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سخنگوی دولت  : 
ردصالحیت » روحانی« 

حرف پوچ و بی معنی است

محسن رضایی : 
توفیقی در برجام نداشتیم ؛ انتقاد از 

دستگاه دیپلماسی به دلیل غفلت منطقه ای

اشرفی اصفهانی : 
روحانی اصالح طلب نیست 

او از اصولگرایان راستین است 

پورمختار  : 
 اصولگرایان یک نامزد ناشناس

 برای انتخابات سال ۹۶ دارند

موسوی الری: اصولگرایان بر روی حمایت از روحانی نمی توانند  به تفاهم برسند / پزشکیان: هنوز به تصمیمی برای حضوردر انتخابات ریاست جمهوری نرسیده ام / سلیمی نمین: پایداری ها با اصولگراها هماهنگ نباشند، ضرر می کنند/ نوبخت : تقاضای ما این است که هر ادعایی را بابک زنجانی مطرح کرده رسیدگی شود  / صفحه 2 
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

سرمقاله

هیاهو یی برای همه چیز

* هرم پور
 
و  خودمان  در حق  ایم؛ هم  کرده  اجحاف  کمی 
این  که  نسلی  فردا.  و  امروز  نسل  حق  در  هم 
و  نشیند  و کنجکاوی خاصی می  لذت  با  روزها 
صداهایی را گوش و تصاویری را تماشا می کند 
که چیزی از بیرجند برایش می گویند، با لهجه 
بیرجندی حرف می زنند، یا تکه ای از یک فیلم 
را دوبله بیرجندی کرده اند و به اشتراک چند هزار 
شهروند گذاشته اند. ما مردمی بودیم که بیش از
 آنکه خودمان را بخواهیم، شهرمان را می خواستیم

، اما به ما یاد ندادند که این ما نیستیم که همیشه 
خواهیم ماند بلکه این تواتر نسل های ماست که 
می ماند و کسی به ما یاد نداد که برای ماندِن یاد 
و نام و فرهنگ شهرمان،باید داشته ها و اندوخته 
از  کنیم.  منتقل  هم  بعد  نسل  به  را  هایمان 
 فرهنگ بیرجندی چه مانده؟ از آن شهر پر محبت

و پر مهر چه مانده؟ از آن فرهنگ غنیو پربار و 
امیدبخشش چه خواهد ماند؟ چرا با شنیدن لهجه 
این  تلگرام،  از حنجره ی غریب  آنهم  بیرجندی 
قدر ذوق زده می شویم؟ چرا با نشستن زیر سقف

و  روزی  که  خانه های سنتی  اتاق های سفره  
روزگاری با آن کرسی و چراغ گردسوز و استکان 
و نعلبکی های کمر باریک و سماورهای زغالی و 
 نفتی، خانه های گرم و بی آالیش پدربزرگ ها

فقط  حاال  و  بودند  خودمان  های  مادربزرگ  و 
بریم؟  می  لذت  قدر  این  مانده،  آنها  از  نمایشی 
تاریخ  موزه  در  باید  را  هایمان  داشته  همه  چرا 
هم  زمان،  قطور  شیشه  پشت  از  بعد  و  بگذاریم 
به  را  دیدنشان  هم  و  کنیم  نگاهشان  خودمان 
دیگران توصیه کنیم؟  ... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

نمایشگاه بین المللی ؛ رقیب یا حامی ؟
پیگیری آوا  از وضعیت برپایی نمایشگاه های تخصصی در استان ؛

معتادان نیازمند استان
از خدمات بیمه سالمت 

استفاده کنند
گفت:  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای  دبیر 
افراد معتادی که استطاعت مالی مناسبی ندارند با 
مراجعه به مرکزهای درمانی ) مشروح خبر در صفحه 7 (

اعتبار 1۶ میلیاردی بانک اکو 
به فاضالب بیرجند رسید 

صفحه 7

افق روشنی برای نهبندان
ترسیم نشده است

صفحه 7

اعتبارات مشاغل خانگی فردوس
هنوز ابالغ نشده است

صفحه 7

در نشست خبری هفته
ثبت و احوال عنوان شد :

آمارهای مدیرکل
از رویدادهای استان

بیشترین  سال   ۲۹ تا   ۲۵ سنی  گروه 
فرزندآوری در خراسان جنوبی / بیماری قلبی 
 / سال  ابتدای  از  فوتی  بیشترین  عروقی  و 
بیشترین سن ازدواج در مرد ها ۲۲ و خانم 
ها 18سال است / افزایش 10 درصدی طالق 

به  با توجه  احوال عنوان کرد:  مدیرکل ثبت و 
ازدحام جمعیت برای تحویل کارت ملی هوشمند در 
اداره شهرستان بیرجند، ما برای تسریع کار به صورت 
سرزده از آن بازدید می کنیم و برای جلوگیری از 
ای هفته  یک  دریافت  مهلت  مردم   ازدحام 

را به دو ماه افزایش ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

صفحه 3

راه اندازی ستاد عتبات عالیات در دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای
 مهندس جعفری گیو

 با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

نماینده مقام عالی وزارت ومدیرکل اموراقتصادی و دارایی استان   
 تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای جعفری گیو
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان 

نماینده مقام عالی وزارت و مدیرکل امور اقتصادی
 و دارایی استان

 تبریک عرض نموده، موفقیت روزافزون تان را از خداوند متعال خواستاریم.

روابط عمومی اداره کل گمرکات استان خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری دلسوز و فداکار

 مرحومه  معجزه حسینی  )همسر مرحوم جمشید جهانگیر( 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه ۹5/10/15 از ساعت 14/30 الی 15/30 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود، حضور شما عزیزان مزید امتنان است. 

خانواده های: جهانگیر- حسینی  و سایر فامیل وابسته
مادر مهـربانم

هیچ مرهمی دردمان را نمی کاهد و هیچ تسالیی اشک مان را نمی خشکاند
 سرگردانیم در لحظه هایی که می گذرند و دلشکسته از سنگینی فراقت.  یادت تا ابد گرامی

به مناسبت چهلمین روز  درگذشت

 شادروان حاجیه بی بی سکینه قریشی 
جلسه یادبودی فردا پنجشنبه ۹5/10/1۶  از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 

در محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است

خانواده های: صالحی - هاتف فرد

جناب آقای جعفری گیو 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 نماینده مقام عالی وزارت و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
استان خراسان جنوبی 

تبریک عرض نموده، موفقیت و توفیق روز افزون تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

خانواده های : پویان- تقوی- دری

جناب آقای مهندس جعفری گیو
انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 نماینده مقام عالی وزارت و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی
  تبریک عرض نموده، موفقیت روز افزون و توفیق خدمتگزاری تان را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم.

رمضانی - نیک

آگهی مزایده فروش اراضی  مسکونی و تجاری )مرحله اول(
شهرداری سربیشه در نظر دارد: با رعایت آیین نامه شهرداری ها مصوب 46/4/12 و به استناد بند یک مصوبه شماره 4/93/387 مورخ 93/05/15 و بند یک مصوبه 4/95/392 مورخ 95/8/12 شورای 
اسالمی شهر سربیشه  نسبت به فروش تعداد 9  قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری مسکونی و تجاری واقع در خیابان های سجاد و 17 شهریور به شرح مندرج در جدول ذیل به منظور تامین منابع 
مالی مورد نیاز از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 95/11/3 به 
واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان طالقانی مراجعه فرمایند. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و شرایط شرکت در فرم مزایده در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. 
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 32662508- 32664437 تماس حاصل فرمایید.                                                                                                        شهرداری سربیشه

آدرس ملک5 درصد سپرده هر قطعه )ریال(قیمت پایه کل هر قطعه )ریال(قیمت پایه هر مترمربع )ریال(مساحت )مترمربع(نوع کاربریشماره قطعهردیف
بلوار سجاد - سجاد 204۶2700027/۹07/0007/000/0005مسکونی1۶04
بلوار سجاد- سجاد 305/3۶۶۹0000210/72۶/00010/550/0005مسکونی2۶07
بلوار سجاد - سجاد 1۹8/۹77۶7000152/۶33/0007/۶50/0007مسکونی3۶08
بلوار سجاد - سجاد 238۶32/000150/41۶/0007/550/0007مسکونی4۶11
خیابان 17 شهریور74/254/134/00030۶/۹4۹/50015/500/000تجاری51
خیابان 17 شهریور33/855/317/00017۹/۹80/450۹/000/000تجاری۶2
خیابان 17 شهریور32/753/417/000111/۹0۶/7505/۶00/000تجاری73
خیابان 17 شهریور207/۹51/2۹2/0002۶8/۶71/40013/500/000مسکونی84
خیابان 17 شهریور200/051/417/000283/470/85014/500/000مسکونی۹5

جناب آقای جعفری گیو
 انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

نماینده مقام عالی وزارت و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان 

صمیمانه تبریک عرض می نماییم، موفقیت روز افزون تان را از خداوند متعال خواستاریم. 

مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی

 ضمن سپاسگزاری  از عزیزانی که در مراسم تشییع و ترحیم

شادروان جواد نخعی نژاد 
همراهمان بودند، به اطالع می رساند:

مراسم چهلم  پنجشنبه ۹5/10/1۶ از ساعت
  14 الی 15 در محل مسجد آیت ا... آیتی منعقد
 می گردد، حضور شما سروان گرامی موجب شادی 
روح آن مرحوم  و تسلی خاطر  بازماندگان خواهد شد.

خانواده های : نخعی نژاد ، عرفانی  و سایر بستگان

زیر این آسمان مینایی    چاره ای نیست جز شکیبایی
15 دی ماه 1392 شروع زمستانی که بهار نداشت

پدر عـزیزم

 کربالیی محمد احمدی 
سومین سال هجرانت را با کوهی از اندوه سپری کردیم

یادت همیشه در اذهان مان گرم و شیرین است.

همسر و فرزندان

 به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان و خواهری دلسوز مرحومه 

 حاجیه خانم شهربانو ترنجبینی
 )همسر مرحوم حاج محمد علی بهجت نژاد( 

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه ۹5/10/15 از ساعت 2 الی 3 
بعدازظهر در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

تشریف فرمایی سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: بهجت نژاد ، ترنجبینی و سایر بستگان
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جریمه صحبت کردن با موبایل ۱۰۰ هزار تومان 

جام جم-رئیس پلیس ترافیک شهری ناجا گفت: جریمه صحبت کردن با موبایل در کالنشهرها ۱۰۰ هزار تومان 
است و استفاده از هندزفری هم تخلف محسوب می شود.وی گفت: صحبت با تلفن یکی از شایع ترین عوامل بروز 
تصادفات ناگوار و شدید است که جزو مهمترین علل تصادف به دلیل توجه نداشتن راننده به جلو محسوب می شود.

سرمقاله

»چک« به موبایل آمد

شبکه  در  چک  تبادالت  ساماندهی  راستای  در 
چک های  که  شده  فراهم  شرایطی  بانکی 
الکترونیک از سال آینده در دسترس قرار خواهد 
گرفت. این چک ها از قابلیت صدور و پیگیری از 
این  اجرای  است.با  برخوردار  همراه  تلفن  طریق 
طرح فیزیک و الشه چک گردش نمی کند، بلکه 
و در هر  مبادله شده  این تصویر چک است که 

جایی از کشور قابل پردازش خواهد بود.

معامالت مسکن نصف شد

رئیس اتحادیه مشاوران امالک:در ۱۱ روز ابتدای 
فروش  و  خرید  قرارداد   ۱۴۹ هزارو   ۱۸ ماه  دی 
داشتیم در کشور ثبت شد. این در حالی است که 
نشان  که  داشتیم  قرارداد  هزار   ۳۴ گذشته  سال 
یافته  می دهد معامالت حدود ۵۰ درصد کاهش 
است و می توان گفت بازگشت به رکود داشتیم.

متقاضیان کنکور ارشد کم شدند

آموزش  سنجش  سازمان  عالی  جم-مشاور  جام 
کاهش  و  دکتری  داوطلبان  افزایش  از  کشور 
داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ نسبت 
آماری  افزود:  داد.وی  خبر  گذشته  های  به سال 
که تاکنون به ثبت رسیده است، داوطلبان آزمون 
کارشناسی ارشد علیرغم یکی شدن آزمون های 
ارشد دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد، نسبت 

به سال گذشته کاهش یافته است.

مردم خرید گوشت را تحریم کردند

جام جم -رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی بابیان 
اینکه گرانی قیمت گوشت باعث شده مردم این 
کاال راخریداری نکنند، گفت: نرخ گوشت در بازار، 
نمی توان  هنوز  گرفته؛اما  خود  به  کاهشی  روند 

نرخ ثابتی برای آن اعالم کرد.

گرانی به بازار حبوبات رسید

که  گوشت  و  تخم مرغ  و  میوه  و  برنج  از  بعد 
مرکزی  بانک  گزارش های  در  آنها  شدن  گران 
هم رکورددار است ،حاال گرانی در بازار حبوبات 
به گوش می رسد.برخی معتقدند علت را باید در 

صعود قیمت دالر جستجو کرد.

پورمختار: اصولگرایان یک نامزد ناشناس
 برای انتخابات سال ۹۶ دارند

 یکی از اعضای فراکسیون والیی مجلس در 
مورد اینکه کدامیک از کاندیداهای اصولگرا 
توان رقابت با روحانی را دارند گفت: روحانی 
ندارد و یک کاندیدای  در حال حاضر توانی 
شد  خواهد  معرفی  آینده  در  که  ناشناس 
کاندیداهای  مورد  در  پورمختار  است.  بیشتر  روحانی  از  رای اش 
معرفی شده از سوی اصولگرایان تا به امروز و میزان پایگاه مردمی 
و رای آوری آنها نیز گفت: آقای میرسلیم و یا هر کاندیدای دیگری 

که معرفی شوند به اندازه آقای روحانی رای دارند.

اشرفی اصفهانی : روحانی اصالح طلب
نیست ، او از اصولگرایان راستین است 

حجت االسالم اشرفی اصفهانی گفت : کسی 
و  باشد  داشته  باالیی  اجتماعی  موقعیت  که 
حاال  تا  بگیرد  قرار  روحانی  مقابل  در  بتواند 
نیامده است و مطمئنا بخش عظیمی از اصول 
گرایان نظرشان روی آقای روحانی است چون 
ایشان اصالح طلب نبودند،عضو جامعه روحانیت مبارز بودند، ایشان 
از اصول گرایان راستین نظام بودند و هستند و در مجلس هم موضع 
اصول گرایی داشتند. ایشان اصول گرای افراطی نبودند بلکه معتدل 

بودند و  در تبلیغات ریاست جمهوری هم رویکرد اعتدالی داشت.

پزشکیان: هنوز به تصمیمی برای حضور 
در انتخابات ریاست جمهوری نرسیده ام

به  پاسخ  در  مجلس،  رئیس  پزشکیان،نایب 
این سؤال که آیا برای انتخابات ۹6 تصمیمی 
در  مسائل  برخی  عده ای  کرد:  اظهار  دارید؟ 
به  هنوز  اما  می کنند  مطرح  را  این خصوص 
جمع بندی و تصمیمی برای حضور در انتخابات 
سال ۹6 نرسیده ام.وزیر بهداشت دولت اصالحات در پاسخ به سؤال 
دیگری مبنی بر اینکه گفته  می شود اگر شما در کنار روحانی برای 
جایگزین  مطهری  آقای  نکردید  پیدا  حضور  انتخابات  در  شرکت 

می شود؟، گفت: با بنده صحبتی نشده است.

توفیقی در برجام نداشتیم ؛ انتقاد از دستگاه 
دیپلماسی به دلیل غفلت منطقه ای

اظهارات  به  اشاره  با  مجلس  نماینده  یک 
سرلشکر رضایی گفت: وی در جلسه ای اعالم 
کرد »توفیق چندانی در زمینه اقتصادی برجام 
اشاره  با  رضایی  محسن  نکردیم«.  حاصل 
اخیر  دیپلماسی در سالهای  اینکه دستگاه  به 
منطقه  به مسائل  نسبت  متاسفانه  و  پرداخت  برجام  به  از حد  بیش 
غفلت صورت گرفت و در حوزه سیاست خارجی با کشورهای منطقه و 
همسایه با مشکالتی روبرو هستیم. ضرورت دارد که به طور جدی به 

مسائل منطقه در حوزه دیپلماسی بپردازیم.

موسوی الری: اصولگرایان بر روی حمایت 
از روحانی نمی توانند  به تفاهم برسند

من   : گفت  اصالحات  دولت  کشور  وزیر 
توافق  به  توانند  نمی  اصولگرایان  معتقدم 
برسند؛ حتی در مورد حمایت از آقای روحانی 
هم نمی توانند به تفاهم برسند. ممکن است 
جمع کوچکی از آنها بگویند حمایت می کنیم 
حمایت  این  بنابر  کنند.  بسیج  را  کسی  نتوانند  هم  عمل  در  اما  و 
اصولگرایان از آقای روحانی در حد یک شعار توسط یک عده قلیل 
ممکن است اتفاق بیافتد ولی عمال هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. دیدگاه 
های آقای روحانی با اصالح طلبان نزدیک تر است تا اصولگرایان.

سلیمی نمین: پایداری ها با اصولگراها 
هماهنگ نباشند، ضرر می کنند

اصولگرا  نمین چهره سیاسی  عباس سلیمی 
معتقد است اصولگرایان باید به سمت وحدت 
پیش بروند و دیگر از کسانی که ساز اختالف 
می  احتمال  او  آید.  نمی  خوششان  بزنند 
دهد که پایداری ها اینبار هم تن به ائتالف 
احمدی  تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید:  این  ندهند.  اصولگرایان 
نژاد قدرت مانوری از جانب جبهه پایداری و یکتا برای اختالف افکنی 
میان اصولگرایان دارد ولی قدرت مانورش خیلی اندک است و این 

دو تشکل اگر بنا را بر ناهماهنگی بگذارند خودشان زیان می کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره 
اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره عملکرد و 
کم کاری دولت با دستگاه قضا در پرونده بابک 
زنجانی، گفت: از قوه قضائیه برای بررسی به 
بابک  پرونده   می کنم،  تشکر  پرونده  این 

پراهمیت   و  مهم  بسیار  پرونده ای  زنجانی 
به ۳ میلیارد  است که در آن فردی نزدیک 
دالر از اموال و منابع عمومی را استفاده کرده 
که اکنون این رقم به قیمت روز بیشتر شده 
هر  باره  این   در  دولت  گفت:  است.نوبخت 
بازگرداندن  برای  را  باشد  الزم  که  کمکی 
این منابع به خزانه عمومی انجام می دهد و 
داشته  همکاری  و  مساعدت  قضائیه  قوه  با 
پاسخ  در  دولت  سخنگوی  داشت.  خواهد  و 
قوه  رئیس  اینکه  بر  مبنی  دیگری  به سوال 

گفته  زنجانی  بابک  که  کرده  اعالم  قضائیه 
برخی از پول ها به ستاد انتخاباتی روحانی داده 
شده است،  گفت: چنین صحبتی را نشنیده ام. 
بوده  پرونده مطالبه گر  این  در  دولت  همواره 
اموال  برگرداندن  و  پیگیری  ضرورت  بر  و 
پرونده  این  است.  بوده  مردم مصر  دارایی  و 
است  قضائیه  قوه  اختیار  در  حاضر  حال  در 
و  رسیدگی  سریع تر  هرچه  می رود  انتظار  و 
تعیین تکلیف شود. این قوه  از استقالل کافی 
برخوردار است و تقاضای ما این است که هر 

ادعایی را بابک زنجانی مطرح کرده رسیدگی 
شود.ما  مطرح  و  اعالم  آن  نتیجه  و  شده 
آمادگی داریم هر نوع اطالعات را به دستگاه 
اینکه  درباره  ادامه  در  کنیم.وی  ارائه  قضا 
مطرح  را  روحانی  اقای  صالحیت  رد  برخی 
می کنند و خود ایشان نیز در گفت وگوی اخیر 
در برابر این سوال سکوت کردند،گفت:  آقای 
درباره  سوال  به  بلکه  نکرد  سکوت  روحانی 
االن  که  گفت  و  داد  پاسخ  کاندیداتوری اش 
که  ندارد  وجهی  زمانی  نظر  از  موضوع  این 

اعالم شود چه اینکه اگر می گفتند می خواهد 
در انتخابات کاندیدا شود آنگاه هر صحبتی را 
مطرح می کرد در قواره کاندیداتوری ریاست  
جمهوری ارزیابی می شد.نوبخت افزود: اکنون 
کار برای کشور زیاد است و زمان انتخابات نیز 
مشخص است و حتی می توان در آخرین روز 
ثبت نام،  ثبت نام را انجام داد. ان شاءا... منتقدان 
نیز حمایت می کنند.رد صالحیت حرف پوچ و 
بی ربطی است و ضرورت ندارد ذهن جامعه 

را درگیر کرد.

ردصالحیت »روحانی« حرف پوچ و بی معنی است
تقاضای ما این است که هر ادعایی را بابک زنجانی مطرح کرده رسیدگی شده و نتیجه آن اعالم و مطرح شود

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  صبوری مردم این شهر 

کجاست؟ محبت ها کجاست؟ ارزش ها و غیرت 
ها و مهربانی ها کجاست؟ جوانمردی بازاری هایی 
که زمزمه قرآنشان بعد از نماز صبح همه ی بازار 
بیرجند را پر می کرد کجاست؟ سحرخیزی دختران 
و زنان بیرجندی کجاست؟ حجاب و پوشیدگی از 
نامحرمشان کجاست؟ صفا و صمیمیت هایشان 
کجاست؟ البالی کوچه پس کوچه های لوکس 
شهر؟ یا میان سرو صدای باشگاهها و آرایشگاهها 
و کافی شاپها و چایخانه هایی که احوال برخی شان 
را شما بهتر از من می دانید؟ یا میان بوق ماشین ها 
و فحش و ناسزای رانندگانی که نه صبوری بلدند، 
نه ادب، نه فداکاری و نه مهربانی؟ یا در خط پایان 
مسابقه گران فروشی ها به همشهری ها؟ یا در 
انگ هایی که که  و  و تهمت ها  میان دروغ ها 
چه با رنگ سیاسی و چه با رنگ غیرسیاسی به 
هم می زنیم؟  بی تعارف باشیم، صریح و شفاف 
و بدون ترس؛ و با فریاد بلند اعتراف کنیم که در 
انتقال خوبی ها، ارزش ها و فرهنگ ناببیرجندی 
به نسل امروز موفق نبودیم... و نسل فردا، دست 
خالی تر از امروز و البته متوقع تر از دیروز، چشم به 
دست فرهنگ دیگری خواهد دوخت که اقناعش 
 کند؛ و جای نبودن های ما را بگیرد. سیاه نمایی

نمی کنم، آمار و نشانی های غلط هم نمی دهم، 
رویدادهای  بر  زمان  تأثیر  و  جمعیت  افزایش  به 
چیز  همه  اما  گذارم،  نمی  صحه  هم  اجتماعی 
بیرجندی  یک  عنوان  به  ما  خود  که  آنچیزیست 
می بینیم، که اگر انکارش کنیم، یا کوِر خود شده 
را،  فرهنگ شهر  انصاف! وضعیت  نابینای  یا  ایم 
در  نوجوانانمان  وضعیت  را،  جوانانمان  وضعیت 
مدارس را، آمار فرار از خانه را، آمار خودکشی ها را، 
آمار بی ثباتی های زندگی را، آمار طالق را، آمار 
مزاحمتهای  آمار  را،  ها  نزاع  آمار  را،  تصادفاتمان 
خیابانی را، آمار بزهکاری ها را، آمار زندگی هایمان 

را که می بینید. 
این همه تقصیر کیست؟ چه کسی باید به ما یاد 
می داد و یاد نداد؟ چه کسی باید این فرهنگ را 
حفظ می کرد و نکرد؟ چه کسی باید به جای دادن 
نشانی های غلط از ثبت آثار ملی ما و دلخوشنک 
های زودگذر از ثبت مادیاتمان، نشانی ثبت آثار 
آثار  ثبت  نشانی  را در ذهن ها، و  فرهنگی مان 
همپای  داد؟  می  دلها  در  را  مان  زندگی  معنوی 
و  ها  قنات  و  ها   هیاهوی خشک شدن چشمه 
های  هایمان، چشمه  رودخانه  و  چاهها  و  بندها 
فرهنگمان هم درحال خشک شدن است. بیرجنِد 
یا زود،  دوباره سیرآب خواهد شد،  بی آب، دیر 
دوباره  بیرجندی،  ناب  فرهنگ  بدون  بیرجند  اما 

همان بیرجند خواهد شد؟
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

فروش منزل مسکونی در
 دو طبقه ، سفت کاری شده 
۱۱۰ متر مربع ، شمالی، واقع
 در خیابان مقداد حاجی آباد

فی: توافقی
۰9۱556۱453۱

نقاشی ساختمان 
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی
 به همراه طراحی دیوار با رنگ
  09159617909 - تنگلی

آگهي مزایده عمومي امالک مازاد بانک کشاورزی شماره  ع/۹5/2     )نوبت دوم(
مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج 
در جدول ذيل به فروش برساند . متقاضيان مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 7 صبح 
لغايت 14/30 برای كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني بيرجند ، ميدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي 
استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، واحد حقوقی مراجعه نمايند، حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي تا پايان 

وقت اداری 1395/10/28 مي باشد . 
تلفن جهت پاسخگویی :  322۱3۰۰۰ - 322۱33۱2   داخلی 4۰8   

توضیحات و شرایط :  1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود. تاریخ انتشار آگهي نوبت اول:  95/10/08 ) انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  آوای 
خراسان جنوبي( تاریخ انتشار آگهي نوبت دوم: 95/10/15 ) انتشار در روزنامه هاي خراسانـ  آوای خراسان جنوبي(  2- كليه هزينه های درج آگهي مزايده در 
روزنامه ها و هزينه كارشناسی هر ملك بر مبنای دستمزد كارشناسی رسمی دادگستری به عهده  برنده مزايده مي باشد .  3-  بانك در رد يك يا كليه پيشنهادات 
مختار است .  4- اوراق شركت در مزايده  به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان می بايست يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به 
پيشنهاد خود ضميمه و نسبت به واريز فيش نقدی به ميزان 5 درصد قيمت پايه كارشناسی هر ملك نزد بانك كشاورزي ) كليه شعب حكم واحد دارد (  به حساب 
دايره مالي مديريت استان خراسان جنوبي با كد ) 4962( يا ارائه چك تضمينی بانكی به ميزان5 درصد قيمت پايه كارشناسی به عنوان سپرده شركت در مزايده ، در 
پاكت الك و مهر شده ) با قيد مربوط به ملك رديف ))       ((  آگهي شماره ع/95/2( به مسئولين مزايده تسليم و رسيد دريافت نمايند.  5- به پيشنهادهاي مبهم ، 
مشروط و بدون سپرده شركت در مزايده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود .  6- در شرايط مساوي اولويت 
با مالك قبلی ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعيين تكليف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد .  7-در خصوص امالك با كاربری صنعتی كه 
دارای ماشين آالت منصوبه می باشند تحويل ملك به برنده مزايده بر اساس گزارش كارشناس رسمی دادگستری خواهد بود . 8- بازديد از امالك از تاريخ اولين آگهی 
برای كليه شركت كنندگان در مزايده الزامی است . 9- در پيشنهادات نقد و اقساط حداقل مبلغ پيش پرداخت نقدی بر اساس ميزان مندرج درفهرست امالك و الباقی 
ثمن در قالب عقد اجاره به شرط تمليك با سود بخش مربوطه ) مطابق نرخ مصوب شورای پول و اعتبار( و به مدت حداكثر 60 ماهه خواهد بود كه متقاضی بايد در 
برگه پيشنهادات به صورت صريح و شفاف اعالم نمايد. 10- كليه امالك با  وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد مالكيت و اسناد  انتقال  اجرايي صادر  شده  واگذار  مي 
گردد و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد . 11- كليه هزينه های ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده خواهد بود   
12- هر گاه نفرات اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند، سپرده شركت در مزايده آنها ضبط خواهد شد .  13- پاكت هاي دريافتي از شركت كنندگان در 
مزايده رأس ساعت 10صبح مورخ  1395/10/29 در محل مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ميدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي 
استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم، سالن ويدئو كنفرانس بازگشايي خواهد شد .  14-شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي 
معتبر و ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده در جلسه شركت نمايند.  تبصره : بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دليل 

اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد بود . 

فهرست امــالک مازاد بانک کشاورزی جهت مزایده شماره )) ع/۹5/2((
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9۰922۱46/287,4۰4,8۰۰,۰۰۰

۱ - اولویت به 
صورت نقدی  

2-نقد و اقساط 
) 3۰ درصد 

نقد 7۰ درصد 
اقساطی

 6۰ ماهه ( 

2

 طبس گلشن  
شهرک 
صنعتی 
شرکت 
تعاونی 
تولیدی

 مژان طبس 

5۰۰۰ سهم از 
8۰۰۰ سهم مشاع 
عرصه و 6۱6/۱۱ 
سهم از 985/4۰ 

سهم مشاع اعیان 
از کل ششدانگ 

پالک ثبتي 
شماره  2 فرعی از 
۱ فرعی از 387 
اصلی واقع در 

فیروزآباد بخش 2 
طبس گلشن

صنعتی 
)کارخانه 
تولیدی 
ترشی و 

مربا(

 ** 

5۰۰۰ سهم 
مشاع از 

8۰۰۰ سهم 
ششدانگ 
عرصه و 
 6۱6/۱۱

سهم مشاع 
از 985/4۰ 

سهم 
ششدانگ  

اعیان

8۰۰۰985/4۰2,664,۰۰۰,۰۰۰

۱ - اولویت به 
صورت نقدی   

2- نقد و 
اقساط

) 3۰ درصد 
نقد 7۰ درصد 

اقساطی
 6۰ ماهه ( 

نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان بیرجند 

به استناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 95/08/24 مجمع عمومی و صورتجلسه مورخ 
95/09/29 هيئت مديره و ساير مدارك تسليمی، اسامی و سمت هر يك از اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره انجمن 

مذكور كه از تاريخ 95/08/24 به مدت سه سال و بازرسان از تاريخ ياد شده به مدت يك سال انتخاب شده اند
 به شرح ذيل می باشد:

رئیس هیئت مدیره ۱- آقای حسن علیزاده            
نایب رئیس هیئت مدیره 2- آقای غالمرضا یعقوبی       
خزانه دار هیئت مدیره  3- آقای محمدرضا کاوسی   

دبیر انجمن 4- آقای علی ساالری               
5- آقای مرتضی زمزم                                                 عضو علی البدل هیئت مدیره
عضو علی البدل هیئت مدیره 6- آقای علی اکبر جهان بین          

7- آقای مهدی ابراهیمی                                              بازرس اصلی انجمن
8- آقای علی محمودآبادی                                          بازرس علی البدل انجمن

انجمن مذكور به شماره 314-3/1-12 در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسيده و مطابق ماده 21 
اساسنامه انجمن كليه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئيس هيئت مديره يا دبير به اتفاق خزانه دار و ممهور 

به مهر كانون معتبر خواهد بود.
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده 
کالسه 139404008282000002/1

به موجب اين آگهی به آقايان حامد هاشمی نسب و 
وحيد هاشمی نسب و خانم الهام هاشمی نسب و مژگان هاشمی 
هاشمی  غالمرضا  مرحوم  ورثه  نژاد  هاشمی  صغری  و  نسب 
نسب به نشانی: نهبندان، خيابان قائم غربی 1، جنب رودخانه 
بلخ كه برابر گزارش مامور ابالغ محل به علت عدم دسترسی 
امكان ابالغ واقعی ميسر نگرديده است اعالم می گردد كه برابر 
قرارداد بانكی شماره 681684680 - 85/10/02 فی مابين بانك 
كشاورزی شعبه نهبندان و آقای وحيد هاشمی نسب به عنوان 
و خانم مرضيه  و مرحوم غالمرضا هاشمی نسب  وام گيرنده 
صباغی به عنوان ضامنين، مبلغ 62/676/712 ريال بابت اصل 
بابت  ريال  و 15/078/786  ريال سود  و 35/183/833  طلب 
خسارت تاخير تاديه و 34/343 ريال خسارت تاخير روزانه كه 
از تاريخ 94/01/17 شروع گرديده است به انضمام حقوق دولتی 
بدهكار می باشيد كه با توجه به عدم بازپرداخت بدهی توسط 
متعهد بانك بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده كه پس 
از تشريفات قانونی پرونده ای به شماره بايگانی 940002 در اين 
اداره تشكيل گرديده است. لذا طبق ماده 18 و 19 آيين نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به شما ابالغ می گردد از 
تاريخ انتشار اين آگهی كه تاريخ ابالغ اجراييه محسوب می شود 
فقط يك نوبت در روزنامه درج  و منتشر می گردد لذا ظرف مدت 
10 روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غير اين صورت 
بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرايی طبق مقررات عليه 

شما تعقيب خواهد شد.
حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت مهندسی پیمانکاری صنعتی ایران )مپصا(
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصويب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هيئت محترم وزيران بدينوسيله به شركت مهندسی پيمانكاری 
صنعتی ايران )مپصا(  فعال مجهول المكان ابالغ می گردد آقای  محمد حسن خليرانی با كد شناسايی بيمه 68916900  ادعای اشتغال در 
آن كارگاه با عنوان شغلی تعميركار  داشته كه كميته بدوی مشاغل سخت و زيان آور استانی مستقر در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی شغل مذكور را در زمره مشاغل سخت و زيان آور تاييد نموده است. موضوع بدينوسيله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداكثر ظرف مدت 15 روز كاری، اعتراض خود را به اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مديريت 
روابط كار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحويل نمايد. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذكور قطعی و الزم االجرا می باشد. 

دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به شرکت طوس امکان
 )مجری پروژه بیمارستان 224 تختخوابی بیرجند(

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصويب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ  هيئت محترم وزيران بدينوسيله به شركت طوس امكان )مجری 
پروژه بيمارستان 224 تختخوابی بيرجند( فعال مجهول المكان ابالغ می گردد آقای  غالمرضا حسين زاده  با كد شناسايی بيمه 68916208   
ادعای اشتغال در آن كارگاه با عناوين شغلی كارگر، كارگر ساده و استادكار مكانيك داشته كه كميته بدوی مشاغل سخت و زيان آور استانی 
مستقر در اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذكور را در زمره مشاغل سخت و زيان آور تاييد نموده است. موضوع 
بدينوسيله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداكثر ظرف مدت 15 روز كاری، اعتراض خود را به اداره كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مديريت روابط كار )حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحويل نمايد. در صورت عدم اعتراض در مهلت 

قانونی رای مذكور قطعی و الزم االجرا می باشد. 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی

09158626228- 09158346779 اسحاقی

ثبت نام کربال - زمینی 
تاریخ اعزام : ۹5/11/17

۹5/12/7 - هوایی

دفتر  خدمات زیارتی عماد بیرجند

میدان شهدا - جنب بانک صادرات

 ساختمان آوا  32224113



از میان نامه های رسیده
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهار شنبه* 15 دی 1395 * شماره 3689

بهره برداری از محل جدید نمایشگاه بین المللی استان در سال 96
   

برزجی- معاون شرکت نمایشگاه های بین المللی استان از بهره برداری محل جدید این نمایشگاه در سال 96 خبر داد و گفت: هم اکنون سالن اداری این محل 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
جعفری در گفتگوی اختصاصی آوا عنوان کرد: تاکنون 3/5 میلیارد تومان از آورده اعضای این شرکت در پروژه جدید هزینه شده و 100 میلیون تومان هم کمک دولتی داشته ایم. وی با بیان 

بیا اینکه در صورت فراهم شدن شرایط و زیرساخت ها پروژه محل جدید نمایشگاه بین المللی در سال آینده افتتاح می شود گفت: سالن نمایشگاهی این پروژه 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. شدیم.  خشک  دیگه  ببار  خدایا  بگو  تو  آوا 
ابر  تشکیل  دوداش  بزنیم،  اتیش  رو  بریم دشت 
بده،شاید بارانی بیاد و خوشحال بشیم جداً میگم
0915...469
عاجزانه  حقیقی،  و  طرف  بی  رسانه  آوا  سالم   
صدای اهالی 135واحدی بنیاد مسکن حاجی آباد 
رو به گوش مسووالن آب و فاضالب برسونید که از 
بوی بد و متعفن سردرد و مریض شدیم کی آقایان 
مسوول می خواهند دست به کار شوند و فاضالب 
رو راه اندازی کنند همش وعده سرخرمن می دهند.
0915...152
سالم و خداقوت آوا جان مرسی از اینکه به اعتراضات 
مردم توجه می کنید اما آقای یزدانشناس که رئیس 
اتاق اصناف هستندو به گفته ایشان که تهرانی ها  
ادعا کردن که مبل فروشان بیرجندی گران فروش 
اند چرا این آقای مسئول از ما دفاع نکرده؟چرا هیچ 

نظارتی به نمایشگاه بین المللی نیست!
0915...808
خداقوت جناب آقای هرم پور دستتان درد نکند 
که معضالت اجتماعی را بی پروا بیان می کنید 
اجر شما با خداوند ولی به نظرم به جای مدیران 
نازک طبع بهتر بود می نوشتید مدیران کلفت طبع 
اند آنقدر پوست کلفت شده  آنها  از   چون بعضی 

که باهیچ توفانی از جا تکان نمی خورند
0915...572
نمایندگان  برای  سال  هر  مجلس  کاش  ای 
کارنامه عملکرد صادر می کرد تا نمایندگانی که 
در سال چهارم مشروط و یا مردود می شوند آنها 
را از انجام تکلیف شرعی معاف می کرد چون اگر 
نتوانند به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنند 

در پیشگاه خدا و مردم مسوؤلند
0915..211
نمایشگاه  بیرجند  شهر  در  هفته  هر  که  حال 
تشکیل می شود. مالیات را هم از آنها اخذ نمایید. 
0915...049
  با سالم به گوش فروشندگان مبل بیرجند که به 
با نمایشگاه مبل اعتراض کردند  عنوان مخالفت 
برسانید وقتی یک دست مبل باکیفیت نمایشگاه 
قیمت  تفاوت  میلیون  چند  مغازه  کیفیت  بی  با 
داره بجای اعتراض باید خجالت بکشند.من دهها 
نفرسراغ دارم منتظر خرید مبل از نمایشگاه هستند
0915...522
آقای هرم پور سالم سرمقاله ی امروز شما کسالت 
سرمقاله ی دیروز را از تنم درآورد. مشکل اساسی 
 اینجاست که جامعه اعم از عوام ، خواص ، صدا ،
سیما مطبوعات و حتی مدیران ، نماینده را)که وظیفه 
ی اصلی و ذاتیش قانونگذاری است(واسطه ی امور 
اجرایی بدانند و استاندار هم گرفتار سیاست بازی 
باشد و بعضی کارهای در حال انجام را هم به باد 
انتقاد سخت بگیرد باید مدیران نه که نازک طبع بلکه 
طلبکار هم باشند، البته حق هم دارند ، چون کسی 

جرأت نمی کند بگوید باالی چشمتان ابروست.
936...709
سالم و خسته نباشید خدمت روزنامه وزین آوا که با 
حمایت های خبری خودش دل ما را گرم می کند.ی 
سوال دارم از مسئوالن امور دارایی و مالیاتی که چرا 
به زخم محروم بودن مردم نمک می پاشن حمایت از 
تولیدداخل براشون معنی نداره؟من نمایندگی یکی از 
تولیدات داخلی هستم که 12درصد مالیات بر ارزش 
5تا7درصد  کاال   باربری  هزینه  3درصد   ، افزوده 
مالیات باید پرداخت کنم تمام سودمن 3درصد است 

خودشون فکر کنند ایا مردم چه گناهی دارند؟ 
0935...408
امداد رسانان شرکت گاز  به  دست مریزاد میگم 
را بدون اطالع  تو خونه اش هست گاز  آدم  که 
قطع میکنن.حاال اگه تو این هوا در خونه مریض 
همت  بر  احسنت  شود.  می  چی  باشین  داشته 

مسئوالن شرکت گاز. 
0915...806

پیگیری آوا از وضع برپایی نمایشگاه های تخصصی در استان ؛

  نمایشگاه بین اللملی از ماهیت اصلی خود نباید دور شود/ دعوت شرکت های خارجی به نمایشگاه بین اللملی استان مستلزم فراهم ساختن زیرساخت ها

بین  نمایشگاههای  برزجی-  عصمت   
المللی محلی است که در آن تولیدکنندگان به 
نمایشگاه  پردازند.  می  کاال  نمایش  و  عرضه 
یک صنعت است و اغلب شرکتها به این دلیل 
در نمایشگاهها شرکت می کنند تا کارایی کاال 
و تولیدات خود را به نمایش بگذارند و از این 
جدید  بازارهای  تا  بود  خواهند  موفق  طریق  
بزرگ  و  موفق  شرکتهای  کنند.  شناسایی  را 
دنیا حضور در نمایشگاه بین المللی را فرصت 
و  رسانی  اطالع  ارتباط،  ایجاد  برای  طالیی 

پیشبرد فروش می دانند.
کارشناسان بازرگانی معتقدند که حضور شرکتها 
، فروش  بر  المللی  بین  نمایشگاههای   در 

تجاری،  شهرت  و  نام  ایجاد  مشتری،  جذب 
همچنین  و  شرکت  محصوالت  برای  تبلیغات 
اعتقاد  به  دارد.  تاثیر  مبادالت  حجم  افزایش 
ابزارهای  از  یکی  نمایشگاه  کارشناسان،  این 
بازاریابی است که می تواند در خدمت صادرات 
کشور قرار گیرد و نمایشگاه بین المللی بعنوان 
توسعه  جهت  مناسب  حل  راه  و  مکمل  یک 

صادرات غیر نفتی مطرح می باشد.
در تعریفی گویا و کوتاه، نمایشگاه را می توان 
تبلیغ زنده نامید، زیرا در نمایشگاه عواملی چون 
تولیدکننده، توزیع کننده، مصرف کننده و کاال و 
خدمات در یک زمان و مکان مناسب گرد هم 
می آیند.   همچنین برگزاری نمایشگاه موجب 
دانش  و  اطالعات  سطح  رفتن  باال  و  افزایش 
عمومی،علمی و فنی بازدید کنندگان می گردد.

اغلب کارشناسان تبلیغات و بازاریابی ، نمایشگاه 
می  تلقی  بازاریابی  های  شیوه  مهمترین  از  را 
کنند. بازده مستقیم شرکت در نمایشگاه چندین 
برابر هزینه های انجام شده و نتایج آن نیز بسیار 

چشمگیرتر از روش های تبلیغی دیگر است.
المللی  بین  نمایشگاه  مسئوالن  گرچه 
قبول  را  دیدگاه ها  نیز همین  خراسان جنوبی 
های نمایشگاه  شرکت  مدیرعامل  زیرا   دارند 

بین المللی استان در مطلبی که از طریق سایت 
این نمایشگاه منتشر نموده گفته است: استان 
 تازه تاسیس خراسان جنوبی از شاخص های 
اقتصادی،  بالقوه  توانمندیهای  و  مثبت 
برخوردار  فراوانی  معدنی  و  تجاری  صنعتی، 
های  ساخت  زیر  تامین  صورت  در  که  است 
این  همه  یافتن  فعالیت  زمینه  نیاز،  مورد 

توانمندیها بوجود خواهدآمد.
حسن لشکری در این متن گفته است که  صنعت 
نمایشگاهی در ذات خود حرکتی فرهنگی است 
و به همان میزان که پیام های فرهنگی سایر 
 نقاط را به استان می آورد، صادر کننده پیام های

 فرهنگی استان نیز است و می تواند درعرصه 
به  را  قابلیت و ظرفیت های منطقه  اقتصادی 
نحو بارزی بنمایاند و در رونق اقتصادی استان 

بسیار تاثیرگذار باشد .
اما آنطور که مردم واصناف استان بازگو می کنند 
این است که نمایشگاه بین المللی تبدیل به یک 

فروشگاه و بازارچه شده و از هدف اصلی خود 
دور شده است.

وضع اسفبار غرفه ها 
ریشخند مردم است

 
 یکی از شهروندان بیرجندی در این خصوص 

به آوا می گوید: به دلیل ضعف زیرساخت هاي
جامعه در زمینه نشاط اجتماعي و اوقات فراغت   
بتوانند   که  از کوچکترین فضایي  بیرجند  مردم 
وقتشان را در آن صرف کنند استقبال مي کنند 
براي  محلي سودمند  تواند  مي  فضا  اما همین 
جامعه باشد و یا گاه گاهي باعث شرمندگي یک 
میل  خالف  بر  گذشته  هفته   . فرهنگي  شهر 
آنجا  از  بازدید  براي  به اصرار خانواده  باطني و 

مراجعه نمودم  .
 در بنر ورودي اسم نمایشگاه غذاي سالم و ... 
بود و جاي شما خالي به محض ورد به سالن ها 
یک چهارشنبه بازار مسقف و به مراتب بي برنامه 
تر از آنچه که در خیابان بهشتي است دیدم  .  
وی با بیان اینکه  فریادهاي » بدو بدو تمام شد« 
، » سه تا صد تومن « و » آتش زدم به مالم و 
... « جاي پیام هاي فرهنگي آواي نمایشگاه را 
گرفته بود ادامه می دهد: وضع اسفبار غرفه ها 
و همچنین ترکیب ناهمگون آن و حضور بیمه و 
ماست و گردو و لباس و گلدان در کنار هم نوعي 

تمسخر مردم به حساب مي آمد .

برگزاری برخی نمایشگاه ها جز ضعیف 
کردن اصناف نتیجه دیگری ندارد

با  نیز  جنوبی  خراسان  پوشاک  اتحادیه  رئیس 
بیان اینکه نمایشگاه از حالت اصلی خود خارج 
برای  گوید:  می  آوا  به  شده  تبدیل  بازارچه  و 
بر  کنترلی  و  نظارت  هیچ  بیشتر  درآمد  کسب 

فروشندگان نیست.
اسماعیل زاده به  درخواست های مکرر و اخطارهایی 
افزاید:  می  و  کند  می  اشاره  اصناف  جانب   از 
حتی گاهی مشاهده می کنیم که اتباع خارجی 
اجناس خارجی یا همان کاالی قاچاق را بدون 
قیمت گذاری فروخته و نظارتی هم بر این امر 

نیست. 
وی ادامه می دهد: از اسم نمایشگاه تخصصی 
بر می آید که یک واحد تولیدی یا یک طراح 
به  کننده  شرکت  عنوان  به  خاصی  صنف  در 
خصوص  در  و  کند  بازاریابی  آمده  نمایشگاه 
همصنفان  و  مردم  با  محصول  بیشتر  فروش 
خود تبادل نظر داشته باشد اما به طور مثال در 
نمایشگاه شب چله که بازدیدی داشتیم همه چیز 
پیدا می شد جز محصوالت مربوط به شب چله 
و حتی کاالهای درجه 3 و پایین تر در نمایشگاه 

فروخته می شود. 
رئیس اتحادیه پوشاک خراسان جنوبی با اشاره 
به مشکالتی که گریبان گیر اصناف در خراسان 

جنوبی است یاد آور می شود: برگزاری این قبیل 
نمایشگاه ها جز ضعیف تر کردن اصناف نتیجه 

دیگری ندارد. 
اسماعیل زاده با تاکید بر اینکه نمایشگاه فروش 
 زمانی است که تعادل در بازار ایجاد کند می افزاید: 
در شرایطی که نمایشگاه بین المللی استان از 
هدف اصلی خود دور می شود  ما برای ارتباط 
قوی با تولید کنندگان صنف خود مجبور هستیم 

به شهرهایی مثل تهران و تبریز برویم.
ثبت 11 تخلف از فروشندگان لوازم 

خانگی در نمایشگاه اخیر

با  نیز  رایانه  خدمات  اتحادیه  رئیس  موسوی 
موبایل  تخصصی  نمایشگاه  برگزاری  به  اشاره 
گرچه  گوید:  می  آوا  به  استان  در  کامپیوتر  و 
شرکت هایی از مشهد در این نمایشگاه حضور 
این  در  کمی  تاثیر  اطالعات  تبادل  اما  داشتند 
اجاره  باالبودن  از  گالیه  با  وی  داشت.  صنف 
غرفه ها نیز خاطر نشان می کند: بساط کردن 
دستفروشان در اطراف نمایشگاه نیز زیبنده نام 

بین المللی آن نیست. 
لوازم خانگی استان  اتحادیه  انصاری فر رئیس 
نیز با این توضیح که در نمایشگاه بین المللی 
نیز حضور  از دیگر کشورها  باید شرکت هایی 
داشته باشند اظهار می کند: باید زمینه ای برای 
تبادل بیشتر با شرکت های خارجی فراهم شده 

تا بتوانیم تولیدات استان را بیشتر صادر کنیم. 
های  غرفه  قیمت  شدن  متعادل  خواستار  وی 
عرضه  اجناس  بر  باید  افزود:  و  شد  نمایشگاه 
 شده در نمایشگاه نظارت داشت چون برخی از 

شرکت های کاالی تقلبی می فروشند که این 
باعث بی اعتمادی بیشتر مردم می شود. 

لوازم  فروشندگان  از  تخلف   11 ثبت  از  وی 
و  دهد  می  خبر  اخیر  نمایشگاه  در  خانگی 
در  استان  خارج  از  فروشندگان  این  گوید:  می 

نمایشگاه شرکت کرده بودند. 
انصاری فر با تاکید بر اینکه آلبوم نمایشگاه با 
هماهنگی  خواستار  رسد  می  اتحادیه  به  تاخیر 
بیشتر نمایشگاه با اصناف می شود و می افزاید: 
ابتدای امسال چندین  از  بازار  به دلیل کسادی 

انصرافی و ابطال پروانه داشته ایم.

دغدغه اصناف را پیگیری می کنیم 

یزدانشناس رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی 
را  اصناف  اعتراض  این  آوا  با  گفتگو  در   نیز 
تقویم  اساس  بر  گوید:  و می  داند  به حق می 
نمایشگاه در سال فقط دو نمایشگاه فروش باید 
پاییزه است و سایر  آنهم بهاره و  برپا شود که 
و  تکنولوژی  به شکل عرضه  باید  نمایشگاهها 
روشهای علمی باشد که صنعتگران، کسبه و... 
بتوانند برای رونق بیشتر کسب خود از ایده ها و 

روشهای علمی روز استفاده کنند. 
از  اکنون  نمایشگاه  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
کند:  می  اضافه  شده  دور  خود  علمی  حالت 
البته این مشکالت مطرح و در حال پیگیری 
مد  نمایشگاه  آتی  های  برنامه  در  که  است 

نظر واقع خواهد شد. 
از  دعوتی  تاکنون  اینکه  بیان  با  یزدانشناس 
شرکت های خارجی در استان نداشته ایم قول 

مساعد برای پیگیری دغدغه اصناف را می دهد.

مجوز اعزام و دعوت هیئات تجاری به 
نمایشگاه بین المللی استان واگذار شد

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آوا اظهار می کند: با  نیز در گفتگویی   استان 
اقتصادی  بنگاه  یک  المللی  بین  نمایشگاه   
باید  تخصص  و  معرفی  کار  کنار  در  و  است 

فروش نیز باشد. 

جویبان با این تاکید که البته نمایشگاه فروش 
تابع شرایط خاصی است تصریح می کند:  نیز 
با  باید  کنندگان  شرکت  محصوالت  فروش 
هماهنگی دفتر فروش نمایشگاه و ارایه فاکتور 
صورت پذیرد و مردم هم اجناس سفارش داده را 

از نمایشگاه تحویل می گیرند. 
وی ادامه می دهد: تقویم نمایشگاه هر سال قبل 
از سال بسته شده و نماینده اصناف نیز در این 

جلسه حضور دارد. 
و  اصناف  را  گذاری  قیمت  بحث  متولی  وی 
نمایشگاه  گوید:  می  و  داند  می  ها  اتحادیه 
محصول  فروش  صورت  در  که  شده  موظف 

مراحل قیمت گذاری و پلمپ را رعایت کند. 
جویبان در خصوص نحوه ارایه محصوالت غیر 
 مرتبط در نمایشگاه نیز خاطر نشان می کند:
صورت  به  که  بیرون  های  غرفه  از  برخی 
و  دارند  کسب  پروانه   ، هستند  برپا  دائمی 
این  که  است  نمایشگاه  هر  از ضروریات  این 
مردم  مایحتاج ضروری  تامین  برای  ها  غرفه 

از جمله آب معدنی باز باشند. 

هیئات  دعوت  و  اعزام  مجوز  واگذاری  از  وی 
تجاری به استان خبر داد و گفت: برگزاری این 
قبیل نمایشگاه ها می تواند برای تجار، بازرگانان 
 و صنعتگران استان مفید واقع شود که در جلسه ای 
های  نمایشگاه  مدیره  هیئت  اعضای   با 
بین المللی مقرر شده تدابیری برای برگزاری این 

نمایشگاه ها اتخاذ شود. 

ما در هر شرایطی از اصناف استان با 
آغوش باز استقبال می کنیم

معاون شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
نیز برخی سخنان در خصوص نحوه برگزاری 
شخصی  های  نظر  اظهار  را  ها  نمایشگاه 
عنوان می کند و می گوید: هدف ما از برپایی 
نمایشگاه به عنوان ویترین استان کوتاه کردن 
رابطه بین تولید کننده و مصرف کننده است و 
در کنار حمایت از تولید ملی از مصرف کننده 

نیز حمایت می کنیم. 
جعفری عرضه کاال با قیمت معقول و کیفیت 
مطلوب را هدف دیگر برپایی نمایشگاه می داند 
و می افزاید: بحث تخصصی شدن نمایشگاه ها 
را قبول داریم و این یک موضوع ارزشمند است 
اما به این معنا نیست که مردم از حق طبیعی 

خرید محروم شوند .
آوردن  پایین  برای  نمایشگاه  تمهیدات  با  وی 
قیمت غرفه ویژه اصناف بومی اشاره می کند و 
می گوید: ما در هر شرایطی از اصناف استان با 

آغوش باز استقبال می کنیم. 
جعفری همچنین از تالش هایی برای دعوت 
و  دهد  می  خبر  المللی  بین  های  شرکت   از 
دست  تمامی  باید  طرفی  از  افزاید:  می 
 اندرکاران استان در فراهم کردن زیرساخت ها
همکاری کنند. معاون شرکت نمایشگاه های 
و  نقل  و  حمل  مشکالت  استان  المللی  بین 
نبود ظرفیت هتلینگ را عامل بازدارنده برای 
جذب شرکت های خارجی در نمایشگاه عنوان 
می کند و می گوید: خراسان جنوبی علی رغم 
های  زمینه  در  که  هایی  توانمندی   تمامی 
 مختلف دارد اما جذابیت  برای حضور شرکت های

خارجی کم است. 
وی از تجربه موفق نمایشگاه صنایع دستی در 
افزاید: استقبال زیاد  استان یاد می کند و می 
دارانی  غرفه  حضور  و  نمایشگاه  این  از  مردم 
در  نمایشگاه  رونق  باعث  کشور  نقاط  سایر  از 
استان شد. جعفری فروش و عرضه کاالهای 
رد  کامال  را  ها  نمایشگاه  عنوان  با  نامتناسب 
از سالن های  و گفت: غرفه هایی خارج  کرد 
 نمایشگاه به صورت دائمی کاال عرضه می کنند

و ارتباطی با عناوین نمایشگاه ها ندارند. 
وی در نهایت عنوان کرد: در صورتی که اصناف 
تمایلی به برگزاری نمایشگاه خاص داشته باشند 
با تخفیف ویژه غرفه ها، آمادگی همکاری داریم. 

نمایشگاه بین المللی رقیب  یا حامی ؟

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده 91/449 اجرایی در قبال محکومیت محکوم علیهم شرکت خاور پرس با مدیرعاملی آقای اسماعیل 

هاشمی گازار- علی حسن نژاد - علی رضاپور - حسین عبادی- محمد آقا رضایی ملکوتی متضامنا به پرداخت مبلغ 3/111/905/600 ریال 
بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له بانک تجارت و پرداخت مبلغ 191/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت با توجه به 
توقیف پالک ثبتی به شماره 909 فرعی از 249 اصلی متعلق به محکوم علیه آقای محمد آقا رضایی ملکوتی که حسب نظریه کارشناس 
ملک واقع در بیست متری دوم شرقی - بین مدرس و پاسداران - پالک 45 که مساحت عرصه طبق سند 360 مترمربع که به عمق 5 متر 
و به مساحت 60 مترمربع در تعریض خیابان قرار دارد و اعیان همکف 193/1 مترمربع و زیر زمین 57 مترمربع و پارکینگ 24/8 مترمربع با 
اسکلت و آجری و دیوار باربر و سقف تیرآهن و طاق ضربی و دارای اشتراکات آب، برق، گاز شهری که به مبلغ 6/306/147/000 ریال ارزیابی 
شده است که از  طریق  مزایده در روز دوشنبه تاریخ 95/11/04 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 

به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

 رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

فروش ویژه نمایندگی سروش
فلش 8 گیگ 15000 تومان    فلش 16 گیگ 20000 تومان

رم 8 گیگ 15000 تومان   رم 16 گیگ 2000 تومان
همراه با گارانتی مادام العمر        کرایه انواع باند برای مجالس

بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

امروز  آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات
 بر ارزش افزوده دوره پاییز 95 از طریق سامانه

 www.evat.ir می باشد 
آیا می دانید: در اجرای تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقای 
مهارت و سالمت کارکنان خود مراکز آموزشی و  و رزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعالم وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی می توانند 10 درصد عوارض موضوع بند )الف( این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در 
 صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقرارت این قانون خواهد بود. 

لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نمبه روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC
خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب

هر سه سرویس یک سرویس رایگان 
هدیه  بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت
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هوش مصنوعی بخر، رئیس جمهور شو !
 

مهر- نیوساینتیست در تازه ترین شماره خود می نویسد: منتظر نسل جدیدی از ماشین آالت باشید که از حیث هوشمندی با انسان های معمولی برابری می کنند. به عقیده مقاله نویس نیوساینتیست، از نگاه بسیاری از مردم 
دنیا اینکه تلفن همراه، خودروی بدون راننده یا سگ روباتیکی هوشمندتر از انسانها باشند عجیب و دور از امکان است اما واقعیت چیز دیگری می گوید و  نباید به این چشم انداز به عنوان یک تخیل نگاه کرد. اما با یک چالش 
بزرگ هم روبرو خواهیم بود زیرا کافی است تنها برای ۱۰ درصد از جمعیت آنها حقوقی همچون رأی دادن در نظر بگیریم. در اینصورت می توانیم چنین هوش های مصنوعی را برای رأی دادن هم که شده خریداریم کنیم.

کاریکاتور قاب عکسپیمان علیشاهی

حضور مدير كل محترم حفاظت محیط زيست و جمعي از فعاالن حوزه محیط زيست 

و گردشگري استان بر سر مزار مهندس سید امیر طالبي گل، عکاس حیات وحش ايران.

محمد حسن بهدانی لیمو عمانی موجود در غذا را نخورید ...

داده نما، آوای خراسان جنوبی

لیمو عمانی در زمان طبخ، مواد مضر و زائد 
غذا را همانند اسفنج جذب می كند و مصرف 

آن به هیچ وجه توصیه نمی شود.

داشت  گرامی  مناسبت  به  که  کوهپیمایی  این  در 
با حضور مهندس علیرضا سعیدی  و  ماه  نهم دی 
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
و دکتر زهرا قاسم پور رئیس شورای راهبردی زنان 

فرهیخته ی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند و جمعی 
از استادان و کارکنان برگزار شد، شرکت کنندگان 
پاکسازی  به  اقدام  دزگ  به  دره  بند  مسیر  در 

کوهستان و طبیعت کردند.

عتبات  ستاد  مسئوالن  و  رئیس  جوینده  سرهنگ 
دکتر  با  دیدار  در  جنوبی  خراسان  استان  عالیات 
علیرضا حسنی دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی خراسان جنوبی، ضمن تشکر از زحمات و 
دانشگاه  خوب  بسیار  های  همکاری  و  ها  کمک 
موکب  برپایی  خصوص  در  استان  اسالمی  آزاد 
)ع(، حسینی  اربعین  در  معلی  کربالی  مسیر   در 

تقدیر  ارزنده  خدمات  این  پاس  به  حسنی  دکتر  از 
تشریفات  و  مراسم  با  که  معنوی  هدیه ی  یک  و 
خاصی از مسئوالن عتبات عراق دریافت کرده بودند 

به ایشان تقدیم نمودند.
رئیس  و  امنا  هیأت  دبیر  حسنی  علیرضا  دکتر 

این  در  جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
افتخاری  را  معلی  کربالی  زائران  به  دیدار خدمت 
و  عزت  بیرق  آنکه  برای  گفت:  و  برشمرد  بزرگ 
باید  داریم  نگاه  برافراشته  را  اسالمی  نظام  افتخار 
تقویت کنیم. را   شور حسینی و بصیرت عاشورایی 

عتبات  اربعین  ستاد  شد  مقرر  دیدار  این  پایان  در 
عالیات در دانشگاه آزاد اسالمی استان با محوریت 
موکب  یک  و  تشکیل  استان  عالیات  عتبات  ستاد 
دانشگاه  نام  با  و  ستاد  این  با همکاری  دانشجویی 
آزاد اسالمی خراسان جنوبی در سال آینده در مسیر 

کربالی معلی راه اندازی گردد.

توحیدی  غیر  های  جریان  با  قرآن  تقابل  کتاب 
رئیس  و  امنا  هیأت  دبیر  حسنی  علیرضا  دکتر  اثر 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی توسط سازمان 

چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی منتشر شد.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  ارزشمند  اثر  این  در  نویسنده  جنوبی  خراسان 
قرآن  واژگانی  فرهنگ  چون:  موضوعاتی  بررسی 
درباره ی جریان های غیر توحیدی و تفاوت آن با 
واژگان جاری زمان، زمان و ساز و کار مواجهه قرآن 
با جریان های غیر توحیدی، زمینه ها و انگیزه های 
موضع گیری قرآن کریم در مواجهه با جریان های 

غیر توحیدی پرداخته است.
که  اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  این 
این کتاب  باشد در  نیز می  حافظ کل قرآن کریم 
غیر  های  جریان  برابر  در  قرآن  گیری  موضع 
توحیدی عصر نزول را مورد تحلیل و بررسی قرار 

می دهد.
نزول،  عصر  فضای   « کتاب   این  نخست  بخش 
جریان های غیر توحیدی و مراحل عمومی دعوت 

فصل  در  است.  فصل  سه  دارای  دارد،  نام  قرآن« 
اول این بخش که » ترسیم فضای عصر نزول« نام 
دارد، به ضرورت بحث از اوضاع عمومی اعتقادی، 
ی  جزیره  شبه  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
عربستان تا اوایل نزول قرآن و شکل گیری حرکت 
اسالم در آن جا پرداخته شده است. در فصل دوم 
های  جریان  نمودن  مشخص  ضمن  بخش،  این 
کتاب  عنوان  به  توجه  با  را  ها  آن  توحیدی،  غیر 
به دو گروه جریان های فعال و غیر فعال تقسیم و 
معرفی شده است.جریان های غیر فعال سه جریان، 
مشرکان  و  هستند  صابئان  و  مجوس  و  دهریون 
هستند.فصل  فعال  های  جریان  نصاری  و  یهود  و 
سوم این بخش نیز مراحل عمومی دعوت قرآن را 
در برابر جریان های غیر توحیدی تبیین و تشریح 

کرده است.
گیری  »موضع  عنوان  با  کتاب  این  دوم  بخش 
توحیدی«،  غیر  های  جریان  برابر  در  قرآن  های 
با  را  قرآن  های  برخورد  مجموع  فصل  سه  در 
قسمت  سه  در  و  توحیدی  غیر  فعال  های  جریان 

و  انگیزشی  های  برخورد  بینشی،  برخوردهای 
داده  قرار  بحث  مورد  را  واکنشی  های  برخورد 
برهان،  بینشی  برخوردهای  قسمت  در  است. 
و  اعتراض  است.  آمده  تمثیل  و  جدل  موعظه، 
در  قرآن  واکنشی  برخورد  دو  عنوان  با  نیز  جهاد 
است. آمده  ها  جریان  این  برابر  در  گیری   موضع 
عنوان  با  نیز  کتاب  این  بخش  آخرین  در 
شبهات  مهمترین  قرآن،  در  قتال  و  »جهاد 
مهمترین  آنها«  قرآنی  های  پاسخ  و  مستشرقان 
های  پاسخ  و  مستشرقان  شبهات  و   آراء 

آنان بیان شده است.
این کتاب به عنوان منبعی بسیار مهم و کاربردی 
برای پژوهندگان معارف غنی کالم وحی به شمار 
می رود. روابط عمومی دانشگاه ازاد اسالمی بیرجند 
نویسنده  ارزشمند  تالش  به  گذاری  ارج  ضمن 
اثر  این  از  عالمانه  برداری  بهره  کتاب،  این  ی 
و  پژوهشگران  استادان،  ی  همه  به  را  ارزشمند 
کند. می  توصیه  ناب  معرفت  و  دانش   جویندگان 

به همت شورای راهبردی زنان فرهیخته ی دانشگاه آزاد 
اسالمی و اداره ی کل تربیت بدنی دانشگاه، کوهپیمایی 
استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند انجام شد

کتاب تقابل قرآن با جریان های غیر توحیدی اثر دکتر علیرضا حسنی منتشر شد

دکتر حکیم پور معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی:

 فرایند ثبت نام حضوری از پذیرفته شدگان نیم سال دوم
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند آغاز شد

در دیدار مسئولین ستاد عتبات عالیات استان خراسان جنوبی  با دکتر علیرضا حسنی دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
خراسان جنوبی مطرح شد:

راه اندازی ستاد عتبات عالیات در دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

دکتر حکیم پور معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 
آزاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: داوطلبان  دانشگاه 
کلیه ی مقاطع تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند 
که برای نیم سال بهمن 95 پذیرفته شده اند می  توانند 
از امروز جهت ثبت نام حضوری، احراز هویت و تحویل 

مدارک به اداره ی ثبت نام دانشگاه مراجعه نمایند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند، 
برای  که  داوطلبانی  ی  کلیه  گفت:  پور  حکیم  دکتر 
نیمسال بهمن درمقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و 
نیز کارشناسی پذیرفته شده اند باید با در دست داشتن 
مدارک الزم جهت ثبت نام حضوری به اداره ی  ثبت نام 

دانشگاه واقع در انتهای خیابان آیت ا... غفاری، ساختمان 
مرکزی دانشگاه آزد اسالمی مراجعه نمایند.

وی همچنین از امکان ثبت نام در سایت مرکز سنجش 
  www.azmoon.org نشانی  به  دانشگاه  پذیرش  و 
برای کلیه ی رشته های بدون آزمون درمقاطع کاردانی، 
و  داد  خبر  دانشگاه  ناپیوسته  کارشناسی  و  کارشناسی 
گفت: کسانی که از طریق این سایت ثبت نام کنند و 
حائز شرایط الزم باشند، می توانند از نیم سال بهمن 95 

در رشته ی انتخابی خود ادامه ی تحصیل دهند.
های  رشته  اسامی  افزود:  همچنین  پور  حکیم  دکتر 
بدون آزمون دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند، هم در سایت 

وجود دارد و    www.iaubir.ac.ir دانشگاه به نشانی 
هم از جراید استان به کرات اطالع رسانی شده است.

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

نقد و اقساط

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران
 و چهارراه دولت

   32317903 - 09153638047 
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان

 کارگران و چهارراه دولت

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 

هر که دارد هوس کر بُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال هوایی به صورت محدود 
تاریخ اعزام : 95/11/7   با تسهیالت ویژه
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم

آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21-  جنب بانک رسالت
تلفن: 32222265 - 32226749
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آیه روز  

همان كسانى كه ايمان آورده  اند و دلهايشان به ياد خدا آرام مى  گيرد آگاه باش كه با ياد خدا دلها آرامش 
مى  يابد. سوره الرعد، آيه 28

حدیث روز  

بهترين كارها در پيش خدا آن است كه )بينوايي را( سير كنند، يا قرض او رابپردازند يا زحمتي را از او دفع 
نمايند .پيامبر )ص(

جوونى هم بهاری بود و بگذشت
به ما يک اعتباری بود و بگذشت

ميون ما و تو يک الفتى بود
كه آن هم نوبهاری بود و بگذشت

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبتها

نگرش

یک لحظه مکث کن

چند تکنیک برای جذاب تر شدن

 در تحقيقاتى افرادی كه در مورد مسائل سطحى و 
پيش پا افتاده حرف مى زنند را با افرادی كه درمورد 
مسائل عميق تری صحبت مى كنند، مقايسه شده اند. 
اين تحقيقات نشان مى دهد كه آنهايى كه درمورد 
خودشان، اعتقادات و عاليقشان حرف مى زنند باور 
دارند كه همسرانشان جذاب تر از آنهايى هستند تا 
آن هايى كه در مورد آب وهوا يا موضوعات پيش  پا 

افتاده ديگر حرف مى زنند.
ببينيد  اول  مى شويد،  آشنا  جديدی  فرد  با  وقتى 
چشمانش چه رنگى است. كمى بيشتر از حالت عادی 
به چشم هايش نگاه كنيد. اين ارتباط چشمى شما را 

برای آن فرد جذاب تر خواهد كرد. 
بر  مى تواند  خوب  حمام  يک  كه  تاثيری  مورد  در 
جذابيت شما بگذارد هيچ ترديدی نيست. با اينکار 
بوی بهتری خواهيد داد، موهايتان زيباتر به نظر خواهد 
رسيد و همچنين نشان خواهد داد كه برای خودتان 

ارزش قائل هستيد. 
همچنين مسواک زدن دندان هايتان، اصالح صورت و 
استفاده از دئودورانت را فراموش نکنيد. كمى عطر يا 
ادوكلن باعث مى شود در نظر ديگران جذاب تر به نظر 
برسيد  آنهايى كه موقع صحبت كردن از دست هايشان 
استفاده مى كنند به نظر با اعتماد  به  نفس تر و فعال تر 
به نظر مى رسند و اين از جمله خصوصيات شخصيتى 
با ارزشى است كه بر جذابيت شما اضافه مى كند. اين 
خودتان هستيد كه مى توانيد تصميم بگيريد چه لباسى 
تن بدنتان كنيد. باور كنيد لباسى كه برای پوشيدن 
تاثير بسيار زيادی روی  جذابيت  انتخاب مى كنيد 

 شما دارد.

تعدادی حشره كوچولو در يک بركه، زير آب زندگى 
از آب  تمام مدت مى ترسيدند  آنها   مى كردند.  

بيرون بروند و بميرند.
 يک روز يکى از آنها بر اساس ندای درونى از ساقه 
يک علف شروع به باال رفتن كرد، همه فرياد مى 
زدند كه مرگ تنها چيزی است كه عايد او مى شود، 
چون هر حشره ای كه بيرون رفته بود برنگشته بود.
وقتى حشره به سطح آب رسيد نور آفتاب تن خسته 
او را نوازش داد و او كه از فرط خستگى ديگر رمقى 

نداشت روی برگ آن گياه خوابيد.
وقتى از خواب بيدار شد به يک سنجاقک تبديل شده 

بود. حس پرواز پاداش باال آمدنش بود.
 سنجاقک بر فراز بركه شروع به پرواز كرد و پرواز 
چنان لذتى به او داد كه با زندگى محصور در آب 
به  و  برگردد  داشت  تصميم  نبود.  مقايسه  قابل 
دوستانش هم بگويد كه باالی آن ساقه ها كسى 
نمى ميرد ولى نمى توانست وارد آب شود چون به 

موجود ديگری تبديل شده بود.
شايد بيرون رفتن از وضع فعلى ترسناک باشد، اما 
مطمئن باشيد خارج از پيله تنهايى و غم و ترس، 

تالش برای رفتن به سوی كمال عالى است! 

سفيد  و  سياه  ی  شيوه  به  زمان  گذران 
مى  كمک  تعادل  حالت  در  و  هم  كنار  در 
آرامش  و  بودن  موفق  خوِب  احساس  كند 
پيش كمتر  ترتيب  اين  به  كنيم.  تجربه   را 
گاهى يک  و  بگذرد  هفته  كه يک  آيد  مى 
فصل و شما اعتراف كنيد كه اصال نفهميدم 

زمان چطور گذشت!
مدرن  دنيای  در  زندگى  جريان  به  وقتى 
توانيم سرعت و  نمى  نگاه مى كنيم؛  فعلى 
 حجم كارها و دل مشغولى های افراد را در 
واقع  در  بگيريم.  ناديده  حوزه های مختلف 
كه  داريم  قرار  شرايطى  در  ما  از  بسياری 
را  كار  چندين  مجبوريم  رسد  مى  نظر  به 

همزمان انجام دهيم.
است  فراگير  بسيار  امروزه  گرچه  شيوه  اين 
و حتى گاهى به عنوان يک ويژگى مثبت و 
مهارت كارآمد محسوب مى شود، اما در دراز 
مدت مى تواند سالمت جسم و روان ما را 
دچار اختالل و ضعف كند و كارآيى شغلى ما 

را نيز تحت تاثير قرار دهد. 

كه  است  زمانى  شيوه،  اين  مقابل  نقطه ی 
شما فقط و فقط روی انجام يک كار تمركز 
اوقاتى  توانيد  مى  هم  شما  قطعا  كنيد؛  مى 
كار  انجام  از  تنها  نه  كه  بياوريد  بخاطر  را 
كارآيى  بيشترين  بنظر  بلکه  نشديد،  خسته 
كرده  تجربه  انرژی  كمترين  صرف  با  را 
و  خوشنودی  از  حسى  هم  پايان  در  و 
اصطالح در  كه  حالت  اين  داشتيد.   رضايت 
رغم  على  شود،  مى  ناميده  سازی«  »غرقه 

فوايدش كمتر برای افراد محقق مى شود.
اين  تا  شود  مى  مانع  چيزی  چه  واقعا  اما 

حالت را به دفعات و هر روز تجربه كنيم؟ 

خودآگاهی
متمركز  كاری  روی  كامال  ما   وقتى 
و  توجه  تمام  كه  ای  بگونه  شويم،   مى 
خاص  كار  آن  به  معطوف  را  مان   حواس 
كرده ايم، خودآگاهى در باالترين سطح قرار 
داريم.  قرار  سياه  زمان  در  واقع  در  و  دارد 
اين تمركز باعث مى شود ما درک كامل و 

دقيقى از لحظاتى كه گذرانديم داشته باشيم. 
به اين ترتيب ما با گذشت زمان غافلگير مى 
شويم، اما حس نمى كنيم كه آن را از دست 
را  آن  مقابل  ی  نقطه  بياييد  حاال  ايم.  داده 
تصور كنيم. وقتى هيچ كاری نمى كنيم و با 
فراغت خاطر، بدون هيچ انديشه ی مزاحمى 
مشغول لذت بردن، استراحت و تفريح هستيم 
در  هم  باز  اما  داريم؛  قرار  سفيد  زمان  در 
باالترين سطح تمركز و خودآگاهى. مى بينيد 
كه اين دو موقعيت بظاهر متضاد يک ويژگى 

مشترک اساسى دارند؛ زندگى كردن زمان.

احساس آرامش را تجربه کنیم
در  سفيد  و  سياه  ی  شيوه  به  زمان  گذران 
كند  تعادل كمک مى  در حالت  و  كنار هم 
را  آرامش  و  بودن  موفق  خوِب  احساس 
تجربه كنيم. به اين ترتيب كمتر پيش مى 
آيد كه يک هفته بگذرد و گاهى يک فصل 
و شما اعتراف كنيد كه اصال نفهميدم زمان 
چطور گذشت! تمركز كامل روی لحظه ها 

ضمن افزايش كارآيى شما را از يکنواختى و 
سرعت بى مورد رها مى كند. اينجاست كه 
مى توان گفت تقسيم بندی زمان به سفيد و 
سياه از معدود تقسيم بندی های دوگانه ای 

است كه كاركرد مثبت دارد. 
در اين تقسيم بندی مشکل از جايى شروع 
قرار  خاكستری  زمان  در  ما  كه  شود  مى 
را  طوالنى  زمانى  بهتر  عبارت  به  يا  داريم 
ما  اغلب  گذرانيم؛  مى  خاكستری  حالت  در 
نيز  و  هايمان  برنامه  و  كارها  حجم  بخاطر 
كمال گرايى از اينکه در زمان سفيد باشيم 
اكراه داريم؛ از طرفى وقتى هم الزم است در 
زمان سياه باقى بمانيم، همزمان خودمان را 
درگير يک فعاليت سبک تفريحى مى كنيم؛ 
درنتيجه در زمان استراحت كار مى كنيم و 
مى  آميختگى  اين  استراحت.  كار،  زمان  در 
يا  صوتى  فايل  يک  به  دادن  گوش  تواند 
و  گاه  مرور  يا  ايميل  كردن  موسيقى، چک 
به  زدن  سر  يا  مجازی  های  شبکه  گاه  بى 

گوشى تلفن همراهمان باشد.

یک  تفاوت  این  بهتر  درک  برای 
تمرین را با هم انجام می دهیم

روی يک كاغذ از 1 تا هر عددی كه فرصت 
مى كنيد را در مدت 30 ثانيه بنويسيد. حاال 
اين  به  ادامه دهيد؛  را  تر تمرين  پايين  كمى 
ترتيب كه دو خط بکشيد و زمان شمار را فعال 
كنيد، روی خط اول يک عدد بنويسيد و روی 
خط پايين اولين حرف الفبا را، دوباره روی خط 
باال عدد 2 و روی خط پايين حرف ب و به 
همين ترتيب ادامه دهيد؛ يک عدد در خط باال 
و يک حرف معادل آن در خط پايين. پس از 
30 ثانيه نتيجه را با تمرين قبلى كه فقط بايد 
اعداد را مى نوشتيد، مقايسه كنيد. چقدر پيش 
كه خالف  دهد  مى  نشان  تجربه  رفتيد؟اين 
انتظار ما، زمان خاكستری كارآيى را كاهش 
مى دهد. بنابراين برای آرامش و كارآيى بيشتر 
سعى كنيم تا آنجا كه مى توانيم سياه باشيم يا 
سفيد و تعادل را بين اين دو رنگ حفظ كرده و 
نيز موقعيت های خاص و خارج از كنترل زمان 

خاكستری را نيز بپذيريم.

عارفانه روز

كسى كه بينايى را خلق كرده است، يقينا بيناست. 
يک كور نمى تواند بينايى را خلق كند. 
پس او تو را مى بيند، از او كمک بخواه

دنيا، سراسر صحنه بازی است و همه بازی گران 
آن به نوبت مى آيند و مى روند. نقش 

خود را به ديگری مى سپارند!

در زندگى مهم اين  نيست كه به ايده آل 
زندگى تان برسيد بلکه مهم اين است 

كه در مسير رسيدن به ايده آل 
زندگى تان  حركت كنيد.

 دوست خوب غمها را از بین نمی برد
اما کمک می کند با وجود غمها محکم 

بایستم درست مثل چتر که باران را متوقف نمی 
کند اما کم می کند تا آسوده زیر باران قدم بزنیم.

612975834
845362719
937814526
389251647
451796283
276483951
168549372
524637198
793128465

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.

ساندویچ مرغ مخصوص فدک فقط 4000تومان       بین عدل 16و  18 تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
پیمانکاری آذر نوید                                7 صبح موجود است

اجرای گرانولیت نما
دارای نمونه کاری فراوان در 
خراسان جنوبی   09159026404

شبانه روزی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

پیمانکـاری سنـگ
اجرای: سنگ مالن - تراش مالن

بند کشی مالن - الشه نما
جدول سنگی

 09153618310 - کارگر
 09151642399 - کیانی

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

 فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری ، با تمام امکانات و 
قیمت استثنایی یا معاوضه با 
اتومبیل واقع در بیست متری 

اول    09902242584

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

یک شرکت بهداشتی معتبر 
به یک نفر کارشناس علمی و فروش 

)در زمینه فروش داروخانه ای(
 با سابقه کار مرتبط در 

استان خراسان جنوبی نیازمند است.
حقوق ثابت + پورسانت

09330280660
05136014475

دعوت به همکاری
شرکت گلرنگ پخش به عنوان یکی ازمعتبرترین شرکت های توزیع و پخش 

 سراسری محصوالت غذایی و شوینده در راستای پیشبرد طرح های توسعه خود
 از افراد پویا، با انگیزه و خالق با حقوق و مزایای مکفی دعوت به همکاری می نماید. 

فروشنده  )بازاریاب( دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و کارت پایان خدمت
مزایا: حقوق ثابت، پاداش، ایاب و ذهاب، بیمه تامین اجتماعی، بیمه عمر و حادثه، 

تکمیلی و سایر مزایای رفاهی
آدرس برای مراجعه حضوری: بیرجند- خیابان ارتش - تقاطع بلوار پاسداران 

و صیاد شیرازی - داخل مرکز آموزش 04سابق       32232092 - 32232093

فروش
 1000 حلقه 

الستیک  مستعمل 
سواری 

09158630250

3 قطعه زمین کشاورزی با 
موقعیت عالی و فوق العاده آس 
برای باغ ویال در روستای تقاب 

یک قطعه 5 هزار متر
 2 قطعه هر کدام 4 هزار متر

  09158660118 - امالک جمالی

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

فروش واحد مسکونی حاشیه بیست 
متری دوم غربی مدرس ، متراژ 108متر 
مربع ، قابلیت تجاری  09153622566

به تعدادی راننده آقا با خودرو 
برای کار در آژانس نیازمندیم.

09157230604

به یک شاطر لواش و تافتون 
نیازمندیم.   09194054213

به یک منشی خانم با روابط عمومی 
باال نیازمندیم.

322233161 -09155613358

فروش سوپر مارکت با موقعیت 
عالی      09156638168

یک مغازه میوه فروشی با کلیه لوازم با 
نازل ترین قیمت به فروش می رسد. 

09109275324

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

اجاره قالب فلزی جک و کلیه تجهیزات 
بتونی ، ساختمانی و دیزل ژنراتور  

09153613243 - شریفی

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

سمساری مرتضی  تمامی لوازم منزل 
و اداری شما را عادالنه خریداریم.   
09159632924 - امیرآبادی زاده

ایزوگام فنودی
10 سال ضمانت ، 5 سال بیمه
پخش و نصب در سراسر استان
32420384 -09151639659

با نازل ترین 

قیمت
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مسابقات دارت، به مناسبت گرامیداشت روز بصیرت 9 دی
 در بیرجند برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بیرجند : 
به مناسبت گرامیداشت روز بصیرت و 9 دی ماه ،یک دوره مسابقات 
دارت ویژه آقایان در خانه دارت بیرجند برگزار شد و ، میثم فکوری 
مداح -مقام  ابراهیم  ، محمد  دوم  مقام  بخشی-  یاسر   ، اول  -مقام 

سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

کاروان ورزشی خراسان جنوبی در پنجمین دوره مسابقات 
ورزشی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

جنوبی  خراسان  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  کل  اداره  ورزشی  کاروان 
متشکل از سه تیم والیبال، فوتسال و تنیس روی میز در پنجمین دوره 
مسابقات ورزشی منطقه ای کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور شرکت نمودند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای خراسان جنوبی کاروان ورزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه 
ای خراسان جنوبی در 3 رشته والیبال، فوتسال و تنیس روی میز عازم 
استان مازندران و  به میزبانی  این مسابقات  این مسابقات شده است. 
در بابلسر برگزار میگردد که استان های گلستان ، مازندران ، گیالن ، 

خراسان رضوی ، خراسان جنوبی ، سمنان والبرز حضور دارند. 

مسابقات فوتبال باشگاهها و دستجات آزاد طبس پایان یافت

مسابقات فوتبال باشگاهها و دستجات آزاد شهرستان طبس پس از 
ایستاد،  قهرمانی  سکوی  بر  نوین  یافت.شاهین  پایان  رقابت  ماه   5
فرش عرشیا دوم شد و مقام سوم این مسابقات به تیم های شهید 
رسید.شاهین  اصفهک  سپاهان  بنتونیت  و  خمینی  مصطفی  سید 
نوین مجوز حضور در لیگ فوتبال استان خراسان جنوبی  را کسب 
از  تیم   9 با حضور  مود هم  9 دی شهر  فوتسال جام  کرد.مسابقات 
پایگاه  تیم  پایان  در  که  شد  برگزار  مود  بخش  مقاومت  پایگاههای 

مقاومت حضرت ولیعصر مود مقام قهرمانی را از آن خود کردند.

سرمربی عراق: با ایران و لبنان دیدارهای تدارکاتی 
برگزار می کنیم

 سرمربی تیم  ملی فوتبال عراق از برگزاری دو بازی تدارکاتی با ایران 
و لبنان پیش از آغاز دور برگشت مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
۲۰۱۸ روسیه خبر داد. وی گفت: امیدوار بودیم در ماه گذشته میالدی 
دو بازی تدارکاتی برگزار کنیم و با توجه به در پیش بودن دیدارهای 
لیگ قهرمانان آسیا در ماه مارس میالدی و سخت بودن در اختیار 
داشتن تمامی بازیکنان دو هفته پیش از اولین بازی دور برگشت برابر 
آماده سازی خود  اردوی  انتخابی جام جهانی  نهایی  استرالیا در مرحله 
را در تهران برپا خواهیم کرد. در این زمان نیز دو بازی تدارکاتی با 

تیم های ملی فوتبال ایران و لبنان برگزار می کنیم.

کم خونی و خطر کاهش شنوایی انسان

می دهد  نشان  جدید  مطالعه  یک  نتایج 
که از کاهش شنوایی می تواند با کم خونی 
و  آهن  ترکیب کاهش سطح   - آهن  فقر 
گلبول های قرمز خون - مرتبط باشد. در 
این مطالعه آشکار شد که افراد مبتال به کم 
خونی فقر آهن دو برابر بیشتر از افرادی که 
به این عارضه خونی دچار نیستند با خطر 

کاهش شنوایی مواجه می شوند.ارتباط بین 
به  کاهش شنوایی و کم خونی فقر آهن 
اختالل کم شنوایی  نوع  ویژه در مورد دو 
شامل »کاهش شنوایی حسی - عصبی« و 
»کاهش شنوایی انتقالی« قوی تر است. در 
حال حاضر درمان کم خونی فقر آهن می 

تواند شنوایی را بهبود بخشد.

کنجد از چه ویتامین هایی تشکیل شده 

گرایش  سنتی،  طب  رواج  به  توجه  با 
طبیعی  دانه های  و  مواد  برخی  به  مردم 
دانه هایی  این  از  یکی  است.  افزایش یافته 
و   است  زیادی  بسیار  فواید  دارای  که 
کنجد  دانه  می شود،  توصیه  آن  مصرف 
است. دانه کنجد ازجمله دانه های روغنی 
اشباع  نشده  چرب  اسیدهای  از  سرشار 

چربی  را  کنجد  دانه  درصد  است.۷۵ 
را  آن  درصد  و ۲۵  کلسیم  و  پروتئین  و 
مواد معدنی، کربوهیدرات  و فیبر تشکیل 
ویتامین،  انواع  دارای  کنجد  می دهند. 
منیزیم، روی، مس و فسفر است. کنجد 
باعث کاهش خطر سکته قلبی، پیشگیری 
از سرطان و درمان یبوست کمک می کند.

قاتل ویتامین های بدن را بشناسید

افراد سیگاری بیش از حد کمبود ویتامین 
C دارند؛ دود باعث از بین رفتن ویتامین 
این  که  در صورتی  بدن می شود؛  در   C
ویتامین برای بدن ضروری است و بدن را 
تقویت کرده، با بیماری مبارزه می کند و 
ویروس و عفونت را از بین می برد. سیگار 
 E و C باعث از بین رفتن ویتامین های

بدن  آهن  رفتن  بین  از  موجب  می شود 
ضروری  عنصر  یک  آهن  می شود؛  نیز 
در تولید سلول های قرمز خون است که 
نبود آن می تواند به کم خونی منجر شود؛ 
خستگی،  مانند  عالیمی  آهن  کمبود 
تحریک پذیری،  عضالنی،  ضعف  اسهال، 

گیجی یا از دست دادن حافظه دارد.

مصرف لبو؛ راز جوان ماندن قلب

چغندر دارای خواص درمانی فراوان است 
و به جز تولید شکر می توان از آن استفاده 
های درمانی بسیار زیادی کرد.اغلب افراد 
چغندر را به صورت خام یا پخته تنها یا به 
همراه غذا و در سوپ استفاده می کنند. 
این ریشه پرخاصیت دارای مقادیر فراوان 
نیترات است که می تواند برای مقابله با 

ابتال به انواع بیماری ها از جمله بیماری 
قرار  استفاده  مورد  عروقی  قلبی  های 
گیرد.چغندر منبع خوبی از آهن، منگنز، 
می  و  بوده  وپتاسیم   B ویتامین  مس، 
درمان  خون،  گردش  بهبود  باعث  تواند 
و  بدنی  توان  افزایش  اختالالت گوارشی، 

نیز افزایش ظرفیت ذهنی شود.

همراه غذا »دوغ« و »ماست« نخورید 

به  غذا  با  همراه  ماست  و  دوغ  خوردن 
ویژه غذاهای گوشتی مانند کباب موجب 
تولید مواد بیماری زا و بیماری هایی مانند 
می شود.  سوء هاضمه  و  مفصلی  دردهای 
از  بعد  که  است  غذایی  مناسب،  غذای 
خوردن آن فرد به حاالتی مانند بی حالی، 
نفخ، یبوست، اسهال مبتال نشود.انسان از 

لحاظ  این  به  و  می برد   لذت  غذا  خوردن 
غذاها  استفاده  نحوه  یا  انتخاب  در  اگر 
نخستین  را  آن  تاوان  شود,  خطا  دچار 
تمام دستگاه گوارش  بعد  و  مرحله معده 
از بین  باعث  بیدار ماندن زیاد  می پردازد. 
رفتن رطوبات اصلی بدن ، اختالل در هضم 

غذا ، خشکی مغز و سبب جنون می  شود.

خوب  است.  آرامش بخش  و  دارد  نوزاد  برای  زیادی  فواید  ماساژ 
استرس  احساس  او  نوزاد،  به  توجهی  بی  در صورت  بدانید  است 
مناسب  رشد  به  ماساژ  است.  زیادی  فواید  دارای  ماساژ  می کند. 
ناتوان  در کودکان  را  فرایند عضله سازی  و  نوزاد کمک می کند 
بهبود می  بخشد.بعضی از نوزادان با اختالالتی مانند آسم، دیابت 
یا مشکالت پوستی به دنیا می آیند که ماساژ می تواندبرای درمان 

کودکان  برای  بدن  ماساژ  مزایای  شود.  مؤثرواقع  بسیار  ها  آن 
می کند  دهد ۲-کمک  می  کاهش  را  از:۱-بدخلقی  است  عبارت  
خواب بهتری داشته باشد و الگوی خواب را تنظیم می کند 3-روند 
بهبود بیماری را تسریع می بخشد؛ از طرفی باعث می شود وزن 
بروز  از  را بهبود می بخشد 5- ماساژ  باال برود 4- اشتها  کودک 
است  شایع  کودکان  در  که  یبوست،  مانند  مختلف  بیماری های 

پیشگیری می کند 6- ماساژ بدن در طول زمستان، از کودک در 
عملکرد  7-به  می کند  محافظت  سینه  احتقان  و  سینوزیت  برابر 
درست سیستم ایمنی بدن کمک می کند ۸- به کودک احساس 
نشاط و انرژی می بخشد و باعث تقویت عضالت می شود 9- مادر 
می تواند با ماساژ دادن نوزادش، با او ارتباط بهتری برقرار کند. 
همچنین ثابت شده است که این دسته از بچه ها زرنگ ترهستند.

مزایای ماساژ بدن نوزادان

89 رأس گوسفند زیر آوار سقف تلف شد

سبب  قاین،  بیاض  دشت  خضری  شهر  بیناباج  روستای  در  بارندگی 
گوسفند  رأس   ۸9 شدن  تلف  و  دامدار  یک  گوسفندان  آغل  تخریب 
شد.رئیس شورای اسالمی روستای بیناباج گفت: در اثر باران شدید در 
این روستا، آغل گوسفندان این دامدار ریزش کرد و از 9۰ رأس گوسفند 
موجود در آن ۸9 رأس زیر گل و الی ماندند و تلف شدند.وی ارزش 
دام های تلف شده را ۲5 میلیون تومان اعالم کرد و افزود: تلف شدن 
این دام ها که بیمه نبودند، خسارت زیادی به این دامدار وارد کرد.آقای 
با استفاده  را  این دام ها  اینکه  بیان  با  نیز  بیناباجی صاحب گوسفندان 
از تسهیالت دولتی خریده بودم گفت: با پرورش این گوسفندان اشتغال 
خود و برادرم را فراهم کرده بودم که اکنون همه سرمایه ام از بین رفت.

30میلیون کاالي  قاچاق از سواري پژو405 کشف شد 

خبر  شهرستان  این  در  قاچاق  کاالی  ریال  3۰میلیون  کشف  از  نهبندان  انتظامي  فرمانده 
در  نهبندان  انتظامي  گفت:مأموران  خبر  این  اعالم  با  شاهوردي  غالمرضا  داد.سرهنگ 
و  سیستان  از  که  پژو4۰5  سواري  یک  قاچاق،به  کاالي  ورود  ممنوعیت  طرح  اجراي  راستاي 
کردند.                                                                                                                              متوقف  بازرسي  را جهت  و خودرو  بود مشکوک  خراسان رضوي کشور  عازم  بلوچستان 
خیاطي  9چرخ  و  قاچاق  خارجي  پارچه  4۰کیلوگرم  ازخودرو  بازرسي  در  افزود:مأموران  وي 
بیان  شاهوردي  کردند.سرهنگ  دستگیر  را  متهم  و  کشف  بود  گمرکي  اسناد  هرگونه  فاقد  که 
داشت:کارشناسان ارزش ریالي کاالی قاچاق کشف شده را 3۰میلیون ریال برآورد کردند.فرمانده 
در  پلیس  عملیاتي  راهبردهاي  از  یکي  ها  طرح  گونه  این  کرد:اجراي  تصریح  نهبندان  انتظامي 
پیشبرد اهداف مأموریتي مبارزه با قاچاق کاال در جهت رشد و شکوفایي اقتصاد کشور محسوب مي 
شود و در این زمینه همراهي و همکاري تمام نهادها و بخش ها با نیروي انتظامي ضروری است.

واژگوني وانت پیکان دو مجروح برجاي گذاشت

رئیس پلیس راه استان از مجروح شدن ۲ نفر به علت واژگوني یک وانت پیکان 
خبر داد.سرهنگ حسین رضایی گفت:با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱۰ 
مبني بر واژگوني یک وانت پیکان در محورهاي فرعي فردوس بالفاصله اکیپ 
پلیس راه و گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند. وي افزود:مأموران با بررسی 
صحنه مشاهده کردند یک خودروی وانت پیکان به علت نامعلومي واژگون شده 
است که در این سانحه؛راننده خودرو به همراه سرنشین خودرو مجروح و به 
بیمارستان منتقل شدند.وی تصریح کرد:کارشناس پلیس راه علت این حادثه 
را بی احتیاطی راننده خودرو وانت پیکان به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله 
نقلیه اعالم کرد،وبه رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی 

را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث تلخ نباشیم. 

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331  

آتلیه زاویه
بیرجند، بلوار آوینی، خیابان نارنج ، حد فاصل نارنج۷ و 9 ، جنب شیرینی فروشی   

تلفن:09153616۷56-05632349399

  نوزاد ، کودک ، اسپرت و عروس 

  مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایــی درویش 

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل
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بندخاکی روستای »فورگ« درمیان با اعتبار یک میلیارد ریال در حال اجراست

ایرنا- فرماندار درمیان گفت: بند خاکی روستای »فورگ« با اعتبار یک میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی 70 درصد در حال اجراست. بشیری زاده در بازدید مدیرکل 
منابع طبیعی استان از طرح های آبخیزداری روستای فورگ، عنوان کرد: بند خاکی این روستا با مشارکت مردم در حال اجراست. وی هدف از احداث این بند را تقویت 

دبی آب قنات های این روستای ذکر کرد و گفت: با توجه به خشکسالی های 18 ساله اخیر میزان آبدهی قنات های روستاهای شهرستان به شدت کاهش یافته است.
چهارشنبه* 15 دی 1395 * شماره 3689

7
معتادان فقیر در استان

از خدمات بیمه سالمت 
استفاده کنند

مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای  دبیر   - ایرنا 
استطاعت  که  معتادی  افراد  گفت:  استان  مخدر 
مالی مناسبی ندارند با مراجعه به مرکزهای درمانی 
سرپایی استان می توانند از خدمات بیمه سالمت 
کنند.  استفاده  دولتی  تعرفه  از  خود  درمان  برای 
زندی، عنوان کرد: با مسئوالن بیمه سالمت استان 
رایزنی های الزم انجام شده است، در این ارتباط 
تاکنون برای نخستین بار پنج مرکز درمانی سرپایی 
وی  اند.  گرفته  قرار  بیمه سالمت  پوشش  تحت 
اظهار کرد: در آینده نزدیک تعداد این مرکزها با 
توجه به شرایط 11 شهرستان تابعه استان افزایش 
خواهد یافت. وی در ادامه بیان کرد: مرکز های 
خصوصی هم می توانند برای درمان معتادان به 

واحدهای بیمه سالمت مراجعه کنند.

۸.۶ میلیارد ریال به طرح های
اقتصاد مقاومتی بشرویه پرداخت شد

شهرستان  سازندگی  بسیج  مسئول  مهر- 
میلیارد و ۶۵0 میلیون  اعطای هشت  از  بشرویه 
ریال تسهیالت خوداشتغالی به طرح های اقتصاد 
سال  ابتدای  از  سازندگی  بسیج  توسط  مقاومتی 
مدت  این  در  اظهارکرد:  رجبی  داد.  خبر  تاکنون 
17 کارگاه اقتصاد مقاومتی با اعتبار ۲78 میلیون 
تومان راه اندازی شده است. وی بیان کرد: ۳۴ 

متقاضی اشتغال به بانک معرفی شده اند.

حضور خراسان جنوبی در دومین نمایشگاه 
توانمندی های روستاییان و عشایر کشور

و  روستایی  امور  دفتر  سرپرست  ایسنا- 
خراسان جنوبی  حضور  از  استانداری  شوراهای 
روستاییان  توانمندی های  نمایشگاه  دومین  در 
کرد:  عنوان  خواجوی  داد.  خبر  کشور  عشایر  و 
عشایر  و  روستاییان  توانمندی های  نمایشگاه 
 18 1۵لغایت  تاریخ  از  روز   ۳ مدت  به  کشور 
دی در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار 
در  نیز  استان  تمامی شهرستان های  که  می شود 

این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

کمک ۱۲۰ میلیون ریالی
به بیماران نیازمند بیرجندی

اهدای  از  بیرجند  اوقاف  اداره  رئیس  مهر- 
1۲0 میلیون ریال کمک هزینه دارو و درمان در 
نیازمند  بیماران  به  تندرستی  مهر  طرح  راستای 
با  قاصری،  حجت االسالم  داد.  خبر  بیرجندی 
بیان اینکه طرح مهر تندرستی با هدف کمک به 
بیماران نیازمند اجرا می شود، اظهار کرد: خدماتی 
دارو،  ارائه  ارائه می شود شامل  این طرح  در  که 

ویزیت رایگان و درمان سرپایی است.

تاکید بر مدیریت مصرف
و صرفه جویی  مشترکان گاز طبیعي استان 

دادرس مقدم- مدیرعامل شرکت گاز از مشترکان 
و  مدیریت مصرف  استان خواست  در  گاز طبیعي 
تامین گاز  صرفه جویی گاز طبیعی را در راستای 
پایدار در دستور کار خود قرار دهند. دشتی با اشاره به 
اهمیت تامین پایدار گاز طبیعی، اظهار کرد: با توجه 
به پیش بیني هاي انجام شده مبني بر کاهش دماي 
استان در روزهاي آینده و افزایش میزان مصرف گاز 
گاز  بهینه  ایمني و مصرف  نکات  طبیعي، رعایت 

طبیعی از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

رونمایی از سامانه پیامکی طرح مشکالت 
درباره مناسب سازی معابر و اماکن عمومی

گروه خبر- معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی 
کشور در نشست خبری بررسی وضع مناسب سازی 
معبر  پیامکی  سامانه  از  معلوالن  برای  محیط 
۳00001۲۳۲۲ رونمایی کرد و گفت: این سامانه در 
راستای مطالبه گری، مشکالت حوزه مناسب سازی 
کرد:  عنوان  می کند.وی  منعکس  و  دریافت  را 
مناسب سازی تنها در معابر نیست بلکه در معنای 
عام تر پذیرش افراد دارای معلولیت در محیط های 

فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی است.

۱۴7 کیلومتر از کریدور چابهار به مشهد
در استان به بزرگراه تبدیل شد

گروه خبر- مدیرکل راه و شهرسازی با بیان اینکه 
بیرجند،  زاهدان،  چابهار،  کریدور  از  کیلومتر   ۴۲0
 1۴7 تاکنون  گفت:  است،  واقع  استان  در  مشهد 
به  تبدیل  این محور  از  معادل ۳۵ درصد  کیلومتر 
بزرگراه شده است. جعفری در بازدید از محورهای 
مواصالتی با بیان اینکه ۲00 کیلومتر بانددوم بزرگراه 
در دولت یازدهم در استان احداث شده است، بیان 
کرد: اولویت اصلی وزارت راه و شهرسازی در سطح 

کالن سرمایه گذاری در این کریدورهاست.

هدف دشمن در فضای مجازی
فروپاشی بنیان خانواده است

مهر- نماینده ولی فقیه در استان زیرساخت واقعی 
و گفت: دشمن  دانست  را خانواده  اسالمی  جامعه 
در فضای مجازی فروپاشی بنیان خانواده را هدف 
قرارداده است. آیت ا... عبادی در نشست بصیرتی 

کارکنان یگان های ویژه اظهار کرد: دشمن همواره 
درصدد است که جامعه را دو قطبی و یا چند قطبی 
کند و هر جایی که بتواند این هدف را اجرا کند از 
هیچ تالشی فروگذار نخواهد کرد. جانشین فرماندهی 
یگان های ویژه ناجا نیز در این نشست با اشاره به 
اینکه دشمن در فتنه 88 به دنبال قراردادن مردم در 
مقابل حکومت بود، گفت: در فتنه 88 هدف دشمن 
ایجاد دو قطبی در الیه های مختلف اجتماعی بود. 
سردار جان نثاری عنوان کرد: قرار دادن مردم در 

مقابل حکومت نافرمانی مدنی است.

اعتبارات مشاغل خانگی فردوس
هنوز ابالغ نشده است

تسنیم- رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی 
فردوس با انتقاد از ابالغ نشدن اعتبارات امسال 
مشاغل خانگی فردوس اظهار کرد: در حالی که 
کمتر از چهارماه تا پایان سال باقیمانده است اما 
هنوز اعتباری برای مشاغل خانگی به شهرستان 
عرب نژاد  است.  نیافته  اختصاص  فردوس 
اعتبارات سال گذشته مشاغل خانگی شهرستان 
را ۲ میلیارد و ۴00 میلیون ریال برشمرد و گفت: 
در 9 ماهه امسال ۶۵ مجوز مشاغل خانگی صادر 

شده که منتظر اعتبار است.

گردشگری کلید رونق بشرویه

به  اشاره  با  بشرویه  شهرستان  فرماندار  مهر- 
خشکسالی و کمی بارندگی در شهرستان بشرویه 
تهدیدات  از  رفت  برون  های  راه  از  یکی  گفت: 
خشکسالی در بشرویه تقویت صنعت گردشگری و 
بوم گردی است. زمان زاده صبح سه شنبه در مراسم 
از  برگزاری همایش کویرنوردی  از عوامل  تجلیل 
میراث فرهنگی شهرستان خواست تا منازل قدیمی 
داخل بافت تاریخی بشرویه را مرمت و برای تبدیل 

آنان به اقامتگاه های بوم گردی اقدام کنند.

افق روشنی برای شهرستان نهبندان
ترسیم نشده است

تسنیم- فرماندار شهرستان نهبندان در نشست 
کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه کشور با 
بیان اینکه به دنبال مقصر نیستیم که چرا بودجه 
ما  تقاضای  بلکه  شده  حذف  نهبندان  اختصاصی 
این است که این طرح تمدید شود گفت: مشکل ما 
سلیقه ای عمل کردن دولت ها است و افقی برای این 
شهرستان ترسیم نشده است. عربشاهی عضو گروه 
برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه نیز اظهار کرد: 
100 میلیارد تومان الیحه پیشنهادی خراسان جنوبی 
است که در صورت تصویب مجلس، از این محل به 

طرح توسعه نهبندان نگاه ویژه ای خواهد شد.

نهمین جشنواره مداد کم رنگ
 برگزار می شود

گروه خبر- نهمین جشنواره مداد کم رنگ با حضور 
مرحله  دو  در  دانش آموزی  رسانه های  و  نشریات 
قرارگاهی و مدرسه ای از سوی اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان برگزار می شود. در این جشنواره 
که با هدف آشنایی دانش آموزان با اهداف، آرمان ها و 
دستاوردهای انقالب اسالمی برگزار می شود،  بیش 
از 1۵00 نفر و گروه ، بیش از ۳۳00 قالب اثر در 

نهمین دوره جشنواره مداد کمرنگ ثبت کرده اند.

بانک اطالعات راه ها و مناطق
در معرض خطر سیل سربیشه تهیه شود

عمرانی  امور  و  ریزی  برنامه  معاون  ایرنا- 
راهکارهای  از  یکی  گفت:  سربیشه  فرمانداری 
اصلی برای کاهش خسارت سیل و مهار آن در این 
شهرستان مرزی تهیه بانک اطالعات در مورد راه 
ها و مناطقی است که امکان سیل در آن ها وجود 
دارد.عدل بیان کرد: بررسی و شناسایی مناطقی که 
در اثر سیل سال 9۴ تخریب شد، در اولویت کار 

باشد و گزارش کار به فرمانداری ارسال شود.

اعتبار 16 میلیاردی بانک اکو به فاضالب بیرجند رسید

برزجی- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی از اخذ قسط سوم تسهیالت 

بانک اکو برای پروژه خط انتقال و مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب بیرجند خبر داد.مهدی 
آوای  به  خبر  این  اعالم  با  مقدم  هاشمی 
سوم  قسط  قالب  در  گفت:  جنوبی  خراسان 
۴ میلیون یورو معادل قریب به 1۶0 میلیارد 
تزریق  هفته جاری  پروژه طی  این  به  ریال 
احتساب  با  که  است  گرفته  صورت  مالی 
اقساط اخذ شده قبلی طی سال 9۴ جمعا تا 
کنون 10 میلیون یورو از محل این تسهیالت 

به پروژه مذکور اختصاص یافته است.
این  درصدی   ۳1 کلی  پیشرفت  از  وی 
پروژه خبر داد و گفت: این پروژه از تیر 9۴ 
ماه   ۳۶ آن  اجرای  مدت  و  است  شده  آغاز 

پیش بینی شده است.
از  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
نماینده  و  وی  معاونان  استاندار،  تالش 
و  خوسف  بیرجند،  های  شهرستان  مردم 
درمیان برای تحقق این موضوع و پیشبرد 

بیرجند  فاضالب  تاسیسات  ایجاد  طرح 
مطالعات  است  ذکر  به  الزم  کرد.  قدردانی 
اولیه پروژه خط انتقال و ساخت مدول دوم 
 89 سال  از  بیرجند  فاضالب  خانه  تصفیه 
از  الزم  مجوزهای   90 سال  در  شد،  آغاز 
قرارداد   91 سال  در  و  اخذ  اقتصاد  شورای 
اکو  تجارت  و  توسعه  المللی  بین  بانک  با 
منعقد و تسهیالتی به مبلغ 17میلیون یورو 

برای این پروژه تصویب شد. 

قابل ذکر است در ازای وام دریافتی دولت 
فاضالب  شبکه  باقیمانده  تکمیل  به  متعهد 
و  تملک  اعتبارات  محل  از  بیرجند  شهر 

دارایی سرمایه ای می باشد.
و  پیمانکار  انتخاب  مناقصات  همچنین، 
مشاور برای تحقق این پروژه به صورت بین 
و  آب  صنعت  سطح  در  شده،  انجام  المللی 
فاضالب کشور تا کنون تنها سه پروژه موفق 

به بهره مندی از این تسهیالت شده اند.

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی عنوان کرد:معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی:

کارگاه آموزشی استفاده از
سامانه جامع ثبت شرکت ها برگزار شد

اعطای بالغ بر 10 میلیارد ریال
به 5 تعاونی استان

اقتصادی  امور  اداره کل  اقتصادی  معاون  خزاعی- 
و دارایی استان از برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از 

سامانه جامع ثبت شرکت ها در روز گذشته خبر داد.
بهروزی هدف از برگزاری این همایش را آشنایی 
گذاران،  تجار، سرمایه  بازرگانان،  اقتصادی،  فعاالن 
مرتبط  کارشناسان  و  بازرگانی  اتاق  و  اصناف  اتاق 
و  ها  شرکت  ثبت  با  کار  و  کسب  فضای  حوزه  با 
در  تسهیل  برای  ها  شرکت  ثبت  جامع  سامانه 
کرد:  عنوان  بهروزی  دانست.  کار  و  کسب  شروع  
وقتی که متقاضی کسب و کار سرمایه گذاری کند 
است.  ثبت شرکت  انجام دهد  باید  اولین کاری که 
این  شود  آشنا  ثبت شرکت  نحوه  با  که  این  بخاطر 
 کارگاه آموزشی می تواند برای کاهش موارد اداری 

زمان بر و بیهود بسیار موثر باشد.

جهانی  بانک  های  شاخص  در  شد:  یادآور  وی 
فضای کسب و کار شروع کسب و کار، یک متغیر 
تسهیل  را  ها  شرکت  ثبت  ما  اگر  و  است.  اصلی 
های  کارگاه  برگزاری  نظیر  کارهایی  و  کنیم 
انجام  را  ها  شرکت  ثبت  جامع  سامانه  آموزشی 
به  شرکت  ثبت  روند  در  گذار  سرمایه  افراد  دهیم. 

کنند.  برخورد می  مشکالت کمتری 
این  برگزاری  کرد:  تاکید  دارایی  و  اقتصاد  معاون 
برای  گذاران  سرمایه  آشنایی  برای  صرفا  همایش 
باشد.  می  نظرخودشان  مورد  تر شرکت  راحت  ثبت 

و بهبود فضای کسب و کار بهبود پیدا کند.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت تدبیرو  امید 
و پررنگ بودن مسائل حوزه کسب و کار در کشور ما 

و تسهیل در فضای کسب کار توجه ویژه شد.

با  اجتماعی  تعاون و رفاه  حسینی- مدیر کل کار، 
تاسیس   تعاوني   1۵ گذشته  ماهه  سه  در  اینکه  بیان 
و  8۵ تعاوني منحل شده است عنوان کرد: از ابتداي 

سال ۳00 تعاوني منحل شده اند.
مبلغ  آوا،  با  اختصاصی  گوی  و  گفت  در  سنجری 
تسهیالت اعطا شده به  ۵ تعاوني را 1 میلیارد و ۳7 
میلیون تومان از محل اعتبارات کارگروه تسهیل رفع 
موانع تولید اعالم کرد و افزود: سه تعاوني نیز مبلغ ۳۳ 
میلیون ریال از محل اعتبارات تفاهم نامه چهارجاانبه با 
بانک سینا در حال تشکیل پرونده برای اخذ تسهیالت 
اجتماعی  رفاه  و  تعاون  کار  کل  مدیر  باشند.  مي 
اینکه ۶۶ هزار و ۶۴۶ خانوار در  به  با شاره  همچنین 
داد:  ادامه  استان مشمول طرح حمایت غذایی  شدند 
این خانوارها مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی 

می باشند. به گفته سنجری مدیران شرکت هاي تعاوني 
نیز همانند سایر مدیران بخش خصوصي مي توانند بر 
اساس مصوبه مجمع عمومي خود، نسبت به دریافت 
حقوق و مزایا اقدام نمایند. وی افزود: مدیر عامل شرکت 
توسط هیات مدیره انتخاب، و حدود اختیارات و مدت 

تصدي و حق الزحمه او تعیین می شود.

عنوان  احوال  و  ثبت  مدیرکل  مالئی- 
کرد: با توجه به ازدحام جمعیت برای تحویل 
شهرستان  اداره  در  هوشمند  ملی  کارت 
بیرجند، ما برای تسریع کار به صورت سرزده 
از آن بازدید می کنیم و برای جلوگیری از 
ازدحام مردم مهلت دریافت یک هفته ای را 

به دو ماه افزایش می دهیم.
احوال  ثبت  مناسبت هفته  به  دیروز  صبح 
نشست خبری با “علی  پور حسین” مدیرکل 
ثبت و احوال استان برگزار شد که وی در این 
نشست با اشاره به وقایع حیاتی چهارگانه بیان 
کرد: در 9 ماه ابتدای سال گذشته 1۴ هزار و 
۲8۶ واقعه والدت به ثبت رسیده اما در 9ماه 
گذشته امسال 1۳ هزار و 9۴7 والدت ثبت 
شده که نسبت به سال گذشته ۲.۳7 درصدی 

آمار والدت کاهش داشته است.

گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال
بیشترین فرزندآوری 

به گفته وی از ابتدای سال جاری تاکنون، 
هفت هزار و 1۳۲ نوزاد پسر و شش هزار و 
81۵ نوزاد دختر متولد شده اند. پورحسین از 
17۳ واقعه والدت دوقلو در 9 ماهه امسال 

هم خبر داد و گفت: 1۶9 مورد والدت دوقلو 
و سه مورد پنج قلو زایی در استان به ثبت 
رسیده است. مدیرکل ثبت و احوال با بیان 
بیشترین  سال   ۲9 تا   ۲۵ سنی  گروه  اینکه 
فرزندآوری را داشته اند، افزود: ۲0.۳۴ درصد 
از مادران فرزندان خود را در گروه سنی ۲0 

تا ۲۴ به دنیا آورده اند.

بیماری قلبی و عروقی
بیشترین فوتی در ۹ ماه گذشته

پور حسین با اشاره به ثبت واقعه وفات در 
9 ماهه امسال عنوان کرد: دو هزار و 8۳۲ 
واقعه فوت به ثبت رسیده که سال گذشته دو 
هزار و 77۴فوت بوده و افزایش ۲.9 درصد 
داشته است. به گفته وی بیشترین آمار فوت 
مربوط به سن 7۵ سال به باال اعالم شده که 
طبق نظر پزشکان بیماری قلبی و عروقی با 
به  را  مرگ  علت  بیشترین  فوتی  نفر   9۳۵

خود اختصاص داده است.

بیشترین سن ازدواج
در مرد ها ۲۲ و خانم ها 18سال است

آمار  خبری  نشست  این  جالب  بحث 

بیان  حسین  پور  که  بود  طالق  و  ازدواج 
برای  توان  نمی  را  درستی  تحلیل  کرد: 

چون  داد  ارائه  طالق  کاهش  یا  افزایش 
شود  ارسال  ما  برای  تهران  از  باید  آمارها 
را  ازدواج  افزایش  ها  بینی  پیش  طبق  و 
وی  گفته  به  بود.  خواهیم  شاهد  استان  در 
قبال دفاتر ثبت ازدواج به صورت برگی آمار 
آمارها  اکنون  اما  دادند،  می  ارائه  ما  به  را 
آمارهایی  و  رود  می  تهران  به  الکترونیکی 
که ما از 9 ماهه امسال داریم این است که 

پنج هزار و 8۵۶ واقعه ازدواج در استان به 
گذشته  سال  مشابه  مدت  که  رسیده  ثبت 

این  طبق  و  بوده  ازدواج   88۶ و  هزار  پنج 
نیم  گذشته  سال  به  نسبت  ازدواج  آمار، 

درصد کاهش داشته است.
بیشترین  اینکه  به  اشاره  با  حسین  پور 
سن ازدواج در مرد ها در سن ۲۲ سال و در 
خانم ها نیز مربوط به سن 18 سال است. 
افزود: دو هزار و ۴1۴ نفر از خانم ها در بین 

1۵ تا 19 سال ازدواج کرده اند.

افزایش 10 درصدی طالق
 وی تاکید کرد: نیم درصد کاهشی هم که 
در آمارها وجود دارد به علت ماه های محرم 

و صفر است که ازدواج انجام نشده است.
وی به آمارهای طالق هم اشاره کرد و 
از ثبت 88۶ واقعه خبر داد و ادامه داد: ۵0 
سال  پنج  یا  چهار  در  ها  طالق  از  درصد 
که  افتد  می  اتفاق  مشترک  زندگی  اول 

باید علت آن ریشه یابی شود.
آمار  کرد:  عنوان  احوال  ثبت  مدیرکل 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  استان  طالق 
گذشته حدود 10 درصد افزایش داشته است.

عذرخواهی مدیر کل ثبت احوال
از مردم

بابت  مردم  از  عذرخواهی  با  حسین  پور 
قطعی سیستم ثبت نام کارت ملی هوشمند، 
از  هوشمند  ملی  کارت  طرح  کرد:  عنوان 

ابتدای سال 90 دراستان کلید خورد.
وی با بیان اینکه تاکنون 1۳0 هزار و ۶87 
شهروند درخواست صدور کارت ملی هوشمند 
نیز  کارت  و ۶۳1  هزار  افزود: 7۶  اند،  کرده 

صادر و به مردم تحویل داده شده است.

وزیر اسبق اطالعات فاش کرد:

جریان سازی دشمن در قالب تشکل های مردم نهاد
اسبق  وزیر  دیروز  ظهر  از  پیش  قوسی- 
نماینده  عبادی  االسالم  حجت  با  اطالعات 
دیدار مصلحی  این  در  دیدار کرد.  فقیه  ولی 
از  جنوبی  خراسان  منطقه  اینکه  به  اشاره  با 
می  ویژه  والیت  و  نظام  با  همراهی  لحاظ 
باشد، بیان کرد: در بحث نفوذ، دشمن سرمایه 
گذاری زیادی کرده تا جریاناتی را راه بیندازد 
و از این فضا برای مسیر خود استفاده ببرد. 

وی ادامه داد: این جریان سازی های با راه 
اندازی تشکل های مردم نهاد انجام می گیرد 
ذهن  ها  فضاسازی  انجام  با  زمینه  دراین  و 

مردم را از مسائل اصلی منحرف می کنند. 
مصلحی اضافه کرد: جمع فرهیخته کشور 
کنند و  را رصد  ها  توطئه  این  دارند  وظیفه 
طراحی مقابله با آن را انجام دهند و بصیرت 

افزایی داشته باشند.

وزیر اسبق اطالعات تاکید کرد: علی رغم 
مشکالت و تحریم ها در بسیاری از مباحث 
علمی موفقیت های خوبی به دست آمده است. 
تا  است  صدد  در  مختلف  انحای  به  دشمن 
جلوی این پیشرفت ها را بگیرند. جالب توجه 
افراد روی طراحی های دشمن  بعضی  است 
مانور می دهند و دشمن هم برای رسیدن به 

هدفش تهدید می کند تا مردم را بترساند.

مدیر کل ثبت احوال خبر داد:

افزایش مهلت تحویل کارت ملی هوشمند از یک هفته به دو ماه

به مناسبت هفتمین روز درگذشت

 شادروان حاجیه فاطمه نشاطی
 )همسر آقای حسین قادری(

 جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/10/15 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر در 
محل مسجد آیت ا... آیتی برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده قادری

به مناسبت درگذشت

 شادروان کربالیی علی عاشوری 

جلسه یادبودی چهارشنبه 95/10/15 از ساعت 8 الی 9 شب
 در محل حسینیه گازاریها )واقع در فلکه دوم مدرس(

 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران معزز موجب امتنان می باشد.
خانواده های عاشوری و سایر بستگان
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امیرالمومنین علیه االسالم فرمودند: 
ااِلْسِتَشاَرُة َعْیُن الِْهَدايَِة َو َقْد َخاَطَر َمنِ  اْسَتْغَنى  بَِرأْيِه 

مشورت کردن حقیقت هدايت و راهنمايى است و کسى که به رای 
خود اکتفا کند، خود را به خطر افکنده است.

)نهج البالغه - ص506(

لیست امالک مازاد استان خراسان جنوبی )مزایده 95/2(

نام رديف 
شماره پالک ثبتی نشاني نام شهر نام ملك استان 

نوع مساحت  )متر مربع ( 
نوع كاربري نوع ملك مالكيت 

قيمت پايهنوع سند 

متصرف 
نوع بهره 
برداري 
فعلي 

توضيحات 
اعيان عرصه 

ملكي  
تمليكي  
سرقفلي  

اوقافي / غير 
اوقافي 

ساختمان  
آپارتمان  
مغازه  
زمين  
ساير 

بانك ، تجاري ، 
اداري ، مسكوني  
صنعتي ، رفاهي 

آموزشي ، ورزشي  
انبار ، مزروعي  
كارگاه ، ساير 

ندارد /
دارد 

) بانكي 
/ غير 
بانكي (

تخليه 
 اشغال  

بالاستفاده 

خراسان 1
جنوبی 

ساختمان 
تجاري 

)ستاد سابق 
 بانك ( 

بيرجند 

 بيرجند
 خيابان مدرس  

بيست متري 
اول غربي - 
اداره مركزي 
سابق بانك 

صادرات 

اشغالندارد 36,400,000,000ششدانگتجاري ساختمان ملكي 17/955/77/1263/915595/801417/76

اسكلت فلز - در چهار طبقه - با 
قدمت حدود 9 سال -  داراي 

آسانسور - طبقه چهارم دكوراتيو 
چوبي - مجهز به موتور خانه و 

شوفاژ - امتيازات شامل آب ، برق  
گاز ) به شكل موجود (

خراسان 2
جنوبی 

كارخانه 
توليد شانه 
تخم مرغ 
و ماشين 

آالت 

بيرجند 

بيرجند  
شهرک 
صنعتی 

خيابان همت 
3

اشغالندارد 3,975,760,000جانشينی صنعتی سايرتمليكی 1584/1411663576

سوله  صنعتی با نمای آجر سفال 
5 سانت و محوطه شن ريزی شده  

سوله با دهانه 10 متر و يك بچه 
 سوله و سرايداری ،  ماشين

 آ الت  شامل : پرس 5 قالبه ، پمپ 
وكيوم  و الكتروپمپها ، كمپرسور 
هوا، ميكسر ، خشك كن  ) ارزش 
ماشين آالت در قيمت پايه آورده 

شده است ( ) به شكل موجود (

خراسان 3
جنوبی 

كارگاه آجر 
نماي پرسي  

) كارگاه 
و ماشين 

 آالت (
 بيرجند

بيرجند 

 بيرجند 
شهرک 

صنعتي  
قطعه3621

اشغالندارد 1,624,500,000جانشيني صنعتي ساير تمليكي 36212925622

سالن توليد - ساختمان اداری و 
سرايداری - ماشين آالت : پرس 

ضربه ای مكانيكی - آسياب 
تيغه ای - تاسيسات لوله كشی 
و سوخت رسانی كوره - 7 عدد 

پالت آجر چينی - تانكر سوخت  
تابلو برق - مخلوط كن

 ) به شكل موجود (

خراسان 4
جنوبی 

گاوداري  
30 رأسي  

خضری 
خضری 

نيمبلوک  
خضري  
دامداري 

تخليهندارد 1,255,500,000سند قطعيكشاورزي ساير تمليكي 50816/7 90/3275/3470/355150

سوله ) سالن با ارتفاع 4متر 
 سالن با ارتفاع 6 متر - سالن 
نگهداري گوساله ( - محل 

نگهداري دام مسقف - ساختمان 
نگهباني - آبشخور با سايبان 

حوض سيماني ايزوله - سرايداري 
و سرويس بهداشتي - انباري  

ساختمان اداري - استخر 
 ذخيره آب - ميكسر - بادبر 
و آسياب -توليد خوراک دام  
دستگاه شير دوشي 12 رأسي

 ) به شكل موجود (

خراسان 5
جنوبی 

زمين 
مزروعي و 

گاوداري
100 رأسي

قاين
قاين 

 روستاي 
بيدمشك 

زمين و تمليكي 1510/3938215436/20
ساير 

مزروعي 
تخليهندارد 429,754,500سند قطعيكشاورزي 

سالن پرورش - سالن انبار - گاراژ 
مسقف با ايرانيت - سايبان 
با اتاقك متصل و آبشخور  
سرايداري - حوض و آب انبار

  ) به شكل موجود( 
 

خراسان 6
جنوبی 

زمين 
قاينمزروعي

قاين - جاده 
پهنايي- جنب 

شن شويي
مزروعي زمينتمليكي -2000-

صورتجلسه 
محلي سند 

عادي
كاربري زراعي و آبگير بودن از بالاستفادهندارد 90,000,000

چاه قصابي ) به شكل موجود (

خراسان 7
جنوبی 

مرغداري
 به ظرفيت 
30 هزار 
قطعه 

آرين 
شهر

آرين شهر  
ابتداي جاده 

چاهك موسويه  
سمت چپ 

كشاورزي ساير تمليكي 89 16532557841 /128

 مشاعی
 ) سهم بانك 
2/66 دانگ از 

ششدانگ
 می باشد (

2,718,167,549
دارد 
) غير 
بانكي (

اشغال

هيتر هواي گرم - هواكش - ساير 
وسايل - شبكه آبرساني - امتياز 
برق - دستگاه آسياب با موتور 
سالن پرورش - سالن انبار و ...

 ) به شكل موجود ( 

خراسان 8
قاين زمين زهان جنوبی 

قاين 
 روستای قديم 

زهان 
مسكونی زمين ملكی .65 1سند محلی 

صورتجلسه 
محلی سند 

عادی 
) به شكل موجود (بالاستفادهندارد 12,622,500

خراسان 9
جنوبی 

زمين شن 
قاين قاينشويی آفريز

كارگاهزمين تمليكی 1/146820000524/45 روستای آفريز
قرارداد 

) به شكل موجود (بالاستفادهندارد 1,305,000,000اجاره

خراسان 10
جنوبی 

زمين 
قاين- روستای قاينكشاورزی

) به شكل موجود (اشغالندارد 1,762,236,000ششدانگكشاورزی زمين تمليكی 1680/2872173,5883محمدآبادعلم

خراسان 11
جنوبی 

ساختمان 
بيرجند ملكی 

بيرجند  
خيابان توحيد  

نبوت 7 
پالک 28

زمين و تمليكی 315/245360212/3
سند تك مسكونی ساير 

اشغال ندارد 4,150,000,000برگی 
يك باب ساختمان با نمای آجر 
سفال و سيمان كف موزائيك 

دارای انشعابات و قدمت 25 سال 

خراسان 12
جنوبی 

كارخانه 
نهبندان سنگبری 

نهبندان  
شهرک 
صنعتی 

ساختمان تمليكی 766/399362347
تخليه ندارد 22,615,000,000جانشينی صنعتی و زمين 

سوله صنعتی - ساختمان 
مديريت اداری و پرسنلی

 و اموال 

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل می باشد :
میزان پرداخت غیر نقدی) باقیمانده در اقساط (میزان پرداخت نقدی   شرایط پرداخت ) گروه ( ردیف

اولویت با پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیر نقدی با اولویت پرداخت ، به ترتیب ذیل  ) 2-3-4 ( قابل بررسی خواهد بود ز1
30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانکی ( 2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانکی (3%50
70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانکی (4%30

بانك صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 12 واحد از امالک مازاد و ماشين 
آالت  مازاد خود را به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، متقاضيان 
شرکت در مزايده مي توانند برای کسب اطالعات بيشتر در روزهای شنبه مورخ 95/10/18 
و يکشنبه 95/10/19 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري)ساعت 
14( شنبه 95/10/25 به نشاني بيرجند-  خيابان مدرس- نبش مدرس 9-  اداره مرکزي 

بانک صادرات طبقه اول - دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند. 
پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10 صبح روز يکشنبه 95/10/26 در محل 
فوق با حضور اعضای کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و 

برندگان مشخص خواهد شد .

 الزم به ذكراست اسناد شركت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداری 
مورخ 95/10/25 ، فقط به دايره تداركات و ساختمان بانك تحويل و رسيد 

اخذ گردد 

توضيحات و شرايط : 
* جهت دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 100/000 ريال به شماره 
حساب 0101532454002 به نام دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان 

جنوبي الزامي است . 
* مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5 درصد قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد 

که طبق مندرجات اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد . 

اموال مورد مزايده در روزهاي  از امالک و  * بازديد 
اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم و برای تمامی شرکت 

کنندگان ضروری مي باشد .
* مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است . 

* کليه امالک با وضع موجود به فروش می رسد و در صورت داشتن متصرف ، تخليه به 
عهده خريدار می باشد.

آگهــي مزایــده بانک صادرات ) 95/2(

بانک صادرات خراسان جنوبی


