارش  به 
ماه  دى  كه  خوشحاليم  گفت:  برجام  اجراى 
بزرگ  قدرت هاى  شكست  شاهد  امسال 
در  اسالمى  جمهورى  عليه  توطئه گران  و 
زنجير  و  باشيم  اقتصادى  تحريم هاى  ايجاد 
مردم  كرد:  تأكيد  وى  بگسليم.  را  تحريم ها 
شاهد آرامش و باز شدن دروازه هاى اقتصادى 

كشور به روى جهانيان خواهند بود.
مردم  بر  سال   12 داد:  ادامه  رئيس جمهور 
ظلم شد و قطعنامه هاى ظالمانه عليه مردم 
ما تصويب شد؛ 12 قطعنامه در شوراى حكام 
و 6 قطعنامه در شوراى امنيت تصويب شد. 
اجراى  با  ماه  دى  در  كرد:  تصريح  روحانى 
ملت  عليه  ظالمانه  قطعنامه   18 هر  برجام 

ايران براى هميشه لغو خواهد شد.

در مراحل پايانى اجراى 
برجام قرار داريم

پيروزى  اين  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس 
كرد:  اظهار  است،  ايران  ملت  شما  آن  از 
نيويورك  ژنو،  وين،  در  شما  نمايندگان  اگر 
كرسى  به  را  ملت  حق  توانستند  لوزان  و 
بنشانند، به خاطر حضور و حمايت شما مردم 

بزرگ بوده است.
افتخار  يازدهم  دولت  كرد:  تصريح  روحانى 
عزيز،  ملت  اين  اعتماد  مورد  كه  كند  مى 
كه  كند  مى  افتخار  و  است  فداكار  و  بزرگ 
دارد؛  قرار  رهبرى  معظم  مقام  اعتماد  مورد 
اتحاد و همدلى  با وحدت و  بايد  امروز همه 

و انسجام راه پيروزى و توسعه اين كشور را 
براى اين ملت بزرگ هموار كنيم.

اجراى  پايانى  مراحل  در  اينكه  بيان  با  وى 
برجام قرار داريم، عنوان كرد: به حول و قوه 
ننگين  آرزوى  مردم،  شما  كمك  با  و  الهى 
افراطيون آمريكا، رژيم صهيونيستى و برخى 
خواستند  مى  كه  منطقه  مرتجع  كشورهاى 
به  را  برجام  ما  ملت  نرسد،  مقصد  به  برجام 

فرجام خواهد رساند.

تورم نقطه به نقطه 9.9 درصد شد

رئيس جمهور در شهر رى گفت: ما به حول 
ايم. دروازه هاى كشور را  آماده  الهى  و قوه 
اقتصاد كشور  به روى جهانيان براى توسعه 
داديم  كه  اى  وعده  به  و  كرد  خواهيم  باز 
عمل خواهيم كرد. روحانى خاطرنشان كرد: 
شنيديد كه شب گذشته مركز آمار ايران تورم 
درصد   9.9 و  رقمى  يك  را  نقطه  به  نقطه 
اعالم كرد؛ يعنى تورمى كه در آغاز تشكيل 
دولت يازدهم 45 درصد بود، امروز به كمتر 

از 10 درصد رسيده است.

روزگارى نفت 140 دالر بود 
اما امروز دولت بشكه اى حدود 

31 دالر به فروش مى رساند

وى با بيان اينكه اگر قدم هايى برداشته شد 
است،  بوده  مردم  شما  حمايت  و  اعتماد  با 
سخت  بسيار  شرايط  در  امسال  داد:  ادامه 
اقتصادى بوديم؛ روزگارى نفت 140 دالر بود 
اما امروز دولت نفت را بشكه اى حدود 31 
دالر به فروش مى رساند. رئيس جمهور در 
ادامه اظهاركرد: ما در برابر توطئه قدرت هاى 

قيمت  كه  اى  منطقه  هاى  قدرت  و  جهانى 
نفت را ناعادالنه در سطح پايين قرار داده اند، 
مواجه هستيم اما به حول و قوه الهى مسير 

توسعه كشور را ادامه خواهيم داد.

رشد اقتصادى سال آينده 
5 درصد خواهد بود

روحانى با بيان اينكه سال آينده داراى رشد 
اقتصادى قابل مالحظه خواهيم بود، تصريح 
در  را  اقتصادى  درصدى   5 رشد  اميد  كرد: 
دانيد  مى  داد:  ادامه  وى  داريم.  آينده  سال 
و  داخلى  گذاران  سرمايه  از  بسيارى  كه 
از  از فرصت بعد  اند كه  خارجى امروز آماده 
تحريم در اين كشور استفاده كنند؛ با تالش 
امان داريم،  و وحدت مردم، كشورى امن و 
برخالف كشورهاى ديگر منطقه كه هر روز 
اتفاق  انفجار  و  ترور  و  داخلى  آنها جنگ  در 
مى افتد، در تمام اجتماعات بزرگ كشور ما 
قابل  امنيت  با حضور و حمايت مردم شاهد 
مالحظه هستيم. رئيس جمهور در عين حال 
كشور،  توسعه  براى  البته  كرد:  خاطرنشان 
شهر رى به عنوان يك شهر مذهبى و فخر و 
ملجاء مردم تهران داراى مشكالتى است كه 

بايد از پيش پاى مردم برداشته شود.

 اتكا به نفت، فقط 25 درصد

روحانى از ارائه بودجه سال 95 و برنامه ششم 
توسعه به مجلس در دى ماه امسال خبر داد 
و اظهار كرد: بودجه با رقم 267 هزار ميليارد 
اين  در  و  شد  خواهد  مجلس  تقديم  تومان 
و  است  درصد  فقط 25  نفت  به  اتكا  بودجه 
نفتى  غير  منابع  به  بودجه  اتكاى  درصد   75

است. اين يكى از آرزوهاى ساليان دراز نظام 
و مردم بوده است كه محقق مى شود. 

وى تصريح كرد: گرچه در شرايطى هستيم 

كه با اين قيمت نفت راهى جز آن نداشتيم، 
اما آنچه دشمن به عنوان فشار و توطئه عليه 
ما طراحى كرده است، خير آن اين بود كه به 

اين هدف دست يافتيم.
 90 افزايش  از  همچنين  جمهور  رئيس 
درصدى بودجه عمرانى سال آينده نسبت به 

سال جارى خبر داد و گفت: اين به معناى آن 
هاى  پروژه  و  ها  از طرح  بسيارى  كه  است 

ناتمام به اتمام خواهد رسيد.

وعده رئيس جمهور به مردم: 

به زودى آرامش بازار را خواهيد ديد
اتكا به نفت در بودجه سال آينده، فقط 25 درصد /  بودجه عمرانى كشور 90 درصد افزايش مى يابد

آمادگى در برابر زلزله ، وظيفه همگانى
روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

           با نهايت ادب و احترام و تواضع ضمن تقدير و تشكر از تمامى بزرگوارانى كه در مراسم 
تشييع و تدفين و ترحيم همسرى مهربان ، پدرى دلسوز و برادرى فداكار مرحوم مغفور

 شادروان غالمرضا شيدرى
 (بازنشسته آموزش و پرورش)
 ما را مورد لطف و دلجويى قرار دادند، به اطالع مى رساند: 

به مناسبت چهلمين روز درگذشت آن عزيز
 جلسه يادبودى يكشنبه 94/10/6 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى 

(مصلى) برگزار مى گردد 
حضور سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: شيدرى ، آفتابى و ساير فاميل وابسته

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكــارى  ساختمــــان

شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981
آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

  
اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان جنوبي در نظر دارد: تعدادي از اموال اسقاطي و از رده خارج خود را از 

طريق مزايده به فروش برساند. لذا از عموم خريداران محترم دعوت مى شود براى بازديد (فقط در تاريخ 94/10/5 لغايت 94/10/7 )
 از ساعت 9 الي 12 به اداره كل آموزش فنى وحرفه اى دفتر امين اموال و شهرستان هاى (فردوس- طبس- قاين) مراجعه نمايند.

نام كاالمحل فروش كاالرديف
 

 قيمت پايه به صورت گروهى
ريال

 مبلغ تضمين
ريال

نوع تضمين

ضمانت نامه بانكي ويا چك تضمين شده19/630/0002/000/000 111بيرجند (اداره كل)1

*40/380/0004/000/000  49بيرجند2

بيرجند3
( مركز خواهران)

46  11/850/0001/200/000*

*19425/790/0002/600/000فردوس4

*11620/130/0002/000/000قاين5

*11/980/0001/200/000 47طبس6

 كانكس چرخ دار داراى اتاق خواب و سرويسطبس7
و اتاق انبارى با لوازم جانبى

13/000/0001/300/000*

1- كاالها اسقاطى و از رده خارج مى باشد.  
2-كاالها ، وسايل ادارى و آموزشى از قبيل ( كيس، تلفن، ميز، فايل، مانيتور ، دستگاه هاى برش و فرز ، تلفن همراه ، ميز نقشه كشى   

دوربين ، بخارى و... مطابق ليست پيوست اسناد مزايده ) تاريخ خريد اسناد مزايده : از 94/10/9 لغايت 94/10/12  
 نشاني محل  دريافت اسناد مزايده: 1- بيرجند- شهرك شهيد مفتح – حاشيه بلوار شهداي عبادي- اداره كل آموزش فني وحرفه اي

 دفتر حقوقي 2- مركز آموزش فنى وحرفه اى طبس – بلوار حرم – جنب صدا و سيما  3- مركز آموزش فنى و حرفه اى فردوس – بلوار امام 
رضا (ع)- نرسيده به اسالميه 4- مركز آموزش فنى و حرفه اى قاين –  شاهيك- ابتداى جاده قاين به بيرجند

 عودت اسناد مزايده : تا ساعت 14/30مورخ 94/10/22 محل عودت اسناد مزايده: دبير خانه - اداره كل آموزش فني و حرفه اي
خراسان جنوبى  محل و زمان گشايش پيشنهادها : دفتر مدير كل - ساعت 9 صبح  94/10/23

روابط عمومي اداره كل آموزش فني وحرفه اي خراسان جنوبي

آگهى مزايده

مناقصه شماره 94/12
موضوع مناقصه: عبارت است از انجام امور پشتيبانى و پاسخگويى مشتريان 
سرويس هاى ADSL و مشتركين 20117 شركت مخابرات خراسان جنوبى طبق 

شرايط منضم به طرح قرارداد
شرط تهيه اسناد: كليه شركت هاى واجد شرايط با واريز مبلغ 200/000 ريال به حساب سيبا شماره 

0106034398001 بانك ملى مى توانند در مناقصه شركت نمايند.
مهلت تهيه اسناد: از تاريخ 94/10/2 تا پايان وقت ادارى 94/10/12 و تحويل اسناد پايان وقت ادارى 

94/10/23 و بازگشايى پاكت ها 94/10/27
تضمين: تضمين شركت در مناقصه مبلغ 114/800/000ريال به صورت ضمانت نامه بانكى يا چك تضمين 
شده بانكى و يا واريز نقدى به حساب سيبا بانك ملى مركزى به شماره 0106034398001 به نام مخابرات 

خراسان جنوبى مى باشد.
محل تهيه اسناد: بيرجند- بلوار پاسداران – ميدان جانبازان – شركت مخابرات خراسان جنوبى- اتاق 

شماره 124   تلفن تماس: 32445444-056  فاكس 056-32424004
شركت مخابرات خراسان جنوبى

از هم اكنون به فكر استقبال از بهار شويد

گالرى پرده 
مدائــن
طراحى ، دوخت و نصب پرده پارچه اى

عرضه پرده پارچه اى ، كركره فلزى ، زبرا 
موكت ، كف پوش و پاركت

آدرس: نبش مدرس 60      
   تلفن: 32441365 - 09155614398

شـاملى



خانه دکتر غالمحسين شکوهي
 در فهرست آثار ملي ثبت مي شود

معاون ميراث فرهنگي استان خراسان جنوبي از ثبت 
خانه دکتر شکوهي پدر علم تعليم و تربيت ايران در 

فهرست آثار ملي کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، 
علي  جنوبي،  خراسان  گردشگري  و  دستي  صنايع 
شريعتي منش معاون ميراث فرهنگي اين اداره کل 
زادگاهش، شهرستان  در  دکتر شکوهي  خانه  افزود: 
معماري،  هاي  ويژگي  داراي  و  است  واقع  خوسف 
فرهنگي و سنتي است که به همين دليل در فهرست 

آثار ملي کشور ثبت مي گردد.

علي شريعتي منش بيان داشت: اين بناي زيبا که به 
فضاهاي  داراي  است  تاريخي  باغ  خانه  يک  عنوان 
تابستان نشين مشرف به باغي زيبا و زمستان نشين 
است. از ديگر بخش هاي آن مي توان به يک ايوان 
با پوشش تاق و تويزه، سردر ورودي و هشتي اشاره 

کرد که با کاهگل و گچ اندود شده است.
وي يادآور شد: دکتر غالمحسين شكوهي شخصيت 
عنوان  به  ايشان  از  که  کشور  فرهنگي  و  برجسته 
ايران ياد مي شود در سال  پدر علم تعليم و تربيت 
شد.  زاده  بيرجند  توابع  از  خوسف،  در  ه.ش   ١٣٠٥
وي تحصيالت متوسطه را در زادگاه خويش به پايان 
رسانيد و بعد از مدتي به دريافت درجه ي ليسانس از 

دانشکده ي ادبيات دانشگاه تهران نايل آمد.
در آذر ماه ١٣٣٦ ه.ش در رديف دانشجويان رتبه اول 
از كشور اعزام گرديد.  ادامه تحصيل به خارج  براي 
ليسانس  دريافت  از  پس  ه.ش   ١٣٤٢ اسفند  در  و 
راهنمايي  تخصصي  گواهينامه ي  و  تربيت  و  تعليم 
ژنو، دانشگاه  از  تربيتي  علوم  دكتراي  و  اي   حرفه 

 به ايران بازگشت.

پنجشنبه *  3 دى 1394 * شماره 3400 

ايسنا - محققان اعالم کردند پيرترين جانور زنده جهان يک سمندر ٢٠٠ ساله در چين است.
اين سمندر ٢٠٠ ساله در يکي از غارهاي کشور چين کشف شده و از بزرگترين و احتماال 
قديمي ترين دوزيستاني است که در جهان زندگي کرده است.

پيرترين جانور زنده جهان را بشناسيد  از ميان نامه ها

زبان فارسي زبان مادري را پاس بداريم 

بسي رنج بردم در اين سال سي  
      عجم زنده کردم بدين پارسي

زبان فارسي به چه سويي خواهد رفت ؟! زبان فارسي 
در  پيشين  دوران  از  تر  بيش  بسيار  چه  اگر  امروز، 
 نوشتن به کار مي رود، از بسياري جهات بسيار ناتوان

 و تهي دست شده است :
فقر زبان را از کم بودن شماره ي لغاتي که در آن رايج 

است  و به کار گرفته مي شود مي توان دريافت.
از روزنامه و  را  اين زمان  انواع نوشته هاي  نمونه  اگر 
 مجله و کتاب برداريم و لغت هايي را که در آن ها به کار

مي رود، بيرون بکشيم،  لغت نامه اي خواهيم داشت که 
شايد شمار لغات آن به پنج هزار نرسد. 

نويسندگان امروز ما با اين مجموعه ي کم الفاظ همه 
چيز مي نويسند. مقاله ي سياسي و اجتماعي و خبر و 
بحث و انتقاد و داستان و شعر و نمايش و مطالب ديگر، 

همه با همين لغات نوشته مي شود.
نويسنده ي امروز ما بسيار قانع است. هزاران لغت را که 
با معاني دقيق و رنگارنگ در ادبيات پهناور فارسي به کار 
رفته است به کنار مي گذارد و هرگز به سراغ آن ها نمي 
رود و به همان لغت هايي که در دسترس اوست و هر 

روز در روزنامه مي بيند قناعت مي کند 
شاعر نام دار فردوسي براي سرودن شاهنامه که يک 
کتاب و به يک شيوه است و يک نوع معني و مضمون 
در آن بيان مي شود، نزديک به ۹ هزار لغت به کار برده 
است و ما، شايد براي نوشتن هزار کتاب و هزار مضمون 

و معني همان قدر لغت به کار نمي بريم

صدراحسني و اميرمحمدباللي 
مدرسه تيزهوشان شهيد بهشتي

4
'گردشگرى

تغذيه اي و درماني بسياري  داراي خواص  شلغم ميوه اي 
در  فراواني  توصيه  نيز  سنتي  طب  کتب  در  که  است 
خصوص مصرف اين ميوه شده است.اين ميوه براي درمان 
بيماري هاي  و  سرما  فصل  شايع  بيمارهاي  از  بسياري 
تنفسي مؤثر است به همين دليل بازار فروش آن در فصل 
با  است  گياهي  شلغم  است.  داغ  بسيار  زمستان  و  سرما 
برگهاي ناصاف و ميوه آن به رنگ سفيد است که بعضًا 

لکه هاي بنفش رنگي نيز دارد.
شهرستان بشرويه به عنوان يکي از قطب هاي توليد اين 
محصول است که پيش بيني مي شود از سطح ۲۳ هکتار، 

ميزان ۴۶۰ تن شلغم برداشت شود.

شلغم، ميوه اي هميشگي 
در سبد خريد فصل زمستان

با  گفت وگو  در  بشرويه   شهروندان  از  قديري  محمد 
خبرنگار مهر در حالي که براي خريد شلغم به يکي از ميوه 
فروشي هاي شهر بشرويه مراجعه کرده بود، گفت: با شروع 
فصل سرما که شلغم به بازار مي آيد از آن براي افزودن به 
سوپ و يا بخور آن استفاده مي کنيم.وي افزود: استفاده از 
شلغم در فصل سرد در زماني که يکي از اعضاي خانواده 
سرما خورده است، در درمان سرماخوردگي فرد بسيار مؤثر 
با  گفتگو  در  که  بود  ديگري  خريدار  نعماني  علي  است. 
خبرنگار مهر بيان کرد: شلغم يکي از ميوه هايي است که 
در فصل سرما هميشه در ليست خريد خانه قرار دارد.وي 
گفت: بخور و استشمام بوي شلغم در درمان بيماري هاي 

تنفسي امتحان خود را پس داده است.

۲۳ هکتار از اراضي بشرويه زير کشت شلغم

 حسين سرچاهي، مدير جهاد کشاورزي شهرستان بشرويه 
در گفت وگو با مهر بيان کرد: از قديم االيام کشت شلغم در 
شهرستان بشرويه رواج داشته است و کشاورزان شهرستان 

به صورت خود مصرفي شلغم را کشت مي کرده اند.

وي افزود: سطح زير کشت شلغم در بشرويه ۲۳ هکتار 
است و متوسط عملکرد آن نيز ۲۰ تن در هر هکتار است.

سرچاهي بيان کرد: ساليانه حدود ۴۶۰ تن توليد شلغم در 
شهرستان بشرويه را داريم که اين ميزان نياز شهرستان را 

به مصرف اين ميوه تأمين مي کند.
مدير جهاد کشاورزي بشرويه گفت: کشت شلغم از اواخر 
آبان  اوايل  از  نيز  شهريورماه آغاز مي شود و برداشت آن 
يا نيمه دوم آبان ماه بسته به شرايط آب و هوايي منطقه 

گرمسير و سردسير بودن متفاوت است.

شلغم محلي بشرويه هميشه 
طرفداران خاص خود را دارد

جعفرزاده شلغم کار ۷۰ ساله که مشغول جمع آوري اين 
مهر گفت: کاشت  با خبرنگار  در گفت وگو  بود  محصول 
به  و  داشته  رواج  بشرويه  شهرستان  در  ديرباز  از  شلغم 
دليل استقبال مردم براي مصرف آن نيز، ما کاشت آن را 
ادامه داده ايم.وي بيان کرد: ۱۰ سال است که با استفاده 

از بذر محلي اقدام به کشت شلغم مي کنم و خوشبختانه با 
برداشت و فروش آن نيز در شهرستان درآمد مناسبي دارم. 
جعفرزاده اظهار کرد: شلغم محلي بشرويه به دليل شيريني 
و خوشمزگي طرفداران هميشگي خود را دارد، همچنين از 

نظر اندازه نه کوچک و نه بسيار بزرگ است.
رضايي يکي ديگر از شلغم کاران بشرويه طي گفتگويي 
که  است  سال  شش  مدت  کرد:  بيان  مهر  خبرنگار  با 
مشغول  پدرم  کشاورزي  زمين  در  پياپي  صورت   به 

کشت شلغم هستم.وي افزود: خوشبختانه از ميوه شلغم 
اين  برگ هاي  و  استفاده مي شود  بيماري ها  درمان  براي 
محصول نيز براي خوراک دام مورد استفاده قرار مي گيرد.

شلغم يک آنتي بوتيک طبيعي

محمد اکبرزاده کارشناس تغذيه نيز در گفت وگو با مهر به 
خواص شلغم اشاره کرد و گفت: شلغم ميوه مفيد فصل 
سرما است و داراي ويتامين هاي آ، ب، ث، فسفر، کلسيم 
و آهن است.وي افزود: شلغم در افزايش حافظه و درمان 

کم خوني مؤثر است و نيز اشتها آور بوده، همچنين ادرار 
آور است و سنگ هاي کليه و مثانه را خرد مي کند.اکبرزاده 
بيان کرد: شلغم براي درمان سرماخوردگي ها و گلودردها و 
بيماري هاي دستگاه تنفس بسيار مؤثر است و مخصوصًا 

بخور شلغم براي بهبود عملکرد ريه هاتاثير بسزايي دارد.
اگر  پخته  به صورت  شلغم  کرد:  اظهار  تغذيه  کارشناس 
درمان  براي  ضمادي  و  مرهم  يک  عنوان  به  شود  له 
بيماري هاي مفصلي به کار برده مي شود و براي رشد و نمو 

استخوان ها نيز بسيار مؤثر است. 
بانوان باردار و  وي عنوان کرد: خصوصًا توصيه مي شود 
افزود:  کنند.وي  استفاده  از شلغم  حتمًا  خانم هاي شيرده 
همچنين براي درمان بيماري هاي ديابت شلغم، به دليل 
يد  بخاطر  و  است  مفيد  بسيار  دارد  که  گياهي  انسولين 
کم  که  افرادي  براي  مي باشد  ميوه  اين  در  که  زيادي 
 کاري تيروئيد دارند بسيار موثربوده و عملکرد غده تيروئيد 

را تنظيم مي کند.

شلغم گياهي ضد سرطان

اکبرزاده شلغم را گياهي ضد سرطان دانست و گفت: شلغم 
گسترش سرطان را متوقف مي کند و ميکرو ارگانيسم ها و 
ميکروب هاي بيماري زا را از بدن خارج مي کند.وي ادامه 
داد: شلغم چه در داخل بدن چه در فضاي بسته باشد به 
دليل مواد گوگردي که درون آن وجود دارد باعث از بين 
رفتن ميکروب ها مي شود.اين کارشناس تغذيه توصيه کرد 
تاهمه افراد در فصل زمستان در هر هفته حدود دو تا سه 

مرتبه از شلغم استفاده کنند.
از  بسياري  درمان  در  مؤثر  اي  ميوه  عنوان  به  شلغم 
بيماري هاي زمستان از جمله سرماخوردگي و آنفوالنزا در 
استان خراسان جنوبي به صورت سنتي در خراسان جنوبي 
کشت و برداشت مي شود و جايگاه آن در اقتصاد کشاورزي 
و ترويج مصارف آن در بين جامعه کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است.

آنتى بيوتيك گياهى كه كمتر ديده مى شود
شلغم دشمن سرفه هاى خشك

توصيه هاي پليس درباره اسکناس جعلي
 

به  قادر  يا خردسال که  و  افرادکهنسال  ازگماردن    -
تشخيص اسکناس يا ايران چک اصيل از جعلي نبوده 
عنوان  به  ندارند  آشنايي  فروش  و  قوانين خريد  به  و 

فروشنده در محل کسب و کار خودداري نماييد. 
- ايران چک هاي ارائه شده از سوي مشتري خصوصًا 
در ساعات پاياني شب را دقيقًا بررسي و قبل از اطمينان 
از  چک  ايران  يا  اسکناس  بودن  اصيل  خصوص  در 

تحويل کاال خودداري نمايند.
- هنگام مواجه با ايران چک يا اسکناس مشکوک ارايه 
شده توسط مشتري ضمن ياداشت مشخصات فردي و 
ظاهري فرد ارايه دهنده،مشخصات وسيله نقليه وي را 
يادداشت و مراتب را سريعًا به پليس ١١٠ اطالع دهند.
پليس پيشگيري فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي

توصيه هاى پليس

ثبت نام ترم زمستان آغاز شد
* دوره هاى ترمى آموزش زبان انگليسى در سطوح كودكان ، نوجوانان، بزرگساالن

* دوره هاى مكالمه مبتدى و پيشرفته 
با تخفيف ويژه براى دانش آموزان مدارس شمال شهر

آموزشگاه زبان هاى خارجى صدرا  (دختران)
با مجوز رسمى از وزارت آموزش و پرورش

آدرس: بلوار شعبانيه ، خيابان نرجس ، نبش نرجس 3 
روبروى مجتمع آموزشى امام رضا (ع)

تلفن: 32317334

ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنيد

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-33690847-8

بيرجند: 09351285847

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

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

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

كاربر ماساژ: 
در پايان اين دوره گواهى فنى و حرفه اى

 براى اشتغال به كار داده مى شود.
آموزش شايستگى و مهارت ماسـاژ 

شامل:
 1- تاى ماساژ 2- آروماتراپى

 3- يومى هوتراپى (ماساژ ژاپنى) و ...
مشاوره و مهارت هاى سبك زندگى 

سالم 
 كاربر گياهان دارويى

 كاربر اسانس هاى گياهى
فروشنده گياهان دارويى

 كرم سازى 

محل ثبت نام: شعبه 1: خيابان فردوسى 
مجتمع پارس ، طبقه منهاى يك (صبح ها 
از ساعت 8-14 ) 09159637369
شعبه 2: خيابان طالقانى

 طالقانى 8- فرعى 8/3  
(صبح ها 14-8 و عصرها 16-20 ) 
تلفن: 32230147- 32236806

ثبت نام براى عموم آزاد است 
 قابل توجه فارغ التحصيالن 
تربيت بدنى ، پرستارى و مامايى

 براى تربيت مربى ماساژ

Hteb.ir :آدرس سايت

مركز آموزش فنى و حرفه اى
 طب اسالمى حيات طيبه

 در رشته هاى ذيل ثبت نام مى كند:

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

شاهزاده روماكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس  ها

       14:30       
16:15     18      20 

32222636056تلفن

صبح جمعه هر هفته      ساعت توزيع: 6:30 الى 10 صبح
ضمنا كليه سفارشات شله براى مراسم زيارت عاشوراى ادارات و همشهريان عزيز پذيرفته مى شود.

آدرس: نبش عدل 18    تلفن سفارشات: 32204431-09155610366 رمضانى

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

نمايندگى نوكى
تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى 

نمايندگى پنجره دكتر وين
مجرى نماى  فريملكس
مجرى نماى كرتين وال
آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

شركت  خدمات زيارتى بيرجند تنعيم 

خيابان جمهورى اسالمى 21 
جنب  بانك  صادرات

32222265
32226749

ثبت نام كربال - زمينى
 به صورت محدود

تاريخ اعزام: 94/10/26
والدت امام حسن عسكرى (ع) 

در جوار حرم مطهر



پنجشنبه *3 دى   1394 * شماره 3400 

گل آتش

ساقه سبز شمالى درفشانى دانه دانه 
رودسار خشك سالى با صفايى آسمانه

صحبت سرو  صنوبر كهنه گشته از تو ديگر
تا ربودى گوى سبقت را ز خوبان زمانه

مرغ صحرايم كه مى آيم سرافشان و پرافشان
تا كنم بر تخت بخت شانه ى تو آشيانه

عشق چون خاكستر ققنوس باشد بر سر من 
مى زنى در سينه من چون گل آتش زبانه

زير لب با صد حسد نام تو نجوا مى نمايم
از تو گرلب تر كنم مى جوشد از لب ها ترانه

يك سر و گردن بلندى از همه باال بلندان 
سربه پايت خم نمايد هرچه عاشق شاعرانه

تا كه اسم دل برم ساز جنون غوغا نمايد
تا كه اسم گل برم چون گل زنى در جان جوانه

زلف زنجيرى كه بر آرنج هايت خوشه بسته
مى تواند شد به هنگام غضب چون تازيانه

آرزوهاى دلم گر چون افق گسترده باشد
آرزوى روى تو شد در افق ها بى كرانه

مثل نرگس در زمستان گل كند ذات و ضميرم 
گرچه سرما مى كند بيدادهاى بى بهانه

ناله ى ناقوس را خاموش بايد كرد آخر
گر نه فريادم برانگيزد خروشى جاودانه

«ناقوس»

آقا معجزه داري؟

برداشت و رفت مغازه ي سر  را  پولهايش  دختر بچه 
کوچه. آقا معجزه داري؟ معجزه می خواي واسه چی 
داداش  سر  توي  داره  روز  هر  بدي  چيز  که  عزيزم؟ 
معجزه  فقط  گه  می  بابام  شه!  می  تر  گنده  کوچولوم 
می تونه نجاتش بده ، منم همه پول هام رو آوردم تا 
اونو براش بخرم.  عزيزم ببخش که نمی تونم کمکت 
کنم، ما  اينجامعجزه نمی فروشيم. چشم هاي دخترک 
پر از اشک شد و گفت: ولی اون داره مي ميره، تورو 
خدا يک معجزه بهم  بديد. ناگهان دستی موهاي دختر 
کوچولو رو نوازش کرد و صدائی گفت: ببينم چقدر پول 
عاليه،  من   خداي  گفت:  و  رو شمرد  ها  پول  داري؟ 
درست به اندازه  خريد معجزه براي داداش کوچولوت! 
بعد هم گرم و صميمي دست دختر رو گرفت و گفت: 
داداشت  واسه  تونم  می  ببينم  تا  تون  خونه  ببر  منو 
جراحی  تخصص  فوق  مرد  اون  کنم؟!  تهيه  معجزه 
 مغز بود. دو روز بعد عمل بدون پرداخت  هيچ هزينه 
اضافه اي انجام شد. هزينه عمل مقداري پول خرد بود 
و ايمان يک کودک. مدتی بعد هم پسرک صحيح و 
سالم به خانه برگشت. دکتر ارنست گروپ رئيس سابق 
بيمارستان هانوفر آلمان چندي پيش اين خاطره رو در 
يک کنفرانس علمي مطرح کرد و اون مرد جراح کسي 

نبود جز پروفسور مجيد سميعي

باران، مهر آسمان است، همانند آدميان 
مهرورز و بخشنده ايى

كه مى بارند، براى شادى همگان . 

 ميدوني اگه صخره و سنگ تو
 مسير رودخانه زندگيت نباشه
 صداي آب قشنگ نيست .

ز آسمان دل من خورشيد و مه برآمد
شب ميالد احمد(ص) با پور حيدر آمد
همه شادي نماييد كه ميالد نبي شد

جلوه ي نور صادق ز بعدش منجلي شد

طلوع و غروب عشق ،
خود را به وسيله درد تنهايى و جدايى

 محسوس مى سازد .

بدست آوردن آنچه را كه ما آرزو داريم 
موفقيت است اما چيزى را كه براى بدست 
آوردنش تالش نمى كنيم، خوشبختى است.

بيامبر  والدت  سالگرد  که  األول  ربيع   ۱۲ ميان  فاصله 
اکرم (ص) بنا بر روايات أهل سنت تا ۱۷ ربيع األول که 
موجود  روايات  بر  بنا  محمد(ص)  حضرت  والدت  تاريخ 
امام خميني ره، به عنوان هفته  در شيعه است، از سوي 
نام  با  هم  رسمي  ارگاني  است.  شده  نامگذاري  وحدت 
مجمع تقريب بين مذاهب اسالمي رسما در حال فعاليت 
 هست و هر ساله کنفرانسهايي برگزار مي کند که کنفرانس

 بين المللي وحدت در هفته وحدت هر ساله در تهران برگزار 
مي شود و علماي بزرگ را از کشورهاي مختلف دور هم 
جمع مي کند.پيروزي انقالب اسالمي كه در سايه وحدت 
افراد ملت و اقشار و طوايف آن در اسالم به تحقق پيوست، 
موجبات وحدت ملل مسلمان را فراهم كرد. اين وحدت به 
صورت حركت و نهضت اسالمي عليه طاغوت و سلطه 
هاي اشغالگران و استعمار منجر به پيروزي انقالب اسالمي 
شد. در مقابل استعمارگران، از دو طريق در صدد جلوگيري 

از وحدت رو به رشد ملت هاي اسالمي برآمد:
تقويت تعصب نژادي و قومي و طايفه اي يا ملي گرايي؛

 تحريك تعصبات فرقه اي يا شيعه و سني
خصمانه  سياست  اين  به  واکنش  در  خميني(ره)  امام 
فرمودند:«از ملي گرايي خطرناك تر و غم انگيزتر ايجاد 
اختالف بين اهل سنت و جماعت با شيعيان است و القاء 

تبليغات فتنه انگيز و دشمن ساز بين برادران اسالمي است. 
بحمداهللا تعالي در انقالب اسالمي ايران هيچ اختالفي بين 
با دوستي و اخوت در كنار  ندارد و همه  دو طايفه وجود 
هم زندگي مي كنند، اهل سنت كه در ايران جمعيتش بي 
شمارند و در اطراف و اكناف كشور زيست مي كنند و داراي 
علما و مشايخ بسيار هستند، با ما برادر و ما با آنها برادر و 
برابريم، و آنان با نغمه هاي نفاق افكنانه اي كه بعضي 
جنايت كاران و وابستگان به صهيونيسم و آمريكا ساز نموده 
اند، مخالف اند. برادران اهل سنت در كشور اسالمي بدانند 
كه عمال وابسته به قدرت هاي شيطاني بزرگ خيرخواه 
مسلمين و اسالم نيستند و الزم است مسلمانان از آنان تبري 
كنند و به تبليغات نفاق افكنانه آنان گوش فرا ندهند. من 

دست برادري به تمام مسلمانان متعهد جهان مي دهم».
بر اين اساس چون روز والدت پيامبر اكرم(ص) طبق روايات 
شيعه ١٧ ربيع االول و طبق روايات برادران اهل سنت ١٢ 
ربيع است، و برگزاري دو جشن چندان خوشايند نيست، در 
٦ آذر ١٣٦٠ طي پيامي از طرف قائم مقام رهبري روزهاي 
دوازدهم تا هفدهم ربيع االول هر سال قمري به عنوان 
هفته وحدت اعالم شد تا در ايران و سراسر جهان اسالم 
با تشكيل اجتماع و كنگره اسالمي و جشن، ضمن تحكيم 
وحدت و برادري اسالمي، به پيشبرد انقالب جهاني اسالم 

كمك شود، از آن زمان تا كنون در ايران و ساير كشورهاي 
اسالمي هفته وحدت با شكوه تمام برگزار مي شود.
در اين رابطه توجه به نكات زير حائز اهميت است :

١. معنا و مفهوم وحدت و اتحاد شيعه و سني: 
منظور از وحدت شيعه و سني کنار گذاشتن مسائل اختالفي 
و تکيه بر مشترکات و مبنا قرار دادن آنها در تعامل با يکديگر 
و در مسائل مربوط به جهان اسالم و صحنه بين المللي 
است. به گونه اي که مسلمانان فارغ از اختالفات و با پرهيز 
از تفرقه در مسائل جهان اسالم همسو و هم جهت حرکت 
کنند. به تعبير ديگر اختالفات مانع از اخوت اسالمي و وحدت 
صفوف مسلمين در برابر دشمنان نيست از اين رو معناي 
اتحاد شيعه و سني دست برداشتن و کوتاه آمدن از اصول و 
اعتقادات خويش نيست بلکه در عين وجود اختالفات زمينه 
تعامل و جهت گيري يکسان در مسائل کلي و بين المللي 
در ميان آنها وجود دارد به همين جهت مطابق قانون اساسي 
«دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است سياست کلي 
اتحاد ملل اسالمي قرار دهد و  ائتالف و  پايه  بر  را  خود 
کوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و 

فرهنگي جهان اسالم را تحقق بخشد» .
در شرايطي که  اين وحدت:  لزوم  و   ٢. ضرورت 
دشمنان اسالم تمام تالش خويش را براي مبارزه و مقابله با 

اسالم به کار بسته و آشکارا اعالم مي کنند «جهان اسالم در 
قرن بيست و يکم يکي از مهمترين ميدان هاي زورآزمايي 
سياست خارجي آمريکاست» و «تقابل اصلي آينده جوامع 
است.  غربي  فرهنگ  و  اسالمي  فرهنگ  برخورد  بشري 
تأکيد بر مسائل اختالفي و تفرقه ميان صفوف مسلمانان 
منطقي نيست. در زماني که مسلمانان مي توانند با توجه به 
جمعيت بيش از يک ميليارد نفر و منابع و امکاناتي که در 
اختيار دارند به عنوان يک قدرت تأثيرگذار در صحنه بين 
المللي مطرح باشند پرداختن به اختالفات و مسائل تفرقه 
انگيز نتيجه اي جز به هدر رفتن سرمايه ها و استفاده دشمن 

از اين اختالفات، نخواهد داشت.
واحده  امت  را  مسلمانان  اسالم  اسالمي:  اخوت   .٣
خوانده است: بنابراين اختالف در پاره اي از مسائل مانع 
اخوت اسالمي و وحدت مسلمانان نمي شود وقتي اسالم 
به مسلمانان سفارش مي کند که با پيروان اديان آسماني 
و مکاتب ديگر بشري با عدل و مسالمت رفتار شود و آنان 
را به مشترکات توجه مي دهد بگو اي اهل کتاب بياييد به 
سوي سخني که ميان ما و شما يکسان است که جز خداوند 
يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم و بعضي از 
ما بعضي ديگر را غير از خداي يگانه به خدايي نپذيرد هرگاه 

سرباز زنند بگوييد گواه باشيد که ما مسلمانيم»
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

و ثمود و قوم لوط و اصحاب ايكه [نيز به تكذيب پرداختند] آنها دسته هاى مخالف 
بودند. سوره ص، آيه 13

حديث روز  

ايجاد وحدت هنگام پيدايش اختالف، و تباهى امت و نزديك كردن آنها در هنگام جدائى، صدقه ايست كه خداوند آن را دوست 
دارد.  امام صادق (ع)

شعر

هفته وحدت و اتحاد مسلمانان

                        

623

296

5821

97

84

13

4165

971

159

981437265
274695831
563182974
738254619
419368527
625971483
146729358
892513746
357846192

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.

شماره 3400 طراح: نسرين كارى تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

مغازه كفش فروشى با دكوراسيون عالى و 
كفش هاى شيك با شرايط عالى واقع در بازار 
به فروش مى رسد.     09158600545

مغازه كفش فروشى  در راسته بازار 
به فروش مى رسد. نقد و اقساط 

يا معاوضه با خودرو    09362399262

استــاپ
حــراج       حــراج

شلوار كتان ، بافت ، كاپشن
خيابان معلم – نبش فردوسى 1- ايوبى

استخدام بازارياب حرفه اى و بومى
شركت نگين دربند

 استخدام بازارياب و  ويزيتور حرفه اى 
و بومى براى شهرستان هاى بيرجند ، قاين

   طبس ، بشرويه ، نهبندان و فردوس
 با حقوق + مزايا + بيمه  "دو عدد نيسان هم 

براى توزيع و پخش مواد غذايى نيازمند است"   
09158630031-09159625349

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

 نقدى تخفيف ويژه ويژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

به يك نفر حسابدار خانم براى كار
 در شركت راهسازى نيازمنديم.

32345095   ساعت تماس: 8 الى 12

به مدرك مهندسى عمران گرايش آب و 
مهندسى مكانيك با سه سال سابقه بيمه اى 

براى رتبه بندى شركت نيازمنديم.
09391645699- حسينى

به يك نفر كارشناس خانم مسلط به 
كامپيوتر براى همكارى در فروشگاه 

اينترنتى نيازمنديم. عدالت 10 پالك 32
09151641421

به تعدادى خانم آشنا به امور 
آرايشگرى براى كار در سالن 

زيبايى ماه چهره واقع در خيابان 
معلم 39 پالك 1نيازمنديم.

32443408-09157554469

به يك نفر سرمايه گذار واقعى 
براى مشاركت در توليد با سود عالى 

نيازمنديم.   09153613787

گالرى اشراف  عرضه كننده 
محصوالت چوبى با تمام امكانات 

واقع در مدرس 1به فروش
 مى رسد يا معاوضه با ماشين

09109313400

تاالر و رستوران درويش 
براى  تكميل  كادر خود
 استخدام مى نمايد:

حسابدار  يك نفر / خانم 
 منشى مسلط  يك نفر / خانم

سالن دار يا مهماندار/ خانم و آقا
كارگر ساده / خانم و آقا

32324738

شركت پخش مواد غذايى براى 
تكميل كادر ادارى خود به يك نفر 
خانم (فوق ديپلم به باال) با روابط 
عمومى قوى و مسلط به كامپيوتر 

نيازمند است.  32319544

بازارياب با روابط عمومى باال 
 حقوق ثابت و پورسانت 

در نمايندگى بيمه
  نيازمنديم. 

32436370 -09153174630

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

توزيع مجموعه جذاب شهرزاد
با بازى شهاب حسينى 

مصطفى زمانى و ... هر دوشنبه 
بين مطهرى 2 و 4 
 نمايندگى سروش

فروش ساختمانى واقع در حاشيه
 خيابان شهيد محالتى بين مدرس و توحيد 

مقابل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
به متراژ 275 متر ، 25*11با پروانه جديد

 صد در صد تجارى
 فى: كارشناسى     09151615205

اطال عيه
         استوديو نگاره 
به خيابان پاسداران ، حد فاصل 

پاسداران 19و خيابان 15 خرداد 
انتقال يافت.

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را نقدا 
درب كارخانه كيلويى 280 تومان 

خريداريم.  
32255221-09156702717

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

تعمير لوازم گازسوز ، آبگرمكن  
پكيج و ...

09150570409 - رجبى

فروش زمين كارگاهى 
به متراژ 500 متر با سند

ششدانگ
09155611896

آگهى استخدام شركت پخش پارسيان 
شركت پخش پارسيان با داشتن 40 برند كاالى معروف براى تكميل كادر خود با مشخصات ذيل

 نيرو استخدام مى كند. متقاضيان محترم با داشتن يك برگ كپى شناسنامه و يك قطعه عكس 4*3 
در ساعات ادارى به آدرس شهرك صنعتى - نبش همت 4 مراجعه فرمايند.

تلفن تماس: 32255630-056   09102140937   ساعت تماس: 8 الى 14
حقوق ثابت اداره كار – بيمه تامين اجتماعى - پورسانت فروش - حق ماموريت - عيدى و سنوات و ...

تعدادشرايطمدرك عنوان شغلرديف

داشتن حداقل 3 سال سابقه  ديپلم به باالسرپرست فروش1
در شركت هاى پخش

3 نفر آقا
 و خانم 

2 نفر آقاداراى كارت هوشمندديپلم به باالراننده ايسوزو- خاور 2

بازارياب براى بيرجند3
 و ساير شهرهاى استان

6 نفر آقا داراى فن بيان ديپلم به باال
و خانم

خانممدرك مرتبطليسانسكارشناس فروش4

فروش ويژه انواع بخارى ژاپنىگازى و نفتى
با ضمانت و تعميرات تخصصى             آدرس: نبش سجاد 13
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اخبار ورزشى

جام جم: پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند كه روغن زيتون مانع تجمع تري گليسيريد در كبد مي شود .  روغن زيتون داراي اثرات آنتي اكسيداني 
است و توانايي تنظيم كار سلول كبد براي سرعت بخشيدن به سوخت و ساز بدن را دارد.همچنين هسپريدين (بيوفالونوئيد موجود در ليمو) براي 
محافظت از كبد خوب است .  مخلوط يك قاشق غذاخوري روغن زيتون و يك قاشق غذاخوري آب ليمو با معده خالي قبل از صبحانه توصيه مي شود . 

پاكسازي كبد چرب با اين دو خوراكي معجزه گر  

 خوراكي هاي مفيد براي نابودي پوكي استخوان ! 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

مهد پهلوانى شرق كشور ميزبان 
مسابقات نيمه نهايى ليگ برتركشور 

اى  زورخانه  و  پهلوانى  ورزش  مربى  ماليى- 
سال  ديماه  جنوبى  خراسان  گفت:  جنوبى  خراسان 
مقام  براى  كه  است  يزد  استان  تيم  ميزبان  جارى 
در  آفتابى  رضا  داد.  خواهند  مسابقه  پنجم  تا  اول 
گفتگو با آوا، عنوان كرد: اين دوره ليگ برتر هفته 
پيش در چالوس برگزار شد. وى با اشاره به اينكه 
5 تيمى كه در اين دوره حضور داشتند بسيار قوى 
بودند، افزود: تيم خراسان جنوبى با تالش و كمك 
خداوند متعال توانست با اختالف 40 امتياز رتبه اول 
را كسب كند. مربى تيم ورزش پهلوانى و زورخانه 
مازندران،  هاى  تيم  دوره  اين  در  گفت:  استان  اى 
كردستان و هرمزگان حضور داشتند. آفتابى با اشاره 
باقى  زمان  برتر  ليگ  اصلى  مسابقات  تا  اينكه  به 
مانده خاطرنشان كرد: خراسان جنوبى در تاريخ اول 
است.  يزد  استان  تيم  ميزبان  جارى  سال  ماه  دى 
مقام  مسابقات  اين  در  كه  تيمى  شد:  يادآور  وى 
اول را كسب كند در فينال براى كسب مقام اول تا 
پنجم مسابقه خواهد داد.  مربى تيم ورزش پهلوانى 
تاريخ  كرد:  اظهار  جنوبى  خراسان  اى  زورخانه  و 

مسابقات فينال ليگ برتر مشخص نشده است.

برگزارى مسابقات قهرماني فوتسال 
كارمندان ادارات بيرجند

فارس : رئيس هيئت ورزش هاي همگاني بيرجند با 
اشاره به رقابت 41 تيم فوتسال در مسابقات ادارات 
بيرجند و خراسان جنوبي گفت: در نخستين بازي از 
چهارمين شب از مسابقات فوتسال قهرماني كارمندان 
دولت تيم بانك رفاه كارگران سه بر يك بانك تجارت 
را از پيش رو برداشت، فرمانداري بيرجند در مقابل 
تيم بانك كشاورزي به تساوي يك بر يك رضايت 
داد . عرفي يادآور شد: در ادامه مسابقات، مركز آموزش 
مرزباني محمد رسول ا... (ص) بيرجند با نتيجه10 بر 
دو تيم بيمه سالمت را شكست داد و شركت پست 
خراسان جنوبي بازي را سه بر دو به سازمان تبليغات 
اسالمي واگذار كرد . وي خاطرنشان كرد: در پنجمين 
بازي از چهارمين شب تيم دادگستري بيرجند سه بر 
يك تيم شركت گاز را زمين گير كرد و در آخرين دور 
رقابت ها تيم شركت ارتباط و زيرساخت بيرجند با تيم 

مديريت درمان به تساوي دو بر دو رسيدند . 

برد نماينده هندبال خراسان جنوبي 
برابر تيم شهرداري كاشان

برتر  ليگ  رقابت هاي  از  هفته  هفتمين  در  فارس: 
در  فردوس  منيزيم  تيم  كشور  باشگاه هاي  هندبال 
مقابل شهرداري كاشان به نهمين پيروزي خود دست 
يافت . در اين ديدار تيم منيزيم فردوس با 29 گل زده در 
مقابل 18 بار گشوده شدن دروازه اش توسط شهرداري 

كاشان به نهمين پيروزي پياپي خود رسيد . 

چند راه براي جلوگيري از پرخوري

سالمت نيوز  :  اگر وعده اي را جا بيندازيد يا بين 
واقع خود  در  بگذاريد،  زيادي  فاصله  وعده ها 

 را براي يك پرخوري حسابي آماده مي كنيد. 
به عالوه محدود كردن غذاهاي خاص باعث 
مي شود نتيجه اي معكوس بگيريد، چون به 
مرور هوس آن را خواهيد كرد و در نهايت در 

خوردنش زياده روي مي كنيد. خوردن غذاهاي 
سرشار از پروتئين و فيبر هر 2 يا 3 ساعت يكبار 
را در سطح  قند خون  تواند كمكتان كند  مي 
طبيعي و سوخت و ساز را نيز همواره در جريان 
نگه داريد .  كمي صبر كنيد: در مواقعي كه ممكن 
اي  لحظه  خود  به  شويد  پرخوري  دچار   بود 

واقعا  آيا  كه  بپرسيد  خود  از  و  دهيد   فرصت 
گرسنه ايد؟ يا عصباني، تنها يا خسته ايد؟ اگر 
گرسنه هستيد، چيزي بخوريد، اگر اينطور نيست 
پس سعي كنيد متوجه شويد مشكل از كجاست 

تا برطرفش كنيد. يك ليوان آب بنوشيد: گاهي 
بدنتان فقط فكر مي كند كه گرسنه است در 
حالي كه كم آب شده است و نياز به آب دارد. 
پس وقتي احساس گرسنگي كرديد ابتدا يك 
ليوان آب خنك بنوشيد. شايد بپرسيد چرا آب 
و  نوشيد سوخت  مي  آب خنك  وقتي  خنك، 
تا آب  ساز بدن مجبور است سريعتر كار كند 
گرم شود، همچنين آب باعث پر شدن معده مي 
شود. باهوش باشيد و آبي كه مي نوشيد را با 
اضافه كردن سبزي هاي معطري مانند نعناع و 
ريحان و يا قطعات ليمو و خيار خوش طعم و پر 
خاصيت كنيد . ميان وعده هاي تند ميل كنيد: 
بيشتر افراد نمي توانند با غذاهاي تند پرخوري 
كنند، پس استفاده از چنين غذاهايي به كنترل 
تحقيقات  برخي  حتي  كند.  مي  كمك  اشتها 
تقويت  به  توانند  مي  تند  غذاهاي  داده  نشان 

سرعت سوخت و ساز كمك كنند  . 

خوراكي هاي مفيد براي نابودي 
پوكي استخوان ! 

براي  بسياري  روش  هاي  از  سالمانه: 
مي  توان  استخوان  پوكي  درمان  و  جلوگيري 
از  خبر  تحقيقات  جديدترين  پياز:  برد.   بهره 

كاهش  از  كه  پياز مي  دهد  در  تركيبي  وجود 
حجم استخوان و پوكي آن جلوگيري مي  كند. 
لذا مصرف يك روز در ميان يك پياز كوچك 
سالمندان  سالمندان:  مي  كنم .   توصيه  را  خام 
بهتر  سالمندي  دوره  خاص  مزاج  خاطر  به 
لبنيات كمتر ولي در عوض  است كه شير و 

انجير، بادام و كشمش بيشتري مصرف كنند .  
پودر سنجد: مصرف پودر سنجد خصوصا اگر 
سبوس)  با  (ترجيحا  كامل  جو  آرد  همراه  به 
استحكام  در  فوق العاده اي  تأثير  باشد، 

حلوايي  كردن  درست  لذا  دارد.  استخوان 
هسته  همراه  به  سنجد  پودر  از  متشكل 
به  انگور  يا  خرما  شيره  و  جو  كامل  آرد  آن، 
اضافه يك قاشق روغن تصفيه نشده زيتون 
و خوردن آن به عنوان صبحانه، در جلوگيري 

از پوكي استخوان بسيار موثر است. 

راهكارهايى براي جلوگيري 
از مشكالت تيروئيد

سالمت نيوز  :  تيروئيد شما به تنظيم متابوليسم، 

دما و ضربان قلب شما كمك مي كند. اختالالت 
اين غده پروانه اي شكل در گردن شما، بسيار 
رايج هستند. يك اختالل خود ايمني مي تواند 
عوامل  اما  اختالالت شود،  اين  بروز  به  منجر 
مختلف در شيوه زندگي مانند استرس، يا رژيم 
غذايي نيز مي تواند در اين ميان نقش بازي كند. 
پركاري تيروئيد با نام تيروئيد بيش از حد فعال، 
با از دست دادن سريع وزن، ضربان قلب غير 
معمول سريع، و اضطراب خود را نشان مي دهد 
در حالي كه كم كاري تيروئيد مي تواند با يبوست، 
... ظاهر شود.   افزايش وزن، خستگي شديد و 
 مهمترين اقدام براي حفظ سالمت تيروئيد يك 
رژيم غذايي متعادل است. هدف اين رژيم چهار 
تا 5 وعده از سبزيجات، سه تا چهار وعده ميوه 
در روز، همراه با مقادير زيادي از پروتئين هاي 
 بدون چربي، و ماهي هاي چرب مانند قزل آال 
گردان،  آفتاب  روغن  زيتون،  روغن  است. 
نقش  رژيم  اين  در  مغزها  و  نارگيل  روغن 
شده  فرآوري  غذاهاي  دارند .  رنگ  پر 
رنگ  نگهدارنده،  مواد  و  شكر  حاوي 
يا  و  ترانس  هاي  چربي  مصنوعي،   هاي 
 جايگزين هاي چربي و شكر هستند و مي تواند 
 منجر به التهاب روده و شعله ور شدن بيماري هاي 

خود ايمني گردد. 

خواهرزاده حساب دايي را خالي كرد 

فردي كه براي جابجايي از حساب شخصي اش كارت بانكي خود را در اختيار خواهرزاده اش قرار داده بود 
حساب او خالي شد. مرد ميانسال در مقابل مهندسان پليس فتا عنوان داشت، مبلغي پول نياز داشتم كه وقتي 
به بانك مراجعه كردم با حساب خالي روبرو شدم كه با همكاري يكي از كارمندان پرينت حسابم را گرفتم كه 
مشخص شد در مدت سه ماه مبلغ سه ميليون و 600 هزار تومان از حسابم كسر شده است. با انجام اقدامات 
سايبري رد پاي فردي در سرقت از حساب شاكي پيدا شد كه با هماهنگي قضايي فرد تحت تعقيب دستگير 
شد.سرهنگ حسيني افزود:متهم جوان كه خواهرزاده شاكي بود در اعتراف خود گفت: سه ماه پيش دايي ام 
كارت بانكي خود را در اختيار من قرار داد تا براي او پولي را جابجا كنم و من وقتي پول را جابجا كردم رمز 
دوم كارت را فعال و شماره كارت و ديگر متعلقات را براي خود يادادشت كردم.متهم جوان ادامه مي دهد: 
وقتي كارت بانكي را تحويل دايي ام دادم از او سوال كردم كه پيامك بانكي براي جابجايي به شما رسيده 
كه او در جوابم گفت پيامك بانك من فعال نيست.ديگر خيالم راحت شده بود و من هم در اين مدت (3ماه) 

براي خود خريد اينترنتي انجام مي دادم و حاال از كار خود پشيمانم و تقاضاي بخشش دارم.

دستگيري عامالن اصلي تهيه و توزيع 
مواد مخدر صنعتي در سربيشه 

سرهنگ دوم فوالدي فرمانده انتظامي سربيشه اظهار 
كرد: با وصول خبري مبني بر فعاليت گسترده زن و 
مردي در تهيه و توزيع مواد مخدر صنعتي بين جوانان 
در يكي از خيابان هاي شهر سربيشه، تحقيقات پليس 
اطالعاتي  كار  انجام  با  ماموران  افزود:  شد.وي  آغاز 
شناسايي  را  آنها  تردد  هاي  محل  و  متهمان  دقيق، 
و در يك اقدام غافلگيرانه متهمان كه اعضاي يك 
خانواده بودند دستگير و در بازرسي از مخفيگاه آنان 
22 گرم كراك و 9 گرم هروئين در بسته هاي آماده 

توزيع كشف شد.

وانت تويوتا با 35ميليون ريال 
خالفى روانه پاركينگ شد

رئيس پليس راه استان از توقيف يك دستگاه سوارى 
وانت تويوتا با خالفي 35ميليون و760هزار ريال خبر داد. 
سرهنگ رضايى گفت: در راستاي برخورد با رانندگان 
متخلف و حادثه ساز ماموران پليس راه نهبندان هنگام 
كنترل خودروهاي عبوري يك دستگاه خودروى وانت 
وضعيت  از  استعالم  و  مدارك  بررسي  براى  را  تويوتا 
خودرو متوقف كردند.در استعالم مشخص شد كه اين 
خودرو داراي، 35ميليون و760هزار ريال جريمه پرداخت 
نشده است كه خودرو براي پرداخت ديون دولتي و سير 

مراحل قانوني به پاركينگ منتقل شد.

كشف 50 كيلو انواع موادمخدر
 در شهرستان نهبندان 

فرمانده انتظامي شهرستان نهبندان از تشديد طرح ارتقاى 
امنيت اجتماعي و كشف 50 كيلوگرم انواع موادمخدر 
در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ شاهوردي گفت: 
ماموران انتظامي با انجام چهار مرحله عمليات و تشديد 
كنترل محورهاي مواصالتي شهرستان ضمن توقيف 3 
دستگاه خودرو حامل موادمخدر، موفق شدند50كيلو و 
700 گرم انواع موادمخدر، شامل 24 كيلو و 700 گرم 
ترياك و 25 كيلو و 300 گرم حشيش را كشف كنند. 
وى گفت: طي اين چهار عمليات، 10 نفر از سوداگران 

مرگ دستگير و به مراجع قضايي معرفي شدند .

آدرس : نبش غفارى 4       
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امالك پايتخت

خيابــان رسالت / رسـالـت 2     09155612892/ 32423035   بيابانى

موارد خريد، فروش، رهن و اجاره خود را براى ما پيامك كنيد

آپارتمــان 160 متـرى ، تـازه سـاز و لوكـس واقع در عـدالت زيـر
 فى كارشنـاسى  نقدى يا معاوضه با آپارتمان كوچك تر 

آپارتمان 150مترى لوكس با 50 متر تراس خصوصى واقع در معلم 
(تك واحدى)  زير فى كارشناسى    نقدى يا معاوضه

آپارتمان 110مترى لوكس با 80 متر تراس خصوصى واقع در بعثت 
(تك واحدى) زيـر فـى كارشنــاسى

فروشـــى
زمين موسوى به متراژ 160 متر 

 با موقعيت عالى 
 از قولنامه هاى موسوى

 همراه: 09151601023 

توجه        توجه
فروشگاه كودك  امير 

پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد تخفيف 
عرضه  مى نمايد

سجادشهر، امامت 2      32412973

اجراى پيچ و رولپالك
 09156694379

موذن

از مسدود كردن تمامى منافذ در محل سكونت خود دارى نموده و همواره از ورود جريان كافى هوا 
براى احتراق وسايل گاز سوز مطمئن شويد.

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى ، جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 

 6 ماه ضمانت   آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن    09153618984

خدمات بيل مكانيكى زنجيــرى و پيكــور

معدنى- حفارى- ترانشه زنى قنات و غيره    09151613389 - بنى اسدى

بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

نصــب و تعميــر   لباسشويى  در منزل      
  09151643778 - 32315776   شهر يارى
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تشكيل 532 كارگاه اقتصاد مقاومتى دراستانورود سامانه بارشى جديد به خراسان جنوبى

تسنيم- رئيس سازمان بسيج سازندگى با بيان اينكه 
با  مقاومتى  اقتصاد  كارگاه   200 جارى  سال  پايان  تا 
مى شود،  تشكيل  تومان  ميليارد   5 بر  بالغ  اعتبارى 
اقتصاد  كارگاه   532 تاكنون  سال  ابتداى  از  گفت: 
مقاومتى در استان خراسان جنوبى تشكيل شده است. 
و  توليدى  محصوالت  فروش  اينكه  بيان  با  زهرايى 
ما  دغدغه هاى  از  محروميت زدايى  و  توليد  استمرار 
كمك  مقاومتى  اقتصاد  كارگاه هاى  كار  افزود:  است، 
ايرادها  اينكه  براى  و  بوده  روستاها  در  اشتغال  به 
برطرف شود، نياز به آموزش داريم. به گفته وى براى 
امسال 11 ميليارد تومان در بخش كارگاه هاى اقتصاد 

مقاومتى پيش بينى شده است.

آغاز طرح حفظ قرآن، در مهدكودك ها

با  فجر  دهه  ستاد  مساجد  كميته  مسئول  شبستان- 
در  عمار  جشنواره  فيلم هاى  اكران  از  اينكه  بر  تأكيد 
در  قرآن  استقبال مى كنيم، گفت: طرح حفظ  مساجد 
مهدكودك هاى استان همزمان با دهه فجر در 18 بهمن 
ماه آغاز مى شود. سبزه كار در جلسه كميته مساجد ستاد 
دهه فجر انقالب اسالمى استان، با اشاره به روز شمار 
قرآن  آيات  تفسير موضوعى  افزود:  امسال،  دهه فجر 
مرتبط با پيروزى انقالب در مساجد، افتتاح كانون هاى 
در  عمومى  مشاوره  جلسات  برگزارى  جديدالتاسيس، 
هنرى،  و  فرهنگى  هاى  كانون  محوريت  با  مساجد 
پيامكى  مسابقات  و  انقالب  شهداى  يادواره  برگزارى 
شعر، عكس و كتابخوانى از جمله برنامه هاى پيشنهادى 

دبيرخانه مساجد براى دهه فجر امسال است. 

برداشت 13 تن محصول از اراضى 
امامزاده  حسين بن موسى الكاظم طبس

گلشن- مديرعامل مؤسسه حسين بن موسى الكاظم(ع) 
طبس از برداشت حدود 13 تن محصوالت كشاورزى 
از جمله خرما، زيتون و نارنج از اراضى موقوفه  اين 
كرد:  اظهار  سپهريان  داد.  خبر  طبس  در  مؤسسه 
 65 زيتون  درصد،   25 خرما  برداشت  ميزان  امسال 

درصد و نارنج 800 كيلوگرم افزايش يافته است.

تجهيز بيمارستان فردوس 
به دستگاه ماموگرافى تا پايان دى ماه

فردوس  درمان  و  بهداشت  شبكه  رئيس  فارس- 
در  دى ماه  پايان  تا  ماموگرافى  دستگاه  راه اندازى  از 
بيمارستان شهيدچمران اين شهرستان خبر داد. ميرزايى 
در همايش «بارورى سالم» با محوريت سياست هاى 
از  پيشگيرى  و  سالم  فرزندآورى  بر  مبتنى  جمعيتى 
سرطان پستان در شهرستان فردوس، اظهار كرد: به 
اين  نيز  پايان دى ماه  تا  و  منعقد  قرارداد الزم  زودى 
دستگاه مورد بهره  بردارى قرار مى گيرد تا بانوان بتوانند 
براى غربالگرى سرطان سينه با هزينه بسيارى پايين 

از دستگاه ماموگرافى استفاده كنند.

توقيف كاميون حامل كود مرغى 
فاقد مجوز دامپزشكى در خوسف

ماليى- سرپرست شبكه دامپزشكى شهرستان خوسف 
گفت: كاميون حامل كود مرغى فاقد مجوز بهداشتى 
قرنطينه اى دامپزشكى در شهرستان خوسف توقيف شد. 
محمودى زاوه در جمع خبرنگاران با بيان اينكه حمل كود 
مرغ بدون حفظ شرايط بهداشتى و اخذ مجوز دامپزشكى 
و  بوده  بهداشت عمومى  عليه  تهديد  و  قانون  خالف 
پيگرد قانونى دارد، ادامه داد: پس از اطالع و مشاهده 
دو دستگاه كاميون حامل كود مرغ بدون رعايت شرايط 
بهداشتى، سريعاً به نيروى انتظامى اطالع داده و نيروى 
انتظامى در نخستين فرصت به محل اعزام و خودروى 

فوق توقيف و به مراجع قضايى ارجاع داده شد.

فارس- كارشناس سازمان هواشناسى خراسان جنوبى گفت: عالوه بر افزايش دما در روز جمعه از بعدازظهر اين روز و طى روز شنبه بارش باران و به تدريج بارش برف را در استان 
خواهيم داشت. سميه لطفى اظهار كرد: امروز عالوه بر افزايش ابر در بيشتر مناطق استان احتمال بارش خفيف نيز در نيمه مركزى استان به همراه افزايش دما را شاهد خواهيم 
بود. وى تصريح كرد: كشاورزان و دامداران تهويه و تنظيم دماى رطوبت گلخانه ها، سالن هاى پرورش قارچ، انبارها و دامدارى ها و مرغدارى ها را در روزهاى جمعه و شنبه در نظر 

بگيرند. وى ادامه داد: همچنين انجام يخ ياب زمستانه در باغات براى مبارزه با آفت هاى موجود در خاك و نگهدارى محصوالت برداشت شده در انبارها استاندارد صورت بگيرد.

زائران پاكستانى، در قاين اسكان داده شدند

نسيم قاين- در اقدامى خداپسندانه 57 زائر پاكستانى 
اسكان  قاين  شهرستان  بحران  ستاد  توسط  كربال 
شهرستان  بحران  ستاد  دبير  خسروى  شدند.  داده 
مبنى  قاين  راه  پليس  فرمانده  اعالم  پى  در  گفت: 
بر خرابى يك دستگاه اتوبوس زائرين پاكستانى كه 
پس از زيارت كربال در ايام اربعين حسينى و زيارت 
امام رضا(ع) عازم پاكستان بودند تيم امداد و نجات 
شهرستان فراخوانى و پس از هماهنگى با شهردارى 
از پليس راه به مسجد  با اتوبوس  قاين مسافرين را 
تيم  مسافرين،  اسكان  و ضمن  منتقل  رضا(ع)  امام 

بهداشت و درمان نيز در مكان مستقر شدند.

سند هويتى پدر علوم تربيتى نوين ايران
 در بيرجند رونمايى مى شود

گفت:  جنوبى  خراسان  احوال  ثبت  مديركل  تسنيم- 
همزمان با ايام فرخنده هفته وحدت و روز ثبت احوال 
از سند هويتى دكتر شكوهى پدر علوم تربيتى نوين 
افزود:  پورحسين  شود.  مى  رونمايى  اسالمى  ايران 
نشست خبرى، تجليل از پرسنل ثبت احوال، حضور در 
مدارس و افتتاح اداره بهسازى شده ثبت احوال بيرجند 
از برنامه هاى اين روز است. وى حضور در گلزار مطهر 
شهدا و ديدار با خانواده شاهد و ايثارگر مجموعه ثبت 

احوال را از ديگر برنامه هاى اين برشمرد.

فروش 122 ميليون تومانى 
فيلم محمد رسول ا...در خراسان جنوبى

اداره كل فرهنگ  اداره سينمايى  تسنيم- سرپرست 
و ارشاد خراسان جنوبى با بيان اينكه از زمان اكران 
فيلم محمدرسول ا... تا اول دى ماه 28 هزار تماشاگر 
اين فيلم بودند، گفت: فيلم محمد رسول ا... پرفروش 
ترين فيلم در خراسان جنوبى و 122 ميليون تومان 
فروش داشت. غالمى با بيان اينكه بيشترين فروش 
بليط در سينما بهمن بيرجند بود، گفت: در حال حاضر 
شهرستان  در  موجود  سينماهاى  در  تنها  فيلم  اين 

طبس و نهبندان اكران مى شود

مرمت ارگ كاله فرنگى بيرجند آغاز شد

گروه خبر- مدير پايگاه ميراث جهانى باغ اكبريه گفت: 
بناى تاريخى ارگ كاله فرنگى با هدف احياى يك 
بناى تاريخى يادمانى و نيز نمايشگاه تاريخ سياسى 
استان خراسان جنوبى مورد مرمت و باز پيرايى قرار 
بندكشى  بردارى  افزود: اليه  فر  جنتى  است.  گرفته 
فضاهاى  در  معمارى  الحاقات  حذف  سيمانى،  هاى 
فرسوده  گچ  اندود  بردارى  اليه  بنا،  نماى  و  داخلى 
فضاهاى داخلى، اجراى تأسيسات الكتريكى، اجراى 
مجدد نماهاى ساختمان براساس عكس هاى قديمى 
و  طراحى  گچى،  تزئينات  مرمت  موجود،  شواهد  و 
ساخت در و پنجره هاى چوبى و نيز محوطه سازى، 
پايگاه سوى  از  كه  است  مرمتى  اقدامات  جمله   از 

باغ هاى تاريخى استان در حال اجرا مى باشد. وى 
اعتبار در نظر گرفته شده براى مرحله اول از عمليات 
را  بيرجند  فرنگى  كاله  ارگ  تاريخى  بناى  مرمت 
محل  از  كه  نمود  عنوان  ريال  ميليون  هزار  يك 
اعتبارات ملى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى مصوب گرديده است. به گفته وى اين 
گردشگران  پذيراى   95 نوروز  در  تاريخى،  مجموعه 

داخلى و خارجى خواهد بود. 

 8 ساعت  وقف  و  مسجد  نماز،  استانى  اجالس  نخستين 
نور  پيام  دانشگاه  پنجشنبه در سالن اجالس  امروز  صبح 

بيرجند برگزار مى شود. 
به گزارش فارس، حجت االسالم كميلى با بيان مسئوالن 
گفت:  دارند،  حضور  اجالس  اين  در  استانى  و  كشورى 
نماينده  و  كشور  كل  دادستان  رئيسى  حجت االسالم 
خبرگان رهبرى در استان، دكتر مظفر قائم مقام ستاد اقامه 
وزارت  فرهنگى  شوراى  مسئول  قشقايى  و  كشور  نماز 

ويژه  ميهمانان  از  كشور  وزارت  نماز  اقامه  دبير  و  كشور 
اين اجالس هستند.

همچنين  افزود:  جنوبى  خراسان  نماز  اقامه  ستاد  رئيس 
جمعه  ائمه  استاندار،  معاونان  و  جنوبى  خراسان  استاندار 
ادارات،  و  مساجد  جماعت  ائمه  فرمانداران،  استان، 
ميهمانان  ديگر  از  زيارت  و  حج  كارگزاران  و  فرهنگيان 

در اين اجالس هستند.
كميلى با بيان اينكه موضوع اجالس استانى نماز، مسجد، 

اجالس  است، تصريح كرد:  وقف «سنجش دستاوردها» 
استان  در  نماز  فرهنگ  توسعه  و  ترويج  هدف  با   نماز 
نمازهاى جماعت مساجد در سطح  پويا شدن مساجد،  و 

استان برگزار مى شود.
وى با بيان اينكه از فعاالن عرصه نماز استانى و شهرستانى 
از  نفر   10 داد:  ادامه  مى شود،  تجليل  اجالس  اين   در 
فعاالن نماز، سه نفر از فعاالن مساجد و سه نفر از كانون 
استانى  اجالس  نخستين  در  مساجد  هنرى  و   فرهنگى 

نماز تجليل مى شوند.
كرد:  خاطرنشان  جنوبى  خراسان  نماز  اقامه  ستاد  رئيس 
همچنين تجليل از 39 دستگاه برتر و فعاالن عرصه نماز 

در سال گذشته از ديگر برنامه هاى اين اجالس است.
چهارمين  و  بيست  برگزارى  به  اشاره  با  كميلى 
كرد:  اظهار  قزوين،  استان  در  نماز  سراسرى   اجالس 
در سال جارى براى نخستين  بار در تمام 31 استان كشور 

پيش اجالس هاى استانى اقامه نماز برگزار مى شود.

امروز، با حضور دادستان كل كشور در بيرجند برگزار مى شود:

اولين اجالس استانى نماز

بر  جنوبى  خراسان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
كرد:  تصريح  و  تأكيد  قانونمند  و  اخالق مدار  انتخابات 
مى تواند  گروهى  رسانه هاى  در  مناسب  گفتمان سازى 
بستر خوبى براى ترويج قانون محورى در بين نامزدهاى 
نشست  در  محبى  كند.  ايجاد  آنان  هواداران  و  انتخاباتى 
مشترك ستاد پيشگيرى و رسيدگى به تخلفات احتمالى 
انتخابات با اصحاب رسانه خراسان جنوبى كه در اين اداره 
كل برگزار شد، اظهار كرد: اسفندماه امسال در حالى شاهد 
خبرگان  و  اسالمى  شوراى  مجلس  انتخابات  برگزارى 
در  سعى  اسالمى  انقالب  دشمنان  كه  هستيم  رهبرى 
پاى صندوق هاى  در  پرشور مردم  كمرنگ كردن حضور 
رأى دارند. وى بر انتخابات اخالق مدار و قانونمند تأكيد و 
تصريح كرد: گفتمان سازى مناسب در رسانه هاى گروهى 
بين  در  قانون محورى  ترويج  براى  خوبى  بستر  مى تواند 

نامزدهاى انتخاباتى و هواداران آنان ايجاد كند. 
چشمگير  و  پراهميت  بسيار  نقش  به  اشاره  با  محبى 
و  تشويق  در  مجازى  و  نوشتارى  گفتارى،  رسانه هاى 
ترغيب مردم به مشاركت حداكثرى در انتخابات اسفندماه 
امسال يادآور شد: از رسانه ها به عنوان محيطى امن براى 
مى شود  ياد  مسئوالن  راز  محرم  و  مخاطبان  عقايد  ابراز 
بى طرفى  و  قانونى  وظايف  به  سطوح  همه  در  بايد  كه 
خود عمل كنند. وى گفت: امروزه دسترسى به فضاهاى 
به  و  است  هزينه  كم  و  آسان  بسيار  اينترنتى  و  مجازى 
بسيار  نيز  انسانى  جامعه  بر  آن  تأثيرگذارى  مقدار  همين 

بسيار  نقش  مى تواند  و  مى باشد  نامحدود  و  گسترده 
يا  و  پررنگ  حضور  سمت  به  مردم  جذب  در  سازنده اى 

بى اعتناى ملت براى شركت در انتخابات داشته باشد.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى اظهار 
آمده 11,2 درصد جمعيت  به عمل  بررسى هاى  در  كرد: 
هستند  فعال  اينترنتى  و  مجازى  فضا هاى  در  كشورمان 

و اين در حالى  است كه 7.2 درصد جمعيت مردم آمريكا 
به  اشاره  با  محبى  مى كنند.  استفاده  اينترنت  فضاى  از 
انتشار سه روزنامه محلى خراسان جنوبى خاطرنشان كرد: 
خوشبختانه فضاى رسانه اى خراسان جنوبى سالم و بدور 
تأثيرگذار  از ظرفيت خوب و  از حاشيه است كه مى توان 
آن در حوزه انتخابات در راستاى اطالع رسانى و تبليغات 
پايان  در  وى  كرد.  بردارى  بهره  قانونمدار  و  طرفانه  بى 
تخريب  از  جلوگيرى  و  رسانه اى  اخالق  رعايت  خواستار 
انتخابات  تبليغات  زمانى  بازه  در  رسانه ها  سياه نمايى  و 

مجلس شوراى اسالمى و خبرگان رهبرى شد.

رسانه ها نبايد خود را وارد بازى سياسى كنند

به نقل از خاورستان، معاون دادستان در پيشگيرى از وقوع 
جرم نيز در اين جلسه گفت: بايد رسانه ها اصل بى طرفى 
را مورد نظر داشته و خود را منتسب به جناح خاصى نداند 

و وارد بازى سياسى نشوند. 
مرادى، اظهاركرد: قانون انتخابات جرايمى را قانون گذارى 
و پيش بينى كرده است. وى افزود: در انتخابات از تحريف 
مطالب بايد به شدت خوددارى شود و استفاده از جمالتى كه 
حتى مفهوم را تحريف كند ممنوع است. وى تأكيد كرد: بايد 
دقت شود مطلبى چاپ شود كه از صحت و سقم آن اطمينان 
حاصل شده و بعد نشر و چاپ شود. وى يادآورشد: هرگونه 
فعاليت هاى انتخاباتى طبق ماده 5 قانون انتخابات و تبليغ 

براى نامزدهاى انتخاباتى از بودجه عمومى جرم است. 

كرد:  بيان  جرم  وقوع  از  پيشگيرى  در  دادستان  معاون 
توهين  انتخاباتى،  نامزدهاى  از  حرمت  هتك  جلوگيرى 
افترا و نشر اخاذى، درج آگاهى و مطلبى براى كانديداها 
واقع  خالف  مطالبى  نوشتن  افزود:  مرادى  است.  جرم 
و  ماده 64  نامزدها شود طبق  انصراف  باعث  كه  عدالت 

83 قانون انتخابات جرم است. 
وى با اشاره به اينكه طبق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات افترا 
به نهادها دستگاه ها حقيقى وحقوقى جرم است، اضافه كرد: 
مطالبى كه انگيزه مردم براى حضور در انتخابات بگيرد و 

باعث متشنج كردن فضاى انتخابات شود جرم است. 
وى اذعان كرد: انتشار هرگونه مطالب غير واقعى كه باعث 
اخالل در نظم انتخابات شود. مرادى اظهاركرد: انتشار محتواى 
توهين آميز عليه انتخابات و نامزدهاى انتخاباتى، استفاده از 
سايت ها و وبالگ هاى دولتى به نفع و يا عليه انتخاب و درج 
محتواى تبليغات انتخابى جرم است. وى تصريح كرد: انتشار 
اخبارى مبنى بر تقلب آرا و هرگونه تهديد به محتوا، خريد و 

فروش آراى و روش هاى تخلف آراى جرم است.
انتخابات  ستاد  رساني  اطالع  و  تبليغات  كميته  مسئول 
احترام  ضمن  رسانه ها  كرد:  اظهار  هم  جنوبي  خراسان 
به قوانين، اصول و ارزش هاي انتخاباتي از ادبياتي اميد 
آفرين در انتخابات استفاده كرده و از هرگونه افترا پرهيز 
ستاد  رساني  اطالع  كميته  كرد:  اظهار  ايماني،  نمايند. 
ستاد،  اين  ديگر  كميته   6 كنار  در  نيز  استان  انتخابات 

فعاليت خود را از ماه ها پيش آغاز كرده است. 

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى در نشست مشترك ستاد پيشگيرى و رسيدگى به تخلفات احتمالى انتخابات با اصحاب رسانه استان عنوان كرد:

گفتمان سازى مناسب رسانه ها، بستر خوب ترويج قانون محورى

ناصح- قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان گفت: دشمن تالش مى كند از 
غفلت ما استفاده كند و بانفوذ به داخل نيروهاى ارزشى، باعث ايجاد تفرقه بين 
آنان گردد. حجت االسالم رضايى در ديدار با رئيس سازمان پيشكسوتان جهاد 
در عرصه هاى سخت  ما  رزمندگان  نيروهاى مسلح كشور گفت:  مقاومت  و 
جهاد و مقاومت ساخته شدند ولى واقعيت اين است آن گونه كه انتظار مى رود 

توجه ويژه به اين دالور مردان نشده است. 
امام جمعه بيرجند با اشاره به نقش رزمندگان خراسان جنوبى در دوران دفاع 
بايد  با تشكيل دفتر پيشكسوتان جهاد و مقاومت استان،  مقدس اظهار كرد: 
رزمندگان در همه زمينه ها ديده شوند و به شخصيت آنان در جامعه احترام 
 گذاشت. حجت االسالم رضايى يادآور شد: انديشه امام راحل (ره)، توصيه هاى

مقام معظم رهبرى و توجه به فتنه بايد به عنوان خط قرمز در تشكيل دفتر 
پيشكسوتان دفاع مقدس در استان مدنظر قرار گيرد. 

وى ادامه داد: دشمن تالش مى كند از غفلت ما استفاده كند و بانفوذ به داخل 
نيروهاى ارزشى، باعث ايجاد تفرقه بين آنان گردد.

از ظرفيت پيشكسوتان دفاع مقدس 
براى مقابله با جنگ نرم دشمن استفاده خواهد شد

رئيس سازمان پيشكسوتان جهاد و مقاومت نيروهاى مسلح كشور هم از حضور 
از تجربه  بايد  750 هزار پيشكسوت دفاع مقدس در كشور خبر داد و گفت: 
بردارى  بهره  انقالب  آوردهاى  دست  انتقال  براى  مقدس  دفاع  پيشكسوتان 

بيشتر شود. سردار محمدى فرد با اشاره به تشكيل سازمان پيشكسوتان جهاد 
و مقاومت نيروهاى مسلح در اكثر استان هاى كشور اظهار كرد: اين سازمان 
با تدبير فرماندهى معظم كل قوا تشكيل شده و هيچ وابستگى سياسى و مالى 
ندارد. وى تأكيد كرد: از ظرفيت پيشكسوتان دفاع مقدس براى مقابله با جنگ 

نرم دشمن استفاده خواهد شد.

در ديدار امام جمعه بيرجند با رئيس سازمان پيشكسوتان جهاد ومقاومت نيروهاى مسلح كشور عنوان شد: 

غفلت باعث نفوذ دشمن و تفرقه مى شود

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

آگهى استخدام
به يك نفر خانم رشته الكترونيك آشنا به برنامه نويسى الكترونيك 
براى كار در شركت مهندسى پزشكى نيازمنديم.   05632225623

شركت تعاونى شميم شترمرغداران يك  پارچه كوير
 براى تامين خوراك با كيفيت و مطلوب در تمامى رده هاى سنى و مولد اقدام به توزيع خوراك آماده 

شترمرغ با امكان ارسال در سطح استان مى نمايد.
ضمنا براى خدمات رسانى ، اين تعاونى به تعداد محدود از فعالين در عرصه شترمرغ عضو مى پذيرد.

جهت كسب اطالع بيشتر مى توانيد به دفتر تعاونى
 به آدرس : بيرجند- بلوار صياد شيرازى- واحدهاى تجارى ارتش- طبقه فوقانى واحد 134 

مراجعه نماييد.  تلفن: 05632222400     همراه: 09152672008

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت هاى

 مسقف چادردار  و  پتودار 

و كارگرهاى ماهر

 09157213571

صالحى منش

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

فروش يا معاوضه واحد 100 مترى (آسمان دو) در حال ساخت 
30 ميليون امسال ، 30 ميليون سال آينده ، 60 ميليون وام مسكن

موقعيت و آينده عالى ، حاشيه بيست مترى سپيده 

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a

ml
ak

ase
ma

n.c
om

ثبت نام كربال - زمينى   تعداد محدود 
دفتر زيارتى عماد بيرجند
ميدان شهدا - شهدا 8 - ساختمان آوا    32224113 

           اعزام

94/10/10 



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اکرم (ص) : در طلب دنيا معتدل باشيد و حرص نزنيد 
زيرا به هر كس هر چه قسمت اوست، مي رسد.
(شرح فارسي شهاب االخبار ص ٣٢٠ ، ح ٥١٨)

11 : 33
16 : 54
22 : 49
5 : 06
6 : 34

درصد تخفيف در صورت پرداخت نقدى نسبت به 60 % باقيماندهدوره اقساطدرصد پرداختى قسطى (باقيمانده)درصد پرداختى زمان تحويل ملكدرصد پرداخت نقدىقيمت پايه مزايدهرديف

15 %24 ماهه60 %10 %30 %تا سقف 100 ميليارد ريال1

18 %30 ماهه60 %10 %30 %باالتر از 100 ميليارد ريال2

اداره كل اموال و امالك بنياد مستضعفان خراسان جنوبى

قيمت پايه (ريال)ميزان مالكيت / توضيحاتنوع ملك / كاربرىاعيان (مترمربع)عرصه (مترمربع)آدرس / پالك ثبتىرديف

1
بيرجند – خيابان سپيده بين سپيده 7 و 9 
آپارتمان - مسكونى139/59ـــــ227/445/1177 – اصلى بخش 2 بيرجند

ششدانگ ، يك دستگاه آپارتمان به انضمام يك واحد انبارى و پاركينگ 
2,060,000,000داراى سيستم گرمايشى پكيج و سرمايشى كولر آبى و قابل سكونت

2
بيرجند – خيابان سپيده بين سپيده 7 و 9 
آپارتمان - مسكونى141/14ـــــ227/445/1178 – اصلى بخش 2 بيرجند

ششدانگ ، يك دستگاه آپارتمان به انضمام يك واحد انبارى و پاركينگ 
2,020,000,000داراى سيستم گرمايشى پكيج و سرمايشى كولر آبى و قابل سكونت

3
بيرجند – خيابان امير كبير 

1,550,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد2/6/1124155 و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند

4
بيرجند – خيابان امير كبير 

2/6/1125155 و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند
ندارد

1,550,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونى

5
بيرجند – خيابان امير كبير 

2/6/1131155 و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند
ندارد

1,550,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونى

6
بيرجند – خيابان امير كبير 

1,550,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد2/6/1132155 و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند

7
بيرجند – خيابان امير كبير 

2/6/1091217/40 و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند
ندارد

2,355,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونى

8
بيرجند – خيابان امير كبير 

2,655,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد2/6/1007225 و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند

9
بيرجند – خيابان امير كبير 

2/6/1008225 و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند
ندارد

2,442,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونى

10
بيرجند – خيابان امير كبير 

2/6/1011225 و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند
ندارد

2,442,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونى

11
بيرجند – خيابان امير كبير 

2/6/1013225 و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند
ندارد

2,442,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونى

12
بيرجند – خيابان سپيده 

2,400,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد227/2/362300 – اصلى بخش 2 بيرجند

13
بيرجند – خيابان سپيده 

227/2/363250 – اصلى بخش 2 بيرجند
ندارد

1,863,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونى

14
بيرجند – خيابان سپيده 

227/2/364 – اصلى بخش 2 بيرجند
ندارد250

1,863,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونى

15
بيرجند – خيابان سپيده 

227/2/366 – اصلى بخش 2 بيرجند
2,000,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد250

16
بيرجند – خيابان سپيده 

227/2/367 – اصلى بخش 2 بيرجند
1,863,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد250

17
بيرجند – خيابان سپيده 

227/2/368 – اصلى بخش 2 بيرجند
2,400,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد300

18
بيرجند – خيابان آزادگان

250/4808/6261 – اصلى بخش 2 بيرجند
3,343,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد226/64

19
بيرجند – خيابان آزادگان

250/4808/6262 – اصلى بخش 2 بيرجند
3,795,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد229/95

20
بيرجند – خيابان آزادگان

250/4808/6263 – اصلى بخش 2 بيرجند
2,997,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد196/48

21
بيرجند – خيابان آزادگان

250/4808/6264 – اصلى بخش 2 بيرجند
2,878,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد188/72

22
بيرجند – خيابان سمن 

2/6/510/ و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند
4,500,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد300

بيرجند – خيابان سمن 23
2/6/512/ و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند

4,286,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد269/50

24
بيرجند – خيابان سمن 

2/6/513/ و272/3 –اصلى بخش 2 بيرجند
4,249,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد269/75

25
بيرجند – خيابان سپيده بين سپيده 7و9 

227/2/369 – اصلى بخش 2 بيرجند
2,400,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد300

26
بيرجند – خيابان سپيده بين سپيده 7و9 

227/2/370 – اصلى بخش 2 بيرجند
2,580,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد300

27
بيرجند – خيابان سپيده بين سپيده 7و9 

227/2/371 – اصلى بخش 2 بيرجند
2,580,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد300

28
بيرجند – خيابان سپيده بين سپيده 7و9 

227/2/372 – اصلى بخش 2 بيرجند
2,580,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد300

29
بيرجند – خيابان سپيده بين سپيده 7و9 

227/2/373 – اصلى بخش 2 بيرجند
2,685,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد300

30
بيرجند – خيابان سپيده بين سپيده 7و9 

227/2/374 – اصلى بخش 2 بيرجند
3,015,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد300

31
بيرجند – روستاى نوفرست 

824/2068 – اصلى بخش 2 بيرجند
264,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد364

32
بيرجند – روستاى نوفرست 

824/2069 – اصلى بخش 2 بيرجند
315,560,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد450/80

33
بيرجند – روستاى نوفرست 

824/2070 – اصلى بخش 2 بيرجند
162,000,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد208/60

34
بيرجند – روستاى نوفرست 

824/2071 – اصلى بخش 2 بيرجند
539,100,000ششدانگ به صورت زمين و فاقد متصرف مى باشد زمين - مسكونىندارد898/50

 در نظر دارد:  تعدادي از امالك مشروحه ذيل را  از طريق مزايده عمومي با شرايط 
ويژه (به صورت اقساط بلند مدت و بدون كارمزد) واگذار نمايد. متقاضيان محترم 
مي توانند ازتاريخ 94/09/28 الي 94/10/12 همه روزه حتى ايام تعطيل از ساعت 
8/30  صبح لغايت 19/00 براى اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شركت 
در مزايده و ارائه پيشنهادات خود به اداره كل خراسان جنوبي واقع در  بيرجند – 

خيابان مدرس – خيابان امام موسي صدر شرقي مراجعه فرمايند.  
تلفن تماس : 32437474 – 32441114 – 056

درصد   5 ميزان  به  بانكى  چك  اصل  همراه  به  پيشنهادى  هاى  پاكت  اخذ   -1
روزه   همه  مزايده  در  شركت  شرايط  فرم  طبق  نظر  مورد  ملك  پايه  قيمت 
بازگشايى   -2 است.  انجام  قابل  شده  تعيين  ساعات  در  تعطيل  ايام  حتى 
جنوبي  خراسان  امالك  و  اموال  كل  اداره  محل  در  پيشنهادى  هاى   پاكت 
 يكشنبه مورخ 94/10/13 ساعت 11/30 صبح طبق برنامه زمان بندى انجام خواهد شد .
3- پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و 
رعايت مفاد فرم شرايط شركت در مزايده كه از طريق دفتر فروش ارائه  مى گردد، 

الزامى مى باشد. امضاى پشت و روى فرم تقاضا ضرورى است. 4- هزينه محضر (حق 
الثبت و حق التحرير) بالمناصفه به عهده طرفين مى باشد. 5- اخذ اطالعات از دفاتر 
مزايده و بازديد از امالك الزم و ضرورى مى باشد. بديهى است در صورت عدم بازديد 
و اخذ اطالعات الزم مسئوليتى متوجه اين اداره كل نخواهد بود.6- يك درصد 
 (1 ./.) رقم پيشنهادى به عنوان هزينه مزايده، از برندگان نقداً دريافت مى گردد 
حداكثر زمان ارائه پيشنهادات ساعت 11 صبح يكشنبه 94/10/13  مى باشد 7- 

شرايط فروش كليه امالك مندرج در ليست مزايده به صورت ذيل خواهد بود.










