
نخستين گام براى احداث 100 كيلومتر بزرگراه

مدير ساخت و توسعه راه هاى استان در گفتگو با آوا بيان كرد:

معاون اشتغال و برنامه ريزى استاندار خراسان جنوبى به تصويب سهميه سوخت مرزنشينان استان اشاره 
كرد و گفت: دستگاه هاى متولى در اين امر موظف هستند ظرف يك هفته آينده اين سهميه را به حالت 

اجرايى درآورند. ( شرح در صفحه 7)

سهميه سوخت مرزنشينان تا هفته آينده 
به حالت اجرايى در مى آيد

محمد جواد ظريف

آب به آسياب جنگ طلبان خارجى نريزيم

وزير امور خارجه كشورمان عنوان كرد: ضرورت رعايت مصالح ملى 
طلب مى كند كه آب را به آسياب جنگ طلبان خارجى ...

مركزى براى پيشگيرى از بيمارى هاى
 قلبى و عروقى در استان

امروزه بيماري هاي قلب و عروق و مرگ و مير ناشي از آنها از مهم 
ترين مسائل و مشكالت بهداشت همگاني جوامع  است...
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خبر خوش براى كشاورزان 

صندوق  تخصصى  مادر  شركت  عامل  مدير  ايسنا: 
افزايش  از  كشاورزى  سرمايه گذارى  توسعه  از  حمايت 
40 درصدى اعتبار صندوق نسبت به سال گذشته خبر 
داد. رضوى ميزان سرمايه صندوق را 854 ميليارد تومان 
عنوان و اظهار كرد: از سال گذشته تا كنون 270 ميليارد 

تومان سرمايه صندوق افزايش يافته است. 

  كاهش هزينه  خريد ليزينگى خودرو 
ايسنا: با مصوبه شوراى پول و اعتبار، نرخ سود شركت هاى 
ليزينگ خودرو به 21 درصد كاهش يافت. شركت هاى 
ليزينگ خودرو به طور ميانگين 28 درصد و در مواردى تا 
32 درصد نيز بهره بابت تسهيالت پرداختى به مشتريان 
دريافت مى كنند. با اين حال شوراى پول و اعتبار نرخ 

سود شركت هاى ليزينگ را به 21 درصد كاهش داد.

 
يارانه هيچ كارگرى قطع نمى شود

وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعى تاكيد كرد: يارانه نقدى 
هيچ كارگرى قطع نشده است و اگر احتماال اشتباهى 
هم باشد حتما اصالح مى شود. ربيعى همچنين از بهبود 
خدمات رسانى بيمه تامين اجتماعى خبر داد و گفت :  در 
مورد سهام عدالت كارگرانى كه جا مانده اند هم در جلسه 

آتى هيئت وزيران بررسى و اطالع رسانى شود.

«سيم كارت كودك» هم به بازار آمد! 

از آغاز فروش سيم  ارتباطات و فناورى اطالعات  وزير 
كارت هاى كودك در سراسر كشور خبر داد. قيمت اين 
سيم كارت «چهار هزار و 750 تومان» خواهد بود. واعظى 
افزود: پدر و مادرها بر روى اين سيم كارت تسلط دارند و 
نوع تماس  ها و تعداد آنها و همچنين استفاده كودكان و 

نوجوانان از اين سيم كارت  ها را مى توانند كنترل كنند.

جناب آقاى عبدالرضا صمدى
مدير كل محترم كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان خراسان جنوبى

درگذشت مادر مكرمه و خواهر گرانقدر 

جناب عالى را تسليت عرض نموده و بقاى عمر بازماندگان را از خداوند منان 

مسئلت داريم.

ما را در غم خود شريك بدانيد

كاركنان اداره كل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

معلم باغبان باغ عشق است
معلم قافله ساالر عشق است
همه كار معلم كار عشق است

دبيران و كاركنان محترم دبيرستان 
هيئت امنايى الكترونيكى و هوشمند عالمه طباطبايى

 12 ارديبهشت ؛ سالروز شهادت استاد فرزانه، مرتضى مطهرى و بزرگداشت روز معلم 
فرصت مغتنمى است تا از خدمات ارزنده و خالصانه شما معلمين ارجمند تشكر و قدردانى نماييم.

از اين كه هديه روز معلم تان را به راديوتراپى مركز استان بخشيده ايد
تا اين عمل، باعث اشاعه و توسعه اين كار خداپسندانه باشد. توفيق ، صحت و سالمتى و تكامل 

معنوى و معرفتى شما و تمامى جامعه معلمين را از خداوند متعال مسئلت داريم.
 هيئت امناى دبيرستان عالمه طباطبايى بيرجند

يازدهم ارديبهشت  ماه ، روز جهانى كارگر
 فرصتى است براى ارج نهادن و تجليل از خدمات ارزنده كارگران شريفى كه در

 راستاى آبادانى ميهن اسالمى و توسعه و پيشرفت كشور عزيز ايران اسالمى از هيچ
 تالشى فروگذارى نمى كنند و خود نشان دهنده اهميت كار و تالش سازنده و جايگاه

 رفيع و تاثير گذار اين قشر زحمتكش است.

ضمن گراميداشت روز جهاني كارگر، اين روز  را خدمت همه كارگران عزيز 
به ويژه پرسنل خدوم شهردارى تبريك و تهنيت گفته و توفيقات روز افزون شان 

را از خداوند منان مسئلت مى نماييم.

شوراى اسالمى شهر بيرجند

اوراق زرين تاريخ تربيت، سيماى درخشان مربيان نام آورى از گذشته تا حال را 

در خود ثبت كرده است كه كارشان ساختن انسان هاى متعهد و آگاه بوده

 اينان توانستند با تزكيه و تعليم ، كاخ رفيع علم و دانش را بنا نمايند

سركار خانم عبـاس زاده
 مدير محترم دبيرستان دخترانه امام حسين سيدالشهدا (ع) دوره اول

 انتخاب شايسته شما را به عنوان
 مدير نمونه و فرا رسيدن هفته بزرگداشت مقام شامخ معلم 

 را خدمت شما بزرگوار صميمانه تبريك عرض نموده و از خداوند متعال 
توفيق روزافزون تان را خوستاريم.

همكاران تان در دبيرستان دخترانه امام حسين سيدالشهدا (ع) دوره اول

همشهرى عزيز سالم و خدا قوت 

قدردانى و تبريك صميمانه بنده و همكارانم را به مناسبت 
هفته شهر و شهروند پذيرا باشيد   

اميدوارم امسال نيز با اتكا به همدلى و حمايت شما بزرگواران بتوانيم بهتر از سال هاى 

قبل در خدمت همشهريان عزيز باشيم. شهردارى با وجود تنگناهاى سال هاى اخير تمام 

تالش خود را براى ارائه خدمات شهرى به ويژه در مناطق كم برخوردار به كار گرفته است 

و اينك با همراهى شما شهر پاك و در حال توسعه بيرجند 

 به عنوان «شهر زندگى» شناخته مى شود

شهروندان يك شهر مسافران يك كشتى هستند كه سعادت آنها در گرو محبت،

 همدلى و همراهى است. 

آرزومندم همشهريان خوبى براى هم باشيم.

 عباسعلى مديح - شهردار بيرجند   

درود بيكران به پيشگاه معلم بزرگ بشريت، پيام آور كالم حق كه ايمان، آزادى

 و تقوى را به شاگردانش بشارت داد و تعليم و تعلم را به شايستگان سپرد.

"معلم امانتدارى است كه انسان امانت اوست"

 اين سخن گهربار، نداى ملكوتى پير و مراد و مقتداى دل هامان، امام راحل عظيم الشأن 

است كه افق بلند شأن و منزلت معلم را حيات و پويشى دوباره مى بخشد.

خداى را سپاسگزارم تا صميمانه ترين درودهاى قلبى ام را در هفته بزرگداشت مقام 

معلم نثار شما متوليان عرصه هاى مقدس تعليم و تربيت خراسان جنوبى نمايم؛ شما كه 

در همه حال خطى از روشنايى را تا مرز  بى نهايت ترسيم نموده و زالل جويبار محبت را 

بر عطش اشتياق، جارى مى سازيد.

لذا برخود الزم مى دانم تا مراتب تقدير و تشكر خود را به پاس تالش ارزشمند شما 

فرهنگيان فرهيخته و بزرگوار تقديم حضورتان نمايم. اميد است كه با تأسى از عالمه و 

متفكر، شهيد بزرگوار مرتضى مطهرى، خلق و خوى الهى را از انبيا به عاريت گرفته و در 

 سال جارى با برنامه ريزى دقيق، روحيه نوآورى را در دانش آموزان افزايش داده و 

 گل غنچه هاى سبز شكوفايى را در پهن دشت عاطفه ها بكاريد تا در سايه دولت تدبير

 و اميد شاهد تحقق اين مهم در فضاى آسمانى آموزش و پرورش باشيم.

موفقيت، سربلندى و عزت جاودانه را از درگاه احديت برايتان آرزومندم.

وجه اله خدمتگزار

استاندار و رئيس ستاد بزرگداشت مقام معلم استان خراسان جنوبى

پيام استاندار خراسان جنوبي
به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم

"هو العليم"

فروش سوپرماركت
 با  موقعيت عالى واقع در خيابان معلم 

09215746398

فروش زمين
به متراژ 120 و 130 قيمت: 28 ميليون

09126627207 - دستگردى

زالل جارى بوستان ادب و عرفان او ، گل هاى شعور را بارور مى كند و چه زيبا گفته اند 

كه به سان شمعى مى سوزد و بشر را از تاريكى جهل و نادانى بيرون مى آورد. 

رنج امروز او، اعتالى فرهنگ و انديشة فرداى ميهن است

او هر روز خود را وقف فرداى ديگران مى سازد و با اين عشق ورزى، نام خود را در 

رديف نام انبيا بر كتيبة تاريخ تا ابد ماندگار مى سازد.

 پس كدام روز، روز معلم نيست؟ آيا مى توان قداست را تقديس، جاللت را تجليل

 و براى عظمت، تعظيم نكرد؟؟؟

لذا اين جانب در همگامى با بهار طبيعت و همزمان با سالروز شهادت استاد مطهرى 

 در هفتة بزرگداشت مقام معلم ضمن عرض تبريك اين ايام فرخنده

 خاضعانه ترين تكريم خود را به پيشگاه همكاران واال مقام در سراسر كشور به ويژه 

فرهنگيان ارجمند در آموزش و پرورش خراسان جنوبى تقديم مى نمايم 

 و توفيقات همگان را در سايه دولت تدبير و اميد، در راه تعليم و تربيت فرزندان

 اين آب و خاك از درگاه پروردگار عليم خواستارم.

عباس المعى

مدير كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى

 معلم است كه بر لوح جان ها نقش دانش و بينش 

حك مى كند و با قلم تعليم بر دفتر سفيد دل ، سرمشق

 تربيت مى نگارد

«ن والقلم و ما يسطرون»

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان منصور قاضى زاده 
را به اطالع عموم همشهريان مى رساند:

مراسم تشييع آن شادروان امروز يكشنبه 94/2/13 ساعت 4 الى 5 
بعدازظهراز محل غسالخانه برگزار مى شود 
حضور شما سروران معظم موجب امتنان است. 

خانواده هاى: قاضى زاده ، زينلى و ساير بستگان

همه پيشرفت هاى معنوى و مادى بشر ريشه در تربيت افراد دارد
 كه از منبع زالل ايمان ، معرفت ، تعهد و ايثار معلم سيراب مى شود 

با كمال ادب و ارادت 12 ارديبهشت ماه سالروز شهادت
 استاد شهيد مرتضى مطهرى و روز سترگ معلم را محضر عالمانه و 

انديشمندانه تمامى استادان و معلمان عزيز تبريك وتهنيت مى گوييم

با اميد به اينكه در سايه الطاف الهى همواره در سنگر خدمت به فرزندان 
اين مرز و بوم و آينده سازان ميهن عزيزمان استوار و سرافراز بمانيد.

شوراى اسالمى شهر بيرجند

استاد گرانقدر جناب آقاى حسين عباس زاده
انتصاب جناب عالى را به سمت

معاون هنرهاى سنتى و صنايع دستى
اداره كل ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى  استان  خراسان  جنوبى

 كه نشان از تعهد، تخصص و تجربه وافر آن جناب مى باشد
 صميمانه تبريك عرض مى نماييم. 

هنرآموزان شما در انجمن نمايش
بهناز فيروزى - مرضيه جوكار - الياس خرمى
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مديركل عتبات سازمان حج و زيارت با بيان اينكه در تالشيم تا اعزام زائران عتبات به سامرا از سر گرفته شود، گفت: ساماندهى كاروان هاى آزاد از مسير ويزا 
در دستور كار سازمان حج و زيارت است. محسن نظافتى در گفتگو با فارس، درباره اعزام زائران عتبات به سامرا گفت: اعزام به سامرا را هفته اى 2 تا 3 بار 
رصد مى كنيم زيرا غير از برقرارى امنيت نياز به زيرساخت هاى فراوان براى اعزام زائران داريم.

كاروان هاى آزاد ساماندهى مى شوند/ تالش براى اعزام به سامرا

يك سوم مدارس كشور نيازمند مقاوم سازى هستند

رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور 
گفت: يك سوم مدارس كشور نيازمند مقاوم سازى و 
به  هستند.  بازسازى  و  تخريب  نيازمند  هم  تعدادى 
گزارش فارس، مرتضى رئيسى، اظهار كرد: مدارس 
كشور از لحاظ سرانه بهترين وضعيت را دارد ولى به 
اين معنى نيست كه مشكلى در اين حوزه نباشد. وى با اشاره به اينكه 10 
درصد مدارس كشور دونوبته هستند، افزود: براى ايجاد عدالت آموزشى بايد 
مدارس كشور يك نوبته باشد.رئيس سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور وجود مدارس غيراستاندارد را از ديگر مشكالت برشمرد و تصريح كرد: 
بر اساس مصوب مجلس هفتم كه اعتبارات خوبى براى بازسازى و مقاوم سازى 

مدارس اختصاص يافت ايمنى مدارس افزايش پيدا كرد.

100هزار زن سرپرست خانوارتحت پوشش بيمه

بهزيستى  زنان سازمان  و  خانواده  دفتر  مدير كل 
كشور گفت: 100 هزار زن سرپرست خانوار تحت 
بهزيستى  سازمان  اجتماعى  بيمه   خدمات  پوشش 
از  نفر  هزار   54 ميان  اين  از  كه  هستند  كشور 
خدمات بيمه تامين اجتماعى و 46 هزار از خدمات 
فريبا  جهان،  گزارش  به  مى شوند.  بهره مند  عشايرى  و  روستايى  بيمه 
بهزيستى  سازمان  زنان  و  خانواده  توانمندسازى  دفتر  افزود:   بريمانى 
خانوار  سرپرست  زنان  زندگى  ارتقاى  و  حمايت  راستاى  در  كشور 
زندگى،  اوليه  هزينه هاى  تامين  از  مستمر  غير  و  مستمر  حمايت هاى 
تامين هزينه هاى درمان، مسكن، جهيزيه، حرفه آموزى و .. را به اين 

زنان ارائه مى دهد. 

خريد كاالى خارجى در وزارت كارممنوع شد

وزير كار با ابالغ بخشنامه اى به زيرمجموعه هاى 
اين وزارتخانه، خواستار جمع آورى ليست هاى خريد 
ابالغ  با  مهر،  گزارش  به  شد.  خارجى  كاالهاى 
بخشنامه از سوى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
 به كليه سازمان ها و صندوق هاى تابعه وزارت كار 
بر جهت گيرى تهيه و خريد اقالم مورد نياز از توليدات داخل تاكيد شد .پيرو 
ديدار صميمى كارگران و مديران وزارت تعاون، كار و رفاه با رهبر معظم 
انقالب و تاكيدات معظم له مبنى بر مصارف دستگاه هاى دولتى از توليدات 
داخلى، على ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه با ابالغ بخشنامه اى به كليه 
سازمان ها و صندوق هاى تابعه جهت گيرى تهيه و خريد اقالم مورد نياز از 

توليدات داخلى را تعيين كرد.

 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت: 
گام مهم اجرايى برنامه نظام تحول سالمت در 
سال جارى ارتقاى خدمات دندانپزشكى است و 
در اين راستا چرخه معاينه هاى سالمت دهان 
و دندان كودكان دبستانى كشور تا پايان سال 
در  هاشمى  زاده  قاضى  دكتر  شود.  مى  كامل 
گفتگو با ايرنا، افزود: بر اساس اقدامات راهبردى 
و زيرشاخه هاى تعيين شده در گام دندانپزشكى 
برنامه تحول نظام سالمت، تمامى افراد زير 14 

سال كشور زير پوشش خدمات دندانپزشكى قرار 
دبستان  اول  پايه  داد:  توضيح  وى  گيرند.  مى 
دندانپزشكى  خدمتى  بسته  قالب  در  بايستى 
قبل از تعطيلى مدارس زنجيره معاينه و هدايت 
و  فراهم  را  ساز  مشكل  آموزان  دانش  درمانى 
تكميل كند و تا پايان سال نيز ساير پايه هاى 
خدمات  حوزه  در  دبستان  مقطع  در  تحصيلى 
فلورايد تراپى، معاينه و ساير خدمات پيشگيرنده از 
 پوسيدگى تحت مراقبت و درمان قرار مى گيرند.

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى خاطرنشان 
كرد: ميانگين ابتال به پوسيدگى دهان و دندان 
در ايران، چه در سنين بزرگسالى و چه كودكى 
باالست و بايد در يك برنامه پنج ساله اين آسيب 
سالمت به نصف تقليل يابد. وى تقويت زيرساخت 
دندانپزشكى  حوزه  در  درمانى  فضاى  هاى 
هاى  بيمارستان  و  ها  درمانگاه  گسترش   و 
تخصصى در اين حوزه را از ديگر برنامه هاى 
امسال وزارتخانه عنوان كرد. دكتر هاشمى بيان 

 كرد: ارائه خدمات به بيماران خاص و حمايت هاى 
ضمنى از اين قشر همچون سال گذشته ادامه مى 
يابد اما با توجه به شرايط اعتبارى امسال وزارتخانه 
حمايت  و  خدمات  حوزه  اين  در  است  ممكن 
بيماران  براى  كرد:  اعالم  وى  نباشد.  بيشترى 
هاى  حمايت  و  مفصل  هاى  برنامه   سرطانى 
جدى از سوى وزارتخانه تدارك شده كه بسته 
صورت  به  ماه  ارديبهشت   15 در  آن  خدمتى 

مشروح منتشر مى شود.

 ولى اله فاطمى اردكانى معاون فناورى اطالعات بانك ملى 
ايران درخصوص سيستم پيامكى بانك ها و هزينه هاى آن 
گفت: پيامك يكى از سرويس هايى است كه براى اطالع 
رسانى آخرين تراكنش توسط بانك ها به مشتريان عرضه 
شده است كه اين طرح دو موضوع را شامل مى شود؛ يكى 
كارمزدهاى دريافتى براى ارائه اين خدمت در سامانه هاى 
بانكى و ديگرى هزينه ارسال پيامك است كه در حال حاضر 
فقط هزينه ارسال پيامك دريافت مى شود. وى افزود: اين 
طرح موضوعى است كه بانك مركزى در مصوبات سال 88 
و 91 خود به صراحت تصريح كرده و حتى كارمزد خدمات 
هم به مبلغ 25 تومان در اختيار بانك ها قرار داده است، اما 
در حال حاضر هيچ يك از بانك ها اين مبلغ 25 تومانى را به 

عنوان هزينه خدمات دريافت نمى كنند و فقط هزينه ارسال 
پيامك كه براى بانك ها بسيار گزاف و سنگين شده است 
را از مردم اخذ مى كنند. بنابراين فقط هزينه ارسال پيامك 
توسط بانك ها دريافت مى شود و اين نكته وجود دارد كه 
اين هزينه به ازاى ارسال هر پيامك نيست زيرا اگر بخواهيم 
هزينه تك تك پيامك ها را كسر كنيم حجم تراكنش هاى 
مازاد و ريز، موجب ناكارآمدى سيستم هاى بانكى خواهد شد. 
فاطمى اردكانى در ادامه افزود: به همين دليل يك متوسطى 
حساب مى شود تا به صورت ساالنه يا چند ماه يكبار مبلغى 
از مردم اخذ شود كه هم براى هزينه پيامك است هم براى 
در  را  امنيت حساب مشتريان  كه  پيامك ها  تعداد  افزايش 
پى خواهد شد، اخذ خواهد شد. خوشبختانه سيستم ارسال 

پيامك در همه  بانك ها به قدرى سريع عمل مى كند تا اگر 
مشكلى براى حساب مشترى بود بالفاصله اطالع رسانى 

شود تا فرد فورا اقدامات الزم را انجام دهد.
وى در ادامه تاكيد كرد: بانك ها عالوه بر اخذ هزينه پيامك 
اجازه اخذ كارمزد هم دارند اما براساس شرايط فعلى، بانك ها 
اما تنها هزينه اى كه  تصميم دريافت اين كارمزد را ندارد 
است  هزينه اى  كرده ايم،  مشترى  از  آن  دريافت  به  شروع 
كه از سوى بانك ها به اپراتور هاى تلفن هاى همراه پرداخت 
مى شود. وى گفت: براى مشتريانى كه از گذشته اين سيستم 
را داشتند اگر عالقمند به ادامه دريافت اين سيستم باشند 
در دو مرحله هزينه دريافت خواهد شد؛ اما افرادى كه براى 
فعال  ابتداى  در  دريافت مى كنند  را  اين سيستم  بار  اولين 

سازى اين سرويس يك مبلغ ساليانه دريافت مى شود كه 
تا يك سال اعتبار دارد و مبلغى كه در حال حاضر در نظر 

گرفته شده است، 10 هزار تومان براى يك سال است.

بانك ها كارمزد دريافت نمى كنند/هزينه ارسال پيامك بانكى اخذ مى شود

چرخه معاينه سالمت دهان و دندان كودكان دبستانى امسال كامل مى شود

امروز 13 ارديبهشت 1394 مصادف با
 14 رجب 1436 و 3 مى 2015

ايران  بين  اشتاين»  كن  «فين  قرارداد  انعقاد    
قاجار»  شاه  «فتحعلي  زمان  در  فرانسه   و 

(1186 ش) .
شيرازي»،  قاآني  ا...  حبيب  «ميرزا  درگذشت 

حكيم و شاعر پرآوازه عصر قاجار (1233 ش).
در ماكو برف زرد رنگ باريد(1352ش).

نخستين نبرد مسلمانان با مشركان مكه در صدر 
اسالم(2 ق).

مركزي  آمريكاي  در  «جامائيكا»  جزاير  كشف 
توسط «كريستف كلمب» (1494م).

روز جهاني مطبوعات.

تقويم مناسبت هاى  روز

مى خواهيم فعال به پيش نويس برسيم 

 سيد عباس عراقچى گفت مذاكره كنندگان ايران يك 
«كار سنگين دو ماهه را شروع كرده اند » و افزود : هدف 
ما اين است كه ظرف چند روز آينده به پيش نويس توافق 
جامع برسيم. تيم مذاكره كننده ايران از روز پنجشنبه كار 
نگارش متن توافق نهايى را در نيويورك از سر گرفت كه 

انتظار مى رود تا سه شنبه ادامه داشته باشد.

«آل سعود» به زودى به «آل سقوط»
 تبديل مى شود 

مقام  دفتر  رئيس  محمدى گلپايگانى  حجت االسالم 
معظم رهبرى با بيان اينكه با عنايت پروردگار به زودى 
«آل سعود» به  «آل سقوط» تبديل مى شود، تاكيد كرد: 
جان  عربستان  بمباران  زير  امروز  يمن  بى گناه  مردم 

مى دهند و قربانى زياده خواهى آل سعود مى شوند.

آب به آسياب جنگ طلبان خارجى نريزيم

محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان عنوان كرد: 
ضرورت رعايت مصالح ملى طلب مى كند كه آب را به 
آسياب جنگ طلبان خارجى كه از جبهه نرفتن بنده تا 
توقيف يك كشتى متخلف تا دستگيرى يك يا چند فرد را 

بهانه اى براى ادامه تنش و بحران قرار داده اند، نريزيم.
 

موضوع پول كثيف «عمليات فريب» بود

نماينده تهران با بيان اينكه بلند شدن فرياد پول كثيف 
توسط عده اى عمليات فريبكارانه و اقدامى سياسى بود، 
گفت: آدرس پول هاى كثيف را بايد در شرايط زندگى 
برخى افراد كه ساليان سال مسئوليت دولتى داشتند، 
جست وجو كرد. بذرپاش، افزود: شايد اگر صدا و سيما 
يك مستند خوب از ميزان دارايى هاى اين افراد بسازد 
آن وقت مردم بهتر مى توانند قضاوت كنند كه پول هاى 

كثيف كجا رفته اند.

خباز: اصالح طلبان22 ميليون راى دارند 

به  اشاره  با  مجلس  سابق  نماينده  خباز،  محمدرضا 
برنامه ريزى ها و تحركات انتخاباتى جريان اصالحات و 
تشكيل شوراى راهبردى اصالح طلبان براى انتخابات 
مجلس دهم، گفت: اصالح طلبان دامنه بسيار وسيعى در 
كشور دارند و نزديك به ميزان 22 ميليون راى در كشور 
دارند، حتى در زمانيكه مشاركت پايين بوده نزديك به 14 

ميليون راى را به خود اختصاص دادند.

كاخ سفيد: نگرانى ما از ايران رفع نمى شود

سخنگوى كاخ سفيد گفت: فهرست طوالنى نگرانى هاى ما 
از رفتارهاى ايران با توافق اتمى حل و فصل نمى شود.جاش 
ارنست، افزود: به صورت علنى و خصوصى گفته ايم كه 
 تمايلى براى اعتماد به ايرانيان نداريم.  اينكه تخفيف تحريم ها 
تا زمانى كه آنان گام هاى خاص قابل راستى آزمايى را 

براساس توافق برندارند، به ايرانى ها داده نمى شود.

اجراى نرخ هاى جديد سود بانكى 
از سه شنبه

براساس اعالم رئيس كل بانك مركزى نرخ هاى سود 
سپرده و تسهيالت كه در جلسه هفته گذشته به تصويب 
اجرايى  بانكى  شبكه  در  ارديبهشت ماه   15 از  رسيد 
خواهد شد. به گزارش فارس، شوراى پول و اعتبار در 
مصوبه اى 11 ماده اى نرخ  هاى سود سپرده، تسهيالت، 
اوراق مشاركت و ساير موارد را تعيين كرد. رئيس كل 
بانك مركزى اعالم كرد نرخ هاى جديد سود سپرده از 
15 ارديبهشت ماه در شبكه بانكى اجرايى خواهد شد. با 
مصوبه  شوراى پول و اعتبار نرخ سود سپرده يك ساله 
(با دو درصد كاهش) 20 درصد، سود تسهيالت عقود 
مبادله اى (يك درصد كاهش) 21 درصد و نرخ سود مورد 

انتظار تسهيالت در قالب مشاركتى 24 درصد شد.

فاصله 40درصدى سرانه مصرف شير 
در ايران با ميانگين دنيا

توليدات دامى وزارت  بهبود  رئيس مركز اصالح نژاد و 
جهاد كشاورزى با اشاره به اينكه توان رسيدن به سرانه 
مصرف شير دنيا را داريم، گفت: متاسفانه فرهنگ مصرف 
لبنيات در كشور مناسب نيست و اين در حالى است كه 
در مصرف تنقالت مضر در رده اول جهان قرار داريم. 
مالصالحى افزود: توليد سرانه شير در كشور حدود 110 
كيلوگرم و ميانگين توليد سرانه جهانى آن حدود 160 
براى  درصد   40 از  بيش  بايد  بنابراين  است  كيلوگرم 

رسيدن به ميانگين جهانى توليد را افزايش دهيم. 
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 75 مترى خيابان مفتح 100 ميليون  ،  50 نقد و 50 وام ، تخليه   
آماده تحويل 

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 100 و 180 مترى در حال ساخت واقع در سپيده  ، آورده اوليه 
35 ميليون  ،  وام  مسكن 50 ميليون  

   *  فروش منزل وياليى واقع در انقالب 1 ،  180 متر زمين 85 بنا ، جديد ساز ، 100 ميليون 

پيمانكارى و مشاركت در ساخت منطقه خوب يا فقط حاشيه خيابان هاى اصلى

 امالك آسمان در خدمت همشهريان
بيست مترى دوم غربى مدرس ، بين كوچه 1 و 3       3-32231772 و 09155611127

تعمير انواع لوازم
 گازسوز 

 در منزل و در اسرع وقت  

   09158624439 - جانى

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى

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

گچ كارى و گچ برى با قيمت مناسب 
پذيرفته مى شود. (شهر و روستا)     

09159658659

مزايده عمومي (نوبت دوم)
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد: بهره برداري و احياى محصول فرعي مرتعي آنغوزه را در قالب طرح هاى بهره برداري ذيل از طريق مزايده مندرج در اين آگهي واگذار نمايد. لذا از متقاضيان 

دعوت مي شود در صورت تمايل نسبت به اخذ اسناد مزايده، مالحظه مفاد طرح، بازديد از مناطق مورد نظر اقدام نموده و قيمت پيشنهادي خود رابراي هر كيلوگرم محصول به عنوان بهره مالكانه اعالم نمايند.

ميزان مساحت مفيدنام طرحنام شهرستان
نرخ پايه (ريال)محصول

تعهدات  
احيايى
بذرپاشى

دوره طرح
مبلغ تضمين به ريال

كپه كارىكپه كارى
22,895,000پنج ساله3532111684100035320پسكوهقاين

5,012,000سه ساله9572278440009570آبگرمفردوس

طبس

35,420,000سه ساله706116947418007062300دستگردان
19,176,000سه ساله28008736439002802150امامزاده على ديهوك

35,202,000سه ساله590015576452005901150اسفنديار پيكوه

36,963,000سه ساله920017943412009201150كلشانه
19,608,000سه ساله43009804400004300150خروان

35,458,000سه ساله11433160084430011433150كوه شيب
20,580,000سه ساله31008928461003102225ملوند

23,439,000سه ساله568811603404005688150ماودر
25,621,000سه ساله561012288417005610150شتركوه
25,731,000سه ساله631213128392006312150سرند

51,043,000سه ساله4972176015800049710سرند و خدا آفريدبشرويه

تاريخ توزيع اسناد مزايده: از 94/2/10 لغايت پايان وقت اداري 15 /94/2
زمان تحويل پاكت هاي مزايده: حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 94/2/21 

آدرس محل توزيع اسناد مزايده: بيرجند ـ خيابان ارتش ـ سه راه معلم ـ اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي ـ دبيرخانه كميسيون معامالت (امور قراردادها)
مبلغ و نوع سپرده شركت در مزايده: مطابق جدول فوق 

زمان و محل بازگشايي پاكت هاي مزايده: مورخ 94/2/22 ساعت 9 صبح سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

شرايط مزايده:
1- به پيشنهادهاي رسيده فاقد سپرده يا امضاى مشروط و مخدوش و يا پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- شركت هاي تعاوني بهره برداري و  بهره برداران بومي در مقايسه با ساير پيشنهاد دهندگان در شرايط مساوي داراي اولويت ميباشند. 
3 – اسناد اين مزايده از طريق وب سايت اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى خراسان جنوبى به نشانى www.nrskh.ir  و پايگاه اطالع رسانى مناقصات قابل دريافت مى باشد . 

روابط عمومى اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

ثبت نام در محل / تلفن تماس و  ثبت نام:
 09152470300 - 32214166 

دارالقرآن امام على بن ابيطالب (ع) تهران شعبه بيرجند

آموزش رايگان قرآن كريم ويژه خواهران
هر هفته  سه شنبه ها ساعت 16 هيئت حسينى (خيابان انقالب) 
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شبستان- مديركل ثبت احوال استان گفت: از ابتداى تأسيس سازمان ثبت احوال تعداد 95 هزار و 395 نفر به نام على و القاب آن حضرت در خراسان جنوبى 
نامگذارى شده اند. پورحسين افزود: از ابتداى سال جارى تاكنون بيش از  143 نفر از نوزادان متولد شده در استان به نام على و القاب آن امام همام نامگذارى 

شده اند. به گفته وى نام هاى على، اميرعلى، عليرضا  و على اصغر داراى بيشترين فراوانى نام از نام هاى مبارك اين امام عزيز در استان بوده است.

953 هزار نفر از مردم استان مزين به نام و القاب امام على(ع) هستند
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

راه  اداره  پيمانكار  دست  واقعاً  باسالم. 
مسير  زيرسازى  اين  با  نكنه  درد  سربيشه 
تمام  سيل  بارندگى،  يك  با  خاواز.  و  باسناباد 
زده  هم  نما  آب  اصطالح  به  كه  رودخانه  عرض 
اين هم جاى تشكر و  را تخريب كرده كه  بودند 
قدردانى دارد. واقعًا بايد از جناب پيمانكار قدردانى 
دادن  هدر  براى  هم  ديگرى  هاى  راه   شود... 

بيت المال هست بزرگوار!
915...393

حق  شد  اعالم  سى  و  بيست  اخبار  در  سالم 
اما  شد  تومان  هزار  كارگران40  مسكن 
پارسال  تومان  هزار   20 همان  متأسفانه 

اجرايى شده لطفًا پيگيرى كنيد.
915...247
يك  لطفًا  ادارى  سايت  در  ساكن  دوستان  سالم. 
كم قانع باشيد تا ديروز هر روز چندين پيام بود كه 
بلوار رو آسفالت كنن حاال كه آسفالت  الين دوم 
معصوميه  محبت  خيابان  به  گوييد  مى  باز  شده 
به  وصل كنند. دو روز ديگه درخواست مترو 

مركز شهر رو خواهيد كرد!
915...598
 با سالم و تشكر از شهردار محترم كه بعضى نرده ها
رو  عمومى  هاى  مكان  اطراف  حصارهاى  و 
پارك  كه  نيست  حيف  بگم  خواستم  برداشتند. 
صياد با اون نرده ها بيشتر شبيه زندان شده 
و ما از وقتى پارك حصاركشى شده ديگه رغبتى 

به پارك رفتن نداريم.
915...397
با سالم ما در شهرك چهكند هميشه قطعى 
براى  و  كنند  پيگيرى  مسئولين  لطفًا  داريم  آب 

رفع مشكل اقدام كنند.
915...959

سالم. تو رو خدا مسئولين يه فكرى براى پارك 
مهرشهر بردارند، اكثراً قشر جوان ساكنن اينجا 
هستند و با داشتن بچه هاى كوچك، خيلى سخته 

براى پارك بروند آن طرف شهر.
689...915

امروزه بيماري هاي قلب و عروق و مرگ و مير ناشي از 
همگاني  بهداشت  و مشكالت  مسائل  ترين  مهم  از  آنها 
جوامع  است اين بيمارى ها در استان ما اولين عامل مرگ 
متخصصان  از  استفاده  رو  اين  از  شوند.  مي  تلقي  مير  و 
علوم پزشكى در شناخت بيماري ها و اجراي پروژه هاي 
تحقيقاتي در سطح استاني و ملي براى پيشگيري و ارائه 
راهكارهاي مناسب در تشخيص و درمان از اهميت بسياري 
و  توسعه  در  تحقيقات  نقش  به  توجه  با  است.  برخوردار 
محوريت سالمت جامعه در توسعه پايدار، مركز تحقيقات 
قلب و عروق بيرجند در چند سال اخير فعاليت خود را بر 
پيشگيري از بيماري هاي قلب و عروق و به ويژه بيماري 
آترواسكلروز كرونري قلب، استفاده از سلول هاي بنيادي در 
درمان و به كارگيري دانش ژنتيك در تشخيص و درمان 
بيماري هاي قلبي و عروقي متمركز كرده است. اين  مركز 
كه وابسته به دانشگاه علوم پزشكى بيرجند است به عنوان 
كانون اصلى پژوهش هاى قلب و عروق مى كوشد تا به 
شناخت هر چه دقيقتر عوامل خطر بيمارى هاى قلب و 
اين  از  پيشگيرى  جامع  هاى  طرح  اجراى  امكان  عروق، 

بيمارى ها را براى تمامى اقشار جامعه فراهم آورد. 
مركز تحقيقات قلب و عروق با همكارى اعضاى هيئت علمى 
گروه قلب دانشگاه و بهره گيرى از دانش و توان تخصصى 
سلولى،  بيولوژى  بيوشيمى،  (ژنتيك،  پايه  علوم  محققان 
داروسازى، ايمنولوژى و... ) و متخصصان ديگر، مى كوشد 
 ضمن ارزيابى و پايش خدمات ارائه شده به بيماران، راه هاى
درمان جديد (سلول هاى بنيادين) و روش هاى تشخيصى 
جديد (ژنتيك) را به نظام خدمات و درمان بيمارى هاى 

قلب و عروق استان و كشور ارائه كند. 

فعاليت بيش از 15 سال در حوزه  درمان 
بيمارى هاى قلبى و عروقى 

دكتر طوبى كاظمى بيش از 15 سال است كه به عنوان 
 متخصص بيمارى هاى  قلب و عروق در استان فعاليت هاى
چشمگيرى انجام داده است.  او از مؤسسين مركز تحقيقات 

قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكى بيرجند است.
كاظمى، در سال 1346در روستاى سيدان در50 كيلومترى 
بيرجند در خانواده اى مذهبى به دنيا آمد. پدرش قاليباف و 
مادرش خانه دار بود. تقريباً در تمام دوران تحصيل شاگرد 

ممتاز مدرسه و گاه شاگرد ممتاز شهر بوده است. وى در 
پزشكى  رشته  در  تجربى  ديپلم  اخذ  از  پس  سال 1365 
به  را  (مشهد  شد.  پذيرفته  مشهد  پزشكى  علوم  دانشگاه 
واسطه نزديكى به بيرجند انتخاب كرد در حالى كه امكان 

قبولى دانشگاه هاى تهران را داشت). 
معدل  با  و  موفقيت  با  را  عمومى  پزشكى  دوره  كاظمى 
(17,62) و رتبه سوم دانشگاه پشت سر گذاشت. در سال 
1373 در رشته تخصصى قلب و عروق پذيرفته شده و از 
سال 1377 بعد از كسب بورد تخصصى قلب و عروق در 
شهر بيرجند و دانشگاه علوم پزشكى بيرجند مشغول فعاليت 
شد و پس از 9 سال تالش در سال 86 به درجه دانشيارى و 

در سال 92 به درجه استادى ارتقا پيدا كرد.

دكتر كاظمى مورد احترام اعتماد مردم است
 

او خود را مديون مردم مى داند و هدفش را خدمت به هم 
استانى هاى عزيز بيان مى كند. كاظمى همچنين مسئوليت 
 هاى اجرايى در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند و بيمارستان هاى
امام رضا (ع) و وليعصر (عج) بيرجند داشته است و در اين 
و  ها  كنگره  در  علمى  مقاله  از 100  بيش  توانسته  مدت 

نشريات داخلى و خارجى به چاپ برساند. 
با وجود مشغله زياد دعوت ما را پذيرفت و در دفتر روزنامه 
حضور يافت. آنچه مى خوانيد حاصل گفتگوى ما با وى است.

چرا موضوع بيمارى هاى قلبى و عروقى اين همه 
اهميت پيدا كرده است؟

و  قلبى  بيمارى هاى  گويد:  مى  پاسخ  در  كاظمى  دكتر   
عروقى در سراسر جهان از جمله عوامل اصلى مرگ و مير 
است؛ بر اساس تحقيقى كه انجام شد  اساس آن فشار خون 
باال، چربى، قند خون باال و چاقى مهم ترين عامل ابتالى به 

بيمارى هاى قلبى و عروقى تشخيص داده شده است.
مى  ادامه  بيرجند  عروق  و  قلب  تحقيقات  مركز  رئيس 
دهد: از سال 1950 تا سال 1970 در كشورهاى پيشرفته 
بيمارى هاى قلبى و عروقى شيوع زيادى داشت ولى از اين 
سال به بعد آمار مبتاليان به اين بيمارى در اين كشورها 

كاهش يافته است.
 داليلى كاهش آمار مبتاليان به بيمارى هاى قلبى 

چه بوده است؟
 كاظمى پاسخ مى دهد: عامل اصلى كاهش آمار مبتاليان 

به بيمارى هاى قلبى و عروقى آگاهى بخشى به خانواده ها 
كند.  پيدا  بيمارى كاهش  اين  است  است كه سبب شده 
خوشبختانه ما از نظر درمان بيماران قلبى در كشور كمبودى 
اقدامات  انجام  نظر  از  نيز  بيرجند  در شهرستان  و  نداريم 
اورژانسى هيچ كمبودى نداريم؛ اما بايد براى آگاهى  بيشتر 
خانواده ها بيشتر كار كنيم و از آنجا كه بانوان در خانه نقش 
مهمى را بر عهده دارند بايد آموزش بيشترى در اين زمينه 

ببينند تا بتوانيم آمار مبتاليان را كاهش دهيم.
فشار خون باال يكى از عوامل اصلى ابتال به بيمارى هاى 
فشار  از عاليم  بى قرارى  و  است. سردرد، سرگيجه  قلبى 
خون باال است ولى در برخى از موارد اين بيمارى بدون 
فرد  هر  كه  است  اين  دهنده  نشان  اين  و  است  عوارض 
سالم نيز بايد سالى يك بار آزمايش فشار خون را انجام 
دهد؛ بر اساس آمارها 50 درصد افراد باالى 65 سال فشار 
خون باال دارند و 25 درصد افراد زير 65 سال نيز به اين 

بيمارى مبتال هستند.

خراسان جنوبى از فوق تخصص قلب اطفال 
برخوردارشده است

براى شناسايى و ارائه خدمت به بيماران قلبى از 
جمله كودكان با مشكالت قلبى مادرزادى در استان 

چه كارهايى انجام شده است؟
رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكى 
درمان  براى  تخصصى  امكانات  گويد:  مى  پاسخ  در 
اكنون  و  دارد  وجود  استان  در  اطفال  قلب  بيمارى هاى 
بيرجند  در  و عروق  قلب  بيمارى هاى  درمان  و  تشخيص 
توسط متخصصين قلب انجام مى شود. براساس آمار كتب 
در سطح جهان  قلب  مادرزادى  بيمارى هاى  معتبر شيوع 
هشت در يك  هزار نوزاد متولد شده زنده است كه تقريبًا 

حدود يك درصد تولد نوزادان را شامل مى شود.
علت اصلى بيمارى هاى مادرزادى قلب چيست؟  

كاظمى در پاسخ مى گويد: برخى از عوامل محيطى مانند 
مصرف  و  مادر  توسط  باردارى  دوران  در  الكل  مصرف 
خودسرانه دارو، ضريب خطر ابتالى نوزاد به بيمارى هاى 
به  مادر  ابتالى  مى دهد.  افزايش  را  قلب  مادرزادى 
باردارى،  دوران  در  سرخچه  مانند  ويروسى  بيمارى هاى 
قندخون كنترل نشده، عوامل ژنتيكى مانند ابتالى پدر و 
مادر به بيمارى هاى ژنتيكى مانند سندرم مارفان از ديگر 
عوامل شناسايى شده است. مصرف نكردن الكل، سيگار و 
مواد مخدر توسط والدين به ويژه مادران در دوران باردارى، 
مصرف نكردن خودسرانه دارو، عالوه بر آن در معرض اشعه 
ايكس قرار نگرفتن، اينها از نكات اصلى در پيشگيرى از 
تولد نوزاد با مشكالت قلبى است. عالوه بر آن كنترل دقيق 
قندخون در دوران باردارى مورد تأكيد است همچنين الزم 
است در صورت وجود بيمارى هاى ژنتيكى در پدر يا مادر 

حتماً قبل از باردارى مشاوره ژنتيك انجام شود.

سكته قلبى در زنان بسيار كمتر از 
مردان است ولى مرگ و مير ناشى از آن

 در زنان بيشتر از مردان بوده است

يا  سنى  گروه  كدام  در  قلبى  هاى  سكته  خطر 
جنسيت بيشتر است؟

رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكى 
از عمده ترين  به عنوان يكى  قلبى  از سكته هاى  بيرجند 
 داليل مرگ و مير ناشى از بيمارى هاى قلبى ياد مى كند
بسيار  زنان  در  قلبى  سكته  اينكه  وجود  با  گويد:  مى  و 
در  آن  از  ناشى  مير  و  مرگ  ولى  است  مردان  از  كمتر 
داشتن  و  باال  گفته وى: سن  به  است.  بوده  بيشتر  زنان 
مؤثر  عوامل  جمله  از  ديابت  مانند  همراه  بيمارى هاى 
آنقدر مهم  اين موضوع  با  توجه  بوده اند.  اين موضوع  بر 
و عروقى  قلبى  بيمارى هاى  از  پيشگيرى  كه  است  بوده 
شعار  عنوان  به  متوالى  سال  دو  كودكان  و  زنان  در 
است.  شده  گرفته  نظر  در  دنيا  در  قلب  جهانى  هفته 
براى  عاملى  را  خانواده  مناسب  تغذيه  به  زنان  توجه  وى 

 پيشگيرى از بيمارى ها مى داند و اضافه مى كند سكته هاى
 قلبى از سال 72 تا كنون شش برابر شده است و يكى از علت هاى

افزايش سكته هاى قلبى افزايش جمعيت مى باشد.

آمار مرگ و مير بيمار هاى قلبى استان از 
حد متوسط و كشورى باالتر نمى باشد

عروقى  و  قلبى  هاى  بيمارى  كه  است  شايع   
نظر  اين  است  ميانگين كشورى  از  باالتر  استان 

را تأييد مى كنيد؟
كاظمى ضمن رد اين شايعه پاسخ مى دهد: آمار مرگ و 
مير بيمار هاى قلبى استان از حد متوسط و كشورى باالتر 
نيست. آنچه به احتمال باعث گسترش اين باور شده چند 
برابر شدن ميزان بيمارى هاى قلبى در استان نسبت به 
خود استان است و نه نسبت به كشور. خوشبختانه در اكثر 
اورژانس هاى تجهيزات مانتيورينگ، دستگاه شوك و ساير 

تجهيزات مورد نياز نصب و مجهز شده است.
به گفته رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم 
پزشكى بيرجند اكنون در مركز استان چرخه درمان براى 
 بيمارى هاى قلبى و عروقى كامل شده  و در تمام شهرستان ها

نيز پزشك متخصص قلب حضور دارد و اميدواريم مراكز 
مركز  عروق  و  قلب  امكانات  خصوص  در  ها  شهرستان 
امكانات  چون  نمايند.  رسانى  اطالع  بيماران  به  استان 
تشخيص و درمان بيمارى هاى قلبى در مركز استان كامل 
شده و در همين راستا از سال 88 تا كنون 800 عمل قلب 
بيرجند  در  كودك  قلب  و 50 عمل  بزرگساالن  براى  باز 

انجام شده است.
عوامل خطرساز در بيمارى هاى قلبى كدامند؟

 دكتر كاظمى كم  تحركى، چاقى، ديابت، ترى گليسريد خون 
و دخانيات را از فاكتورهاى خطر بيمارى هاى قلبى عنوان 
مى كند و مى افزايد: فاكتورهاى خطر در زنان بسيار بيشتر 
از مردان وجود دارد و طبق تحقيقات صورت گرفته اين 

فاكتورهاى خطر ارتباط زيادى با نوع رژيم غذايى دارند.
بروز  داليل  عمده ترين  را  روان تنى  بيمارى هاى  وى 
كه  صورتى  در  شد:  يادآور  و  دانست  قلبى  بيمارى هاى 
بتوانيم جامعه را از نظر روانى سالم نگه داريم، ابتالى به 

اين بيمارى ها در جامعه بسيار كاهش پيدا خواهد كرد.

نقش مركز تحقيقات قلب و عروق

در  جايگاهى  چه  عروق  و  قلب  تحقيقات  مركز 
استان  قلبى  هاى  بيمارى  كنترل  و  تحقيقات 

داشته است؟
 از سال 1388 به عنوان يك مركز غير مصوب وزارتى در 
سطح دانشگاه مجوز آن به عنوان مركز تحقيقات قلب و 
عروق گرفته شد و در آن سال يكسرى تحقيقات در خصوص 
بيمارى هاى قلبى عروقى و فاكتورهاى قلبى انجام داديم. 
در سال 91 اين مركز از وزارت خانه مصوب شد و از آن 
سال اين مركز به نام مركز تحقيقات آترو اسكلروز و عروق 
كرونر مصوب شد و با كمك اعضا هيئت علمى دانشگاه 
كارهاى تحقيقاتى زيادى در آن انجام شده است كه عمده 
آن در حوزه پيشگيرى بيمارى هاى قلبى عروقى بوده است. 
به گفته وى اين مركز داراى بودجه مستقل نيست و از بودجه 
معاونت پژوهشى دانشگاه اداره مى شود و از لحاظ امكانات 
مشكلى نداريم ولى با كمبود و نيروى انسانى روبرو هستيم 
كه با مساعدت رئيس دانشگاه اميدواريم مشكل برطرف شود. 
كاظمى با اشاره به اينكه يكى برنامه هاى اين مركز تحقيقات 
مرگ و مير در بيمارى قلبى و عروقى است گفت اين مركز 
اولين اقدامش بررسى علل مرگ ومير بوده كه شايع ترين 
اين مرگ و مير سكته قلبى بوده است و باالترين آمار مرگ 

در استان بيمارى هاى قلبى مى باشد. 
 

بيش از 2 هزار نفر از كاركنان 
دستگاه هاى اجرايى استان معاينه شدند

مى پرسيم مركز تحقيقات قلب و عروق چه نوع 

فعاليت هايى داشته است؟ 
دكتر كاظمى مى گويد: عمده فعاليت مركز در طرح هاى 
پيشگيرى از ادارات شروع و تاكنون دو هزار و 100 نفر از 
كاركنان دولت را مورد بررسى قرار داده ايم كه تمام آزمايشات 
توسط مركز انجام مى شود و از اين تعداد 40 درصد افزايش 
وزن و 18 درصد چربى باال و 78 درصد اختالل چربى، 5 
درصد قند باال و 16 درصد فشار خون داشته اند.رئيس مركز 
تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با بيان 
اينكه اكنون در دارالشفاء مسجد امام حسين(ع) اجراى طرح 
پيشگيرى توسط يك پزشك انجام مى شود، عنوان كرد: 
كسانى كه بخواهند مى توانند با مراجعه به اين مركز مورد 
معاينه قرار گيرند.به گفته وى در مساجد ادارات و مدارس 
برنامه هاى آموزشى و پيشگيرى بيمارى هاى قلبى عروقى 
برگزار مى شود.كاظمى يك تيم كامل سالمت را شامل پزشك 
عمومى، پرستار كارشناس تغذيه و يك فيزيولوژيست ورزشى 
دانست و افزود: سازمان بهداشت جهانى با چشم انداز 25»25 
اقداماتى براى كنترل بيمارى هاى قلبى و عروقى انجام داده و 
به دنبال آن است كه تا سال 2025 مرگ زود رس  را كاهش 
داده  و با استفاده از 30 درصد كاهش مصرف نمك و از افزايش 

چاقى جلوگيرى شود.

وضعيت پژوهشى استان در سطح كشور در حد 
متوسط است

درباره سوابق پژوهشى خود توضيح دهيد؟
دكتر كاظمى با بيان اينكه از سال 1382 به طور مرتب و 
را در كارهاى روزمره زندگى  برنامه اى منظم پژوهش  با 
ادامه مى دهد: از سال 87 تاكنون هرسال  اش قرار داده، 
كرد:  عنوان  وى  ام.  بوده  دانشگاه  برتر  پژوهشگران   جزو 
پژوهش هاى من بيشتر در زمينه وضعيت بيمارى هاى قلبى 
و فاكتورهاى خطر آن و نيز برنامه هاى آموزشى براى مردم 
براى پيشگيرى از بيمارى هاى غير واگير بوده است و از سال 
82 تاكنون سالى حداقل دو طرح پژوهشى به صورت كاربردى 
ارائه داده ام. وى وضعيت پژوهشى استان در سطح كشور را 
در حد متوسط توصيف مى كند و حمايت مسئولين دانشگاه 
از پژوهشگران را بسيار عالى مى داند. به گفته وى قاعدتًا 
از پژوهشگران دارند  نيز حمايت خوبى  مسئولين كشورى 
 وى ارتقاى سطح پژوهش استان را وابسته به همدلى هاى

اعضاى هيئت علمى دانشگاه هاى مختلف استان مى داند و 
معتقد است بايد همكارى گروهى بين پژوهشگران، اساتيد، 

دانشجويان و كاركنان افزايش يابد.

ساختمان مركز تحقيقات قلب و عروق 
دانشگاه علوم پزشكى بيرجند
 با اعتبار 700 ميليون تومان

تا پايان سال به بهربردارى مى رسد

آخرين خبرها درباره توسعه مركز تحقيقات قلب 
و عروق چيست؟

كاظمى به فضاى فيزيكى و ساختمان مركز اشاره كرده و 
اظهار مى كند: اين مركز در داخل دانشگاه علوم پزشكى 
و بخش قلب بيمارستان مشغول فعاليت بوده كه اميدواريم 
با راه اندازى مركز باز توانى قلبى در داخل بيمارستان ولى 
عصر (عج) اين مشكل رفع شود. وى گفت: اين مركز  با 
انديش دكتر  هزينه 700 ميليون تومان توسط خير نيك 
استاندارى  اميدواريم  كه  شد  خواهد  ساخته  قائمى  كاظم 
محترم، معاونت عمرانى استاندارى و شهردارى و شوراى 
شهر نهايت همكارى را چون گذشته با اين مركز داشته 
باشند تا هرچه سريعتر مشكل بازتوانى بيماران قلبى برطرف 
شود. به گفته وى پزشك متخصص و فوق تخصص قلب و 
عروق و ساير متخصصين ديگرى از خراسان جنوبى در ساير 
 استان هاى كشور براى همكارى اعالم آمادگى كرده اند

كه در صورت نياز  تمام تالش خود را براى كمك به مركز 
تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكى بيرجند به 

كار خواهند گرفت.

مركزى براى پيشگيرى از بيمارى هاى قلبى و عروقى
در گفتگوى آوا با دكتر كاظمى رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكى بيرجند بيان شد:

ساختار طبيعى بند دره حفظ شود

نمونه  منطقه  توضيحات  آوا   94/2/3 شماره  در 
گردشگرى بند دره را خواندم و بى نهايت نگران شدم 
شما را به خدا بگوييد مسئولين گرامى دست به پيكره 
 طبيعى اين مكان فرحبخش و زيبا نزنند به جاى اين همه 
نقشه هاى گوناگون و غير ضرورى به فكر نگهدارى، 
اى  عده  ساله  چند  اين  باشند.  آن  تميزى  و  مرمت 
مبادرت  مردمى  مكان  اين  باالى  قسمت  در  پولدار 
باعث  و  اند  كرده  قيمت  گران  ويالهاى  ساخت  به 
ديگر  طرفى  از  و  شده  زيرزمينى  هاى  آب  آلودگى 
خوشگذران  اى  عده  عشرت  و  عيش  براى  محلى 
شده، به نحوى كه آدم با خانواده جرأت نمى كند در 
خيلى از مواقع براى تفريح و هواخورى به آن محيط 
زيبا برود. عده اى در پاى تنه درختان توت و گردو 
اجاق و آتش براى پخت و پز غذا و دم كردن چاى 
خشكاندن  باعث  بيرحمى  كمال  با  و  اند  كرده  برپا 
چندين درخت ثمرده چندين ساله شده اند و متأسفانه 
هيچ نظارتى چه امنيتى و چه بهداشتى بر اين منطقه 
وجود نداشته و ندارد. زباله ها در آب و خشكى نماى 
بسيار زشتى به اين محيط داده است و خيلى مضرات 
به  بفرمائيد  گرامى  مسئولين  به  دارم  استدعا  ديگر. 
جاى هزينه هاى هنگفت غيرالزم يك نهاد دلسوز 
و مسئوليت پذير پيدا شود از اين پديده طبيعى زيبا 
مردم  تا  نمايد.  نگهدارى  و  محافظت  نظير  كم  و 
راحتى  به  بتوانند  اضافى  پرداخت هزينه هاى  بدون 

با خانواده هاى خود از آن بهره مند شوند.
از   متوليان گرامى كه همواره براى فروش قسمتى 
زمين ها و باغات بند دره آمادگى و حضور دارند چرا 

براى نگهدارى از آن كوشا نيستند.
 مى توان از آب پشت بند در زمان مناسب براى شرب 
ديگر  بار  شمارا  نمود.  مطلوب  استفاده  كشاورزى  و 
قول سهراب  به  دهم  مهربان سوگند مى  به خداى 
سپهرى آب را گل نكنيد. در ضمن بهتر نيست اين 
مكان به سازمان آب واگذار شود. با سپاس از همه 

شما و همه مسئولين خادم و سخت كوش.

پور داود   

از ميان نامه هاى رسيده

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران
مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 

آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2    ساعت كار: 7-3 بعدازظهر     تلفن: 056-32213766

آگهى نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان لوازم التحرير و كتاب فروشان
با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى 
شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود به مدت 10 روز از تاريخ 94/2/14 با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در 

خيابان شهيد مطهرى - سازمان صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبان:  تابعيت جمهورى اسالمى ايران  - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران - نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر

عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين 
كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر - عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره 

اتحاديه  - حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال -  داشتن پروانه كسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز: فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (3 سرى) - فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت (براى 
متولدين 1337 به بعد ) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى (2 برگ)  - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى - گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى - گواهى 

عدم اعتياد به مواد مخدر - داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است. 
 رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول»
 شركت تعاونى مسكن ايثارگران خراسان جنوبى

تاريخ انتشار: 94/2/13 
جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى مسكن ايثارگران خراسان جنوبى پنجشنبه 94/2/24 ساعت 9 صبح در محل حسينيه 
گازاريها (فلكه دوم مدرس) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و 

برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه: 

اصالح ماده 5 اساسنامه (تمديد مدت فعاليت شركت)

هيئت مديره تعاونى مسكن ايثارگران خراسان جنوبى

آگهى تغييرات شركت هموار ره آذر «سهامى خاص» به شماره ثبت 485 و شناسه ملى 10360017912

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 93/8/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقاى غالمرضا ساجد به شماره ملى 0652429084 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى كاظم ساجد به شماره ملى 0651861462 به سمت نايب رئيس 

هيئت مديره و آقاى محسن خطيبى نيا به شماره ملى 3621376585 به سمت منشى هيئت مديره و آقاى رامين حبيبى اردبيلى به شماره ملى 2181195773 به سمت 
عضو هيئت مديره و الياس نجار باشى به شماره ملى 0938895982 به سمت عضو هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.

2- آقاى غالمرضا ساجد به شماره ملى 0652429084 به عنوان مديرعامل شركت براى مدت دو سال انتخاب گرديد و كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و 
سفته و غيره با امضاى آقاى غالمرضا ساجد (مديرعامل و رئيس هيئت مديره) و كاظم ساجد (نايب رئيس هيئت مديره) و مهر شركت معتبر است.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند
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خواندنى ها

مشاهير استان 

آكواريوم يخ زده يا «كورى نو سويى زو كوكان» در شهر كسوناما در شمال شرقى ژاپن،
 450 گونه ى مختلف از موجودات دريايى را در خود جا داده است. 
اين آكواريوم با ستون هاى يخى بزرگ و نورهاى آبى تزئين شده است.

آكواريوم يخى در ژاپن

دكتر ابراهيم مدرسى
 نويسنده و مترجم  و روزنامه نگار قاينى

شد.  متولد  قائن  در   1297 در  مدرسى،  ابراهيم  دكتر 
تحصيالت خود را در دبستان و دبيرستان شاه رضاى 
مشهد انجام داد و از دبيرستان دارالفنون تهران ديپلم 
گرفت و وارد دانشكده ادبيات تهران شد و دوره ى سه 
ساله دانشكده مزبور را به پايان رسانيد و ليسانس گرفت. 
چند سال بعد تحصيالت خود را در دانشكده  ادبيات ادامه 
داد و سرانجام دكتر در ادبيات فارسى شناخته شد. وى 
از نوجوانى سوداى نويسندگى داشت و از اين رو بعد از 
شهريور 1320 نويسندگى را آغاز نمود و سرانجام سردبير 
مجله ترقى شد. مجله ى ترقى در آن ايام از مطبوعات 
جنجالى و پرسروصدا و متنوع بود و طرفداران زيادى 
داشت. مدرسى در اين مجله تالش زيادى كرد و آن 
را به اوج رسانيد و بزرگترين تيراژ را در آن زمان بدست 
نوشته  مجله  در  مدرسى  توسط  كه  داستانهائى  آورد. 
مى شد، خواهان زيادى داشت و بعضى از آنها بصورت 
كتاب چندين بار منتشر گرديد، مانند پنجه خونين، عشق 

و انتقام، پيك اجل و عروس مدائن.

مدرسى همزمان با كار نويسندگى به استخدام  وزارت 
خدمت  طول  در  را  مهمى  مشاغل  و  درآمد  دارائى 
وى  مشاغل  از  آورد.  بدست  دارائى  وزارت  در  خود 
نماينده ى  داروئى،  بنگاه  در  دولت  بازرسى  مى توان 
نظارت كل  مدير  راه آهن،  شوراى  در  دارائى   وزارت 

برد. عضويت شورايعالى  نام  را  اقتصادى  بر مؤسسات 
بانك رفاه كارگران و عضو هيئت مديره و قائم مقامى 

بانك رهنى ايران از ديگر مشاغل وى مى باشد.
اين رو در  از  فعاليت داشت و  مدرسى در حزب مردم 
مزبور  حزب  طرف  از  مجلس  دوم  و  بيست  دوره ى 
كانديداى نمايندگى از تربت حيدريه شد و سرانجام به 

وكالت مجلس انتخاب شد. 
در مجلس يكى از سخنگويان حزب مردم بود مخصوصا 
به هنگام طرح بودجه دولت ايراداتى به طرز حكومت 
هويدا مى گرفت. در هر حال در ادوار بعد نتوانست رضايت 
دولت را جلب كند و پس از انقضاى مجلس بيست و 
مدرسى   ابراهيم  بازگشت.دكتر  دارائى  وزارت  به  دوم، 
پژوهشهاى زيادى درباره تاريخ ايران داشت و يكى از 
روزنامه نگارانى بود كه با لئونيد برژنف و مارشال دوگل 

مصاحبه كرد.

4

مهر:  بهمن ماه سال گذشته بود كه سه بازارچه مرزى 
و  درميان  شهرستان  گلورده  زيركوه،  شهرستان  يزدان 
طرف  از  جنوبى  خراسان  نهبندان  شهرستان  دوكوهانه 
تجار  آنها،  تعطيلى  با  كه  شد  بسته  افغانستان  كشور 
براى  ها  بازارچه  اين  در  را  خود  شده  انباشت  كاالهاى 
ماهيرود  بازارچه  سمت  به  افغانستان  كشور  به  صادرات 

شهرستان سربيشه هدايت كنند.
اين موضوع سبب شد كه در روزهاى گذشته شاهد حجم 
ماهيرود  رسمى  گمرك  و  بازارچه  در  ها  كاميون  باالى 
و تشكيل صف 9 كيلومترى كاميون ها در پشت مرزها 
بازارچه  اين  امكانات  كه  است  حالى  در  اين  و  باشيم 
نيست. كاميون   400 روزانه  عبور  براى  نياز  پاسخگوى 
حجم باالى كاميون ها، بسيارى از رانندگان را مجبور به 
توقف حتى چند روزه در پشت مرزها كرد و اين در حالى 
است كه به گفته رئيس گمرك ماهيرود اين گمرك فاقد 
هيچ گونه امكانات استقرار، سرويس بهداشتى، اورژانس، 

آتشنشانى و حتى آب است.
ماهيرود  گمرك  در  ها  كاميون  كيلومترى  هاى   صف 
را استان  مسئوالن  گمرك  اين  در  مشكالت  ايجاد   و 
مبادالت  ساماندهى  شوراى  نخستين  تا  داشت  آن  بر   
بررسى مشكالت  كار  با دستور  را  مرزى خراسان جنوبى 
معاون  كه  جايى  تا  دهند،  تشكيل  گمرك    اين 
برنامه ريزى و اشتغال استاندار از پرداخت به مسائل حاشيه 
اى مديران جلوگيرى و خواستار تصميات اضطرارى براى 

حل مشكالت مرزها شد.

همه دستگاه ها امكانات خود 
را در مرز ماهيرود بسيج كنند

 هر دقيقه يك كاميون وارد ماهيرود مى شود

اينكه  بيان  با  استاندار  اشتغال  و  ريزى  برنامه  معاون 
اى حاشيه  مسائل  درگير  جلسات  در  اوقات  بيشتر   ما 
 مى شويم، گفت: همين پرداختن ما به مسائل حاشيه اى 
سبب شده كه امروز صف هاى كيلومترى در مرز را شاهد 
باشيم و همه اعضاى شورا در اين موضوع مقصر هستند.

براى مديران  توبيخى  اين صف  تأكيد كرد:  على رضايى 
است چراكه قبل از ايجاد آن بايد براى اين موضوع تصميم 
ها  دستگاه  همه  تا  است  نياز  امروز  و  كردند  مى  گيرى 

امكانات خود را در مرز ماهيرود بسيج كنند.

روز  در  را  كاميون  كيلومتر   9 بايد  ما  اينكه  بيان  با  وى 
آزاد  همه  براى  مرز  فضاى  كرد:  بيان  كنيم،  پاسخگويى 
است و طبق قانون منافع آن براى سازمان بازراچه هاى 
رسانى  خدمت  امكان  سازمان  اين  چون  اما  بوده  مرزى 
استفاده  ها  دستگاه  ساير  ظرفيت  از  بايد  ندارد  را  كامل 
جنوبى  مرزى خراسان  بازراچه هاى  سازمان  رئيس  كرد. 
نيز با اشاره به اينكه به طور متوسط هر يك و نيم دقيقه 

يك كاميون وارد بازراچه مى شود، عنوان داشت: اين در 
حالى است كه به همان نسبت كاميون افغانى از مرز وارد 
گمرك مى شود و به دليل انجام همزمان عمليات عمرانى 

با كمبود شديد فضا در بازارچه ها روبه رو هستيم.

فضاسازى محيطى در مرز رسمى
 مانعى براى تردد وسايل نقليه

 استقرار بانك در مرز ضرورى است

معدن  صنعت،  سازمان  خارجى  تجارت  توسعه  معاون 
وجود  به  جلسه  اين  در  نيز  جنوبى  خراسان  تجارت  و 
گمرك  و  ماهيرود  رسمى  مرز  يك  مرزى،  بازراچه  چهار 
حاضر سه  حال  در  گفت:  و  كرد  اشاره  استان  در  بيرجند 
 بازارچه مرزى ما تعطيل شده و تجار به سمت مرز رسمى 

هدايت شده اند.
اينكه فضاسازى محيطى در مرز  بيان  با  مهدى ماهگلى 

بيان  است،  شده  نقيله  وسايل  تردد  براى  مانعى  رسمى 
داشت: در حال حاضر در گمرك ماهيرود مشكلى در زمينه 
قطعى برق نداريم اما در بازارچه اين مشكل وجود داشته 

و بايد رفع شود.
وى، استقرار بانك در مرز را يكى از ضروريات عنوان كرد 
 و افزود: اين موضع در چند سال گذشته بارها تكرا شده 
هنوز  اما  رفته  پيش  بانك  تابلو  نصب  مرحله  تا  حتى  و 

تحقق نيافته است. 
معدن  صنعت،  سازمان  خارجى  تجارت  توسعه  معاون 
هم  اينكه  به  اشاره  بيان  با  جنوبى  خراسان  تجارت  و 
اكنون بيشترين حجم خروجى ماشين ها از محل بازارچه 
كه  است  حالى  در  اين  داشت:  بيان  شود،  مى  انجام  ها 
زيرساحت ها در بازارچه مهيا نبوده و ما در امكانات بسيار 

مشكل داريم. 
بازارچه  اين  در  فضا  كمبود  به مشكل  ماهگلى همچنين 
اشاره كرد و گفت: به منظور توسعه بازارچه ماهيرود مقرر 
طبيعى  منابع  هاى  زمين  محل  از  زمين  هكتار   10 شد 
مراحل كردن  طى  حال  در  كه  شود  الحاق  بازارچه   به 

 ادارى است.
استقرار  امكانات  نبود  همراه،  تلفن  اندازى  راه  برق،  وى 
پارگينگ  نانوايى،  فروشگاه،  جمله  از  خدماتى  امكانات  و 
بازارچه  از ديگر مشكالت  را   ... و  آتشنشانى  اورژانس،  و 

ماهيرود عنوان كرد.

افزايش ساعات كارى گمرك 
براى شكستن صف هاى كيلومترى

بازارچه  در  موجود  مشكالت  رفع  براى  جلسه  اين  در 
ماهيرود مصوب شد كه به منظور حل مشكل برق بازارچه، 
به  برق  موتور  گذاشتن  اختيار  در  براى  گمرك  كل  اداره 

صورت امانى به سازمان بازارچه ها اعالم آمادگى كرد.
براى تامين نيروهاى مورد نياز راه اندازى پايگاه آتشنشانى 
در مرز مقرر شد كه فرماندارى سربيشه نسبت به تامين 
اين نيروها به طور موقت اقدام كند تا در آينده اى نزديك 

براى آن تصميم گيرى شود.
سازمان بازرچه هاى مرزى خراسان جنوبى نيز موظف شد 
تا 15 اردبيشهت ماه زيرساخت هاى سامانه جامع گمركى 
را در بازارچه مهيا كند. براى حل مشكل كمبود فضا در  
بازارچه نيز سازمان بازارچه ها موظف شد به صورت موقت 
و تا زمان صدور مجوز در زمين هاى مورد درخواست از 

منابع طبيعى مستقر تا گمرگ باز شود.
نبود نيروهاى اورژانس يكى ديگر از مشكالت موجود در 
مرزى  مبادالت  ساماندهى  شوراى  كه  بود  ماهيرود  مرز 
استان، فرماندارى سربيشه را موظف به استقرار نيروهاى 

هالل احمر در گمرك ماهيرود كرد.
همچنين به منظور پاسخگويى هرچه سريعتر به كاميون 
ها و شكستن صف هاى كيلومترى ساعت كارى سايت 
اختيارى از شش صبح و سايت اجبارى نيز از ساعت هشت 
آزاد  به  موظف  نيز  مرزبانى  نيروهاى  و  شد  تعيين  صبح 
كردن مسير در ساعت مقرر شدند.همچنين در اين جلسه 
ميزان عوارض ورودى كاميون هاى افغانى براى استفاده 
از خدمات بازارچه ها مبلغ 10 هزار تومان و براى كاميون 

هاى ايرانى نيز چهار هزار تومان مصوب شد.
اقامت  قصد  كه  افغانى  تجار  شد،  مصوب  جلسه  اين  در 
هر  براى  هستند  موظف  باشند  داشته  را  مركز  در  شبانه 
شب اقامت در پاركينگ 20 هزار تومان و به ازاى هر شب 

بيشتر نيز پنج هزار تومان پرداخت كنند.
ساخت  براى  سازندگى  بسيج  سازمان  جلسه  اين  در 
محل  در  نانوايى  و  مرزى  فروشگاه  مرزى،  پاركينگ 
بهيارى  سازمان  و  كرد  آمادگى  اعالم  ماهيرود   بازارچه 
شهردارى ها نيز متقبل شد سوله اى كه در سال گذشته 
دچار آتش سوزى شده است را براى خرده فروشى اقالم 

مرزنشينان احيا كند.

* روستايى كه با دوچرخه مى چرخدتصميمات مهم براى شكستن صف هاى 9 كيلومترى كاميونها در مرز ماهيرود

ساكنين يك روستا در گواتماال چرخه زندگى شان 
همه  در  روستا  اين  اهالى  چرخد.  مى  دوچرخه  با 
شايد  و  كنند  مى  استفاده  دوچرخه  از  خود  صنايع 
روزى هزاربار ركاب بزنند. ارزان و سازگار با محيط 
روستا  يك  تا  است  كافى  دليل  دو  همين  زيست! 
بنا  دوچرخه  پدال  حركت  روى  را  خود  بناى  تمام 
پدال  از  گواتمااليى  روستاى  اين  اهالى  كند. 
مختلف  مقاصد  براى  انداختنى  دور  هاى  دوچرخه 
شامپو  ساخت  غذايى،  هاى  فرآورده  ساخت   مانند 

و صابون استفاده مى كنند.

تلفيق  از  آن  نام  كه  فرد  به  منحصر  دستگاه  اين 
ماشين و دوچرخه گرفته شده «بايك ماشين» نام 
دارد و زاييده افكار يك شركت محلى غيردولتى به 

نام «پدال مايا» در گواتماال است.

* اجداد ما آدم خوار بودند؟ 
اگر در گذشته شك و ابهامى راجع به «ذات آدم خوارانه» 
اجداد ما وجود داشت، اينك ديگر جايى براى آن شك 
و ابهامات وجود ندارد. بررسى هاى انجام شده بر روى 
بقاياى يافت شده در يك مكان باستانى تاييد مى كند 
كه گروهى از انسان ها «سالخى، تكه تكه و سپس 
خورده شده اند.» اين بقايا در غار «گاف» در سامرست 
انگلستان يافت شده است. گفتنى است آخرين حفارى 
بوده  به سال 1992  اين غار مربوط  در  انجام شده 
است. با اين وجود، دانشمندان به ادامه بررسى هاى 
خود بر روى اين استخوان ها ادامه داده اند. بر اساس 
اين يافته ها، «آدم خوارى» رفتارى طبيعى بين اجداد 
ما بوده است. حتى شواهد به دست آمده نشان مى دهد 
كه استخوان جمجمه پس از مرگ متحمل تغييراتى 
با  مرتبط  شده ى  خرد  بقاياى  از  برخى  است.  شده 
جمجمه در محل جمع آورى شده تا شكل كاسه سر 
ميزان  كشف  آينده  بررسى هاى  آيد.هدف  وجود  به 
ترويج آدم خوارى در اين دوره بوده است. همچنين 
بررسى خواهد شد كه آيا چنين مراسمى همواره با 

«سالخى» همراه بوده است.

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
 ساب انواع سنگ هاى 

مرمر گرانيت و موزاييك ساده       09156706538

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

بخـار گستـر  مهـر ايرانيـان
نمايندگى  خراسان جنوبى

    خدمات مهندسى ديگ هاى بخار، شيرآالت صنعتى فشار قوى
تاسيسات و تجهيزات بخار، ماشين آالت صنايع غذايى

شعبه مركزى : تهران- خيابان طالقانى - پاساژ روشن   4- 77625693 - 09122050609
شعبه بيرجند : خيابان محالتى -  جنب اداره كل فرهنگ و  ارشاد  اسالمى

32323551 -  09155623575   حسينى

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

 فروش فوق العاده باطرى هاى صبا و دلكور كره (سبك و سنگين) با 7 درصد تخفيف
 به مناسبت والدت با سعادت امام على (ع) و يك سال گارانتى تعويض آغاز شد.
ضمنا با يك تماس باطرى دلخواه تان را درب منزل
 يا محل كارتان تحويل بگيريد

نمــايندگى بــاطرى تعــاون قــدس

خيابان قدس- بين قدس 5 و 7 - نرسيده به خيابان عدل
32423677 - 09382224191  سعيدى

برنج ايرانى شاليزار
برنج ايرانى با تضمين پخت

64/000 تومان
عرضه مستقيم برنج شمال 

آماده همكارى با:
رستوران ها ، فروشگاه ها و ادارات 

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

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

 09153634099  

فرهمند

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه گل سقفى ، درب آكاردئونى  

و حفاظ فرفورژه           09151602835 - ترابى  09011864824

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

 (با ضمانت كشش)
ابتداى غفارى ، فروشگاه اطلس كمپرسور، نوكى

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

با  عرض تبريك ميالد با سعادت مولى الموحدين على ابن ابيطالب على (ع) 

و  هفته بزرگداشت مقام معلم 
 از كليه اساتيد گرامى و مراكز آموزشى كه براى سومين سال متوالى در شمال شهر ما را در 

خدمت رسانى به دانش آموزان مستعد و برگزارى كالس هاى كنكور يارى نمودند تقدير و تشكر مى نماييم 
 خصوصا مدير محترم آموزش و پرورش شهرستان بيرجند جناب آقاى سجادى نژاد

 دبيران فرهيخته و نيكوكار:
گروه عربى: آقايان كاظمى و مرادى  گروه رياضى: آقايان حاجى آبادى - بنى اسدى - سعيد اكبرزاده  
اكبرى  گروه فيزيك: آقايان جوقه ساالر- صفارى  گروه ادبيات : آقايان معينى - صنعتى   شيمى: آقاى 
طحان  اقتصاد: آقاى قاسم پور   زبان: آقاى حميدرضا خسروى   زيست: سركار خانم فريدى ، همچنين از 
مديرمحترم متوسطه دوم راهنمايى هفتم تير : سركار خانم رحمانى و مدير محترم محل برگزارى كالس 

هاى كنكور و جناب آقاى اصغرى  مشاور توانمند  موسسه امام على (ع) ، بنياد علمى حضرت رسول (ص) 
 و موسسه فرهنگى آموزشى قلم چى (آقاى غالمى) ، مديران محترم دبيرستان هاى عصمتيه 

 عصر انقالب - عبدالعلى بيرجندى نهايت قدردانى و سپاس را داريم.
اجركم عندا...

مجمع قاريان خير قرآن كريم - آموزشگاه آزاد شكوه ايران

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى 
مختلف خياطى از 
مبتدى تا پيشرفته با 
مجوز رسمى از سازمان 
آموزش فنى و حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى
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يكشنبه * 13 ارديبهشت 1394 * شماره 3210 

ضرب المثل بيرجندى

پندرى اير دعا خور كردن

پندارى اين را (او را) دعا خور كرده اند
كنايه از شخص كم تحرك، بسيار سر 

به فرمان و فاقد اراده
باور عده اى اين است كه به كمك دعا مى توان از 
افراد ناآرام و ناسازگار، چنين كسانى ساخت. گرفتن 
دعاى حسن خلق براى كودكان ناآرام يا شوهران 
ناسازگار از گذشته هاى دور متداول بوده و عده اى 
دعا نويس از همين راه امرار معاش مى كرده اند. 

به او اعتماد كن

اضطراب  از  پر  هميشه  كه  بود   ثروتمندى  مردى 
و دلواپسى بود. با اينكه از همه ثروتهاى دنيا بهره 

مند بود،هيچ گاه شاد نبود.
او خدمتكارى داشت كه ايمان درونش موج مى زد. 
نگران  تا حد مرگ  مرد  ديد  وقتى  روزى خدمتكار 

است به او گفت:
بدنيا  از  خداوندپيش  كه  دارد  حقيقت  «ارباب،آيا 

آمدن شما جهان را اداره مى كرد؟»
او پاسخ داد:«بله»

خداوند  كه  است  درست  پرسيد:....«آيا  خدمتكار   
پس از آنكه شما دنيا را ترك كرديد آنرا همچنان 

اداره مى كند؟»
ارباب دوباره پاسخ داد: «بله» خدمتكار گفت: «پس 
چطور است به خدا اجازه بدهيد وقتى شما در اين 

دنيا هستيد او آن را اداره كند؟»
تو  به  تيره  ترديدهاى  وقتى   ، كن  اعتماد  او  به 
هجوم مى آورند به او اعتماد كن، وقتى كه نيرويت 
به سادگى  زيرا وقتى  اعتماد كن،  او  به  كم است  
چيزها  ترين  سخت  اعتمادت  كنى  اعتماد  او   به 

خواهد بود...

ژان رنو : تا حاال كسى رو كشتى ؟
رابرت دنيرو: نه ، ولى يه بارقلب 

يكى رو شكستم...

فيلم رونين

هيچ چيز در طبيعت براى خود زندگى نمى كند
رودخانه ها آب خود را مصرف نمى كنند

درختان ميوه خود را نمى خورند
خورشيد گرماى خود را استفاده نمى كند

ماه ، در ماه عسل شركت نمى كند
گل ، عطرش را براى خود گسترش نمى دهد

نتيجه: زندگى براى ديگران، قانون طبيعت است.

مراقــب ســكوت آدمــها باشــيد
از يــك جــايى بــه بعــد آدمــها
 فقــط ســكوت مى كنند ... فقــط

تلفن مدرسه زنگ زد و مدير گوشى را برداشت. 
مدير: بله بفرماييد؟ صدا: آقاى مدير، پسرم امروز به 
مدرسه نمى آيد مدير: شما؟ صدا؟ من پدرم هستم!!

در انـدرون مـن خستـه دل نـدانـم كـيســت
كـه مـن خموشـم و او در فـغان و در غوغاست

حافظ شيرازى

قله اى كه يك بار فتح شود، تفريحگاه عمومى 
خواهد شد...! مواظب قله ات باش..

دوست داشتن كسى كه دوستتان ندارد  مانند اين 
است كه در فرودگاه منتظر كشتى باشيد!

مى گويند اگر مى خواهيد فردى را خوب بشناسيد با او به 
مسافرت برويد. درواقع نوع و سبك زندگى افراد تا حد 
زيادى به ويژگى هاى شخصيتى، گرايش ها و عاليق آنها 
بستگى دارد و عالقه و گرايش به سفر، گردش و تفريح 

هم از اين قاعده مستثنا نيست. 
و  خانواده  مشاور  و  روانشناسى  متخصص  تريوه،  بهزاد 
مى گويد  شما  به  ايران  بالينى  روانشناسى  انجمن  عضو 
تيپ هاى شخصيتى مختلف اهل چه نوع مسافرت هايى 
هستند و چطور مى توانيد با توجه به نوع مسافرت هاى 

يك فرد شخصيت او را بشناسيد.
معاشرتى ها بسيار خوشگذران هستند

معاشرت و تعامل با ديگران براى اين تيپ شخصيتى در 
از  افراد قصدشان  اين  دليل  به همين  دارد  قرار  اولويت 
مسافرت گذران وقت با دوستان، اقوام و فاميل يا آشنا 
شدن با افراد جديد است. معموال سفرهايى كه اين دسته 

افراد مى روند شبيه  مهمانى رفتن است.
طبيعت  در  دارند  تمايل  بيشتر  فعال  و  سرزنده  افراد 
دريا  و  كوه  جنگل،  از  گرفتن  نيرو  قصد  به  و  باشند 
براى سفر برنامه ريزى مى كنند. اين افراد در سفر بسيار 
پرجنب وجوش، فعال و سرزنده هستند و بيشتر زمان و 

انرژى شان را صرف طبيعت گردى مى كنند.
جسورها اهل ماجراجويى هستند

افراد جسور و شجاع معموال براى اينكه حس اعتمادبه نفس 

افراد  اين  مى روند.  به سفر  كنند  تقويت  در خودشان  را 
سفرهايى را انتخاب مى كنند كه در آن ماجراجويى زيادى 
مثل  و كم بازديد  از مكان هاى كشف نشده  بازديد  باشد. 
غارها، جنگل ها و بيابان هاى ناشناخته براى آنها جذابيت 

زيادى دارد.
آسوده خاطرها به جاهاى آشنا سفر مى كنند

يكنواختى و پرهيز از خطر (عدم ريسك پذيرى) بارزترين 
ويژگى افراد آسوده خاطر است. از اين رو اين افراد بيشتر 
باشد؛ مثال  به جاهايى سفر مى كنند كه براى شان آشنا 
مكان هايى را انتخاب مى كنند كه قبال به آنجا رفته باشند. 
معموال اين افراد جاى خاصى را به عنوان پاتوق دارند و 

سفر به آنجا براى شان در اولويت است.
سلطه جوها تابع جمع  هستند

افراد سلطه جو در مواقع مختلف نظر خاصى ندارند و بيشتر 
خودشان  رو  اين  از  هستند.  ديگران  عقيده  و  نظر  پيرو 
معموال براى سفر داوطلب نمى شوند و جاى خاصى را هم 
پيشنهاد نمى دهند بلكه مايلند ديگران سفرى را ترتيب 

دهند و از آنها دعوت كنند همراهى شان كند.
مضطرب ها زياد دور نمى شوند

زياد  دارند  كه  نگرانى هايى  علت  به  مضطرب  افراد 
از شهر، ديار، خانه و كاشانه شان دور بمانند.  نمى توانند 
فاصله  آنها  زندگى  محل  با  كه  جاهايى  به  كردن  سفر 
زيادى دارد، آنها را مضطرب و نگران مى كند. از اين رو 

مكان هاى نزديك تر را براى سفر رفتن ترجيح مى دهند. 
به  رفتن  از  دارند  كه  علت حساسيت هايى  به  افراد  اين 
امكانات  كه  دشت  و  كوه  جنگل،  كوير،  مثل  جاهايى 
نمى آيد.  خوش شان  دارد،  كمترى  بهداشتى  و  رفاهى 
بيشتر دوست دارند به شهرها سفر كنند چون هم خطر 
كمترى آنها را تهديد مى كند و هم اينكه هر لحظه نگران 
و مضطرب نمى شوند و  براى برگشتن به خانه امكانات 

بيشترى در اختيار دارند.
افسرده ها به زور سفر مى كنند

اين دسته افراد روحيه و خلق و خوى گرفته و دلمرده اى 
داشته و بيشتر به تنهايى و عزلت گزينى گرايش دارند. 
معموال عالقه چندانى به سفر رفتن ندارند و به توصيه و 
اجبار اطرافيان براى عوض شدن حال و هواى شان گاهى 

تنهايى سفر مى كنند.
 رفتن به مكان هايى مثل نقاط سردسير يا مناطقى كه 
در نزديكى دريا قرار دارد و بارندگى در آنها زياد است را 
ترجيح مى دهند. فصل پاييز فصل مورد عالقه اين افراد 
است و در روزهاى پاييز گرايش و تمايل بيشترى به سفر 

كردن دارند.
غيرمنطقى ها غيرقابل پيش بينى  هستند

افراد  دسته  اين  شعار  آيد»  خوش  آيد  پيش  چه  «هر   
برنامه ريزى عازم  در زندگى است و معموال بدون هيچ 
بدون  ناگهانى  به طور  يعنى  ناكجاآباد مى شوند؛  به  سفر 

مى گيرند  تصميم  باشند،  داشته  مشخصى  مقصد  اينكه 
چندانى  اهميت  ماجرا  جزئيات  به  و  بروند  مسافرت  به 
باشند، رفته  سفرى  اينكه  قصد  به  فقط   نمى دهند. 

 راهى مى شوند.
 خجالتى ها از آدميزاد به دور هستند

افراد خجالتى از آنجا كه از تعامل و ارتباط با ديگران لذت 
ندارند،  خوشايندى  احساس  جمع  در حضور  و  نمى برند 
معموال تمايل دارند به جاهايى سفر كنند كه دور از مردم 
باشد؛ مكان هايى كه خالى از سكنه است باب طبع اين 
افراد براى مسافرت است؛ مثل يك جنگل دورافتاده كه 

كلبه اى هم براى اقامت در آن وجود دارد.
دمدمى مزاج ها همسفر خوبى نيستند

يعنى  دارند؛  زيادى  دوگانه  احساسات  دمدمى مزاج  افراد 
چه  و  دهند  انجام  بايد  را  كارى  چه  نمى دانند  دقيقا 
ترديد  مدام  دليل  همين  به  دهند.  انجام  نبايد  را  كارى 
اصال  افراد  اين  مى دهند.  تصميمات شان راتغيير  و  دارند 
همسفرهاى خوبى نيستند چون لحظه اى حال شان خوب 

است و لحظه اى ديگر حال شان خوب نيست. 
افراد  اين  خوشحالند  و  شاد  همه  كه  موقعيتى  در 
راه  ميانه  يا  بالعكس  و  مى شوند  غم  فاز  وارد  ناگهان 
تصميــــم مى گيرند بازگردند. حاالت و احساسات دوگانه 
اين افراد در سفرهاى دسته جمعى و گروهى ديگر افراد را 

هم سردرگم مى كند.
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

همان بندگانى كه به نذر خود وفا مى كردند و از روزى كه گزند آن فراگيرنده است 
مى ترسيدند. سوره انسان آيه 7

حديث روز

دشنام دادن به مؤمن فسق است، و جنگيدن با او كفر، و احترام مالش چون احترام 
خونش است. حضرت على (ع)

سخن پير قديم

فالش بك

شخصيت شناسى: مرا در سفر بشناس!

افقي1-پرخواننده ترين روزنامه 
اسپانيا- اثري از رالف امرسون 
حسن   -2 بشريت  نمايندگان 
كارگر  كاتاليزور-   - معاشرت 
نوعي  بستانكار-   -3 كشتي 
انعكاس   -4 نقاب   - سنگ 
 -5 كننده  كوشش  او-  يافته- 
امري-  لزوم  خانمها-  تعجب 
گل   -6 مايه  آسيايي-  كشور 
كجاوه   فرياد-  آجر-  دو  وسط 
7- مچ دست- چشم انداز- وبا 
ذاتي  فروغ- طبيعي،  8-كفن- 
 – از قران  9-  سستي- سوره 
دست گره كرده 10-  مقياس- 
از  فيلمي  هاي-  شاخ  شيريني 
يال   -11 شكورزاده  شهروز 
شبكه  از  نفت-  پيمانه  اسب- 
هاي تلويزيوني- كلمه شگفتي 
12- كافي، رسا- نوعي شلوار- 
بخش-  جزء،    -13 گاه  وعده 
عالقه مند- سرود ملي ونزوئال 
ترانه  پيشوا-  سردسته،    -14
اي كه براي خواباندن كودكان 
مي خوانند- عدل 15- فيلمي 
از محرم زينال زاده- گلي زيبا

گيدو  از  اثري   -1 عمودي: 
از روي ترس  مو پاسان- گريز 

كشتي  تركيه-  در  شهري   -2
كهنسال  شيخ،  بنزين-  حمل 
و  كردن  رعايت  بهار-   -3
حتمي  يا  نياز  مورد  تحمل- 
مرادف  سفته-  واخواست   -4
رستوران  پيشخدمت  فراوان- 
جانماز-  قد-  هم  يار  دو   -5
به  كه  حقي  زهر-  شيون6- 
رد  بر  مبني  شود  داده  دولتي 
پيمان-  هم  دول  پيشنهاد 
وسيله   -7 بينوا  كننده-  تبليغ 
بهشت-  دربان  روفتن- 
خوني  اختالل   -8 فرمانبردار 
شايع- گرفتني در جنگ- آواز 
خواب 9- اال- شهر زيره- پيام 

جست  االغ-  صداي  نيم   -10
از  پال-  و  پخش  جوگر-  و 
تئوريسين   -11 ويتامينها 
جمع  لنينيسم-  ماركسيست 
آفتاب  كشور  پول  غنيمت- 
بزرگترين  زيبايي-   -12 تابان 
كه  است  فارس  رودخانه 
در  پاالنگردي  كوههاي  از 
سرچشمه  اقليد  شهرستان 
 -13 جانشين  گيرد-  مي 
تباه- دايه پيامبر(ص)- رسم و 
بخشايش  حسد-   -14 آيين  
گناه- مجبور شده 15- ورزش 
را  كسى  فريب  عددى- 

نخوردن
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با كمترين هزينه به خانه هاى تان رنگ و رويى تازه بخشيد 

09151608440 - چهكندى نژاد

قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

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

را تجربه كنيد.   09158668002

فروش  زمين  با  بهترين موقعيت 
سند دار ، براى  ساخت ويال

09155629644

سمسارى تهران پارس
 تمام لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

تعدادى جوشكار ساده 
نيازمنديم.

09157234706

يك شريك سرمايه گذار براى كار و 
ساخت و ساز با سود تضمينى و قطعى 

نيازمنديم.    09355739997

فروش فورى زمين مسكونى  155 متر 
واقع در شهرك رقويى ، باالتر از فلكه 
سوم سجادشهر با 2 طبقه جواز، جنوبى 

فى:  توافقى
09155619386
09376472508

يك منزل مسكونى وياليى دربست 
يك يا دو طبقه داراى حداقل سه 

اتاق خواب و حياط دار (ترجيحا حياط 
بزرگ) واقع در معصوميه 

(كوى شهيد مفتح) 
براى اجاره نيازمنديم.

09155622990 

يك منزل مسكونى  دربست 
دو طبقه داراى اتاق هاى 9 و 12 

مترى و حياط ترجيحا بزرگ
  محدوده خيابان ولى عصر(عج) ، 

بهجت و يا موقعيت مناسب 
در مهرشهر براى اجاره نيازمنديم.

09155622990

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم
09151632890 - سبزه بين

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 09158651167- شهريارى

آهن آالت مستعمل را نقداخريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات 

09151636052

280 تومان با كيفيت عالى  سى دى خام 
تومان  5300 با گارانتى  موس 

www.asbirjand.ir
15 پاسداران  حاشيه 

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

نبش جمهورى 2 – جنب هتل مقدم
با خريد الستيك ، باد نيتروژن رايگان بزنيد

پايه فنس حصارى با لوله 5

17000 تومان2/40 مترى

14000 تومان2 مترى
 اجرت خم 

هر لوله
2500 تومان

  ساخت انواع كانكس  
09151609887 - معصوميه ، مقابل پل هوايى (حسينى) 

تدريس خصوصى رياضيات
راهنمايى -  دبيرستان

09393637085

مدرك فارغ التحصيلى  كارشناسى ارشد 
رشته مهندسى كشاورزى با شماره  

189913 اينجانب مهدى جعفرى فرزند 
 محمد حسين با شماره شناسنامه 1 صادره
  از نهبندان ، شماره ملى 5639740841 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فروشگاه الستيك  اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

واگذارى به صورت نقدى 
يا معاوضه با خودرو 

 رستوران سنتى با كليه امكانات 
و شرايط استثنايى
09151615023

نبش رجايى 2

 32310265
قربانى

رهگذر فكر نكن ، بخر   
 انواع شال و روسرى 

لباس زير   
  فقط و فقط 5 هزار تومان

آهن آالت مستعمل و ذوبى را 
نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس

09151612979
 09151614735

برادران زنگوئى

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

فروش پژو پارس مدل 86 نقره اى ، 
گلگير و كاپوت رنگ ، فنى و بدنه عالى
 فى:  20500     09354804810

تعدادى چرخ خياطى و قيچى برش 
عمود و گرد به فروش مى رسد.

09157218219

فروش زانتيا مدل 83 سورمه اى 
 بدون رنگ ، فنى و بدنه عالى 

فى:  29 ميليون    09354804810

براى كار در غذاى آماده
- صندوقدار خانم مسلط به نرم افزار 

حسابدارى و روابط عمومى باال
- كمك آشپز نوجوان

- نيروى ساده نوجوان نيازمنديم.
09155624508

32445179

 يك شركت پخش مواد غذايى 
 براى تكميل پرسنل چند بازارياب 
به صورت تمام وقت نيازمند است.

32255641
09304428753

فروش باغ ويال با امكانات آب و برق
 و يك ساعت آب چاه موتور 

همراه با درختان ميوه 
واقع در روستاى معصوم آباد

09010749275

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

ن
را

 اي
مه

 بي
 و

ت
مان

ض
ل 

سا
 10

ى
ون

رگ
قي

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى
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اخبار ورزشى

نامه نيوز: نيمى از مبتاليان به ديابت نوع 2 در جهان از ابتالى خود به اين بيمارى بى خبر هستند. افزايش سن و اضافه وزن از جمله عواملى هستند كه احتمال ابتال 
به ديابت را در فرد افزايش مى دهد. همچنين خانم هايى كه فرزند باالى 4 كيلو بدنيا مى آورند يا در باردارى گذشته سابقه بيمارى ديابت دارند بايد آزمايش قند خون 
دهند. افرادى كه يكى از نزديكان آنها ديابت دارد، در معرض ابتال به ديابت هستند و بايد از كودكى و هر سال قند خون خود را آزمايش كنند.

سن شروع آزمايش قند خون 

همايش اسكيت در طبس برگزار شد

فارس: اداره ورزش و جوانان شهرستان طبس و هيئت 
اسكيت به مناسبت فرا رسيدن والدت موالى متقيان 
حضرت على (ع) و روز پدر بزرگ ترين همايش اسكيت 
كرد.  برگزار  سوار  اسكيت  نفر  از90  بيش  حضور  با  را 
با  طبس  شهرستان  اسكيت  گردهمايى  بزرگ ترين 
هدف كمك به كودكان سرطانى موسسه خيريه محك 
روز گذشته از ابتداى بلوار جوان تا سالن ورزشى كوثر با 
ورزش  توسعه  هدف  با  مختلف  سنى  رده هاى  حضور 
اسكيت و جلب مشاركت خانواده ها براى كمك به كودكان 
سرطانى برگزار شده و عموم مردم در اين اقدام فرهنگى 
و خيرخواهانه مشاركت كردند. رئيس هيئت اسكيت استان 
خراسان جنوبى اظهار كرد: با اينكه اسكيت شهرستان 
طبس نوپاست در اين مدت توسعه خوبى داشته و در صدر 
هيئت اسكيت استان قرار گرفته است. پاكرو افزود: در حال 
حاضر يك نفر از شهرستان طبس براى حضور در مسابقات 

كشورى آمادگى الزم را پيدا كرده است.

 طرح آمايش سرزمينى ورزش 
خراسان جنوبى به اتمام رسيد

ايرنا: سرپرست معاون توسعه امور ورزش اداره كل ورزش 
و جوانان خراسان جنوبى گفت: طرح آمايش سرزمينى 
با كمك  پارسال  اوايل  از  استان كه  اى  ورزش حرفه 
كارشناسان اين اداره آغاز شده بود، با موفقيت به اتمام 
رسيد و برنامه كارى ما از امسال بر اساس يافته هاى اين 
آمايش اجرا مى شود. عجمى نژاد افزود: بر اساس اين 
طرح رشته هاى ورزشى فعال استان بر اساس معيارهايى 
چون پايه ومدال آور بودن، المپيكى بودن رشته، ملى 
در  موجود  مربيان  و سطح  تعداد  ورزشى،  رشته  بودن 
استان، وجود زير ساخت ها، سوابق گذشته و اميد به 
مدال آورى شناسايى شدند. بر همين اساس رشته هاى 
ورزشى به دو گروه رشته هاى ورزشى داراى اولويت و 
ساير رشته هاى ورزشى تقسيم شدند و رشته هاى داراى 
اولويت از اهميت بيشترى در حمايت مالى، جذب اسپانسر 

و اختصاص فضاهاى مورد نياز برخوردار خواهند شد.
 

دو ايرانى همچنان در صدر بهترين هاى 
تكواندو جهان

مهر: جديدترين رده بندى بهترين هاى تكواندو جهان 
ايرانى همانند ماه قبل در  در حالى اعالم شد كه دو 
همين  بر  گرفتند.  قرار  خود  وزن  هاى  بهترين  صدر 
در  عاشورزاده  فرزان  كيلوگرم   -58 وزن  در  اساس 
اسبقى  بهنام  كيلوگرم   -68 وزن  در  دارد.  قرار  صدر 
وزن  در  دارد.  اختيار  در  را  خود  قبل  ماه  سوم  مكان 
80- كيلوگرم مهدى خدابخش مكان نخست را به خود 
اختصاص داده است. ضمن اينكه سجاد مردانى خانه 

ششم وزن 80+ كيلوگرم را در اختيار دارد. 

«گالب» ضد عفونى كننده چشم

سالمت نيوز: گالب براى سالمت و بهداشت 
پوست و ضدعفوني كردن چشم بسيار سودمند 

نزديك  در مورد  با وجودي كه هميشه  است. 
شدن و تماس اسانس ها با چشم هشدار داده 
چشم  شستشوي  عنوان  به  گالب  مي شود، 
مورد  مي تواند  آن  تازگي  و  خستگي  رفع  و 

استفاده قرار گيرد. 

علت هاى خشكى دهان 

شهرخبر: در افرادى كه ناراحتى قلبى يا فشار 
خون داشته باشند تعريق و بدنبال آن خشكى 
دهان اتفاق مى افتد. كمبود ويتامين هاى گروه 

B و «روى» نيز از جمله عوامل خشكى دهان 
معده،  ناراحتى  جديد  مطالعات  طبق  هستند. 
ناراحتى قلبى، استرس و مصرف برخى داروها 

از جمله موارد منجر به خشكى دهان است.
در افرادى كه ناراحتى معده دارند، ترشح اسيد 

معده بر اثر ريفالكس (برگشت به داخل حلق) 
منجر به خشكى دهان مى شود.

راه هاى رفع كهير و خارش 

سالمانه: كهير منشأ عصبى دارد چون حاالت 
روحى به طور ناگهانى بدن را گرم مى كنند كه 
مى كند. كمك  كهير  بروز  به  شدن  گرم  اين 
ماساژ با روغن بنفشه يا روغن بادام شيرين به 
رفع عاليم كهير كمك مى كند به خصوص اگر 
بعد از استحمام اين كار صورت گيرد، همچنين 
اين افراد از شستن بيش از حد با آب داغ بايد 
پرهيز كنند. بايد سعى شود كه بيماران را با غذا 
درمان كنيم، مصرف عدسى و سوپ جو براى 
افراد مفيد است. بهتر است كه در هنگام  اين 
پخت عدسى كمى سركه طبيعى به آن اضافه 
عاليم  رفع  براى  تازه  آبليموى  شربت  شود. 
رفع  به  تازه  ليموى  كه  چرا  است  مفيد  كهير 

خارش مزمن كمك مى كند.

نوشيدنى هاى مفيد
 براى رفع بى خوابى

سالمانه: براى رفع بى خوابى بايد تدابير خاصى را 

رعايت كرد. هيچ گاه خواب روز جاى خواب شب 
را نمى گيرد. افرادى كه عادت به خواب روز دارند، 
بايد آرام آرام عادت خود را ترك كنند. براى رفع 
بى خوابى مى توان از مخلوط آب كاهو به ميزان 

يك سوم ليوان + همراه با آب سيب به ميزان 
دو سوم ليوان همراه با يك قاشق مرباخورى آب 
ليموى تازه روزى حداقل روزى 3 مرتبه استفاده 
برطرف مى شود.  بى خوابى  زمان  مرور  به  كنند 
بنفشه +  روغن  از مخلوط  بى خوابى  رفع  براى 
روغن كدو + روغن گل سرخ تازه + روغن بادام 

و  سر)  مسح  (محل  مالج  پيشانى،  بر  شيرين 
اطراف گوش را ماساژ دهند.

دو دليل مهم براى مصرف زعفران 

بيمارى:  از  پيشگيرى  براى  زعفران  نيوز:  نامه 
مفيد  بسيار  افسردگى  با  مقابله  براى  زعفران 
ترشح  افزايش  باعث  آن  تركيبات  است؛ چون 
«سروتونين» يا همان هورمون لذت مى شود. 
پس زعفران مصرف كنيد تا سيستم ايمنى بدن 
شما  از  كسالت  و  افسردگى  و  شده  قوى  تان 

عقيده  به  غذا:  هضم  براى  زعفران  شود.  دور 
متخصصان زعفران براى هضم غذا مفيد است. 
مصرف منظم آن شما را از مشكالت گوارشى 
آنجايى كه زعفران براى  از  نجات خواهد داد. 
به  تواند  مى  است  موثر  نيز  استرس  رفع 
مشكالت گوارشى ناشى از استرس پايان دهد.

توصيه هاي مفيد 
در مورد مصرف آب ميوه 

ميوه هاى  تنوع  از  مى شود  پيشنهاد  نيوز:  نامه 
رنگارنگ استفاده كنيد. بهتر است آب ميوه ها 
توصيه  شود.  استفاده  غذا  از  قبل  ها  سبزى  و 
از  صبحانه  از صرف  قبل  دقيقه   20 شود  مى 
شير  شود.  استفاده  ها  سبزى  و  ها  ميوه  آب 
مقدارى  با  همراه  هويج  و  سيب  آب  يا  و  موز 
چون  هستند  مناسبى  هاى  نوشيدنى  زنجبيل 
انرژى بااليى براى شما فراهم مى كنند.هنگام 
بازگشتن از سر كار و فعاليت هاى روزمره آب 
ليمو شيرين، نوشيدنى هاى مناسبى  پرتقال و 
در  خصوص  به  هستند،  عصرانه  وعده  براى 
افزودن  اعالم مى شود.  آلوده  هوا  مواقعى كه 
جعفرى به آب پرتقال نيز مى تواند به افزايش 

ويتامين C كمك كند. 

نوشيدنى هاى مفيد براى رفع بى خوابى

دزد معتاد به مرغ هاى ويال هم 
رحم نكرد 

سارق  بينالود،  شهرستان  پليس  خبرنگاران:  باشگاه 
حرفه اى باغ ويالهاى منطقه حصارگلستان را شناسايى 
و دستگير كرد.سرهنگ صارمى گفت: در پى تماس 
تلفنى يكى از شهروندان درخصوص سرقت از باغ ويال، 
ماموران در محل حاضر و متوجه شدند، سارق پس از 
ورود به اين باغ ويال مقادير زيادى اموال مسروقه شامل 
آهن آالت، لوازم منزل، كابل ها و كنتوربرق، شيرآالت و 
حتى دو عدد مرغ زنده را از اين باغ ويال به سرقت برده 
است. ماموران با توجه به تصاوير دوربين هاى مداربسته، 

سارق را شناسايى و دستگير كردند. 

دعواى مرگبار دو پسر جوان 
به خاطر يك مشت پول

استان  آق قال  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
و  نزاع  يك  وقوع  دليل  به  ماموران  گفت:  گلستان 
درگيرى، به محل مورد نظر اعزام شد. وى ادامه داد: 
در تحقيقات مشخص شد جوانى در درگيرى با فردى 
ديگر، مورد جراحت قرار گرفته و جان خود را از دست 
داده است. سرهنگ اميريان افزود: ماموران دريافتند كه 
متهم در منزل خواهرش مخفى شده است كه وى را 
در يك عمليات پليسى و در كمتر از 24 ساعت پس از 
وقوع حادثه، دستگير شد. متهم انگيزه خود از درگيرى و 

قتل اين جوان را وجود اختالفات مالى عنوان كرد. 

ماجراى كتك خوردن سارق 
طالفروشى توسط صاحب مغازه 

فوريت هاى  مركز  اعالم  پى  در  خبرنگاران:  باشگاه 
پليسى 110 تهران بزرگ مبنى بر سرقت در خيابان 
ابوذر ماموران به محل اعزام شدند. با حضور ماموران 
صاحب يك باب مغازه طالفروشى ضمن مراجعه به 
ماموران در حاليكه مرد 47ساله ايى كه سر وى شكسته 
و خونى بود را در اختيار داشت به ماموران گفت: اين 
شخص قصد دزدى از مغازه بنده را داشت كه وى را به 
زور و با درگيرى دستگير كرده و از وى شاكى هستم. در 
  نهايت متهم در   تحقيقات پليسى به جرم خود مبنى بر 

سرقت طالجات از مغازه شاكى معترف شد. 

كپسول گاز پرايد، جاساز گوشى 
و تبلت قاچاق بود

انتظامى  ماموران  تيزهوشى  با  خبرنگاران:  باشگاه 
يك  گاز  كپسول  كردستان،  استان  بانه  شهرستان 
دستگاه پرايد كه به جاساز تبلت قاچاق تبديل شده بود، 
كشف شد. فرمانده انتظامى شهرستان بانه از كشف 
تعداد 64 دستگاه گوشى تلفن همراه و تبلت قاچاق، 
توسط ماموران اين شهرستان خبر داد.سرهنگ اكبرى 
افزود: اين تعداد گوشى و تبلت به شيوه اى ماهرانه در 
كپسول گاز يك دستگاه سوارى پرايد جاسازى شده 
بود، كه با تيزهوشى ماموران كشف شد. ارزش تقريبى 

اين كشفيات 400 ميليون ريال تعيين شده است.

ترفند زوج تبهكار براى سرقت از 
آرايشگاه هاى زنانه

انتظامى مشهد گفت: در  : فرمانده  باشگاه خبرنگاران 
پى گزارش چند فقره سرقت هاى كش رو زنى از داخل 
پيگيرى  براى  زنانه در مشهد تحقيقات  آرايشگاه هاى 
موضوع آغاز شد. سرهنگ نيك مرام افزود: پليس در 
عمليات ضربتى زن جوان و همسرش را در حال فرار 
شناسايى و دستگير كرد. متهمان كه هر دو از سارقان 
سابقه دار هستند به 30 فقره سرقت اعتراف كردند. زن 
جوان در اعترافات خود گفت كه به عنوان مشترى وارد 
آرايشگاه مى شده و اقدام به سرقت كيف و وسايل همراه 

مشتريان مى كرده و با همدستى شوهرش مى گريختند.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش



ايرنا- خراسان جنوبى در سالروز والدت نخستين اختر تابناك امامت و واليت، اميرالمومنين على (ع) غرق در نور و شادى شد. خيابان ها، ميادين، معابر، سردر ادارات، مغازه ها، 
مساجد و حسينيه ها در مركز استان با پرچم هاى رنگارنگ و چراغانى، آذين بندى شد و مردم با پخش نقل و شيرينى در خيابان ها، معابر و مجالس ارادت خود را به حضرت 

اميرالمومنين على (ع) نشان دادند. مردم در ساير نقاط استان هم برگزارى آيين محورى در مساجد و اماكن عمومى والدت امير مومنان (ع) را گرامى داشتند.

ديدار تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى با خراسان جنوبى درسالروز والدت حضرت على(ع) غرق در شادى شد
قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان

به مناسبت گراميداشت هفته كار و كارگر، نمايندگان 
تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى با امام جمعه بيرجند 
ديدار كردند. حجت االسالم رضايى، در اين مراسم 
ضمن تبريك ميالد حضرت على (ع) و هفته كار و 
كارگر  گفت: ما بايد جامعه را اصالح كنيم و مانع از 
رشد و ترويج تنبلى و سستى شويم. وى اظهار كرد: 
مديران، مسئوالن و جامعه كارگرى بايد براى توليد 
كاالهاى با كيفيت در جامعه تالش كنند تا از ورود 
كاالهاى نامرغوب خارجى جلوگيرى شود. وى ادامه 
ايجاد شود كه تنها  اين فرهنگ در جامعه  بايد  داد: 
به دنبال كارهاى سهل و راحت و پشت ميزنشينى 
نيز  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل  نباشيم. 
ضمن تبريك هفته كارگر و اعياد ماه مبارك رجب، 
به ارائه گزارشى از عملكرد سال گذشته اين اداره كل 
پرداخت. سنجرى به برنامه هاى اساسى دولت اشاره 
كرده و گفت تنها راه عالج و برون رفت از بحران 
اقتصادى، توليد است. وى افزود: در سال 94 تاكيد 
را در جهت  برنامه هاى خود  اين است كه همه  بر 

تقويت، ارتقا و رونق توليد انجام دهيم. 

مشكالت عشاير بيرجند بررسى مى شود 

مشاهده  اينكه  بيان  با  فرماندار  بيرجند  تسنيم- 
براى حل  مديران  به  روحيه مضاعفى  تالش عشاير 
مشكالت آنها مى دهد، گفت: توجه به مشكالت عشاير 
شهرستان در دستور كار است. منصورى در نخستين 
جلسه شوراى عشايرى بخش مركزى بيرجند اظهار 
كرد: مشاهده تالش و سخت كوشى عشاير در شرايط 
سخت به مديران انرژى مضاعف و روحيه در راستاى 
رفع مشكل  به  اشاره  با  حل مشكالت مى دهد. وى 
آب دام د اران گفت: اداره آبفاى روستايى امتياز كنتور 
آبى را با حجم مشخص به نام دهيارى پدومرود براى 
رفع مشكالت آب دامداران صادر و جهاد كشاورزى نيز 
مصالح الزم براى ساخت آبشخور در اختيار دهيارى 

قرار مى دهد تا با همكارى مردم ساخته شود. 

استفاده از كاالى داخلى 
نيازمند برنامه ريزى جامع است

از  استفاده  گفت:  بيرجند  موقت  جمعه  امام  فارس- 
كاالى داخلى نياز به برنامه ريزى جامع دارد و مشت 
حجت االسالم  است.  استكبار  دهان  بر  محكمى 
بيان  با  بيرجند  جمعه  نماز  خطبه هاى  در  مشرفى 
داخلى  كاالهاى  از  استفاده  براى  برنامه ريزى  اينكه 
برنامه ريزى جامع و همتى عمومى مى خواهد، اضافه 
مشت  مى توانيم  داخل  امكانات  از  استفاده  با  كرد: 
محكمى بر دهان استكبار بكوبيم. وى با بيان اينكه 
اكتفا  كارگرى  كار  به  تنها  جوانان  ويژه  به  كارگران 
نكنند، افزود: آنها بايد به دنبال كسب مهارت باشند و 
امروز مراكز فنى و حرفه اى در اين زمينه فعال است. 
وى با بيان اينكه مردم و مسئوالن در قبال كارگران 
وظيفه دارند، تصريح كرد: مسئوالنى كه توانايى دارند 
گره از كار كارگران باز كنند تا حق و دينى بر گردن 
آنها نباشد. وى با بيان اينكه ما بايد از ظرفيت هاى 
كشور مانند جوانان، ذخاير و معادنى كه تعطيل شده 
را راه اندازى كرده و استفاده كنيم، افزود: رهبر معظم 
از  ما  اقتصادى  مشكالت  حل  دارند  تأكيد  انقالب 

لوزان و خارج از كشور نيست.

احداث بوستان شهداى گمنام 
در حاجى آباد با اعتبار 2 ميليارد ريال

فارس- شهردار حاجى آباد گفت: با اعتبارى بالغ بر 2 
ميليارد ريال بوستان شهداى گمنام در اين شهر احداث 
زمينى  در  بوستان  اين  افزود:  كريمدادى  است.  شده 
به مساحت 17 هزار متر مربع احداث شده است. وى 
همچنين به مشكالت موجود در شهر حاجى آباد اشاره 
زياد در  زمين هاى غير محصور  كرد و گفت: وجود 
سطح شهر كه زيبايى را از چهره شهر گرفته است، 
كمبود فضاى سبز شهرى، نبود فضاى تفريحى مناسب 
براى استفاده شهروندان، نگهدارى دام توسط عده اى 
و حقوق  پرداخت حق  عدم  و  در شهر  از شهروندان 
شهردارى توسط برخى از ادارات و شهروندان از جمله 
مشكالتى اين شهر است. وى با بيان اينكه رسيدگى 
به مشكالت مردم و رضايتمندى آنها مهمترين خواسته 
شهردارى است، خاطرنشان كرد: در اين راستا اقدامات 
زيادى در حال پيگيرى است كه از آن جمله مى توان 
به احداث حداقل 2 ميدان جديد، اصالح ورودى هاى 
اصلى شهر،  بلوار  در  پاركينگ عمومى  احداث  شهر، 
حفر چاه آب و جداسازى آب شرب از فضاى سبز و 

زيباسازى مبلمان شهرى اشاره كرد.

نمايشگاه گل در بيرجند گل كرد

 ايرنا- هفتمين نمايشگاه گل و گياه و ادوات باغبانى، 
در محل نمايشگاه هاى بين المللى خراسان جنوبى 
در بيرجند گشايش يافت. در اين نمايشگاه كه تا 13 
كنندگانى  شركت  است،  داير  جارى  ماه  ارديبهشت 
و  رضوى  خراسان  مركزى،  تهران،  هاى  استان  از 

خراسان جنوبى حضور دارند. 

مراسم جشن ميالد جواد االئمه (ع) در 
مركز آموزش 04 امام رضا (ع) برگزار شد

تابناك  اختر  نهمين  سعادت  با  ميالد  مناسبت  به 
و  االئمه  جواد  حضرت  واليت  و  امامت  آسمان 
همچنين در آستانه والدت فرخنده و با سعات امام 
ارشد  فرماندهى  حضور  با  جشنى  مراسم  (ع)  على 
نظامى ارتش در استان و فرمانده مركز آموزش 04 
امام رضا (ع)، رئيس عقيدتى سياسى مركز، اساتيد 
و كاركنان پايور و وظيفه در محل نمازخانه على ابن 
ابيطالب (ع) اين مركز برگزارشد. در اين مراسم 6 
دفاع مقدس  8 سال  جانباز  و  آزاده  از سربازان  نفر 
با اعطاى نشان افتخار سربازى، لوح تقدير و هديه 
نفر   48 تعداد  همچنين  گرفتند.  قرار  تجليل  مورد 
و  تجليل  مركز  اين  اساتيد  و  نمونه  فرماندهان  از 

هدايايى به رسم يادبود به آنها اهدا شد.

اختصاص 8 ميليارد ريال 
براى احياى بافت تاريخى بيرجند

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  تسنيم- 
اعتبار  تومان  ميليون   800 گفت:  استان  گردشگرى 
بافت  در  ها  خواجه  محور  بهسازى  و  احيا  براى 
در  رمضانى  است.  شده  بينى  پيش  بيرجند  تاريخى 
بازديد از بافت تاريخى شهر بيرجند اظهار كرد: تفاهم 
نامه احيا و بهسازى محور خواجه ها در بافت تاريخى 
و  فنى  دفتر  كل  مدير  با  مشترك  جلسه  در  بيرجند 
نظارت شركت عمران و بهسازى شهرى ايران، مدير 
كل راه و شهرسازى وشهردار بيرجند به امضارسيد. 
نامه محور خواجه ها  تفاهم  اين  براساس  وى گفت: 
تاريخى  ارگ  مسير  كه  بيرجند  تاريخى  بافت  در 
مى شود  شامل  را  بيرجند  درخت  چهار  تا  بهارستان 

احيا و بهسازى مى شود.

برگزارى يادواره شهداى كارگر درميان

هفته  درميان  كارگرى شهرستان  يادواره 22 شهيد   
گذشته در كارخانه سيمان باقران برگزار شد. در اين 
سپاه  در  نمايندگى  دفتر  مسئول  اسدى  بنى  مراسم 
درميان گفت: شهدا در قاموس هدايت بشرى ريسمان 
محكم الهى هستند. وى بيان كرد: ارزش كارگر و عمل 
او آنقدر ويژه است كه پيامبر وقتى در مصافحه با كارگر 
دست هاى پينه بسته اورا مشاهده مى كنند بوسه بر 
دست هاى كارگر مى زنند. به گفته وى حركت چرخ 
هاى توليد كشور به دست پرتوان كارگر اتفاق افتاده 
است اگر امروز ما با استقالل و خودكفايى رسيده ايم و 
پرچم انقالب اسالمى همچنان برافراشته است به يمن 
وجود بى ادعا كارگران در فضاى جامعه اسالمى است. 
نمونه  از كارگران  اين مراسم  پايان  گفتنى است در 

شهرستان نيز قدردانى شد.
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معيشت  به  كمك  براى  گفت:  استاندارى  ريزى  برنامه  و  اشتغال  معاون 
مرزنشينان ماهانه دو هزار ليتر سوخت به هر خانوار مرزنشين تعلق مى گيرد. 
به گزارش مهر، رضايى در نخستين شوراى ساماندهى مبادالت مرزى استان 
اظهاركرد: ميزان صادرات استان در فروردين ماه گذشته نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از آن، 138 درصد رشد داشته است. به گفته وى اين در حالى است 
كه طى اين مدت ميزان صادرات كشور به طور متوسط هفت درصد افزايش 
داشته است. وى با بيان اينكه در اين مدت بالغ بر 10 ميليون دالر صادرات از 
استان داشته ايم، گفت: ميزان صادرات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 
هم از نظر وزنى افزايش 214 درصدى داشته است. وى، ميزان سهيمه واردات 
استان از محل چهار بازارچه در سال جارى را 50 ميليون دالر عنوان كرد و 
افزود: بايد زيرساخت ها در بازارچه ها مهيا شود تا بتوانيم ظرف سه ماه آينده 
واردات عام را از بازارچه ها انجام شود. وى افزود هنوز دو تا سه اداره كل 
در حوزه ايجاد زيرساخت ها در بازارچه ها ضعف دارند كه بايد هرچه سريعتر 
نقايص رفع شود. رضايى با بيان اينكه در راستاى بهبود فضاى كسب و كار 
و روان سازى تجارى دستگاه هاى متولى مكلف هستند تا صادرات در مرزها 
را از هفت روز به دو ساعت كاهش دهند، بيان داشت: در اين راستا بايد تدابير 
سريعى در گمرك و بازارچه ها انديشيده و زيرساخت ها آماده شود تا واردات را 
با سرعت عمل بيشترى ادامه دهيم. وى به تصويب سهميه سوخت مرزنشينان 
در نشست كارگروه مركزي تبصره ماده 2 شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي اشاره كرد و گفت: دستگاه هاى متولى در اين امر موظف هستند ظرف 

يك هفته آينده اين سهميه را به حالت اجرايى درآورند.

ضرورت تأمين نيروى انسانى در مرز ماهيرود

مديركل گمركات استان هم گفت: ما در حال حاضر مشكل تأمين و پرداختى 
نيروى انسانى را در مرز ماهيرود داريم. به گزارش فارس، خاشى با بيان اينكه 
سازمان پايانه ها بايد زمان مورد نياز خود براى ساخت و سازها در مرز ماهيرود 
را به ما اعالم كند، تصريح كرد: اين موضوع در سال گذشته مطرح شده و 
با  پايانه هاى استان طوالنى شده است.وى  اداره كل  ساخت و سازها توسط 
اين  يادآور شد:  داريم،  انسانى  نيروى  ما در مرز ماهيرود مشكل  اينكه  بيان 
مشكل تنها در تأمين نيرو نيست بلكه در ميزان پرداختى به نيروهاى انسانى 
اين منطقه است كه ماهانه 700 هزار تومان حقوق مى گيرند و اين ميزان به 
نسبت خدمتى كه ارائه مى كنند، رقم بسيار ناچيزى است. وى با بيان اينكه 
است  بهتر  تعداد  اين  از  گفت:  مى شوند،  استخدام  استان  در  آتش نشان   42
هشت نفر را به مرز ماهيرود بفرستند. وى خاطرنشان كرد: بهتر است سازمان 

بازارچه ها از لحاظ مالى از استاندارى جدا شود.

بازارچه هاى مرزى استان از فيبر نورى برخوردار مى شوند

رئيس سازمان بازارچه هاى مرزى خراسان جنوبى نيز گفت: مرز يزدان از فيبر 
جارى  سال  خردادماه  پايان  تا  نيز  ديگر  بازارچه  سه  و  شده  برخوردار  نورى 
بهره مند مى شوند. فخر اظهار كرد: پيشنهاد ما براى عوارض ورود به پاركينگ 

مرز ماهيرود براى ماشين هاى ايرانى 4 هزار تومان است. وى با بيان اينكه 
اين ميزان براى خودورهاى افغانى 10 هزار تومان اعالم شده است، تصريح 
كرد: حق استفاده جرثقيل از خدمات بازارچه، ماهانه 150 هزار تومان در نظر 
گرفته شده است. فخر با بيان اينكه در مرز يزدان فيبر نورى فراهم شده است، 
يادآور شد: تا پايان خردادماه سال جارى براى ساير بازارچه ها نيز فيبر نورى 
قرار مى دهيم. وى با بيان اينكه واگذارى 10 هكتار به مرز ماهيرود مصوب 
شده است، افزود: جهاد كشاورزى بايد اين زمين را به ما تحويل دهد و بايد 

آن را هرچه زودتر تحويل دهند تا فنس كشى آن را انجام دهيم.
فخر با اشاره به مصوبات شوراى ساماندهى استان اضافه كرد: در اين شورا 
ايجاد چهار درمانگاه در چهار بازارچه استان توسط هالل احمر مصوب شد كه 
تاكنون انجام نشده است. وى با بيان اينكه ورودى ها مرز نياز به خدمات بيمه 
دارد، تصريح كرد: در اين زمينه بيمه دى اعالم آمادگى كرده است و اكنون 

بيمه را در يك بازارچه استان اجرايى مى كنيم.

سهميه سوخت مرزنشينان تا هفته آينده به حالت اجرايى در مى آيد

اخذ مجوز فروش گاز مايع در ميل 73
امور  تخصصى  كارگروه  جلسه  دهمين  در  زاده-  حسين 
اقتصادى استان در اسفند ماه سال گذشته عنوان شد كه نامه 
اى با امضاى استاندار مبنى بر پيگيرى و رفع مشكل كسرى 
گمرك  انسانى  نيروى 
تهران  به  استان  در 

ارسال شده است.

تقويت گمركات 
دستور  در  مرزى 

كار گمرك كشور 

نتايج  پيگيرى  براى 
گفتگويى  مكاتبه  اين 
داديم.  انجام  استان  گمركات  كل  مدير  با  اختصاصى 
خاشى در اين باره گفت: گمرك جمهورى اسالمى ايران 
در راستاى اجراى ماده 106 قانون برنامه پنجم كه در آن 

نيروهاى  درصد   30 باشد  مى  مجاز  است «گمرك  آمده 
ساير  عوض  در  و  داده  كاهش  را  فعاليت  كم  گمركات 
گمركات (كه مراد بيشتر گمركات مرزى است) را تقويت 
نمايد» برنامه تأمين نيروى انسانى مورد نياز استان هاى 
مرزى را بعد از پايان فصل مدارس را در دستور كار دارد.

ارائه پيشنهاد خدمت حداكثر 3 ساله نيرو
در گمرك ماهيرود به مركز

وى با بيان اينكه ما از سال گذشته بحث رفع مشكل كسرى 
نيروى گمركات استان را پيگير هستيم، اظهار كرد: متأسفانه 
برخوردار خدمت مى  استان هاى  در  نيروهايى كه  تمايل 
كنند براى حضور در خراسان جنوبى بسيار كم است و لذا 
ما به گمرك مركز پيشنهاد داديم كه با توجه به استهالك 
لحاظ  به  چه  ماهيرود  مرز  در  انسانى  نيروى  زياد  بسيار 
فيزيكى و چه مسئوليتى، زمان خدمت در گمركات مرزى 

خراسان جنوبى و به خصوص ماهيرود را حداكثر 3 سال 
تعيين نموده و نيروها را به صورت چرخشى مورد استفاده 
قرار دهند كه اين پيشنهاد اخيراً در وزارت كشور هم مطرح 
شده است. همچنين پيشنهاد كرديم كه براى تأمين نيروى 
انسانى مورد نياز گمرك ماهيرود فقط از نيروهاى بومى درح 
و سربيشه استفاده شود زيرا حتى نيروهاى ساكن در ساير 
نقاط استان هم كمتر به حضور در گمرك ماهيرود عالقه 
نشان مى دهند و اميدواريم كه پيگيرى هاى صورت گرفته 

در اين زمينه به نتيجه رسيده و محقق شود.

آماده استقرار در همسايگى 
منطقه ويژه اقتصادى بيرجند هستيم

استقرار  زمان  خصوص  در  استان  گمركات  كل  مدير 
نيروهاى گمرك در ساختمان احداث شده در منطقه ويژه 
اقتصادى بيرجند (دشت مرك) نيز گفت: ما براى استقرار 

در اين ساختمان اعالم آمادگى كرده ايم و داليل منطقى 
اين كار را هم به گمرك كشور اعالم نموده ايم. 

مديريت منطقه ويژه اقتصادى بيرجند نيز نهايت همكارى 
را با ما داشته و دارد و در حال حاضر سالن گمرك در اين 

محدوده تكميل شده و آماده بهره بردارى مى باشد.

در صورت تعامل دولت افغانستان 
امسال سال رونق فعاليت هاى تجارى خواهد بود

صورت  به  سيلندرى  مايع  گاز  فروش  مجوز  اخذ  از  وى 
پايلوت در گمرك ميل 73 خراسان جنوبى خبر داد و تصريح 
كرد: پيگير اخذ مجوز واردات مرزنشينان استان نيز هستيم. 
تكميل  براى  را  استان  مسئولين  مضاعق  تالش  خاشى 
زيرساخت ها خواستار شد و در ادامه گفت: در صورت تعامل 
دولت افغانستان اين نويد را مى دهم كه امسال سال رونق 

فعاليت هاى تجارى در خراسان جنوبى خواهد بود.

مدير ساخت و توسعه راه هاى شهرستان در گفتگو با آوا بيان كرد:

نخستين گام براى احداث 100 كيلومتر بزرگراه
حسين زاده- احداث يكصد كيلومتر بزرگراه در استان طى 
سال هاى 94 و 95 يكى از مصوبات و وعده هاى هيئت 

دولت در سفر به خراسان جنوبى بود.
مدير ساخت و توسعه راه هاى اداره كل راه و شهرسازى 
استان در گفتگويى اختصاصى با خبرنگار ما درباره اجراى 
پيمانكار  مصوبه  اين  اجراى  براى  گفت:  مصوبه،  اين 

مشخص شده و اقدامات اوليه به انجام رسيده است.
مهندس رجبى با اشاره به اينكه يكصد ميليارد تومان براى 
اين  از  كرد:  اظهار  شده،  بينى  پيش  مصوبه  اين  اجراى 
مبلغ 68 ميليارد تومان بايد از محل اعتبارات سفر رئيس 
جمهور و مابقى ازمحل اعتبارات سنواتى پروژه هاى ملى 

استان تامين شود.

وى با بيان اينكه سال مالى 94 از تيرماه آغاز مى شود، 
جمهور  رئيس  اول  معاون  سوى  از  اخيراً  كرد:  تصريح 
ميان  به  تومان  ميليارد   34 اختصاص  بر  مبنى  صحبتى 

آمده كه البته قطعى نيست. 
اعتبارات  محل  از  اعتبار  تخصيص  براى  صورت  هر  در 
نخواهد  وجود  مشكلى  استانى  ملى  هاى  پروژه  سنواتى 

محل  از  بايد  كه  تومان  ميليارد   68 وضعيت  اما  داشت 
مشخص  هنوز  شود،  تأمين  دولت  هيئت  سفر  اعتبارات 

نشده است.
رجبى افزود: قرار است اين موضوع در جلسه اى با حضور 
ماه  ارديبهشت  نوزدهم  در  شهرسازى  و  راه  وزير  معاون 

جارى مورد بررسى و پيگيرى قرار گيرد.

طلسم آسفالت شهرك شهيد صدوقى طبس شكست

حقانى- سرپرست شهردارى طبس از آغاز عمليات آسفالت شهرك شهيد 
صدوقى طبس در راستاى زيباسازى معابر شهرى و پس از 20 سال خبر 
داد. مقدس زاده خسروى افزود: قبل از آغاز عمليات آسفالت معابر شهرك 
شهيد صدوقى مى بايست تمامى حفارى هاى مورد نياز اعم از گاز، آب، 

برق و تلفن انجام شود تا فرسايش آسفالت جديد به حداقل برسد. 
وى تصريح كرد: پس از انجام آسفالت خيابان آيت ا... واعظ طبسى و نيز 
لكه گيرى معابر شهرى، اينك آسفالت معابر شهرك شهيد صدوقى كه قرار 

است با مشاركت شهروندان انجام شود از صدوقى 4 شرقى آغاز شد. 
مقدس زاده خسروى نيز از انجام عمليات آسفالت حاشيه سكوهاى اقامتى 
نهرين طبس خبر داد. وى تصريح كرد: اين اقدام كه با مشاركت اداره را 
و شهرسازى طبس در حال انجام است، حدود100 ميليون تومان هزينه 
خواهد داشت. وى گفت: در راستاى بهينه سازى معابر شهرى براى رفاه 
حاشيه  معابر  آسفالت  اجراى  عمليات  طبس،  قدرشناس  شهروندان  حال 

مسير آب نهرين با تصويب شوراى محترم اسالمى شهر به اجرا درآمد.
وى اظهار كرد: پس از انجام آسفالت خيابان آيت ا... واعظ طبسى (ارگ) 
و فاز دوم باغ رضوان؛ اينك بهسازى آسفالت معابر شهرى شهيد صدوقى، 

زيباشهر و برخى محالت تازه احداث در حال اجرا مى باشد.

شورايى كه گرفتار ديدگاه حزبى و جناحى شود 
از خدمت به مردم غافل خواهد شد 

استاندارى در همايش شوراهاى  امور شهرى و شوراهاى  حقانى- مديركل 
اسالمى، شهرداران و دهياران شهرستان طبس  اظهار كرد: شورا باورى مهمترين 
هدف ما است و تالش مى كنيم اين شورا باورى را از استان ها و شهرستان ها آغاز 
كنيم. شهابى افزود: شوراهاى اسالمى شهر و روستا به عنوان پل ارتباطى دولت 
و مردم و واقفان به ظرفيت هاى موجود در شهرها و روستاها نقش مؤثرى در 
هدايت افكار عمومى براى تحقق منويات مقام عظماى واليت دارند. وى ضمن 
انتقاد از هرگونه ديدگاه حزبى و سياسى در شوراهاى اسالمى گفت: تشكل مردم 
محور شوراها كه بر اساس تدبير بنيانگذار كبير انقالب اسالمى شكل گرفت با 
هدف خدمت به مردم و مشاركت ملت در تصميم گيرى هاى كشور بود و اگر 
در شورايى ديدگاه حزبى و جناحى حاكم شود، خدمت به مردم مغفول خواهد 
ماند. شهابى از برنامه ريزي به منظور پيش بيني بودجه براي شوراهاي اسالمي 
خبر داد و گفت: اين موضوع يك تكليف قانوني است كه بايد در شوراها تصويب 
و اجرا شود تا هر شورايي اعتبار مصوب داشته باشد.  شهابي با اشاره به اين كه 
 شوراهاي اسالمي شهرها در حد هزينه هاي جاري از شهرداري ها سهم مي برند،

تأكيد كرد: در بودجه كشور رديفي براي شوراها ديده نشده و اين مجموعه ها 
وابسته به بودجه دهياري و شهرداري هستند. 

تحصيل 2هزار دانشجو در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

رحيم زاده- در حال حاضر 2 هزار و 757 دانشجو در 35 رشته تحصيلى در 
دانشگاه  بيرجند در حال تحصيل هستند. 

مشاور وزير بهداشت، در هشتمين جشنواره آموزشى شهيد مطهرى در دانشگاه 
علوم پزشكى بيرجند توسعه علم و آموزش در تمام استان هاى كشور را از بركات 
انقالب اسالمى عنوان كرد.  طباطبائى فرد سالمت را  از پايه هاى اساسى توسعه 

هر كشورى خواند و افزود: عقل سالم در بدن سالم جاى مى گيرد. 
 رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند نيز اين شهرستان را قطب دانشگاهى شرق 
كشور دانست و گفت: تعداد اعضاى هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
197 نفر است و  در استان سرانه آموزشى به ازاى هر دانشجو 6,5 متر مى 
باشد.  قائمى افزود: پارسال هشت رشته جديد ايجاد شده و  در سال جارى نيز 
با مساعدت و  هميارى هيئت علمى دانشگاه به دنبال ارتقاى آموزش بالينى در 
بخش هاى بيمارستانى نيز هستيم. وى با تأكيد بر اينكه سالمت در كنار ارتقاى 
آموزش و پژوهش ميسر مى شود، گفت: عقالنيت كه نشان از بلوغ فكرى دارد 

حكم مى كند در جامعه، دانشگاهيان از حرمت بيشترى برخوردار باشند.
 وى ارج نهادن به زحمات ارزشمند اساتيد آموزش كشور، ارتقاى فرآيندهاى 
جارى آموزش در دانشگاه ها، ايجاد فضاى رقابت سالم در توليد علم و ... را 

ازجمله اهداف برگزارى اين جشنواره دانست.

اصالحيه

در  ارديبهشت  هشتم  تاريخ  در  شده  چاپ  خبر  در 
غذاهاى  جشنواره  «دومين  مطالب  صفحه  همين 
ايرانى با محوريت كيك و انواع دسر، نفرات برگزيده 
از  به هر يك  اند كه  بوده  نفر  جشنواره مذكور 10 
آنها كارت هديه اى معادل يكصد هزار تومان اهدا 
گرديده است، عالوه بر خانم شريفى سرپرست امور 
جمعيت  اشتباهًا  استاندارى(كه  خانواده  و  بانوان 
زنان استاندارى درج گرديده است) آقاى فرج زاده 
و  روستائيان  اجتماعى  بيمه  صندوق  مديرعامل 
عشاير و خانم نخعى عضو محترم شوراى اسالمى 
بيرجند نيز همكارى داشته اند و خانم ميرابى رئيس 
خانه كارگر استان هم هديه جوانترين شركت كننده 
اداره  اداره كل،  اين  نام كامل  و  اند  را متقبل شده 
كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى مى باشد» كه بدين 

وسيله اصالح مى شود.

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 2 شهرستان بيرجند
پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير:

اصلى بخش 2 بيرجند مورد تقاضاى  از توابع على آباد لوله پالك 281 –  ششدانگ چشمه و مزرعه پاى مزار 
اداره محترم بنياد شهيد و امور ايثارگران در روز يكشنبه 94/3/31 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

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

اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.
تاريخ انتشار:94/2/13      رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

آموزشگاه علمى امام على (ع) وابسته به موسسه خيريه دانش آموزى امام على (ع) برگزار مى كند:

كالس هاى تقويتى دروس متوسطه دوره اول و دوم ، دوره ابتدايى و كالس هاى كنكور

با حضور اساتيد ارجمند:

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

امام على (ع) برگزار مى كند:

ميدان ابوذر- خيابان شهيد اسدزاده 3- پالك 5    تلفن: 32232940

اكبرزاده   سعيد   ، هانى  آقايان   رياضى: 
اسدى  بنى  آبادى - زمينى - قسوره -  حاجى 
جمالى و چهاردهى فيزيك: آقايان جوقه ساالر 
زمينى و خيرآبادى عربى: آقايان مرادى- موسوى 
و  طحان  شكيبايى-  آقايان  شيمى:  كاظمى  و 
خانم احمدى زيست: خانم ها فريدى- وداد و 

آقاى خراشادى

ادبيات: آقايان صنعتى و معينى و خانم درميانى
زبان: آقايان ناصح - خسروى و خراشادى

متوسطه دوره اول:  خانم ها افضلى و حسنى
ابتدايى: خانم ها اصغرى و كوثرى مقدم

مشاوره و برنامه ريزى تحصيلى:
 آقاى اصغرى

هيئت مديره دارالشفاء امام حسين (ع)

پذيرش هر روز از ساعت 3/30 الى 8/30 
بعدازظهر     32234713-14

آغاز به كار تنها راديولوژى 
C.B.C.T (فك و صورت) در استان 



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام على (ع) : كسى كه از تنبلى و مسامحه كارى اطاعت نمايد
 سرانجام در محاصره ندامت و پشيمانى قرار خواهد گرفت.

(منبع : غررالحكم، ص 713)

12 : 30
19 : 37
23 : 45
4 : 13
5 : 44

برخود الزم مى دانيم به مصداق
 حديث شريف 

«من لم يشكر المخلوق
 لم يشكر الخالق» 

 از زحمات دلسوزانه بزرگواران

سركار خانم پروانه ساالرى
معلم سال چهارم

سركار خانم فرخنده فرزان
معلم سال سوم

سركار خانم فاطمه يعقوب نژاد
معلم سال دوم 

سركار خانم سيما كمال
معلم سال اول ابتدايى 

و رئيس فعلى دبستان عاطفه
تقدير و تشكر نموده

 مقام واالى تان را ارج مى نهيم و

 روز معلــم
 را خدمت شما بزرگواران

 تبريك عرض مى نماييم. 

والدين مشكات حسينى

بى انصافى است كه تو را به شمع تشبيه كنند

 زيرا شمع را مى سازند تا بسوزد اما تو مى سوزى تا بسازى

سركار خانم اعظــم كارگر
 ضمن تبريك روز معلم انتخاب بجا و شايسته ات

 به عنوان معلم نمونه در سال 94 
 كه نشان از درايت، سعى و تالش بى وقفه ات دارد را ارج مى نهيم

 و به وجود و حضورت افتخار مى كنيم.
همسر و فرزندان

 بزرگ ترين 
مجموعه پالستيك 

در خراسان جنوبى 
افتتـاح شد

كامل ترين سرويس عروس
 و لوازم پالستيكى منزل 

خيابان جمهورى 8
 نرسيده به حكيم نزارى 12   

32236076

فروش 760 متر زمين در حاجى آباد ، سنددار ، مقداد 17
09155629878
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امالك و مستغالت

فروش وياليى 200 مترى واقع در 
زاهدان يا معاوضه با ملك در بيرجند

09155496373

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش منزل ،زمين50متر 
زيربنا102متر مهرشهر حافظ غربى 

         فى65م 09151633727 

فروش فاز1و2تعاونى مسكن04
فى توافقى

09155615043

فروش آپارتمان سايت  ادارى
75مترطبقه 5 آفتاب گير

     فى65م  9375620458 

فروش آپارتمان شمال شهر
 بلوار بقيه ا... باتمام امكانات

09157219247 
فروش زمين مشاع 80 مترى داراى 

سند واقع در خيابان جمهورى 
اسالمى  09154815703 
فروش زمين 152مترى 

شمالى،مهرشهر33م
 09156662696

فروش1000 متر زمين مزروعى
 با 1ساعت اب قنات در روستاى 

   ميرعلى   09159645585

فروش يا معاوضه6500 متر زمين 
مزروعى حاشيه شهيدناصرى 

 09153613146

فروش منزل كلنگى گنبدى   
17شهريور24  ، فى 250 ميليون 

 09304361880
فروش منزل مسكونى دو طبقه زمين 
160زيربنا 210فى 150 مهرشهر 

يامعاوضه   09159652193 
فروش زمين 152مترى 
شمالى،مهرشهر   33م

 09156662696
فروش آپارتمان مسكن مهر

واقع درمهر شهر يا معاوضه با ماشين
 09335542327

فروش منزل وياليى بنا 140متر 
زمين75تجارى15متر  معصو ميه 
فى .130م   09151600337 

فروش يك باب منزل 180مترى 
واقع درسجادشهر خيابان ماژانى 

 09384836068

فروش زمين اميرآباد 
160متر فى مترى610 

09158345833
فروش ،منزل وياليى 

120متر،دوخواب،موس بن جعفر22   
 09155625715

فروش منزل واقع در شكرآب 
120متر 50مليون  

 09157283087 لطفا پيامك بزنيد

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

فى كارشناسى 09195605878

فروش باغ وزمين نزديك 
بيرجند6000متر باآب 

09155616966
فروش زمين كشاورزى تقاب لب 

جاده به متراژ 1000 متر و 80 عدد 
درخت 09159616274 

فروش يك واحد مسكن مهر
،واقع درالهيه ى 3غربى،

 09158639913
فروش آپارتمان مهر  

 خيابان الهيه،  فى بازار     
09157929343

معاوضه واحد مسكونى 100 مترى با  
موقعيت عالى در  تربت حيدريه با ملك  

     در بيرجند   09199192115 
فروش منزل مسكونى دو طبقه زمين 
160زيربنا 210فى 150 مهرشهر 

09159652193

فروش  واحد اول از آپارتمان 3 
واحدى مدرس5

فى كارشناسى  09151631044
فروش 100 متر زمين 

      واقع در كالته بجدى فى 12م 
 09331736362

فروش زمين مزروعى 
سندششدانگ،500مترواقع 

دردستگرد   09336395996 
فروش منزل نيمه ساز

دركالته بجدازدم قسط 
 09157408805

فروش يا معاوضه منزل وياليى  
داراى تمام امتيازات در مهرشهر
 فى 120 م   09151642356 

فروش يا معاوضه آپارتمان 78 مترى 
داراى امكانات كامل مدرس 20

    فى كارشناسى 09309251321 

فروش آپارتمان، چهكند 
50متر تكميل40م نقد+20م 

وام09156667648
فروش يا معاوضه مسكن مهر تهران 
75 مترى داراى پاركينگ . انبارى 

   آماده تحويل  09127117641 

  فروش آپارتمان 100 مترى فول 
امكانات بلوار بقيه ا..پاركينگ . انبارى 

09127117641
فروش يا معاوضه زمين 

حاجى آباد250متر شمالى 
فى كارشناسى  09155614099 

فروش زمين تجارى 120متر با 10 
  حاشيه مدرس ،باالتر از فرماندارى 

 09380688484
فروش منزل وياليى خيابان دولت، 

90مترزمين ،80متربنا تكميل
فى85ميليون   09155618396 

فروش زمين سراب ، جنوبى 
متراژ 240 متر سند دار وجواز
 سه طبقه  09155611734 

فروش زمين كشاورزى 1000متر 
درخت پسته 130عددبانيم ساعت 

آب چاه 09153625090 
فروش يك واحد آپارتمان طبقه 2 

واقع در خ ظفر انتهاى ظفر4 
     112 متر   09151631577 

فروش يا معاوضه زمين
 درحسين آبادسادات
 09156692686

فروش آپارتمان 115مترى در3طبقه 
آسانسور باتمامى امكانات به جزكابينت 

كف سر09338107289 
فروش طبقه ى دوم از دوطبقه هاى 

بنياد مسكن شوكت آباد 
  فى 29م     09351616828 

فروش باغ پيرنج چهار ديوارى 
با اتاق نيمه ساز  ودرخت 

حدود700متر   09376250669 

خريدار  يك امتياز از 
زمينهاى درب وپنجره سازان 

      مهرشهر  09151632141 
فروش فورى يك واحد آپارتمان
 طبقه دوم.معصوميه پايين 

     خيابان مسلم.09155624526 

فروش مسكن مهر(75 مترمفيد) 
مهرشهرخيابان 9دى 

مقابل فضاى سبز 09153633517 

فروش آپارتمان 113  مجموعه 
  سه واحدى خيابان نيايش

 قابل معاوضه   09155625297 
فروش آپارتمان 70 مترى 

دوخواب سند آزاد باكليه امكانات 
درشهرورامين   09157426728 

فروش آپارتمان 75 متر با امكانات 
كامل دوخوابه  جنب بوستان الهيه. 

فى 68 +20و ام   09158627428  
فروش زمين  .50متر تجارى حاشيه 

ميدان سفير اميد به سمت نارنج 
بلوار20مترى .09158619838 

فروش يامعاوضه
 آپارتمان 113 مترى  با آپارتمان 

مشهد  09153634929 
فروش زمين حاجى آباد 

خيابان امام صادق قيمت توافقى 
ابعاد10 در16  09157201405 

فروش زمين 175 متر 
فى85معاوضه با آپارتمان  

       تا120م    09156042402 
فروش يك واحد 90مترى

 از مجموعه سه طبقه تخليه
 فى 150 م   09156042402 

فروش آپارتمان 
سايت ادارى 75مترطبقه

 پنجم 65م   09375620458 

فروش منزل سه نبش امامت 2 
يا معاوضه با منزل در مشهد

09155622560

 رهن و اجاره 

مغازه اجاره اى چهكند 50 متر 
.كف سراميك ديوار تا سقف كاشى 

09156667648.
منزل همكف به همراه 

كليه  امكانات  خيابان عدل 
 2م +400  09155621738

رهن واجاره 
فاز1تعاونى مسكن04

      فى توافقى09155615043 

اجاره آپارتمان دوخوابه در سه راه 
    اسدى.يك تومن پيش220اجاره 

 09151639123

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

اجاره مغازه با سابقه بنگاه مسكن 
درفلكه توحيد

 09155623107
رهن يا اجاره 
منزل وياليى

 09215149294 
نيازمند اجاره .

 زوج جوان حدودا تا سقف 
1 م+ 200   09359949048 

رهن كامل مغازه24متر
       همكف +زيرزمين مطهرى 9 

 09155612382

خودرو پرايد

فروش فورى پرايد83خانگى فوق 
العاده تميزدوگانه CNGيا معاوضه 

باتك گانه  09153624802 
فروش پرايد مدل 90  

نوك مدادى  
 09368678706

فروش پرايد 132 سفيد مدل93 
دوايربگ تمام فول فى18,700م 

09156667648
فروش پرايد مدل 84

        بيمه تابرج 10 فى توافقى 
 09159646642

sd_خريدار
مدل90،91،7 8سفيد،بيرنگ،

 09153617836
فروش تاكسى 141

مدل86تميزبدون رنگ-تازه تعمير 
  فروش ياتعويض09152655046 

فروش پرايد مدل 84
         بيمه تابرج 10 فى توافقى 

 09159646642
فروش پرايد86سفيدبى رنگ دوگانه 
دزدگيركفپوش روكش500ليتربنزين 

فى  12/500 09158668450
فروش پرايدمدل85سه تيكه رنگ 

يك سال بيمه رنگ نقره اى
 09153616875     فى  9م 

فروش پرايد وانت 93 
بيمه تا برج 11

09151611213 

   خريدار111خشك 94سفيد 
نقدا19500000

 09301884247
خريدار پرايد 111 

بى رنگ و سالم تا 15 ميليون
09151605345

خريدار پرايداز85تا89
                تك يادوگانه 

 09156644348
فروش پرايد مدل82 سفيد 

دور رنگ بيمه تا برج 9 
فى8/500   09151048379 

فروش پرايد 84 نقره اى
     دوگانه دستى دور رنگ 8500 

 09157412611
فروش پرايد141مدل86نقره اى

 بدون رنگ 11م
 09156653701

فروش پرايد سفيد مدل 85 چهار 
كلكير رنگ دو تا در سمت

  شاگرد رنگ  09373591368 

فروش پرايد 86 نقره آبى متاليك
فنى و ظاهرى عالى

فى: 11,300  09155638151

خودرو پژو

فروش پارس سال دوگانه 
داشبورد جديد خاكسترى

 فى 38م   09153635766 
خريدار 405 يا سمند 

سالم و ترجيحا بى رنگ 
      تا 15 تومان09151605345 

فروش  پژو 405 نوك مدادى مدل 
92 تميز بدون رنگ و خط و خش 

 09355640457
فروش پژو 206 وى 8 سفيد مدل 

93 فوق العاده تميز و بى رنگ ،
 34 م فقط نقد 09151633633 
فروش آردى85سفيددوگانه

 يكسال بيمه،فى9/500
 09156662696

فروش پژو405رنگ بژمدل83
دوتيكه رنگ بيمه تا 28/4 الستيك 

90درصد   09390518989 
     فروش پژو پارس ايى  ل  اكيس 

مدل 93 كم كار  فى بازار  
09157929343

 فروش ،پژوى405 دوگانه 
سوز داشبورد جديدمدل93  

 09153631906

فروش 405 جى ال اى مدل 84
 زير پا عالى وتميز بيمه تا برج 8 
 09157248399   13/500

فروش پژو 405 مشكى 88 مشكى  
بدون    رنگ بيمه اخر 11

  فى 19500   09151634308 
فروش پارس سفيدمدل 90،دوگانه    

  كارخانه،بدون رنگ،بيمه تا آخر سال 
 09153633642

فروش پژو 206 مدل 80  يا معاوضه 
با پرايد و hb قيمت توافقى.

09156694503
فروش آردى85رنگ سفيد،

دوررنگ 8500م
 09156662696

فروش پژو206 مدل 88 تيپ 3 
   .بدون رنگ.نقره اى .فى 22/500 

 09155623649
فروش پژو405 مشكى مدل 81
 تمام رنگ تميز بيمه تا برج 3. 
  فى 10200   09153611429 

خودرو متفرقه

فروش.وانت پيكان88.دوگانه
 كارخانه.بدون رنگ.الستيك نو

 09016975611 
فروش رنو سپند مدل 78,رنگ 
   سفيد, بيمه آبان تميز , فى3900 

 09151635540

فروش پيكان وانت 
مدل 80بابيمه

 09152672522 

فروش پيكان وانت مدل 87
تميز خانگى بدون رنگ 

 كاركر70هزار   09307882078 

فروش ام وى ام 530 نوك مدادى 
مدل 91 خيلى كم كاروتميز 

 09151611494
فروش يا معاوضه پى كى 

85رنگ ابى. با پرايد 85به پايين. 
09159646899

فروش آپاچى 90بسيار تميز
 بيمه تا برج 5 فى توافقى 

 09159626536
فروش خاور يخچالدار مدل 81

 ده سال  تخفيف بيمه 
09365405439

فروش ام وى ام 530سفيد
 مدل 91يا معاوضه
 09159632317

فروش يك دستگاه موتورسيكلت 
اميكو 200سى سى مدل 86

09157267466 
فروش رانا مدل93 سفيد تمام فول 

20000 كاركرد
 09157558455

فروش خودرورانامدل92
فى كارشناسى

 09153630413
فروش سوارى دوو سيلو مدل 78 

فنى سالم درحد تميز ، رنگ دودى 
09157217533

پاترول چهاردرهيدروليك كولررنگ 
سفيدتوكرم بيمه الستيك معاينه 

كامل 09151638892
فروش فورى پيكان وانت 

سفيد مدل85 بيمه تابرج10 
09159645585

فروش  هنداشباب 
مدل89

09357502813.
فروش سمنداليكس 93
چهارده هزاركار 27م
 09153633647

فروش فورى يك پيكان وانت 
سفيد مدل85بايك تكه رنگ 

 09157213731
پيكان وانت 
مدل 80بابيمه

09152672522

فروش پى كى نقره اى مدل 83
بدون رنگ بيمه تابرج 11

 فى 7م   09157283087 
فروش حواله تيبا
 با واريزى 9م

 09164326576
فروش سمند ال ايكس آخر88 تمام 

رنگ بيمه يازده ماه 
 09350650139

فروش ام وى ام 530سفيد 
        مدل 91 يا معاوضه 

 09159632317

پى كى  مدل83رنگ زرشكى 
متاليك بيمه يكسال
 09151643726
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ر  فروش پيكان 82 
               فى 5800 

 09155624532
فروش سوارى چرى 
مدل 89 نقره اى 
09159639352

فروش فورى موتور تريل 200،سى 
سى  تميز قيمت توافقى يا معاوضه 

 09389957302
فروشى پى كى مدل 82.دوره رنگ.
بيمه كامل.موتورى سالم.قيمت 

توافقى   09158626367 
فروش ومعاوضه ليفان 520

 مدل 88 بدون رنگ
 09151603994

متفرقه

نيازمند يك منزل وياليى جهت
 انبار با زيربنا 100 متر در محدوده   

    غفارى ،معلم 09151540467 

واگذارى تاكسى تلفنى فعال
با  5كارت سوخت 

فى 10م  09155619072 

فروش كفى
 عقب پيكان وانت
 09159625078

فروش ويژه دوربين مداربسته ديد 
درشب  و دزدگير با كليه امكانات   

      فى توافقى 09157405909 
فروش آكواريوم با ابعاد 110*60 
ارتفاع 70با كليه لوازم بسيار تميز 

داخلى09354676760 

فروش رستوران با موقعيت 
عالى   با چند سال سابقه كارى 

 09158612338
فروش تعداى چرخ خياطى 

اتوبخارمخزن دارقيچى عمودى 
09158610697

فروش پوشاك مردانه در راسته
 بازار با موقعيت عالى 

و پروانه كسب 09157710431 

فروش 2عددصندلى آرايش زنانه.  
نارنجى.استفاده نشده.
 09105463787

فروش يك عدد ميزكار 
       همراه اتاق پرو,قيمت توافقى 

 09389136597
فروش دكور چوبى،درحد نو،تميز 

و بدون زدگى،به علت تغيير شغل   
09159354735

فروش فورى مزون در بهترين فصل 
كار بعلت مهاجرت ،باكليه وسايل

 09355598886
فروش آكواريوم باميزوسقف چوبى 
با طول 95 متر فقط 230تومان 

09155622534

فروش ساندويچى باتمام امكانات 
دربهترين مكان 

 09365301059
فروش

CNG سيستم گاز 
 09365301059

معاوضه دو عدد تانكر نفت ورق 
سياه،وورق سفيد،با يك عدد
 كولر آبى 09158639913 

فروش دوعدد 
اتاق پيكان وانت

 09158621728
نيازمند يك ديفرانسيل 
پيكان تميز وضمانتى 
 09158621728

فروش يك پروار بندى شتر در 
مجتمع شترداران نهبندان

 09157217533
فروش تاكسيمترآژانس 

3 ماه كاركرد
 09359057779

فروش كولر7000نوكارنكرده 
800هزارتومان 

 09151638892
فروش يك عدد درب آپارتمان 

120استفاده نشده 
نو 09151602437

فروش دوچرخه ويوا26 مدل تراول
تنه شيب دار. تمام قطعات 

 09150610724
فروش پخش سى دى خور
       مارشال فى 65 هزارتومان 

 09159647810

فروش مغازه مواد غذايى وخشكبار 
واقع در معلم به علت مهاجرت 

 09155617031
فروش فورى تعدادى الستيك 

كاركرده پرايدورينگ اسپرت استيل 
پرايد09151600341 

فروش مغازه ترشى ملس واقع 
درمدرس 14قيمت6ميليون تومان. 

 09381128775

فروش آرايشگاه زنانه با كليه امكانات 
و جواز كسب واقع در خيابان معلم 

 09155628525

فروش مقدارى پوشاك 
باقيمت مناسب،كلى
 09398609698

فروش يك باب نانوايى سنگك 
ولواش با امتياز و امكانات كامل

09157200457

خريدارجهت تجهيز فضاى آموزشى, 
كليه وسايل ادارىو آموزشى مازاد  

 09153639349

فروش سوپر ماركت باموقعيت عالى 
به دليل مهاجرت 
 09154984780

فروش تعدادى شترمرغ پروارى 
كيلويى 10400

 09154944849

فروش كمپرس نيسان سالم با 
وسايل جانبى فى توافقى

 09156659228.

فروش باطرى صبا 66  
امپرسالم.

 09157921778.

فروش حدود 22متر پاركت 
طرح چوب پشت فوم دار 

 09365611825

رايانه و همراه

فروش گوشى سامسونگ اس 
ترى تميز باگارد فى 560تومان 

09372464860

 samsong فروش دوعددگوشى
galexi s2ويك عددsony c ويك 

تبلت 09153624802 
فروش گوشى اچ تى سى وان

 مينى قيمت 800   
09156651236

فروش گوشى نوكيا
c3لمسى وصفحه كليد-

ميزكامپيوتركمددار09153638963 
فروش يك عدد گوشى هواوى 

مشكى دوسيم y511 تميز با ليبل 
كريستال 09158642661 

فروش كامپيوتر
پنتيوم 4 ،، گرافيك 512 ، 

رم  1 گيگ ، : 09300011815    

فروش نوكيا N73موزيكال،فنالند،
فى 120تومان

 09394508644
فروش گوشى c3 نوكيا,قاب 

سفيد,سالم,با كارتن و تمام وسايل 
جانبى  09153613022 

رم 16گيگ،كالس 10 مدل 
سيليكون پاور.باگارانتى مادام العمر.

قيمت28تومان   09150610724 
فروش نوكيامدل آشا305.لمسى.

دوسيم كارت.رم خور.دوربين و...تميز.
110تومان 09150610724 

فروش گوشى سامسونگ اس ترى 
تميزو سالم   با گارد 550تومان 

09372464860

جوياى كار

به تعدادى راننده با خودروى
 ترجيحا دوگانه و بصورت تمام وقت    

       نيازمنديم09155630233 

 به2نفرراننده تمام وقت باماشين 
ترجيحابازنشسته جحت كاردرآژانس 

نيازمنديم.09151603686 

جوان 25ساله باگواهينامه ب2 
     آماده همكارى باادارات،شركتها 

 09158637191
جوياى كار. آماده همكارى با نانوايان.

چونه گير لواش و تفتان 
و نان درآور  09368417802 

تعدادى راننده با ماشين دوگانه سوز  
      جهت كار در اژانس نيازمنديم 

 09155619072

راننده پايه يك فنى جوياى كار.
          شركتها. ادارات.وغيره 
 09155611860

آژانس مدرس به تعدادى راننده با 
خودرو بصورت تمام و نيمه وقت 
نيازمنداست  09365613536 
نيازمند راننده پايه يك بامدارك 
كامل براى ده چرخ داخل شهر

 09159626884
نيازمندچندراننده جهت 

كاردرآژانس روبرودانشگاه آزادبازنگ 
خورباال09151614993


