
كم كارى چند ساله در حوزه اشتغال
معاون برنامه ريزى استاندارى در كارگروه اشتغال استان :

قرار بود ابتدا زائرسراى استان در مشهد در خيابان واليت ساخته شود و نيمه دوم فروردين ماه امسال با حضور 
مسئوالن استانى، اين زائرسرا در مشهد مقدس كلنگ زنى شود. اما مسئوالن بنياد زائر تالش كردند تا مكانى 

نزديك تر به حرم مقدس رضوى براى ايجاد اين زائرسرا  در نظر بگيرند.  ( شرح در صفحه 7)

زائرسراى خراسان جنوبى در مشهد
 به حرم نزديك تر شد

باهنر: مجلس برخورد بچه گانه 
با مذاكرات ندارد   

باهنر گفت: ما به تيم مذاكره كننده خود اعتماد داريم و
 حضرت آقا هم اين موضوع را فرمودند...

آخرين خبرها از پيشرفت
 جاده هاى دو بانده استان

مسئولين و مديران استان تاكنون بارها بر اهميت احداث باندهاى 
دوم به ويژه در محورهاى اصلى و...
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احتمال كاهش قيمت سى.ان.جى 

تسنيم: رئيس هيئت مديره  انجمن صنفى سى.ان.جى اعالم 
 كرد كه اين انجمن پيشنهاد كاهش قيمت سى.ان.جى 
را به شوراى اقتصاد ارائه داده است. دادرس با بيان اينكه 
در صورت پذيرش اين پيشنهاد قيمت هر كيلو سى.ان.
جى از600 تومان به 500 تومان كاهش مى يابد، گفت: 

وزارت نفت هم با كاهش قيمت گاز موافق است.

آخرين مهلت دريافت وام30ميليونى 
مسكن مهر 

تسنيم:  مهرآبادى قائم مقام وزير راه، پايان ارديبهشت را 
به عنوان آخرين مهلت دريافت تسهيالت 30 ميليونى 

مسكن مهر توسط سازندگان و انبوه سازان اعالم كرد. 

ستاره دار شدن بيمارستان هاى
  تامين اجتماعى 

ابراز  اجتماعى  تامين  سازمان  درمان  معاون  ايسنا: 
اميدوارى كرد كه تا پايان سال 95 همه بيمارستان هاى 
تامين اجتماعى در سطح قابل قبولى به لحاظ هتلينگ 
ارتقاى  همتى  باشند.دكتر  گرفته  قرار  بيمارستانى 
هتلينگ بيمارستانى و تداوم استقرار سيستم اچ.آى.اس 
بيمارستانى را دو برنامه مهم اين سازمان اعالم كرد و 
گفت: طى دوسال ارتقاى هتلينگ تمام بيمارستان هاى 

كشور را به سطح «سه ستاره» خواهيم رساند. 

بيمه ها به پوشش خدمات توانبخشى 
ورود كنند   

جمعيت  توانبخشى  و  درمان  بهداشت،  معاون  ايسنا: 
هالل احمر، بر لزوم ورود بيمه ها براى پوشش خدمات 
است  الزم  افزود:  رئيس كرمى  كرد.  تاكيد  توانبخشى 

بحث توانبخشى به مبحث اصلى بيمه ها تبديل شود. 

بيمارستان تامين اجتماعى بيرجند
تا دو ماه آينده به بهره بردارى مى رسد/ صفحه 7

اعضاى محترم گروه كار و واحد ايمنى و بهداشت كار
شركت مهراس كوير

انتخاب شما عزيزان را به عنوان

 منتخبين برتر استانى در 2 سال متوالى
 كه نشان از تالش و پشتكار خستگى ناپذير شما همكاران محترم بوده 

صميمانه تبريك عرض نموده و از حضرت باريتعالى توفيق روزافزون تان را خواستاريم.

مديريت و پرسنل شركت مهراس كوير

جناب آقاى دكتر محمد جوانشير گيو
ضمن تشكر از زحمات گرانقدر 

جناب آقاى دكتر سيد محمد خراشاديزاده 

 انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

سرپرست دانشگاه علمى  - كاربردى واحد استان خراسان جنوبى

 تبريك عرض نموده و توفيقات روزافزون شما را 
در پيشبرد اهداف عاليه نظام مقدس جمهورى اسالمى و جامعه دانشگاهى 

از حضرت احديت مسئلت داريم.

مركز آموزش علمى - كاربردى نهبندان

 اجراى نماى آلومينيوم
نقد    چك

09157201009 - 09151655537

 فروش سوپرماركت با موقعيت

عالى واقع در خيابان معلم
09215746398

جناب آقاى

 مهندس محمد جانى درميان
شهردار محبوب و مردمى شهر مرزى گزيك

برخود الزم دانستيم مراتب تقدير و تشكر و امتنان قلبى مان را

  به پاس زحمات و تالش هاى شبانه روزى جناب عالى كه باعث تحول ، عمران 

و آبادانى در سطح شهر شده، اعالم نماييم 

از ايزد متعال سالمتى و توفيق روزافزون شما را مسئلت داريم.

اعضاى شوراى اسالمى شهر گزيك

            مزايده شماره 57 شركت كويرتاير  ( نوبت دوم)

شركت كويرتاير در نظر دارد: چوب و تخته هاى ضايعاتى كارخانه را (50 تن ضايعات موجود 
 و حدود600 تن ضايعات سال جارى) را به صورت يكجا از طريق مزايده به فروش برساند.
از كليه متقاضيان دعوت مى شود از تاريخ نشر آگهى پس از بازديد و دريافت اسناد 
در   94/02/28 دوشنبه  ادارى  وقت  پايان  تا  را  خود  پيشنهادكتبى  مزايده،  در  شركت 
پاكت دربسته به واحد تداركات اين شركت به نشانى بيرجند كيلومتر 11 جاده كرمان 
تحويل نمايند. شركت كويرتاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مى باشد. 

تلفن تماس : 32255366 -056
روابط عمومى شركت كوير تاير

            مزايده شماره 56 شركت كويرتاير  ( نوبت دوم)

دوده  و  توليد  خط  برگشتى  كامپاند  تن  حدود100  دارد:  نظر  در  كويرتاير  شركت 
ضايعاتى خود را از طريق مزايده به فروش برساند. از كليه متقاضيان دعوت مى شود از 
تاريخ نشر آگهى پس از بازديد و دريافت اسناد شركت در مزايده، پيشنهادكتبى خود را 
تاپايان وقت ادارى دوشنبه 94/02/28 در پاكت دربسته به واحد تداركات اين شركت 
به نشانى بيرجند- كيلومتر 11 جاده كرمان تحويل نمايند. شركت كويرتاير در رد يا 

قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مى باشد.
تلفن تماس : 32255366 -056

روابط عمومى شركت كوير تاير

            مزايده شماره 54 شركت كويرتاير  ( نوبت دوم)

 شركت كويرتاير در نظر دارد: حدود 145 تن آهن آالت ضايعاتى مازاد بر نياز خود شامل 10 

 رديف (لوله، تيرآهن، ورق ، پروفيل ، قالب مستعمل فوالدى ، برج خنك كننده ، مخزن فوالدى)

 را به صورت يكجا و از طريق مزايده عمومى به فروش برساند. از متقاضيان دعوت مى شود از 

تاريخ نشر آگهى پس از بازديد و دريافت برگ شرايط شركت در مزايده، پيشنهاد كتبى خود را 

حداكثر تا پايان وقت ادارى دوشنبه 94/2/28 در پاكت دربسته به واحد تداركات اين شركت به 

نشانى بيرجند- كيلومتر 11 جاده كرمان (تلفن 32255366-056) تحويل نمايند. شركت كويرتاير 

در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مى باشد.
 روابط عمومى شركت كوير تاير

            مزايده شماره 55 شركت كويرتاير  ( نوبت دوم)

شركت كويرتاير در نظر دارد: حدود 54 تن قرقره فلزى و پالت فلزى  
مازاد بر نياز خود را به صورت يكجا و از طريق مزايده عمومى به فروش 
برساند. ازمتقاضيان دعوت مى شود از تاريخ نشرآگهى پس از بازديد اقالم 
مزبور در كارخانه ودريافت برگ شرايط شركت در مزايده، پيشنهادكتبى 
خود را حداكثرتا پايان وقت ادارى دوشنبه 94/2/28 در پاكت دربسته به 

واحد تداركات اين شركت به نشانى بيرجند-كيلومتر 11 جاده كرمان تحويل و يا ارسال نمايند. 
تلفن: 32255366-056 شركت كويرتاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مى باشد.

 روابط عمومى شركت كوير تاير

برادر بزرگوار 

جناب آقاى زارعى 
انتصاب جناب عالى را به سمت

 مديريت شعب بيمه ايران - استان خراسان جنوبى 
صميمانه تبريك عرض مى نمايم.

محمدرضا فرح نژاد – نمايندگى 8347

جناب آقاى دكتر اسدا... زنگويى و خانواده محترم
با نهايت تاسف و تالم درگذشت برادر بزرگوارتان 

شادروان دكتر ابراهيم زنگويى 
را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده ، از درگاه خداوند 

 متعال براى آن مرحوم غفران و علو درجات و براى بازماندگان

 صبر و شكيبايى آرزومنديم.

دكتر غنى فر و خانواده

به مناسبت سومين روز درگذشت مادرى مهربان

مرحومه نورجان بجدى
جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/2/21 از ساعت 16 الى 17 

در محل هيئت ابوالفضلى «واقع در خيابان جمهورى» برگزار مى شود 

تشريف فرمايى شما سروران گرامى باعث شادى روح آن مرحومه 

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى پسنديده فرد و ساير فاميل وابسته

فراخوان بازديد
چهاردهمين نمايشگاه مبلمان منزل و لوستر

زمان: 21 الى 25 ارديبهشت ماه
مكان: شركت نمايشگاه هاى بين المللى بيرجند

ساعت بازديد: 17 الى 22 
شركت توسعه پارس آساك توس

آگهى مزايده بانك كشاورزى
شرح در صفحه 3
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آمار توليد، مصرف و واردات بنزين نشان مى دهد در ارديبهشت ماه سال جارى ركورد واردات بنزين از زمان اجراى قانون هدفمندى يارانه ها و سهميه بندى 
سوخت شكسته شده است.به گزارش فارس، بر اساس اين گزارش، رشد مصرف بنزين در سال 93 نسبت به سال 92 حدود 1,8 درصد بوده است. اين در 
حالى است كه در مقايسه توليد بنزين در سال 93 نسبت به سال 92 حدود 4 درصد كاهش را نشان مى دهد. 

ركورد واردات بنزين در ارديبهشت شكسته شد

ورود 17 فروند هواپيما به كشور

به  هواپيما  فروند   9 ورود  از  شهرسازى  و  راه  وزير 
كشور خبر داد و گفت: از اسفند سال گذشته 17 فروند 
هواپيما وارد كشور شده است. به گزارش مهر، عباس 
آخوندى گفت: خوشبختانه با توجه به بهبود فضاى 
بين المللى توسط دولت و تصميمات اتخاذ شده در 
ملى،  توسعه  صندوق  تسهيالت  از  هواپيمايى  شركت هاى  استفاده  مورد 
نوسازى ناوگان را در دست اقدام داريم. وزير راه و شهرسازى تصريح كرد: 
15 هواپيماى ديگر از سوى سازمان هواپيمايى كشورى در حال بررسى 
ناوگان  هواپيماها، سن  اين  ورود  با  كه  هوايى شود  ناوگان  وارد  تا  است 
جوان تر مى شود. وى با اشاره به اينكه 9 هواپيماى وارد شده با عمر 12 تا 
13 سال هستند، بيان كرد: توليد اين هواپيماها از سال 2003 به بعد است، 

ضمن آنكه مذاكره براى ورود تعداد هواپيماى جديد هم داريم.

ايجاد 3 ميليون شغل با  احياى بنگاه هاى خرد  و متوسط

يك كارشناس بازار كار، افزايش اشتغال در كشور 
با  متوسط  و  خرد  بنگاه هاى  به  توجه  مستلزم  را 
گردش  در  سرمايه  تامين  و  توليد  هزينه   كاهش 
آنها دانست و گفت: با برنامه ريزى 3 ساله امكان 
ايجاد 3 ميليون شغل در بخش مسكن وجود دارد. 
حاج اسماعيلى در گفتگو با فارس، با اشاره به اينكه دولت بايد از ظرفيت  
ششم  برنامه  طبق  خودش  زيرمجموعه  بنگاه هاى  و  خصوصى  بخش 
توجه  با  بنگاه ها  در  اشتغال  ظرفيت هاى  بايد  كرد:  اظهار  كند،  استفاده 
به شرايط كارشناسى شود. وى تاكيد كرد: بنگاه هاى كوچك به عنوان 
بزرگترين ظرفيت ايجاد اشتغال مى توانند به كمك دولت بيايند، اما اين 
امر مستلزم تسهيل قوانين مربوط به كسب و كار و دريافت حق ماليات، 

بيمه و عوارض است.

تغيير كلى كتاب هاى پايه پنجم و نهم در سال 94

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى گفت: 
كتاب هاى پايه پنجم ابتدايى و پايه نهم را امسال تغيير 
داديم و بين 18 تا 20 عنوان كتاب جديد در اين دو پايه 
در سال تحصيلى جديد خواهيم داشت. حجت االسالم 
تمام  تقريباً  افزود:  فارس  با  گفتگو  در  محمديان 
كتاب هاى درسى زير چاپ رفته يا از چاپ بيرون آمده و در استان ها توزيع 
شدند؛ البته به غير از كتاب هاى جديدالتأليف و كتاب هايى كه سال قبل مربوط 
به پايه هاى چهارم و هشتم بودند كه بايد آنها را ارزشيابى مى كرديم يا برخى 
تغييرات در آنها ايجاد شود.وى در خصوص توزيع استانى كتاب ها يادآور شد: 
مثل سنوات سابق از 15 شهريور توزيع كتاب هاى درسى دوره متوسطه اول و 
دوم(راهنمايى و دبيرستان) از طريق كتابفروشى  ها اتفاق مى افتد، اما كتب دوره 

ابتدايى و فنى و حرفه اى را در مدارس توزيع مى كنيم.

قانون  اينكه  وجود  با  مالياتى  امور  سازمان 
دريافت ماليات از خانه هاى خالى در مجلس 
اين  قانونى در  تصويب شده، مى گويد هنوز 

زمينه بدستش نرسيده است. 
وكيلى  سيما،  و  صدا  خبرگزارى  گزارش  به 
آخرين  درباره  مالياتى  امور  سازمان  معاون 
بحث  گفت:  خالى  هاى  خانه  ماليات  وضع 

فعلى  قوانين  در  خالى  هاى  خانه  بر  ماليات 
ما وجود ندارد، آنچه كه پيش بينى شده است 
در اصالحيه قانون ماليات كه از جانب مجلس 
تصويب شده است و در شوراى نگهبان مطرح 
كه  هستيم  منتظر  آن  اجراى  براى  ما  است، 
قانون  اصالحيه  نگهبان  شوراى  نهايت  در 
ماليات ها را تاييد كند تا بتواند به اجرا برسد.  

وى افزود: تا قبل از آن ما هيچ قانونى براى 
ابالغ  اينكه  از  بعد  نداريم  خالى  واحدهاى 
خالى  هاى  خانه  بر  ماليات  توانيم  مى  شود 

را بگيريم. 
آنجا هم پيش بينى اى كه شده اين است كه 
جمعيت  نفر  هزار  صد  از  بيش  شهرهاى  در 
اگر خانه اى خالى باشد از سال دوم مشمول 

ماليات مى شود و مالياتشان هم در سال دوم 
در سال سوم  اجاره،  ماليات  دوم  معادل يك 
برابر ماليات اجاره و سال چهارم و بعد از آن 
وكيلى  است.  اجاره  ماليات  برابر  ونيم   يك 
مجلس  در  قانون  اين  تصويب  زمان  باره  در 
افزود: دو هفته پيش مجلس، آن را به شوراى 

نگهبان ارسال كرد.

اجرايى  معاون  مشاور  بهرامى  محسن  جهان،  گزارش  به 
رئيس جمهور به بررسى بخش نامه معاون اول رئيس جمهور 
در رابطه با روند حذف يارانه پردرآمدها و قيمت نان  پرداخته 

است كه چكيده اين گفتگو در ادامه مى آيد:

اگر افزايش قيمت نان در سال گذشته نبود 
خيلى از نانواها مجبور به تغيير شغل مى شدند

نان در سال گذشته پرداخت و  افزايش قيمت  به   بهرامى 
و خبازخانه هاى كشور شروع كردند  نانواها  از  برخى  افزود: 
به آردفروشى، از وزن چانه ها كم كردن تا جايى كه به خط 
قرمزشان رسيده بود و اگر اين افزايش كه در سال گذشته رخ 
داد، نبود خيلى از نانوايى ها مجبور به تغيير شغل مى شدند و 
ديگر قادر به ادامه فعاليت سالم نبودند، البته اين تصميم دولت 

يك ُمسكن بود كه وضع را از آن حالت بحرانى خارج كند.

امسال 30 درصد خبازى ها بايد به سمت 
آزادپزبودن بروند

وى با تأكيد بر اينكه در سال گذشته فقط 9 درصد نانوايى ها از 
طرح آزادسازى استقبال كردند، گفت:  امسال هدفگذارى خيلى 
بيشتر است يعنى هم بايد آن 11 درصد سال گذشته و 20 
تا30 درصدى نيز در سال 94 به سمت آزادسازى بروند كه هم 
رقابت گسترده تر شود هم كيفيت در نتيجه رقابت بهبود يابد.

افزايش قيمت آرد موجب افزايش 
قيمت نان مى شود

بهرامى خاطرنشان كرد: ستاد هدفمندسازى يارانه ها و كارگروه 
مربوطه هنوز راجع به تغيير قيمت نان تصميم نگرفته به هر 
حال مواد اوليه اصلى توليد نان آرد است و اگر نرخ آرد افزايش 
 نيابد ممكن است كه نرخ نان هم افزايش چشمگيرى نيابد .

اگر آرد گران شود چاره اى جز افزايش قيمت نان نيست.

احتماال خردادماه ثبت نام مجدد براى دريافت 
يارانه انجام مى شود

مشاور معاون اجرايى رئيس جمهور درباره هدفمندى يارانه ها 
نيز خاطرنشان كرد: طبق قانون دولت مكلف شده يك بار 
ديگر هم ثبت نام كنند و احتماال در خرداد ماه ثبت نام جديد 
صورت مى گيرد و آنهايى كه جا مانده اند و به هر دليلى ثبت نام 
نكرده اند و يا پشيمان شده اند آنها هم دوباره به جمعيت فعلى 

يارانه بگير اضافه خواهند شد. 

دولت از پرداخت ماهانه 4 هزار ميليارد تومان 
يارانه ناتوان است 

بهرامى با بيان اينكه دولت ناتوان از تامين ماهيانه حدوداً  4 
هزار ميليارد تومان درآمد براى پرداخت يارانه است، گفت: بايد 

بخشى را حذف كند و اين جراحى حتما بدون درد نيست و 
حتما يك عده كه ممكن است ذيحق باشند به ناحق حذف 
شوند و عده اى كه ذيحق نباشند دريافت كنند اينها به وجدان 
جمعى جامعه برمى گردد و مردم بايد خودشان همكارى كنند.

اعالم زمان نام نويسى براى دريافت و حذف يارانه

سرنوشت مبهم ماليات خانه هاى خالى
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پيوستن رسمي اروپاي غربي به آمريكا 
در تحريم اقتصادي ايران (1359ش)

توسط  آمريكا  فتح النه جاسوسي  واقعه  دنبال  به 
دانشجويان پيرو خط امام در 13 آبان 1358 و پس 
از طريق  ايران  اقتصادي  از شكست طرح تحريم 
سازمان ملل به دليل ِوتوي يكي از اعضاي شوراي 
امنيت، برخي از كشورهاي اروپايي تصميم گرفتند 
كه از امضاي قراردادهاي جديد با جمهوري اسالمي 
خودداري نموده و ايران را تحت فشار قرار دهند. 
بدين ترتيب پس از پايان مهلت آزادسازي گروگان ها 
و الينحل ماندن اين مسئله، جامعه اقتصادي اروپا به 
طور رسمي، تحريم اقتصادي ايران را اعالم نمودند.

كوچك  ميرزا  ياران  از  «حشمت»  دكتر  اعدام 
خان جنگلي به دستور تيمور تاش حاكم گيالن 

(1298ش).
در هم  را  چند ساختمان  تهران  در  توفان شديد 
ريخت. درختهاى كهن را از ريشه كند و دو نفر را 

كشت و 9 نفر را مجروح كرد(1349ش).
نمايندگان سازمان ملل پس از دوازده روز توقف 
مبنى  را  خود  گزارش  پرسى  همه  و  بحرين  در 
ملل  به سازمان  بحرين  نشين  استقالل شيخ  بر 

دادند(1349ش).
كيلو  هر  مركزى  بانك  طرف  از  طال  قيمت 

14600 تومان اعالم شد(1351ش).
شيخ  الفقهاء  «شيخ  شيعه  نامدار  فقيه  ارتحال 

جعفر كاشف الغطا» (1228 ق).
درگذشت عالم بزرگ «مالعلي نورى» حكيم و 

فقيه شيعه(1246 ق).
شوراى  در  بحرين  استقالل  قطعنامه  تصويب 

امنيت سازمان ملل متحد (1970م).
در  آلمان  با  انگلستان  و  فرانسه  نيروهاي  نبرد 

جريان جنگ جهاني دوم (1940م).
پرتاب ماهواره بدون سرنشين «كاسموس 118» 

به فضا توسط شوروي (1966م).
و  اخالق  علم  عالم  البْرويِر»  دو  «ژان  مرگ 

نويسنده فرانسوي (1645م).
معاصر  و  معروف  نقاش  دالي»  «سالوادور  تولد 

اسپانيايي (1904م).
افتتاح اولين فرستنده تلويزيوني جهان در برلين 

(1935م).

تقويم مناسبت هاى  روز

تجارت خارجي ايران در فروردين آب رفت

ماه  به  نسبت  كشورمان  تجارت  امسال  فروردين 
مشابه سال قبل كاهش يافت. صادرات 7.77 درصد و 
واردات 23.08 درصد در اين مدت نسبت به فروردين 
آنجا  از  تابناك،  گزارش  به  است.  شده  كمتر   93
احتساب  بدون  غيرنفتي  كاالهاي  قطعي  ارزش  كه 
ميعانات گازي طي فروردين 94 به دو ميليارد و 209 
ميليون دالر و ارزش واردات نيز در اين مدت نزديك 
به يك ميليارد و 971 ميليون دالر رسيده است، لذا 

تراز تجاري كشورمان 238 ميليون دالر مثبت شد.

نازل هاى جديد در راه جايگاه هاى سوخت 

سوخت،  مصرف  كاهش  و  اصالح  راستاى  در   مهر: 
جايگاهداران،  مشكالت  رفع  و  مصرف  سازى  بهينه 
نازل هاى جديد پمپ بنزين ها جايگزين نازل هاى سنتى 
مى شوند. كالكى مديرعامل نخستين شركت توليدكننده 
تلمبه و ديسپنسرهاى توزيع سوخت و جايگاه هاى ثابت 
و سيار (تكنوتار) با اشاره به گردش مالى روزانه حدود 60 
ميليون تومان در جايگاه هاى سوخت، افزود: جايگاهداران 
با ميزان سوخت گيرى و محاسبات  همواره در رابطه 
ريالى، نشانه زمان مانيتورينگ و مشخص شدن ظرفيت 
مخازن دچار مشكل هستند كه تمام اين مشكالت با 

استفاده از نازل هاى جديد برطرف مى شود.

تماس با 118 پولى شد 

تازگى  به  ارتباطات  مقررات  تنظيم  كميسيون 
با  تماس  آن  موجب  به  كه  كرده  ابالغ  مصوبه اى 
كدهاى خدماتى غيرفوريتى مشمول دريافت هزينه 
مى شود. به گزارش ايسنا، در ميان كدهاى خدماتى 
اورژانس،110و 118 بيشترين ميزان تماس دريافتى 
را دارند. حال در ميان اين سه شماره، دو شماره اول 
به شمار  اضطرارى  اين كه جزو كدهاى  به  توجه  با 
با  تماس  اما  بود،  خواهد  رايگان  همچنان  مى روند 

118 از اين پس مشمول هزينه مى شود. 

بنكداران موادغذايي:
 امسال افزايش قيمت نداريم

بانك  از  موادغذايى  بنكداران  اتحاديه  رئيس 
و  داد  موادغذايى خبر  قلم  از 2500  بيش  اطالعاتى 
گفت: هيچگونه كمبودى نداريم و تا سه سال آينده 
حسنى   . است  شده  تامين  و  ريزى  برنامه  بازار  نياز 
فراوانى  به  توجه  با  افزود:  اقتصاد  راديو  با  در گفتگو 
كه  رويم  مى  سمتى  به  تدريج  به  عرضه  و  كاال 
مردم تعيين كننده قيمت مى شوند و اگر شهروندان 
 ، كنند  تنبيه  را  گرانفروشان  برخى  نخريدن،   با 
انبارها  نرخ ها نيز ساماندهى مى شود.وى قول داد: 
و  دارد  خارجى  و  داخلى  ذخيره  هم  بعد  سال  تا سه 
غير  قيمت  افزايش  و  گرديم  مى  مشترى  دنبال  ما 

منطقى نخواهيم داشت.

تعمير انواع لوازم گـازسـوز در منزل و در اسرع وقت  
   09158624439 - جانى

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

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

يك واحد توليدى و بسته بندى مواد غذايى 
 نياز به يك كارشناس (خانم) 

رشته صنايع غذايى دارد.   32445323

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

* فروش واحد آپارتمان 145مترى مجموعه 5 واحدى خيابان مدرس بعد 
از چهار راه سيلو  ، در حال گچ / 250 ميليون ، 50 وام + 50 هنگام تحويل 
شيك  و  شده  بازسازى   8 طالقانى  خيابان  وياليى  منزل  فروش   *   

171 متر زمين + 125متر بنا ، تميز و مرتب  / 170ميليون 
آوينى  خيابان   ، مرتب  و  شيك  بسيار  مترى   95 واحد  فروش   * 

 خيابان صدف /  130ميليون 
 ، اسالمى  جمهورى  خيابان   ، ساخت  حال  در  وياليى  منزل  فروش   *
 پشت پاركينگ طبقاتى شهردارى ، همكف ، 160متر زمين ،80 متر بنا

تحويل  تير ماه  / 130ميليون 
كاشانى بنا، سپيده  متر   130، متر زمين   * فروش منزل وياليى 200 

 در حال ساخت ، تكميل  / 150 ميليون 
* فروش واحد آپارتمان 75 مترى مجموعه سه واحدى، خيابان مفتح، بسيار 
شيك و مرتب / 100 ميليون ،50 م نقد و 50 م وام   نقدى تخفيف دارد
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زيبايى جلوه ماندگار
خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979

                                                  
 

 21/02/94تاريخ:)                                 آگهي مناقصه عمومي(                                                    

 11266/2 شماره      
در نظر دارد، اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي  17/11/83اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب    

تا  حداكثرانتشار آگهي توانند از تاريخ  الذكر مي كه مايلند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل توليدكنندگانيخريداري نمايد، 
فاضالب خراسان بلوار شهداي عبادي شركت آب و  –،تحصيل وتملك اراضي اين شركت به نشاني: بيرجندقوقيدفترحبه 24/02/94تاريخ

 32229170-32226300توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي جنوبي مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطالعات بيشتر مي
 تماس حاصل فرمائيد.

 نمتر محل تحويل شهر قاي 400ميليمتر به متراژ 110به قطر  PE80و  PN10لوله پلي اتيلن   -1
 محل تحويل شهر حاجي آباد متر 700ميليمتر به متراژ 75به قطر  PE80و  PN10لوله پلي اتيلن  -2
 محل تحويل شهر قهستان متر 200به متراژ SDR=13.6و  ميليمتر 200 به قطر  PE80و  PN4لوله پلي اتيلن  -3
 محل تحويل شهر قهستان متر 600به متراژ  SDR=13.6و  ميليمتر 250به قطر  PE80و PN10 لوله پلي اتيلن  -4
 محل تحويل شهر طبس مسينا متر 2700به متراژ SDR=13.6و  ميليمتر 250به قطر  PE80و PN10 لوله پلي اتيلن  -5

 توضيحات ضروري:
 گردد. ميتعيين  روز 30مبادله قـرارداد ن انعقاد و مدت تحويل: كاال از زما -1
 بازرس فني شركت تاييدنحوه پرداخت: پس از تحويل كاال و  -2

 1393 سال منبع تامين اعتبار: از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني   -3   
 فـاضالب خراسـان جنوبي در محل اتاق جلسات شركت آب و 30/02/94 مورخمكان بازگشـايي پـاكات: زمان و   -4

     ريال161,870,000مبلغ ضمانتنامه بانكي بهفقط بصورت تضمين شركت درمناقصه   -5
 به دبيرخانه شركت آب وفاضالب خراسان جنوبي خواهد بود. 29/02/94مورخمهلت تحويل اسناد مناقصه تاپايان وقت اداري   -6

 نامه كتبي در كميسيون آزاد است. حضور يكنفر نماينده از فروشندگان با معرفي -7
 توليد روز باشد. محصوالت فوق مي بايست -8

                  فاضالب خراسان جنوبي قابل دريافت ميباشد.                                                                                       ضمناً اسناد مناقصه از طريق سايت ملي مناقصات و سايت آب و -9
                                                                                                                       khj.ir-www.abfa          

                                                                                                                  http://iets.mporg.ir                                            
                                                                                              

 روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                               
                                                          فاضالب خراسان جنوبي                              شركت آب و                                               

 
 
 
 

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى در نظر دارد: پروژه عمرانى ذيل را بر اساس قانون برگزارى مناقصات به شركت هاى ساختمانى داراى 
صالحيت (حداقل رتبه 5 ابنيه) واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاى واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد از تاريخ نشر اين آگهى براى دريافت اسناد 

 مناقصه به پايگاه ملى مناقصات به آدرس (http://iets.mporg.ir) و يا سايت اداره كل فرهنگ و  ارشاد اسالمى خراسان جنوبى به آدرس
farhang. gov. ir يا به دبيرخانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى واقع در خيابان شهيد محالتى، حدفاصل مدرس و توحيد 

مراجعه  فرمايند.
بخشنامه سرجمع (مترمربع زيربنا)نوع قرارداد

راس ساعت 13 مورخ 94/3/4بازگشايى پاكت ها
راس ساعت 11 مورخ 94/3/4آخرين مهلت تسليم پيشنهادها

94/2/25آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه
ضمانت نامه بانكى به مبلغ 14/105/000نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

2/535/000/000مبلغ برآورد پايه (ريال)
60 روزمدت پيمان
شهرستان قاينمحل اجرا

 احداث فونداسيون و اسكلت مجتمع فرهنگى و هنرى قاينموضوع قرارداد
 با مساحت 812 مترمربع

احداث و تكميل فضاهاى فرهنگى و هنرى شهرستان قايناتعنوان پروژه

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى
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كلنگ احداث پايگاه امداد و نجات بين شهرى بهلگرد بيرجند با هدف تسريع در امداد رسانى حوادث  و خصوصاً حوادث جاده اى 
صبح ديروز همزمان با سومين روز از هفته هالل احمر به زمين زده شد. اين پايگاه با هزينه اى حدود  400 ميليون تومان توسط 

يك خير در كيلومتر 15  جاده  بيرجند به سربيشه در زمينى به مساحت 2314 متر مربع با زيربناى 250 متر احداث خواهد شد. 

3آغاز عمليات احداث پايگاه امداد و نجات بين شهرى در بهلگرد بيرجند
پيام شما

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

با سالم ما ساكنين معصوميه پايين به خاطر 
مدت  خط  اين  هاى  اتوبوس  تعداد  كمى 
زيادى را بايد در سرما و گرما به انتظار رسيدن 
اتوبوس بمانيم. درخواست افزايش تعداد اتوبوس، 
اين  ايستگاه هاى  براى  بان  نصب صندلى و سايه 
مسير خصوصاً نيستان 6 را داريم. در ضمن اتوبوس 
خيلى  شده  داده  اختصاص  خط  اين  به  كه  هايى 

فرسوده و از رده خارج است لطفاً رسيدگى كنيد.
915...308
اينقدر  پارك صياد شيرازى  آهنگ  بايد  چرا 
بلند باشه كه باعث اذيت خانه هاى مسكونى 

خيابان رجايى بشود؟ لطفًا رسيدگى شود.
915...246
در  سومى  ستوان  درجه  با  متأهل  حقوق سرباز 
سال گذشته،180هزارتومان واريز مى شد امسال 
شده  واريز   165 حقوق،  افزايش  جاى  به 
است؟ (مكان و شرايط خدمت هم تغيير نكرده) 
حق  از  اقتصادى!  مقاومت  ميگن  اين  به  آيا 

سرباز بايد جبران بشه!
915...589

از ميان نامه هاى رسيده

بارور سازى ابرها يا اتالف سرمايه

باسالم چند وقتى هست استان مان دچار خشكسالى 
نرمال  حالت  در  استان  در  بارش  ميانگين  شده 
120ميليمتر مى باشد. چند سالى هست اين عدد روى 
100 متمركز شده و ساالنه حدود 20 درصد كاهش 
بارندگى را در استان داريم تا اين. كه مسئوالن بعد 
تا اين مشكل را تا حدودى  افتادن  مدت ها ياد اين 
جبران كنند يا با انتقال آب يا بارورسازى ابرها ... اما 
اين طرح هيچ فايده اى ندارد و فقط باعث حدر رفتن 
فايده  بى  داليل  اما  شود  مى  پول  تومان  ميلياردها 
بودن: 1- در اين طرح تنها 10درصد افزايش بارندگى 
داريم (درصورت اجراى موفق) كه تغييرى در بارش 
استان به وجود نمى آورد. 2- بارورسازى تنها بر روى 
ابرهاى سرد انجام مى شود در صورتى كه بيشترين 
حجم بارش در اسفند و فروردين اتفاق مى افتد. 3- در 
صورت اجراى موفق با تبخير آب و گرما زودرس چه 
بايد كرد. حال بهتر نيست به جاى اتالف سرمايه راهى 
بهتر انتخاب كنيم. مديريت روان آب، جلوگيرى از هدر 
رفت آب، مكانيزه كردن آبيارى در بخش كشاورزى و 
... طبيعتاً مديريت روان آب بهتر به استان كمك مى 
كند تا بارورسازى ابرها. در بازه زمانى 13و29 فرورين 
ميلياردها  اما  داشتيم  باران  ميليمتر  حدود50  امسال 
با ايجاد بارورسازى  متر مكعب آب كجا رفت؟ حتى 
ابرها روان آب حاصله كجا خواهد رفت؟ پس به جاى 
بارورسازى ابرها و اتالف سرمايه به فكر كنترل روان 

آب باشيم كه 100 درصد جواب خواهد داد. با تشكر

*حسين زاده
مسئولين و مديران استان تاكنون بارها بر اهميت احداث 
باندهاى دوم به ويژه در محورهاى اصلى و پر تردد تأكيد 
كرده اند حال آنكه به ظاهر، عمليات اجرايى دوبانده كردن 
كند  و  ندارند  را  الزم  سرعت  جنوبى  خراسان  محورهاى 

پيش مى رود.

ميانگين پيشرفت 40 درصدى دوبانده كردن 
محور بيرجند- تربت حيدريه و ديهوك

البته در اين راستا نبايد از كنار هزينه هاى سرسام آور و 
سنگين احداث راه و نيز كمبود اعتبارات دولتى بى تفاوت 
و  اى  جاده  تصادفات  باالى  آمار  به  توجه  با  اما  گذشت 
تلفات ناشى از آن، به هيچ وجه نمى توان منكر ضرورت 

تسريع در دو بانده كردن جاده هاى استان شد.
براى كسب اطالع از ميزان پيشرفت كار احداث باندهاى دوم 
در محورهاى مختلف استان با مدير ساخت وتوسعه راه هاى 

اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى گفتگو كرديم. 
رضا رجبى درباره پيشرفت عمليات اجرايى بزرگراه بيرجند- 
تربيت حيدريه و تربت حيدريه– ديهوك به خبرنگار آوا، 
گفت: 182 كيلومتر از اين محور در شهرستان بيرجند و 
155 كيلومتر در حوزه فردوس تا ديهوك قرار گرفته است. 
در قسمت 182 كيلومتر حوزه شهرستان بيرجند، عمليات 
اجرايى در سال 85 آغاز شده و 4 پيمانكار در اين محور 
با  تومان  ميليارد   138 معادل  قراردادى  و  كنند  مى  كار 
به  نزديك  نيز  پيمانكاران  پيمانكاران منعقد شده و طلب 

25 ميليارد تومان است.
وى پيشرفت كار در اين پروژه را به طور ميانگين 40 درصد 
بردارى بهره  به  براى  نياز  مورد  اعتبار  گفت:  و  كرد   ذكر 
رساندن اين پروژه 180 ميليارد تومان است. البته63 كيلومتر 
از مجموع 182 كيلومتر مربوط به حوزه شهرستان بيرجند 
در حال بهره بردارى و زير بار ترافيك است و مابقى مسير در 
دست اجرا مى باشد و زمان به بهره بردارى رسيدن آن نيز 

بستگى به ميزان اختصاص اعتبارات مورد نياز دارد.
شهر  تا  بجستان  محور  دوم  باند  احداث  درباره  رجبى 

ديهوك كه طول آن 155 كيلومتر است نيز گفت: عمليات 
اجرايى اين محور در سال 81 و در خراسان رضوى بوده 
است. تعداد پيمانكاران اين پروژه 3 پيمانكار، مبلغ قرارداد 
تومان و طلب  آنان 54 ميليارد و 300 ميليون  با  منعقده 

پيمانكاران نيز 13 ميليارد تومان مى باشد.

وى با بيان اينكه براى تكميل اين پروژه 98 ميليارد و 200 
ميليون تومان مورد نياز است، اظهار داشت: در اين محور 
39 كيلومتر از باند دوم به بهره بردارى رسيده، 95 كيلومتر 
در دست اجرا مى باشد و براى 21 كيلومتر باقيمانده نيز 

اقدامى صورت نگرفته است.

وضعيت باند دوم محور بيرجند– نهبندان

مدير ساخت و توسعه راه هاى اداره كل راه و شهرسازى 
استان در ادامه درباره باند دوم محور بيرجند- نهبندان نيز 
گفت: عمليات اجرايى اين محور كه طول آن 246 كيلومتر 

است در سال 86 آغاز شده و در حال حاضر 2 پيمانكار 
در اين پروژه فعال هستند كه مبلغ قرارداد منعقده با آنها 
37ميليارد تومان و مطالبات پيمانكاران نيز 2 ميليارد تومان 
مى باشد. وى بهره بردارى از باند دوم اين محور را نيازمند 
افزود: 34  اعتبار دانست و  اختصاص 247 ميليارد تومان 

كيلومتر از باند دوم اين محور به بهره بردارى رسيده، 51 
حال  در  كيلومتر   59 و  باشد  مى  اجرا  دست  در  كيلومتر 
برگزارى مناقصه است و براى 102 كيلومتر باقيمانده نيز 

اقدامى صورت نگرفته است.
رجبى در مورد باند دوم محور ديهوك– راور به طول 202 

كيلومتر نيز اظهاركرد: عمليات اجرايى اين پروژه در سال 
88 آغاز شده و 5 پيمانكار در آن مشغول به كار هستند 
كه ميزان قرارداد منعقده با آنها 126 ميليارد تومان و طلب 
پيمانكار هم 22 ميليارد تومان مى باشد. وى اضافه كرد: 
تاكنون 45 كيلومتر از باند دوم اين مسير به بهره بردارى 

رسيده و 173 ميليارد تومان براى به بهره بردارى رسيدن 
باند دوم اين محور مورد نياز مى باشد.

باند  عنوان  تحت  جديدى  طرح  گفت:  ادامه  در  رجبى 
و  راه  كل  اداره  برنامه  در  نيز  را  يزد  طبس-  محور  دوم 
اجرايى  عمليات  شروع  سال  كه  داريم  استان  شهرسازى 
آن سال 93 بوده است. طول باند دوم اين محور در حوزه 
استان 150 كيلومتر است و 185 ميليارد تومان براى اتمام 

اين پروژه مورد نياز مى باشد.

احداث باندهاى دوم مهمترين راه جلوگيرى 
از تصادفات در نقاط حادثه خيز

و  راه  كل  اداره  هاى  راه  توسعه  و  ساخت  مدير  گفته  به 
شهرسازى خراسان جنوبى كار مطالعاتى 8 كيلومتر از باند 
دوم اين محور در دست مناقصه است. وى افزود: فعًال كار 
همين 8 كيلومتر را در دست اقدام داريم و پيشرفت كار 

اين پروژه در مجموع 5 درصد مى باشد.
بحث  اى  جاده  تصادفات  در  ديگر  مهم  بحث  اما  و   ...
 نقاط حادثه خيز است. آمارى كه هرساله از اين نقاط ارائه 
مى شود و معموًال آمار تصادفات و تلفات ناشى از آن در 

اين نقاط بيش از ساير نقاط است.
مدير راهدارى اداره كل راه و شهرسازى استان نيز در اين 
باره به خبرنگار آوا گفت: هرساله براساس آمار تصادفات 
و تلفات سال گذشته، نقاطى به عنوان نقاط حادثه خيز در 

جاده ها مشخص مى شود.
ابراهيم كريم پور فرد با بيان اينكه سال گذشته 51 نقطه 
حادثه خيز در محورهاى استان داشتيم، افزود: در اين نقاط 

بيشتر شاهد وقوع تصادفات شاخ به شاخ بوده ايم.
به  شاخ  تصادفات  وقوع  به  توجه  با  كرد:  تصريح  وى 
شاخ در نقاط حادثه خيز استان موثرترين راه كاهش آمار 
تصادفات در اين نقاط احداث باندهاى دوم مى باشد و از 
آنجا كه دو بانده كردن محورها در دست اقدام مى باشد 
اميدواريم با احداث باندهاى دوم، مشكل نقاط حادثه خيز 

استان نيز رفع شود.

آخرين خبرها از پيشرفت جاده هاى دو بانده استان
آوا پيگير شد:

نياز به 883 ميليارد تومان براى تكميل باندهاى دوم استان

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران

مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 
آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2    ساعت كار: 7-3 بعدازظهر     

تلفن: 056-32213766

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مسكن كاركنان پليس فرودگاه خراسان جنوبى  نوبت دوم
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مسكن كاركنان  پليس فرودگاه خراسان جنوبى مورخ 94/3/3 راس ساعت 13 در محل دفتر شركت واقع در نبش مدرس 43 
تشكيل مى گردد. 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 با اعطاى نمايندگى وكيل معرفى نمايد.
دستور جلسه:  استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - تصويب صورت هاى مالى سال هاى 91، 92 و 93  - تصويب بودجه پيشنهادى سال 94  

انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره - تعيين تكليف زمين باقى مانده از پروژه 68 واحدى - تعيين تكليف بدهى اعضاى بدهكار
                                                                                       شركت تعاونى مسكن كاركنان پليس فرودگاه خراسان جنوبى

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

مقام سوممقام دوممقام اولتيمى / انفرادىرده مسابقهرشته ورزشىرديف

پسران فردوسپسران بيرجندپسران طبستيمىدانشجويىفوتبال1

پسران فردوسپسران طبسپسران بيرجندتيمىدانشجويىواليبال2

 تنيس 3
روى ميز

پسران قاينپسران فردوسپسران بيرجندتيمىدانشجويى

--پسران بيرجندپسران طبستيمىكاركنانواليبال4

 تنيس 5
روى ميز

آقايان آموزشكده پسران بيرجندتيمىكاركنان
دختران بيرجند

پسران طبس

آقايان آموزشكده انفرادىكاركناندارت6
دختران بيرجند

آقايان آموزشكده دختران پسران بيرجند
بيرجند

پسران فردوسپسران طبسپسران طبسانفرادى 100 متردانشجوياندو وميدانى7

پسران قاينپسران طبسپسران طبسانفرادى 200 متردانشجوياندو وميدانى8

پسران فردوسپسران بيرجندپسران طبسانفرادى 800 متر دانشجوياندو وميدانى9

پسران فردوسپسران بيرجندپسران قاينپرتاب وزنهدانشجوياندو وميدانى10

پسران طبسپسران بيرجندپسران طبسپرش طولدانشجوياندو وميدانى11

پسران بيرجند و پسران پسران طبسپسران طبسوزن سومدانشجويىتكواندو12
طبس مشترك

----پسران بيرجندوزن چهارمدانشجويىتكواندو13

پسران بيرجند و پسران قاين پسران بيرجندپسران بيرجندوزن پنجمدانشجويىتكواندو14
مشترك

پسران طبسپسران قاينپسران بيرجندوزن 65 كيلوگرمدانشجويىكشتى15

پسران فردوسپسران بيرجندوزن 70 كيلوگرمدانشجويىكشتى16

پسران فردوسوزن 74 كيلوگرمدانشجويىكشتى17

پسران فردوسپسران بيرجندوزن 86 كيلوگرمدانشجويىكشتى18

پسران بيرجندوزن 97 كيلوگرمدانشجويىكشتى19

پسران بيرجندوزن 125 كيلوگرمدانشجويىكشتى20

دومين المپياد ورزشى دانشجويان ، كاركنان و مدرسين آموزشكده هاى فنى و حرفه اى استان خراسان جنوبى
  با حضور 218 نفر شركت كننده از 5 آموزشكده فنى و حرفه اى (امام على (ع) طبس، امام خمينى (ره) قاين، امام خامنه اى 

(حفظه ا...) فردوس، پسران بيرجند (ابن حسام) و كاركنان (آقايان) آموزشكده دختران بيرجند (سپيده كاشانى) از چهارشنبه 94/2/16 
لغايت 94/2/18 به ميزبانى آموزشكده فنى پسران بيرجند (ابن حسام) انجام شد 

كه پس از سه روز رقابت در دو رده دانشجويى و كاركنان و اساتيد در رشته هاى تيمى، انفرادى و همگانى به نتايج ذيل دست يافتند:

رئيس دبيرخانه ورزشى آموزشكده هاى فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

دستى كه كار محض رضاى خدا كند          بى شبهه حق خلق خدا نيز ادا كند
جاه و مقام و فر و جمال و شكوه و مال              ديده نشد به اهل زمانه وفا كند

نشنيده ام كه عزت و دولت به روزگار             بر جا هميشه ماند و بر كس بقا كند
بى آبرو كسى است كه «فرزين» به قصد (زرق)            مفرش به زير پاى ريا بوريا كند

21  ارديبهشت ، سالروز وفات استاد فرزين تسليت باد

... ...

آگهي مزايده عمومي اموال غير منقول  شماره   ع/94/1     (نوبت دوم)
مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك تمليكى مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به صورت 
نقدي به فروش برساند . متقاضيان مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 7 صبح لغايت 14/30 براى كسب اطالعات بيشتر 

و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني بيرجند  ، ميدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ،  طبقه دوم ، واحد پشتيباني مراجعه نمايند. 
حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي تا پايان وقت ادارى 1394/02/31 مي باشد .  تلفن براى پاسخگويى : 32210060  -   32213312  -  32213000  -  056

توضيحات : 1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود .  تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 94/02/14 (  انتشار در روزنامه هاي آواي خراسان جنوبيـ  خراسان- بيرجند امروز )   
تاريخ انتشارآگهي نوبت دوم 94/02/21 (  انتشار در روزنامه هاي آواي خراسان جنوبيـ   خراسان- بيرجند امروز)  2- هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد و بانك در رد هر يك 
يا تمامي و قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .  3- اوراق شركت در مزايده در واحد پشتيباني به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد 
قبولي امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و به انضمام فيش واريزي مربوط به 5 درصد قيمت بايد در پاكت الك و مهر شده ( با قيد مربوط به ملك رديف ((       ) )  آگهي) تسليم 
و رسيد دريافت نمايند . 4- به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود .  5- در شرايط مساوي 
اولويت با مالك قبلى ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعيين تكليف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد .  6- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول امتيازات 
و تكاليف دستگاه مزايده گذار موضوع ماده 10 آيين نامه معامالت دولتي مي باشد .  7- مزايده امالك به صورت نقدي مي باشد .  8- كليه امالك با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد 
اجرايي صادر شده واگذار مي گردند و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد . 9- اخذ كليه مجوزها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرايط از ادارات ذيربط به 
عهده خريدار خواهد بود .  10- كل هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده خواهد بود .  11- براي شركت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان 5 درصد قيمت 
پايه هر ملك به صورت نقدي نزد بانك كشاورزي ( كليه شعب حكم واحد دارد )  به حساب دايره مالي مديريت استان خراسان جنوبي با كد  ( 4962)  بابت مزايده ، الزامي است . هر گاه نفرات 
اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند ، سپرده آنها ضبط خواهد شد .  12- پاكت هاي دريافتي از متقاضيان مربوط به امالك ذيل رأس ساعت 9/30 مورخ 1394/03/02 در محل 
مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني  ميدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم سالن ويدئو كنفرانس بازگشايي خواهد شد .  

شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده در جلسه شركت نمايند . 
بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد شد . 

مديريت شعب بانك دراستان خراسان جنوبي  

1
- شهرك صنعتي - خوسف -  آدرس  بيرجند 

كارخانه توليدي پنبه پاك كني سپيد وش
 فرعي از 3 فرعي از 18شش دانك ازپالك ثبتي شماره   

 ثبتي بيرجند3 اصلي بخش 928
مزايده بصورت نقدي90922146/289,615,000,000**كارخانه پنبه پاك كني

2
ميالن اول سمت - كوي بسيج -  آدرس نهبندان

7پالك -چپ 
فرعي 778فرعي از 937ششدانگ ازپالك ثبتي شماره 

 نهبندان5فرعي از يك اصلي بخش 645و646از 
مزايده بصورت نقدي348200937,000,000**منزل مسكوني

3
- بلوار امامت - سجادشهر-    آدرس بيرجند 

11پالك  - 12خيابان سلمان فارسي 
 سهم ششدانگ  ازپالك ثبتي  2016سهم مشاع از 873/6

 بيرجند2اصلي بخش 245فرعي از 2664
مزايده بصورت نقدي201/60210962,000,000**منرل مسكوني

4
-حاشيه جاده عشق آباد -  آدرس طبس گلشن 

 بعد از فرودگاه

 اصلي و 546 فرعي از1ششدانگ ازپالك ثبتي  شماره  
 3 اصلي بخش 546پالك ثبتي شماره صفر فرعي  از
طبس گلشن

مزايده بصورت نقدي15947/8011734,598,325,250**كشتارگاه صنعتي طيور

5
شركت - شهرك صنعتي -  آدرس طبس گلشن 

تعاوني توليدي مژان طبس

سهم از 616/11سهم مشاع عرصه و 8000سهم از 5000
سهم مشاع اعيان از كل ششدانگ پالك ثبتي 985/40
 اصلي واقع در 387 فرعي از 1 فرعي از 2شماره  

 طبس گلشن2فيروزاباد بخش 

كارخانه توليدي ترشي و 
مربا

مزايده بصورت نقدي8000985.43,330,000,000**

 قاين به آدرس قاين  شهرك سيمان6
  1891 فرعي از  487ششدانگ از پالك ثبتي  شماره  

 ثبتي11اصلي بخش 
مزايده بصورت نقدي358/801,000,000,000**زمين مسكوني

روستاي اره فورگ-  آدرس شهرستان درميان 7
 سهم مزرعه 1440 سهم مشاع از كل 120سهم مشاع از 40

 66و قناتين اره فورگ و عباس آباد  از پالك ثبتي شماره  
 بيرجند7اصلي بخش 

مزايده بصورت نقدي402601,135,000,000**باغي و زراعي

8
حاشيه - شهرك شهيد مفتح -   آدرس  بيرجند 

79پالك -  متري شهيد گازاري 20
سه و يك چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك   ثبتي 

 بيرجند2 اصلي بخش 247 فرعي از 175شماره  
مزايده بصورت نقدي3603472,288,542,000** مسكوني و تجاري

))94/1/ع ((فهرست امــالك بانك كشاورزي جهت مزايده شماره 
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مديريت استان خراسان جنوبى



دوشنبه *21 ارديبهشت  1394 * شماره 3217

موسيقى

سينمايى

در اين كتاب به زبان ساده ؛ مهارتهايى را به زوجين آموزش مى دهد كه از طريق آنها هم تنش ها درگيرى هاى قبلى بين خودشان  را حل كنند و هم 
از رابطه ايجاد شده جديد لذت ببرند و در نهايت نيز به رشد عشق و آرامش در زندگى زناشويى برسند.
اين كتاب عالوه بر مفيد بودن براى خانواده ها، مى تواند براى پسران و دخترانى كه در آستانه ازدواج قرار دارند مفيد باشد. 

كتاب: عشق هرگز كافى نيست

3 نوبت نمايش براى تنها نماينده 
سينماى ايران در جشنواره كن

سينماخبر:  روز 26 ارديبهشت (16 مى ) در ساعات 
سالن  فرانسه،  وقت  به  عصر   16 و  صبح   11
پناهنده  آيدا  سينمايى  اثر  اولين  ميزبان  «دبوسى» 

در بخش نوعى نگاه جشنواره فيلم كن است.
ارديبهشت   27 روز   15:30 ساعت  از  همچنين 
(17مى) هم «ناهيد» در سالن آندره بازن كه يكى 
به  كن  جشنواره  فيلم  نمايش  اصلى  سالن هاى  از 

شمار مى آيد، روى پرده مى رود.
اين فيلم سه نوبت نمايش در بازار فيلم كن نيز دارد 

كه برنامه آن متعاقبًا اعالم خواهد شد.

رئيس  ايتاليايى/آمريكايى  بازيگر  روسلينى  ايزابال 
دوره جشنواره  اين  نگاه  نوعى  بخش  داوران  هيات 
محصوالت  از  «ناهيد»  سينمايى  فيلم  است.  كن 
كه  است  تجربى  و  مستند  سينماى  گسترش  مركز 
اين  اولى هاى  فيلم   از  يكى  عنوان  به  گذشته  سال 
مجموعه توليد شد و در جشنواره فجر هم به نمايش 

درآمد. 
بين المللى خود،  اولين حضور  اين فيلم سينمايى در 
دوره  هشتمين  و  شصت  نگاه»  «نوعى  بخش  در 
پذيرفته شده و ضمن رقابت در جمع  جشنواره كن 
كسب  براى  رسمى،  بخش  اين  منتخب  فيلم هاى 
فيلم  اولى هاى  با ديگر  دوربين طاليى كن 68 هم 

حاضر در اين رويداد معتبر رقابت خواهد كرد.
آمده  «ناهيد»  سينمايى  فيلم  داستان  خالصه  در 
همسرش  از  پسر  يك  داشتن  با  كه  ناهيد  است: 
حضانت  حفظ  ضمن  مى كند  سعى  است،  شده  جدا 
بيايد.  كنار  خود  زندگى  جديد  شرايط  با  فرزندش، 
ساره بيات، پژمان بازغى و نويدمحمدزاده بازيگران 

اصلى اين فيلم سينمايى هستند.
روز  از  كن  فيلم  جشنواره  دوره  هشتمين  و  شصت 
اولين  با  مى)   13) ماه  ازديبهشت   23 چهارشنبه 
كارگردانى  به  باال»  «سر  سينمايى  فيلم  نمايش 
امانوئل بركوت فيلمساز فرانسوى در بخش خارج از 
مسابقه آغاز مى شود و تا روز 3 خرداد ماه (24 مى) 

ادامه خواهد يافت.

قطعه «نيستى» با صداى
 فريدون آسرايى و آرمين زارعى

موسيقى  خواننده  زارعى  آرمين  پارس:  موسيقى 
كشورمان به تازگى قطعه جديدى را با نام «نيستى» 
منتشر  پاپ  موسيقى  از  نامدار  عواملى  همراهى  به 
كرده است، اين قطعه كه در ادامه مى توانيد آن را از 
موسيقى پارس دانلود كنيد حاصل زحمت تيمى است 
كه افراد آن را «ياسر داووديان»، «بهروز صفاريان» 

و «فريدون آسرايى» تشكيل داده اند.
اين قطعه را «ياسر داووديان» سروده است و  ترانه 
ملودى آن نيز حاصل همكارى «فريدون آسرايى» و 
«ياسرداووديان» است. تنظيم اين قطعه نير برعهده 
هم  اثر  مستر  ميكُس  و  بوده  صفاريان»  «بهروز 
 حاصل زحمت «فرشاد حسامى» بوده است. همچنين

تهيه كننده هنرى اثر نيز بهروز صفاريان است.
«فريدون  و  زارعى»  «آرمين  آن  در  كه  قطعه  اين   
فضاهاى  بتواند  شايد  اند  داشته  همخوانى  آسرايى» 
جديدى را به روى موسيقى كشور باز كند، همچنين 
بار است كه شاهد همخوانى رسمى دو  اولين  براى 

خواننده از دو موسيقى متفاوت هستيم.
ياسر داوديان ترانه سراى اين قطعه گفت: ترانه اين 
ارسال  موسيقى  دفتر  براى  مجوز  اخذ  براى  را  كار 
كرده ايم و كد رهگيرى آن را نيز دريافت كرده ايم. 
 با توجه به كيفيت اين اثر و متن ترانه آن پيش بينى 
مى شود مشكلى براى دريافت مجوز نداشته باشيم. 

4
مهر: براى نخستين بار در شهريور سال 89 بود كه واژه اقتصاد 
مقاومتى از سوى مقام معظم رهبرى مطرح شد. واژه اى كه 
به دنبال شدت يافتن تحريم هاى يك جانبه و غير انسانى 
اقتصادى  ادبيات  وارد  اخير  سال  چند  در  ايران  عليه  غرب 
كشور شده و به فراخور حال و روز كشورمان مورد بحث قرار 
گرفته است.در اين مدت دستگاه هاى مختلف از جمله بسيج 
سازندگى تالش كردند كه به روش هاى مختلف گامى در 
جهت تحقق اقتصاد مقاومتى بردارند.رمضان رستمى نيز يكى 
از فعاالن اقتصاد مقاومتى است كه با تسهيالت سازمان بسيج 
سازندگى و با استفاده از پشت بام و حياط منزل خود گلخانه 
اى احداث كرده كه امروز نه تنها نياز خانواده خود بلكه نياز 
مردم شهرستان خود را تا حدودى برطرف مى كند.او كه در 
سال 59 در يك خانواده كشاورز به دنيا آمد به دليل عالقه به 
كار كشاورزى تحصيالت خود را در اين رشته ادامه داد، بعد 
از اتمام تحصيالت دو سال به عنوان سرباز امريه در جهاد 
كشاورزى خدمت كرد و بعد از دو سال كار در سازمان ملى 
جوانان در عرصه كشاورزى گلخانه اى و اكنون هفت سال 

است كه مسئول گلخانه در بنياد مستضعفان خراسان جنوبى است.

گلخانه اى در خانه

عالقه شديد او به كار كشاورزى با كار در گلخانه به پايان 
نرسيد تا جايى كه تصميم گرفت از حياط و منزل خود براى 
كار كشاورزى استفاده كند. اين فعال  كشت گلخانه اى را از 
سال 92 با يك گلخانه يك مترى در حيات خانه خود آغاز 
كرد و امروز اين گلخانه را با استفاده از تمام مساحت حياط و 
پشت بام خانه به 160 متر افزايش داده است. رستمى سال 

گذشته توانست يك تن و 300 كيلو خيار ارگانيك از گلخانه 
خود برداشت كند و عالوه بر سودى كه از اين طريق به دست 

آورد، براى چهار نفر نيز شغل ايجاد كرد. 

بهشتى در خانه؛ برداشت يك تن خيار 
ارگانيك از پشت بام خانه

رمضان رستمى در گفتگوى با بيان اينكه كار خود را از سال 
92 با يك گلخانه يك مترى در حيات خانه آغاز كردم، گفت: 
به خاطر عالقه اى كه به گلخانه داشتم، تصميم گرفتم بسته 
به شرايط گل و گياه، حيات و پشت بام خانه خود را نيز به 
گلخانه تبديل كنم و امروز 160 متر گلخانه در خانه ام دارم.

وى با بيان اينكه كشت اول من گل و گياه بود و بازار خوبى 
نيز داشت، ادامه داد: با توجه به اينكه رشته اصلى من صيفى 
جات بود در  9 كشت خيار گلخانه اى را آغاز كردم كه ثمره 
خوبى نيز داد.اين فعال اقتصاد مقاومتى بيان كرد: سال گذشته 
توانستم از هر بوته حدود يك كيلو خيار برداشت كرده و در 
مجموع حدود يك تن و 300 كيلو خيار ارگانيك از گلخانه 
160 مترى خود برداشت كردم كه چهار تا پنج ميليون براى 
اين در سال  بر  من سود داشت.رستمى اضافه كرد: عالوه 
گذشته دو كارگر براى كارهاى گلخانه به من كمك كردند و 

زمينه اشتغال براى آن ها نيز فراهم شد.
در  گل  هاى  گونه  انواع  حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  وى 
 حياط خانه ام پرورش يافته و قصد دارم از آن ها قلمه بگيرم، 
مى گويد: عالوه بر گل در حياط، پرتقال و نارنگى كاشته ام 
و واقعا يك بهشت در حياط خانه خود دارم.اين فعال اقتصاد 
مقاومتى اضافه كرد: امسال تصميم گرفته ام به جاى خيار، 

توت فرنگى در گلخانه خود پرورش دهم و االن نيز تا حدودى 
كار كشت آن را انجام داده ام ولى هنوز به ثمر نرسيده است.

به خاطر عالقه، كارم را ادامه مى دهم

رستمى با بيان اينكه براى احداث اين گلخانه مبلغ 20 ميليون 
تومان تسهيالت با نرخ 16 درصد از سازمان بسيج سازندگى 
گرفته ام، گفت: سازمان بسيج سازندگى به طور واقعى در 
عرصه اقتصاد مقاومتى كار مى كند و در اين مدت نيز از من 
به طور كامل حمايت كرده است. وى از باالبودن نرخ سود 
تسهيالت گاليه مى كند و مى گويد: من ماهيانه بايد حدود 
500 هزار تومان قسط تسهيالت را پرداخت كنم كه درآمد 
 زيادى براى من باقى نمى ماند ولى دنبال سود زياد نيستم 

و به خاطر عالقه آن را ادامه مى دهم.
رستمى در پاسخ اين سوال كه آيا گلخانه در پشت بام خانه 
به ساختمان منزل او آسيب نمى زند و نحوه كشت او چگونه 
انجام  گلخانه  اين  در  اكنون  كه  گويد:  كشتى   است؟ مى 
مى شود كشت هدروفونيك است و به گونه اى نيست كه 
براى پشت بام سنگينى داشته باشد. وى با بيان اينكه تمام 
سيستم آبيارى اين گلخانه به صورت قطره اى اتوماتيك انجام 
مى شود، اضافه كرد: سيستم آبيارى خودش روى تايمر تنظيم 

بوده و به صورت خودكار كار مى كند. 
اين فعال عرصه اقتصاد مقاومتى تاكيد كرد: هرچقدر آب روى 
بوته ها مى ريزد براى گل و گياه استفاده شده و ميزان آبى 
كه روى ساختمان مى ريزد كم است و بدون آسيب رساندن 

به بنا بخار مى شود.
رستمى از دولت انتظار حمايت دارد و مى گويد: من به دليل 

نداشتن زمين در خانه اين گلخانه را احداث كردم و اگر هزار 
متر زمين در بيرجند داشتم خيلى بيشتر از اين ها مى توانستم 
نيز به دنبال  انجام دهم و درآمد داشته باشم و اكنون  كار 

گرفتن زمين از جهاد كشاورزى و منابع طبيعى هستم.
وى با بيان اينكه دانشجويى كه فارغ التحصل مى شود هيچ 
سرمايه اى براى شروع به كار ندارد، بيان كرد: كسانى كه 
داراى سرمايه هستند عالقه زيادى به كار ندارند اما من به كار 
كشاورزى عالقه دارم و در اين عرصه برنامه هاى زيادى دارم 
كه مى خواهم انجام دهم.اين فعال عرصه اقتصاد مقاومتى 
با اشاره به اينكه پرورش گل و گياه در بيرجند سود خوبى 
دارد، ادامه داد: تنها مشكل من براى كار زمين است و  اگر 
من فقط هزار متر زمين اطراف بيرجند داشتم مى توانستم 
كارهاى زيادى انجام دهم و حتى چند جوان ديگر را مشغول 

به كار كنم.

وقتى درخت پشتكار ميوه داد/تحقق اقتصاد مقاومتى در پشت بام يك خانه

پشت صحنه فيلم

سريال شمعدونى 

فرهنگ  و هنر

مجيد صالحى اين روزها چه مى كند؟

«استراحت  در  متفاوتش  بازى  كه  صالحى  مجيد  ايسنا:  خبرگزارى 
معتقد  گرفته،  قرار  توجه  مورد  بسيار  مطلق» 
و  نيستى  هميشگى  مجيد  مى گويند  اينكه  است: 
بى انصافى  است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  بازى ام 
طراح  نوع  ملكان،  سعيد  گريم  تاثير  از  كه  است 
لباس و در نهايت كار كاهانى ياد نكنم. همه اينها 
كمك زيادى كرد تا از مجيد صالحى هميشگى جدا شوم.اين بازيگر از 
موفقيت كارهاى جدى اش گفت و اينكه بين كار كمدى،جدى و نقش 
اصلى، فرعى تفاوتى برايش وجود ندارد و مهم آن است كه كار خوب 
و  در سريال «مدينه»  آخرش  نقش جدى  دو  باشد. مجيد صالحى كه 

فيلم سينمايى «استراحت مطلق» مورد توجه قرار گرفت. 

با هنرمندان: آتنه فقيه نصيرى

آتنه فقيه نصيرى در 23 آبان 1347 در خانواده اى از كردهاى كوچانده  
آمد.  دنيا  به  تهران  شهر  در  كالردشت،  شده 
گذراند  چالوس  در  را  خود  كودكى  دوران  وى 
آزاد  دانشگاه  در  اسپانيايى  زبان  رشته  در  و 
مجموعه  در  بازى  با  فقيه نصيرى  كرد.   تحصيل 
نقش  (در  خانه سبز  نيز مجموعه  و  سارا»  «خاله 

ليلى) به شهرت رسيد. 
برمى گردد،  به سريال «مهرآباد»  تلويزيون  در  آخرين حضورش  كه  او 
اين شب ها در سريال طنز «شمعدونى» ايفاى نقش مى كند. او در اين 
سريال نقش مادر خانواده اى را بازى مى كند كه داستان ها حول محور 

اين خانواده مى چرخد.

نمايشگاه كتاب يك سنت حسنه فرهنگى است 

سينماخبر:  عليرضا تابش رئيس بنياد سينمايى فارابى، درخصوص اهميت 
بيشتر  بر روى مطالعه  آن  تاثير  و  نمايشگاه كتاب 
سال ها  كه  پسنديده اى  سنت  گفت:  جامعه  افراد 
مى شود  تكرار  ايران  اسالمى  جمهورى  در  است 
تهران  كتاب  بين المللى  نمايشگاه  مرتب  برگزارى 
نوعى  به  فرهنگى  بزرگ  باشگاه  يك  كه  است 

چلچراغ انديشه و فرهنگ است.
كتاب  نمايشگاه  فعلى  مكان  من  نظر  به  گفت:  فارابى  بنياد  رئيس 
استانداردهاى كافى براى برگزارى نمايشگاه در تراز بين المللى را ندارد 
تهران  بين المللى  نمايشگاه  محل  در  كه  كنيم  به سمتى حركت  بايد  و 

برگزار كنيم.

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    
     رجايى 8 - پالك 20        32312714 -09159617909 - تنگلى

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

- اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى
- اجراى پتينه ، كنيتكس ، كناف

- اجراى رنگ و كاغذ ديوارى تركيبى
بيست مترى سوم- روبروى حج و زيارت     

      09151630741  

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
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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

   09151605216
  32236030

ايزوگام
 سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم 

جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعىقي
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

كـارواش  محمـد
با مساحت 700 مترمربع

كارواش«سوارى»  فقط 5000 تومان
ماشين سنگين هم پذيرفته مى شود

نبش موسى بن جعفر(ع) 5
09157405446

آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهارراه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457  -  09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

نقـاشي ساختمان پيشگامـان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك، 

روغن، اكروليك، مولتي كالر و ...
 " كاغذ ديوارى و لكه گيرى گچ پذيرفته مي شود "

09151630485 معصوميه - صنعت و معدن 3- پالك  30

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

شد افتتــاح 
موبايـل سام تـل

نبش حكيم نزارى 7
09155616322 - 09215415456

05632232358
09399776070 - فتحى



طراح: نسرين كارى                        

ويتامين-  پر  اي  ميوه   -1 افقى: 
و  جدي  كننده  فلج  بيماري  يك 
نوع  يك  سم  وسيله  به  كه  نادر 
اندام   -2 شود  مي  ايجاد  باكتري 
بويايي- پول سابق آلمان- شهري 
جمع  نادر-   -3 فارس  استان  در 
شهري   -4 دستوري  جمله  شيء- 
نشانه  جنوبى-  خراسان  استان  در 
خانه-  در  اي  وسيله  مصدر-  اسم 
خارجي-  چاق   -5 حجت  معجزه، 
بزرگ  اتاق  اروپايي-  كشور 
كنسرت،  نمايش،  پذيرايي،  براى 
مطالعه  علم   -6 غيره  و  نمايشگاه 
محل-  فروشنده  طبيعت-  خواص 
رنگ مو 7- سياهه- فالح- معلق 
8- اصالح- مخفف نگاه- شهري 
اعدام-  چوبه  زنجان 9-  استان  در 
صفتي   -10 ناگزير  بيمار-  شفاي 
پيك  چين-  سخن  دهان  براي 
سبز  هميشه  درختي  كاغذي- 
دارد-  عيال  و  اهل  يار-    -11
نت  فالني-  لباس-   -12 محل 
پست  رخسار-   -13 سر  مخمور- 
ورزش 14-  در  فطرت- شكستني 
بيان- نامي از نامهاي زنان عرب- 
بيهوده و بي معني 15- منظومه اي 
از عبدالرحمان جامي به تقليد از پنج 

گنج نظامي- حق خود را خواستن
عمودي: 1- رساله حي بن يقظان 
فلسفي  عقايد  و  آرا  خالصه  كه 
زين  جانشيني-   -2 نااميد  اوست- 
يار   -3 شمشيرزن  اسب-  برگ  و 
نافلز  اعضاي  از  يكي  همدم-  و 
فيل  نيتروژن-  گروه  ظرفيتي  چند 
درشت  عنوان  جد-   -4 باستاني 
روزنامه- بي سابقه- كالم پرسش 
5- ظاهر، هويدا- شالوده ها- خبر 
سخن  چهارپا-  ناخن   -6 افشاگر 
زشت- همسن 7- دو يار هم قد- 
روز دوم هفته- تر و تازه 8- بريان 

شده- فاضالب- از رگ هاي مهم 
بدن 9- نماينده- شهري در استان 
لرستان- خودم! 10- دهنه، لگام- 
كلفت  صداي  جدولي!-  كبوتر 
معروف  تعجب زن- فحش-   -11
12- چهره، ديدار- گزيده چيزي- 
ضرب   -13 مرزبان  برشته-  ذرت 
اسلوب  روش،  داير-  شمشير- 
هرمزگان  استان  ايراني  14-جزيره 
فارس- كج  بهاي خليج  آ  قلب  در 
روب  و  رفت  وسيله  مايل-   و 
حواس-  تمركز  روش  نوعي   -15

نخستين بخش روده كوچك
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ضرب المثل بيرجندى

* به شو دادى، به گو دادى
به شب دادى، به گاو دادى(به شام دادى، به 

گاو دادى).
طعنه اى است به كسى كه تصور مى كند 

خوردن شام به مفهوم تلف كردن 
خوردنى است.

* به كجه مرى، به قسمت اوا
به كجا مى روى، به قسمت آباد

نوعى اعتقاد مبنى بر اينكه به هر كجا قسمت 
باشد، بايد رفت.

معجون آرامش

در  و  گرفت  خشم  بزرگمهر  بر  انوشيروان   كسرى 
به  را  او  فرمود  و  فكند  زندانش  به  تاريك  اى  خانه 

زنجير بستند.
را  بود،كسرى كسانى  اين حال  بر  روزى چند  چون 
فرستاد تا از حالش پرسند. آنان بزرگمهر را ديدند با 
دلى قوى و شادمان. بدو گفتند:در اين تنگى و سختى 

تو را آسوده دل مى بينم!
گفت:معجونى ساخته ام از شش جز و به كار مى برم 

و چنين كه مى بينيد مرا نيكو مى دارد.
گفتند:...

هنگام  نيز  را  ما  كه  بازگوى  شرح  را  معجون  آن 
گرفتارى به كار آيد

گفت:آرى جز نخست اعتماد بر خداى است، عزوجل، 
شكيبايى  سوم  است،  بودنى  است  مقدر  آنچه  دوم 
براى گرفتار بهترين چيزهاست. چهارم اگر صبر نكنم 
چه كنم، پس نفس خويش را به جزع و زارى بيش 
نيازارم، پنجم آنكه شايد حالى سخت تر از اين رخ 
دهد. ششم آنكه از اين ساعت تا ساعت ديگر اميد 
گشايش باشد چون اين سخنان به كسرى رسيد او را 

آزاد كرد و گرامى داشت

 احمد: يه جاست كه تو بايد وايسى، يه جا هم هست 
كه بايست در رى  اما خدا نكنه جاى اين دو تا با هم 

عوض شه...ديگه تا آخر عمر بدهكار خودتى!

فيلم: دندان مار

* هيچ موفقيت حقيقى به دست نمى آيد، مگر اينكه با 
ارزش هاى اساسى ما مطابقت داشته باشد.

* موفقيت، سكه اى است كه روى ديگر آن ناكامى است.
* الهام بخش زندگى من، شرح حال كسانى بوده است 
كه امكانات و استعدادهاى خود را به كار مى گيرند تا 
به موفقيت ها و نتايجى تازه، چه براى خود و چه براى 

ديگران دست يابند.

نبردهاى زندگى هميشه به نفع قويترين ها 
پايان نمى پذيرد بلكه دير يا زود برد

 با آن كسى است كه بردن را باور دارد

   به يارو ميگن چرا زنتو باچاقو كشتي 
ميگه واال وضع ماليمون خوب نبود 

كه تفنگ بخرم

چــو در گـلزار اقبالــش خـرامـانــم بحمـــدا...
نـه ميل الله و نسـرين نه بــــرگ نسترن دارم

حافظ شيرازى

روزگار به من آموخت چيزى را به دست نخواهم آورد، 
مگر اين كه چيزى ديگر از دست بدهم. 

گاهى براى به دست آوردن بايد بهاى گزافى بپردازيم.

نه طوطى باش كه گفته ديگران را تكرار كنى
 و نه بلبل باش كه گفته خود را هدر دهى

به  شويم،  مى  مواجه  خالى  اتاقى  با  كه  هنگامى 
تصميم  آن  چيدمان  براى  توانيم  نمى  درستى 

بگيريم. 
در  اما  دارد.  خانه  زيبايى  بر  زيادى  تاثير  مبلمان 
اين راه چه نكاتى را بايد رعايت كنيم؟ ما در اينجا 
به  آنها  كمك  با  تا  ايم  آورده  برايتان  را  قوانينى 

خوبى از پس اين كار بر آييد. 

نقطه كانونى را مشخص كنيد
هيچ گاه اهميت نقطه كانونى را از ياد نبريد. نقطه 
يا  پنجره، شومينه، طاقچه  تواند  كانونى شما مى 

حتى تلويزيون باشد. 
پس از مشخص كردن نقطه كانونى اتاق، مبل ها را 

با سليقه خود اطراف آن بچينيد.

مبل ها را به ديوار نچسبانيد
اندازه اتاق تان  فاصله مبل ها تا ديوار بستگى به 
دارد. اما حتى در اتاق هاى كوچك هم، ميان ديوار 
و مبل ها بايد فاصله اى باشد. اين روش اتاق را از 
حالت خفگى در مى آورد و آن را بزرگ تر نشان 
مى دهد. اگر اتاق تان به اندازه كافى بزرگ است، 

فاصله مبل تا ديوار را بيشتر كنيد.

فضا را براى گفتگو آماده كنيد
افراد  كه  باشد  اى  گونه  به  بايد  ها  مبل  چيدمان 
هنگام  و  كنند  گفتگو  هم  با  راحتى  به  بتوانند 
يا چرخاندن گردن  زدن  فرياد  به  صحبت مجبور 
خود نباشند. بنابراين مبل ها را با فاصله اى مناسب 
مقابل هم قرار دهيد و اگر اتاق پذيرايى تان بزرگ 

است، چندين فضا براى گفتگو ايجاد كنيد.

تعادل را رعايت كنيد
تعادل نقش مهمى در دكوراسيون خانه دارد. زمانى 
كه مى خواهيد مبل هاى خانه خود را بچينيد، به 
به  كنيد.  توجه  ها  مبل  قرارگيرى  محل  و  اندازه 
عنوان مثال مبل هاى بزرگ و كوچك را در كنار 

هم قرار ندهيد.

محل عبور و مرور را مسدود نكنيد
چيدمان مبل ها بايد به گونه اى باشد كه افراد به 
مبل  بين  كنند.  عبور  آنها  كنار  از  بتوانند  راحتى 
به  كنيد.  ايجاد  فاصله  مقدارى  اطراف  ميزهاى  و 
كه  كنيد  توجه  نيز  اتاق  در  مرور  و  عبور  جريان 
معموال مسير بين درها است. در صورت امكان اين 

مسير را با مبل هاى بزرگ مسدود نكنيد.

فرش را متناسب با مبلمان انتخاب كنيد
حداقل كه  باشد  اى  گونه  به  بايد  فرش   اندازه 
بايد  چه  اگر  بپوشاند.  را  مبل  جلوى  هاى  پايه 

فضايى خالى ميان ديوارها و فرش باقى بماند. 

ميز را بزرگ انتخاب كنيد
ميزى كه در مقابل مبل ها قرار مى دهيد، هر چه 
بزرگ تر باشد بهتر است. اين كار هم زيبايى و هم 
كاربرد آن را افزايش مى دهد. در اين صورت افراد 
از هر طرف به آن دسترسى دارند و مى توانند به 
راحتى بشقاب و ليوان و لوازم ديگر خود را روى 
آن قرار دهند. فقط يادتان باشد فاصله اى ميان آن 
و مبل ها قرار دهيد تا رفت و آمد آسان باشد. اگر 
پيدا كردن يك ميز بزرگ و زيبا براى تان سخت 

است، دو ميز كوچك انتخاب كنيد.

به ارتفاع ميزها دقت كنيد
راحتى  به  بايد  اند  نشسته  مبل  روى  كه  افرادى 
به ميزها دسترسى داشته باشند و مجبور نباشند 
براى گذاشتن ليوان هايشان روى ميز، از جاى خود 
بلند شوند. ميزهاى عسلى هم بايد ارتفاعى همانند 
ميز وسط داشته باشند. (اگر اين كار برايتان ميسر 

نيست، ميزهاى كوتاه تر گزينه بهترى هستند)

نور را در سطوح مختلف به كار گيريد
اتاقى  از مهمترين عناصر موجود در هر  نور يكى 
است. براى روشنايى هميشه تركيبى از چراغ هاى 
سقفى و رو ميزى يا آباژور را به كار گيريد. بهتر 
كنار  يا  نفره  چند  مبل  انتهاى  در  را  آباژور  است 
مبل تك نفره قرار دهيد. چراغ هاى رو ميزى باالى 
ميزهاى عسلى يا طاقچه جلوه خاصى به فضا مى 
بايد در سطوح  باشد كه چراغ ها  يادتان  بخشند. 
فضا با  متناسب  تعادلى  تا  گيرند  قرار   مختلف 

ايجاد كنند.

به اندازه تابلوها توجه كنيد
آينه  از  كنيد،  مى  آويزان  ديوار  از  كه  چيزى  هر 
با  متناسب  بايد  نقاشى  تابلو  و  مجسمه  تا  گرفته 
مبلمان خانه باشد. يك تابلو كوچك را باالى مبل 
چند نفره قرار ندهيد. به جاى آن تابلويى انتخاب 
يا  باشد  مبل  دو سوم  تقريبا  اش  اندازه  كه  كنيد 
چندين تابلو را كنار هم بچينيد. اگر دوست داريد 
يك تابلو خاص كوچك را در باالى مبل چند نفره 
قرار دهيد، حداقل قاب آن را بزرگ انتخاب كنيد.
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

پيش از آنان قوم نوح [نيز] به تكذيب پرداختند و بنده ما را دروغ زن خواندند و گفتند 
ديوانه اى است و [بسى] آزار كشيد سوره  قمر آيه 9

حديث روز

اى على! من از پروردگارم شرم دارم كه چيزى از تو درخواست كنم كه توان برآوردن آن را نداشته 
باشى. حضرت فاطمه زهرا (س)

سخن پير قديم

فالش بك

10 اصل دكوراسيون در چيدمان مبلمان

پتينه پاكت 10 كيلويى 47/000 تومان
09151608440 - چهكندى نژاد

فروش بهاره

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

فروشگاه ياران واقع در خيابان 
 غفارى - خيابان ذكريا رازى 

 روبروى بيمارستان ولى عصر (عج)
 به فروش مى رسد.

32440622 - 09358162990

به علت  تغيير شغل  كليه لوازم شامل  
مواد غذايى ، تجهيزات ، ويترين ، قفسه  ، 

 يخچال و ... به قيمت توافقى
  و مواد غذايى به قيمت فاكتور خريد

به فروش مى رسد.
09155618369 -09153622995

فروش مغازه تايپ و تكثير با موقعيت 
عالى واگذار مى شود. نقد و اقساط يا 
معاوضه با ماشين    09374120696

فروش
سوپر پروتئين با چند سال سابقه كار
 و اجاره پايين   09158647833

ماشين آالت يك واحد توليد ظروف شيشه 
اى از شيشه جام واقع در شهرك صنعتى به 
فروش مى رسد.  09153075201- باقرى

فروش فورى سوپرماركت 
با 10 سال سابقه در بهترين 

موقعيت با درآمد روزانه باالى 
700 تومان واگذار مى شود.  

09105464883

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09156657502 - 32228886

09151608712

فروش ماشين PK مدل 84 ، تميز 
فى: 7/200/000
09159639483  

فروش
پرايد 141 مدل 90 ، بدون رنگ
نوك مدادى   09363518342

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

فروش يا معاوضه كالته دربست 
واقع در حد غربى شهرك چهكند 

بيرجند   09307253001 
مغازه پوشاك واقع در محدوده مدرس 

با شرايط عالى واگذار مى شود.
09373626743

مغازه اى با دكور بسيار شيك مناسب براى 
تمام شغل ها نبش معلم 35 رهن و اجاره 

داده مى شود.     09365618808

 سرويس كولر و تعمير يخچال فريزر
 و ... در منزل

   32304027 -09159656641 روزى

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
به دليل مهاجرت واگذار مى شود.

09128460511

تعدادى بازارياب فعال با سابقه كار 
كافى ، حقوق ثابت و پورسانت عالى 

نيازمنديم.
تبليغات   سيمرغ

32214181-09158661667

يك نفر آقا براى كار در كافى شاپ 
نيازمنديم.     09381131671

چند نفر راننده ترجيحا با ماشين دوگانه
 براى كار در آژانس نيازمنديم.

09376786849

خانم يا آقا براى فروشندگى مواد 
غذايى يك فروشگاه با حقوق درصدى 

نيازمنديم.
09155619386
09150069386

32322802

خريد انواع فلزات  مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

09011864824

فروش منزل وياليى واقع در امامت 
20 يا معاوضه با منزل وياليى  در مشهد

 09389282099
09155158409 
09155622560

قابل توجه ادارات و شركت ها 
چاپ A4 ، تيراژ باال /39 تومان   

09364115838-32439867 چاپ مهر

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

واگذارى يك باب سوپرماركت 
كوچولو با درآمد مناسب واقع در 
 خيابان آوينى – خيابان مير داماد

 بين  مير داماد  5 و 7 به دليل انتقال شغلى
   32406415 - امامى

فروش فورى  زير قيمت
سرقفلى مغازه ترشى ملس با موقعيت عالى 
واقع در مدرس 14 به علت تغيير شغل به 

فروش مى رسد.  قيمت: 4/500/000 تومان    
09368990717 - 09381128775

فروش منزل وياليى شمالى ، مساحت 
200 مترمربع ، زيربنا 121 مترمربع 

بيرجند- غفارى – جابربن حيان 4 
گلبهار 8   قيمت: 330 ميليون تومان

09151639404 

پيونـد سبـز 
زدن انواع پيوند و قلمه / هرس درختان 

ميوه (لوله اى  - شكمى  - اسكنه)
09151640319 - 09105090105

برادران دليرى

فروش باغ واقع در باغستان 
درخش به متراژ 3000 متر 
 زمين ، داراى 18فنجان آب 
 و آب لوله كشى ، برق ، بناى 

دو طبقه و انواع درختان ميوه 
فى : 200 ميليون

09153618612- احمدى

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

همراه با درختان ميوه 
واقع در روستاى معصوم آباد

09010749275

مغازه تجارى به متراژ 120 
متر واقع در 17 شهريور 

اجاره داده مى شود.
09151601651

 اصل  گواهينامه  موقت 
 پايان  تحصيالت  كاردانى (رشته فرش) 

 دانشگاه آزاد اسالمى به نام 
رزا خسروى  فرزند مصطفى  مفقود 
شده از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كليه اجناس فروشگاه پوشاك زنانه به همراه دكور 
و امتياز جواز كسب به دليل تغيير شغل با قيمت 

توافقى واگذار مى شود.    09157286429

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت  نقد خريداريم. 

09159647685

فروش زمين مسكونى با سند اوقافى 
260 متر ، بافت جديد شوكت آباد 

فى : 65 ميليون
معاوضه با آپارتمان يا خودرو 

09151607442

فروشگاه مواد پروتئينى با موقعيت 
عالى و 15سال سابقه كار به فروش 

مى رسد.   09153623504
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اخبار ورزشى

سالمانه : پزشكان در پاسخ به اين سوال كه آيا كوتاه كردن موهاى بلند باعث تسريع رشد موها مى شود، مى گويند: اين تصور اشتباه است، چرا كه كوتاه كردن 
تاثيرى در رشد مو ندارد. رشد طولى مو حدود 8 تا 12 ميلى متر در ماه است. البته در فردى كه مبتال به بيمارى موخره است، كوتاهى 2 تا 3 سانتى متر از مو توصيه 
مى شود. همچنين تعداد تارهاى مو روى كف سر هر شخص بستگى به ژنتيك وى دارد. در واقع، تعداد كل فوليكول هاى مو تعيين كننده اين امر است.

كوتاه كردن موها در پرپشتى تأثيرى دارد؟

درمان سنگ كليه با «خربزه»

 شهرخبر: براى درمان سنگ كليه درمان هاى 
زيادى وجود دارد، يكى از درمان هايى كه براى 

شود،  مى  پيشنهاد  كليه  سنگ  بردن  بين  از 
به  تواند  از «خربزه» است. خربزه مى  استفاده 
بهبود عملكرد سيستم ادرارى و كليوى كمك 
درمان  براى  كه  هايى  راه  از  ديگر  يكى  كند. 
خربزه  تخم  از  استفاده  دارد  وجود  كليه  سنگ 

را  خربزه  تخم  بايد  منظور  اين  براى  است. 
خشك كرد و بعد از بودادن آن را آسياب كرد 
و خورد. خوردن يك قاچ خربزه با پوست، يكى 
ديگر از راه هاى از بين بردن سنگ كليه است. 
افرادى كه نمى توانند خربزه را با پوست بخورند 

مى توانند آن را رنده كنند و بخورند. 

خطر مصرف «وارفارين» 
براى بيماران چاق 

نامه نيوز: در بررسى ها آمده است بيماران چاقى 

كه داروى «وارفارين» مصرف مى كنند دو برابر 
بيش از مصرف كنندگانى كه وزن معمولى دارند در 
معرض ابتال به خونريزى معده هستند.   بيماران 
چاق با مشكالت جسمى بيشترى روبه رو هستند 
كه از آن جمله مى توان به فشارخون باال و ديابت 
اشاره كرد و بنابراين به مصرف داروهاى بيشترى 
روى مى آورند كه ممكن است با وارفارين تداخل 
براى  وارفارين  داروى  مصرف  باشند.  داشته 
پيشگيرى از حمله قلبى و سكته مغزى توصيه 
به  مبتاليان  براى  دارو  اين  همچنين  مى شود. 
آريتمى قلبى تجويز مى شود چراكه اين وضعيت 
بيمار را در معرض خطر فزآينده سكته مغزى قرار 
مى دهد.  پزشكان در يك بررسى جديد مشاهده 
كردند كه مصرف داروى رقيق كننده خون موسوم 
افراد  در  را  معده  به «وارفارين» خطر خونريزى 

چاق افزايش مى دهد.

خوراكى هاى ضد استرس! 

برترين ها: ورزش و مصرف مواد غذايى خاص 
به كاهش استرس كمك مى كند.  هلو: پتاسيم 
كمك  خون  فشار  كاهش  به  هلو  در  موجود 
مى كند. به عالوه بتا كاروتن و آنتى اكسيدان 
موجود در آن خطر ابتال به برخى سرطان ها را 

ماده اى است  كاهش مى دهد. كاكائو: كاكائو 
كه در شكالت يافت مى شود. اين ماده سرشار 
از فالونوئيدها است كه خاصيت آرامش بخش 
دارد. ماده شيميايى ديگرى به نام فنتيل آمين نيز 

در كاكائو يافت مى شود كه به افزايش خلق و 
خوى مثبت كمك مى كند. 

مهمترين ويتامين براى زنان يائسه
 

سالمت نيوز: بهترين ويتامين  براى بدن انسان 

بخواهيم  اگر  اما  ويتامين هاست.  مولتى  انواع 
برخى ويتامين ها را در خوراكى ها و غذاها بيابيم 
مى توان در كاهو بدنبال ويتامين E و در جوانه 
گندم بدنبال ويتامين C و E بود. همچنين در 

دريافت  را  «زينك»  ويتامين  مى توان  مغزها 
كرد. براى زنان يائسه مصرف مولتى ويتامين و 
غذاهاى آنتى اكسيدان دار توصيه مى شود. بعد 
ويتامين  مولتى  تمامى  از  بايد  زنان  يائسگى  از 
كمبود  دچار  كمتر  بدنشان  تا  كنند  استفاده  ها 
ويتامين  گردد يكى از مهمترين و اثر گذارترين 

ويتامين ها مصرف اسيد فوليك است.

راه هاى تقويت معده 
براى رفع ريفالكس

اقدام،  مهمترين  ريفالكس  رفع  براى  سالمانه: 
اصالح عادات غذايى و شيوه صحيح غذا خوردن 
است و تقويت معده و در مرحله بعدى درمان بايد 
انجام گيرد. *غذا را بايد به خوبى بجويد تا غذا 
با بزاق كامال آغشته شود و سپس بلعيده شود. 
خوب نجويدن غذا باعث هضم ناقص مى شود كه 
موجب تنبلى روده ها و توليد گازهاى بد بو مى شود 
كه اين گازهاى جذب خون مى شود و حتى بوى 
تا  افراد  است  *بهتر  مى كند.  ايجاد  را  دهان  بد 
گرسنه واقعى نشدند غذا نخورند چرا كه مصرف 
غذا قبل از هضم غذاى قبلى خود موجب تضعيف 
مى كند.  مختل  را  غذا  هضم  و  مى شود  معده 
*مصرف غذا با آرامش و آهستگى صورت گيرد 
نفخ  بروز  موجب  خود  خوردن  غذا  ُتند  كه  چرا 
مى شود. *گفتن مطالب شاد در سر سفره خود از 
عوامل هضم غذا محسوب مى شود. خنده دستگاه 
گوارش را تحريك مى كند و به دفع بهتر مواد زائد 
كمك مى كند. *مصرف مايعات همراه با غذا خود 

از عوامل تضعيف معده است. 

خوراكى هاى ضد استرس! 

شگرد عجيب تازه عروس و داماد 
تبهكار براى كيف قاپى 

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش زن جوانى با مراجعه به 
دادسرا در شكايتى گفت: زن جوانى در كوچه به سراغم 
آمد و گفت كه به او كمك كنم. اين زن مى گفت هيچ 
پولى ندارد و نيازمند است، در حاليكه حواسم به اين 
زن بود ناگهان مردى با موتور كيف دستى ام را دزديد. 
در حاليكه به دنبال او رفتم نتوانستم به او برسم. وقتى 
برگشتم آن زن را هم در كوچه نديدم و مطمئن شدم كه 
آن ها با هم همدست هستند. در نهايت ماموران، متهمان 
را كه با هم نامزد بودند و قرار بود به زودى ازدواج كنند 

را شناسايى و دستگير كردند.

كارمند اخراجى، نقشه پيامك هاى 
انتقام جويانه را طراحى كرد 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس آگاهى كرمانشاه گفت: 
با اخذ يك فقره پرونده از طرف كارمند يكى از ادارات 
استان مبنى بر اينكه شخص نا شناسى از طريق پيامك 
با عناوين مختلف خودم و خانواده ام را تهديد به قتل 
گرفت.  قرار  كار  دستور  در  موضوع  پيگيرى  مى كند، 
تماس ها،  بررسى  از  پس  افزود:  مرزبانى  سرهنگ 
شخص مزاحم شناسايى و دستگير شد. متهم كه قبال 
كارمند آن اداره بوده است و به دليل فساد مالى توسط 
شاكى اخراج شده است به دليل حس انتقام جويى اقدام  

به طراحى اين  نقشه كرده است.

جنايت به خاطر متلك  پرانى

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى شهرستان اسكو 
اورژانس  مركز  اعالم  برابر  گفت:  شرقى  آذربايجان 
شهر ايلخچى مبنى بر انتقال يك مورد جسد فوت 
در  رسيدگى  براى  موضوع  مركز  آن  به  مشكوك 
دستور كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ محمودى 
در ادامه افزود: در بررسى ها مشخص شد كه فردى 
گرفته  قرار  جرح  و  مورد ضرب  برنده  جسم  توسط 
نهايت  در  كرد:  تصريح  وى  است.  كرده  فوت  و 
بازجويى ها  در  و  شد  دستگير  و  شناسايى  متهم 
علت درگيرى و قتل را ايجاد مزاحمت براى همسر 

برادرش از طرف مقتول بيان كرد. 

قاتل جوان، تنها 3 ساعت 
موفق به فرار شد 

 
در  دلگان  شهرستان  انتظامى  فرمانده  جانشين  ايسنا: 
از  ماموران  پيش  چندى  گفت:  بلوچستان  و  سيستان 
وقوع يك فقره قتل در يكى از نقاط حاشيه اى روستاى 
چگردك مطلع شده و براى بررسى موضوع به محل اعزام 
شدند. گنجى ادامه داد: پس از حضور ماموران مشخص 
شد جوانى 20 ساله با اصابت گلوله دچار جراحت شده و 
به قتل رسيده است. ماموران در كمتر از سه ساعت موفق 
به شناسايى و دستگيرى متهم شدند. متهم در برابر ادله و 
مستندات پليس چاره اى جز اعتراف نداشت و انگيزه خود 

از قتل را اختالفات شخصى عنوان كرد. 

برخورد 3 پرايد مادر و 2 كودك را 
روانه بيمارستان كرد

يكديگر  با  پرايد  دستگاه  سه  برخورد  اثر  بر  فارس: 
يك مادر به همراه دو كودك وى دچار حادثه شده و 
به بيمارستان منتقل شدند. روز گذشته سه خودروى 
يكديگر  با  تهران  اسالمى  وحدت  خيابان  در  پرايد 
سرنشين  برخورد سه  اين  اثر  در  كه  كردند  برخورد 
پرايد شامل يك مادر 32 ساله  از خودروهاى  يكى 
به همراه دو فرزند 3 و 12 ساله وى دچار صدمات 
در  نيز  پياده  عابران  از  يكى  متعدد شدند. همچنين 
اين حادثه مصدوم و به همراه مادر و دو كودك به 

مراكز درمانى منتقل شد.
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حوادث

ورزش زورخانه اى خراسان جنوبى 
در جايگاه هشتم كشورى قرار داد

زورخانه اى  و  و  پهلوانى  ورزش  هيئت  رئيس  فارس: 
فدراسيون  ارزيابى  اساس  بر  گفت:  جنوبى  خراسان 
پهلوانى و زورخانه اى، هيئت استان در جايگاه هشتم 
قرار گرفت. قمرى اظهار كرد:  بر همين اساس هيئت 
اصفهان به عنوان برترين هيئت پهلوانى و زورخانه اى 
كشور شناخته شد، هيئت يزد رتبه دوم را بدست آورد 
و كرمان در جايگاه سوم قرار گرفت. وى با اشاره به 
بيش از هزار ورزشكار سازماندهى شده و حدود 50 گود 
زورخانه اى فعال در استان، خاطرنشان كرد: هشت هيئت 
ورزش پهلوانى و زورخانه اى استان توانست در ارزيابى 
اختصاص  خود  به  را  كشورى  رتبه هشتم  فدراسيون 
دهد.قمرى با اشاره به راه يابى تيم جوانان باستانى كار 
بيرجند در سال 93 به ليگ برتر مسابقات فدراسيون 
ورزش پهلوانى و زورخانه اى گفت: تيم جوانان ورزش 
زورخانه اى بيرجند با اجراى ورزش زورخانه اى به ليگ 

برتر مسابقات زورخانه اى كشور راه يافت.

برگزارى مسابقه سازه ماكارونى در استان  

 22 با  همزمان  ماكارونى  پل  مسابقه  دومين  ايسنا: 
ارديبهشت جارى به ميزبانى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند 
برگزار مى شود. دبير اجرايى اين مسابقه گفت: هدف از 
برگزارى اين مسابقه آشنايى دانشجويان معمارى عمران 
و مكانيك از سازه، راندمان و زيبايى است.  فاضلى افزود: 
رضوى،  خراسان  استان هاى  مسابقات  از  دوره  اين  در 
اصفهان، يزد و آذربايجان شرقى در 45 گروه 3 نفرى 
شركت خواهند داشت. فاضلى با بيان اينكه جوايز اين 
مسابقه به مبلغ 5 ميليون تومان است، اظهار كرد: دومين 
دوره سازه هاى ماكارونى در سالن شهيد مطهرى دانشگاه 

آزاد اسالمى بيرجند ساعت 8 صبح برگزار مى شود.

نفرات برتر مسابقات كشتى آموزشگاه هاى 
بيرجند معرفى شدند

فارس : دبير هيئت كشتى خراسان جنوبى گفت: مسابقات 
تا 19  از 17  بيرجند  شهرستان  آموزشگاه هاى  كشتى 
ارديبهشت ماه جارى در سالن ورزشى شهيد كوشه اى 
برگزار شد. گلكار اظهار كرد: در رده سنى خردساالن 
دبستان دارالعلوم قهرمان شد، دبستان امام حسين(ع) 
رتبه دوم را كسب كرد و دبستان شاهد سوم شد و در 
رده سنى نونهاالن مدارس 13 آبان، حاجى آباد و شاهد 
حائز رتبه هاى اول تا سوم شدند. در رده سنى نوجوانان 
هنرستان ابوذر بر سكوى نخست ايستاد، دبيرستان نمونه 
در  فارس  و هنرستان خليج  قهرمان شد  نايب  تربيت 
جايگاه سوم ايستاد، در رده سنى جوانان هنرستان ابوذر 
رتبه نخست را كسب كرد، دبيرستان نمونه تربيت دوم 
شد و هنرستان تربيت بدنى مقام سوم را از آن خود كرد.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  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

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل   09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

فروشــى
20 درصد سهم يك شركت 

مسافربرى برون شهرى      
09153623712

همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 
به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 

09155610262- سيد مهدى فاطمى

بيمه  سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد
تلفن: 32424488 - 09151642047 

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

خدمات بيل بكو  حفارى/ خاك بردارى/ خاك ريزى  09157211373 - ايوبى

نقاشى  ساختمان  پذيرفته  مى شود
 با ارزان ترين قيمت
مهرشهر ، خيابان گنجى 6
09151607203 - خزاعى

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    
 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984



 رحيم آبادى- در آستانه سالروز شهادت حضرت امام موسى كاظم (ع)، خراسان جنوبى ميزبان پيكرهاى مطهر دوشهيد گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود.  مدير كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دفاع مقدس استان گفت: پيكر مطهراين شهدا روز سه شنبه، بيست و دوم ارديبهشت ماه وارد فرودگاه بيرجند خواهند شد و مراسم وداع با شهيدان روز چهارشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در محل 

مزار شهداى باقريه برگزارمى شود. وى ادامه داد: روز پنج شنبه نيز با حضور مردم و مسئولين شهر زهان تشييع و به خاك سپرده خواهند شد.

همايش بزرگ كسب و كاركوچك همزمان با سالروز شهادت امام موسى كاظم (ع)؛ خراسان جنوبى ميزبان دو شهيد گمنام دفاع مقدس خواهد بود 
با سود باال در بيرجند برگزار مي شود

آشنايي  استاني  از سلسه همايش هاي  اولين همايش 
روزهاي  در  باال  سود  با  كوچك  كار  و  كسب  با 
با   94 ماه  ارديبهشت   24 پنجشنبه  و  چهارشنبه23 
كارآفرين  نثاري جوان  جان  امير  مهندس سيد  حضور 
برتركشور، مدرس دانشگاه و مديرعامل كلينيك كسب 
نور  پيام  دانشگاه  اجالس  سالن  در محل  ايران  كار  و 
بيرجند برگزار مي شود. هدف از برگزاري اين همايش 
تقويت روحيه خودباورى براى ايجاد و تأسيس كسب و 
كار، تغيير نگرش افراد به مسأله كارآفرينى و اشتغال و 
كمترشدن نگاه و انتظارجوانان به مشاغل دولتى، كشف 
استعدادهاى نهفته افراد توسط تمرين ها براى ورود به 
بازار كار، بسترسازى ايجاد مشاغل پايدار در منطقه و 

 استفاده از ظرفيت هاى افراد بومى است.
بيش از 32 هزار دام 

تا پايان سال مالى هويت دار مى شوند

دام  كردن  دار  هويت  طرح  اجراى  با  زاده-  رحيم 
پايان  تا  دام  رأس  استان 32 هزار و666  در  سنگين 
سال مالى هويت دار مى شوند. معاون بهبود توليدات 
دامى جهاد كشاورزى با بيان اين مطلب گفت: با هويت 
دار شدن اين تعداد دام 28/1 درصدكل پروژه انجام 
تاكنون68 هزار پالك در  اين طرح  اجراى  براى  كه 
 استان خريدارى و 19 هزار رأس دام باركددار شده اند.
به گفته مدرسى در استان 75 هزار و 449 رأس دام 
سنگين وجود دارد كه از اين تعداد 29 هزار و 411 نفر 
شتر هستند. وى اعتبار اين طرح را براى هر رأس گاو 
250 هزار ريال و هر نفر شتر 500 هزار ريال دانست 
و افزود: مجموع اعتبارات مورد نياز اين طرح براى دام 
هاى سنگين 33 ميليارد و 455 هزارو 500 هزار ريال 
است و از اين ميزان مبلغ 18 ميليارد و 750 ميليون 
ريال براى هويت دار كردن دام هاى سنگين (گاو) و 
مبلغ 14 ميليارد و 705 ميليون و 500 هزار ريال نيز 
 براى شتر مورد نياز است. به گفته مدرسى اين پالك ها
شامل يك كد منحصر به فرد شامل كد كشور، كد 
از  كه  بوده  دام  مشخصات  و  دامى  گونه  كد  استان، 
اطالعات  و  سوابق  تمام  پالك  داخل  تراشه  طريق 
قابل  مترى  يك  تا  نيم  فاصله  از  دام  اى  شناسنامه 
دام، دستيابى  قاچاق  از  است. وى جلوگيرى  دريافت 
به آمار دقيق جمعيت دام و تفكيك دام  هاى سبك و 
سنگين استان از دام  هايى كه از خارج از استان و كشور 
وارد مى شود را از اهداف اين طرح دانست. مدرسى با 
آمده  وارد  فراوان  خسارات  و  خشكسالى  به  يادآورى 
به بخش دام عنوان كرد: براى اولين بار طرح فروش 
جو مدت دار در استان اجرا و جو و نهاده هاى دامى 
با بازپرداخت شش تا هشت ماهه در اختيار دامداران 
را  شده  توزيع  جوهاى  مقدار  وى  است.  گرفته  قرار 
در سال گذشته 16 هزار و 648 تن دانست و افزود: 
هاى دام  براى  تن  و 100  هزار  ميزان شش  اين   از 
عشاير و 10 هزار و 548 تن براى ساير دام ها بوده 
توزيع هفت هزار و 500 تن  از  است. وى همچنين 
سويا و 19 هزار و 500 تن ذرت در سال گذشته  در 
استان خبر داد. وى به خريد هفت هزار و 342 رأس 
دام در سال گذشته از دامداران اشاره و ارزش ريالى اين 
دام ها را 20 ميليارد ريال و با وزن 288 تن عنوان كرد، 
طرحى كه به گفته او براى كمك به دامداران بوده و 
فقط در خراسان جنوبى اجرا شده است. به گفته وى 
يارانه تعلق گرفته شده به دامداران بيش از 15 ميليارد 
ريال بوده و در شش ماه دوم سال گذشته برابر هفت 
سال قبل نهاده هاى دامى توزيع شده است. مدرسى 
افزود: از محل كمك هاى فنى اعتبارى در دو مرحله 
گوشت  توليد  محوريت  با  روستايى  توليدكنندگان  به 

قرمز 12 ميليارد ريال تسهيالت داده شده است.
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كم كارى چند ساله در حوزه اشتغال

خرمشهر تاريخ گوياى پايدارى و الگويى مناسب 
در انتقال پيام دفاع مقدس  به جوانان هاست

 
رحيم زاده- خرمشهر براى ملت ما تنها يك شهر نيست بلكه تاريخ گوياى 
پايدارى، ايثار و جاودانگى انقالب بوده و  الگويى مناسب در انتقال پيام دفاع 
مقدس به جوانان هاست. معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار در جلسه 
ستاد برنامه  ريزى بزرگداشت سالروز آزادسازى خرمشهر، گفت: سوم خردادماه  
به عنوان نقطه عطفى در دوران دفاع مقدس است كه تصور طراحان اين جنگ 
را نقش برآب و كمر دشمنان ايران اسالمى را شكست. حسينى افزود: گفتمان 
درباره اين حماسه و يادآورى رشادت  هاى شهيدان و رزمندگان اسالم مى تواند 

تأثيرات بسزايى در نسل جوان داشته باشد. 
مدير كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان نيز گفت: امروز شاهد 
تكرار تاريخ در وقايع يمن هستيم و عمده داليل تأكيد رهبرى بر زنده نگه داشتن 
حماسه هايى مانند حماسه خرمشهر، تكرار تاريخ و الگو بردارى از اين حماسه 
هاست. مجنونى برگزارى مراسم صبحگاه مشترك نيروهاى مسلح استان، 
غباروبى و عطرافشانى مزار شهدا، سخنرانى قبل از خطبه هاى نماز جمعه، تقدير 
از جانبازان و ايثارگران، نواختن زنگ مقاومت و پيروزى و جشن سوم خرداد را از 

جمله برنامه هاى بزرگداشت سالروز حماسه خرمشهر اعالم كرد.

زائرسراى خراسان جنوبى در مشهد به حرم نزديك تر شد
 كلنگ زنى زائرسرا در گرو افزايش كمك هاى مردم

در سال هاى اخير بحث احداث زائرسراى ارزان قيمت در جوار بارگاه ملكوتى 
امام رضا (ع) به عنوان يكى از دغدغه هاى جدى رهبر معظم انقالب مورد توجه 
قرار گرفته است كه پيگيرى اين مهم بعد از تشكيل بنياد زائر با قوت بيشترى 
انجام شد. به گزارش شبستان، قرار بود ابتدا زائرسراى استان در مشهد در خيابان 
واليت ساخته شود و نيمه دوم فروردين ماه امسال با حضور مسئوالن استانى، 
اين زائرسرا در مشهد مقدس كلنگ زنى شود. اما مسئوالن بنياد زائر تالش 
كردند تا مكانى نزديك تر به حرم مقدس رضوى براى ايجاد اين زائرسرا در نظر 
بگيرد. مديرعامل مجمع بنياد زائر در استان با اشاره به اينكه زمين 700 مترى 
در اطراف ميدان طبرسى براى ساخت اين زائرسرا فراهم شده، افزود: قرار است 
زائرسراى در 7 طبقه ساخته شود. محمدى با تأكيد بر اينكه 8 ميليارد تومان 
براى ساختن آن نياز است، گفت: اگر 25 درصد اين مبلغ جمع آورى شود، كار 
ساخت آغاز مى شود. وى گفت: پيش بينى مى شود كه اين پروژه با 500 تخت 
ساخته شود. محمدى اظهار كرد: از زمان آغاز عمليات اجرايى اين زائرسرا تالش 
مى كنيم كه در ظرف 2 سال، ساخت اين پروژه را به اتمام برسانيم. وى افزود: 

براى شروع عمليات ساخت نيازمند كمك هاى مردم  هستيم.

اعتبارات دانشگاه هاى پيام نور استان  
براساس كيفيت خدمات آموزشى تخصيص مى يابد

كاظمى فرد- رئيس دانشگاه پيام نور استان گفت: امسال اعتبارات مراكز و 
واحدهاى دانشگاه پيام نور استان براساس كيفيت خدمات ارائه شده به دانشجو 
پرداخت مى شود. ثقفى با بيان اينكه كيفيت خدمات آموزشى، ارتباط مستقيم با 
دانشجو، ثبت دقيق اطالعات اساتيد در سيستم گلستان، نظم و انضباط ادارى، 
همكارى در حوزه آموزش، پاسخگويى شفاف، فعاليت هاى دانشجويى و ... از 
جمله موارد لحاظ شده براى ارزشيابى در اين طرح است، گفت: ميزان اختصاص 
اعتبارات به مراكز و واحدهاى دانشگاه براساس امتياز كسب شده خواهد بود. 
وى با اشاره به اينكه مجتمع فرهنگيان پيام نور نهبندان و سالن چندمنظوره پيام 
نور خضرى دشت بياض از جمله پروژه هاى در دست ساخت اين دانشگاه است، 
تصريح كرد: اين پروژه ها تا هفته دولت آماده بهره بردارى خواهد شد.  ثقفى 
با بيان اينكه اين دانشگاه در سال گذشته با كسرى منابع روبرو نشد، گفت: 
98 درصد مطالبات دانشگاه پرداخت شده و هيچ بدهى به پرسنل ندارد. وى 
حصاركشى و محوطه سازى دانشگاه پيام نور بشرويه و سرايان را از جمله 
پروژه هاى در حال اجرا دانست و گفت: شبكه هاى انشعاب برق و آب براى 

تمامى مراكز و واحدهاى دانشگاه پيام نور در استان وصل شده است.

نيمه شعبان امسال كانون مسجد 
 دانشگاه پيام نور افتتاح خواهد شد

 كاظمى فرد- معاون فرهنگى دانشگاه پيام نور استان 
گفت: تعداد 55 انجمن علمى، 60 كانون دانشجويى، 
20 نشريه و 12 پايگاه بسيج دانشجويى در دانشگاه 
افزود:  دقيقى  است.  فعال  جنوبى  خراسان  نور  پيام 
افتتاح  دانشگاه  مسجد  كانون  امسال  شعبان  نيمه 
خواهد شد. وى گفت: سال گذشته اين دانشگاه 130 
ميليون تومان وام تحصيلى دانشجويى پرداخت كرده 
كه اين مبلغ با پيگيرى هاى مسئوالن دانشگاه امسال 
به  وى افزود:  است.  رسيده  تومان  ميليون   180 به 
 300 تا   250 ترم  هر  در  كار شناسى  دانشجوى  هر 
هزار تومان و ارشد يك ميليون و 200 هزار تومان 

تسهيالت پرداخت مى شود. 

كسب رتبه اول كشورى حفاظت محيط 
زيست خراسان جنوبى در ارزيابى عملكرد

اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى موفق 
به كسب رتبه اول كشورى در ارزيابى عملكرد بر اساس 
شاخص هاى اختصاصى سازمان حفاظت محيط زيست 
كشور در سال 93 شد. مدير كل حفاظت محيط زيست 
عالى و  اداره كل درجه  اين  باره گفت:  اين  در  استان 

رتبه اول را در بين 31 استان كشور كسب نمود. 

50 درصد عشاير فردوس 
در انتظار ابالغ بازنشستگى

فارس- رئيس اداره امور عشاير فردوس گفت: بيش از 
50 درصد از جمعيت عشايرى اين شهرستان در انتظار 
اجتماعى  بيمه  صندوق  سوى  از  بازنشستگى  ابالغ 
عشاير و روستاييان هستند. داروغه اظهار كرد: حدود 9 
درصد جمعيت اين شهرستان را عشاير تشكيل مى دهند 
كه جمعيت سه هزار و 380 نفرى عشاير در پنج سايت 
طاهرآباد،  و  ابراهيم آباد  چاهنو،  كجه،  شامل  اسكان 

آبدكى و پلوند زندگى مى كنند.

 استادان نمونه دانشگاه بيرجند تجليل شدند
كارشناسان  و  علمى  هيئت  اعضاى  كه  مراسمى  در 
از اعضاى  نفر  پنج  از  دانشگاه حضور داشتند  آموزشى 
هيئت علمى كه در سال 93 به افتخار بازنشستگى نائل 
آمده اند تجليل به عمل آمد. همچنين از 15 نفر عضو 
هيئت علمى كه از مرتبه استاديارى به دانشيارى ارتقاء 
استادى  مرتبه  به  كه  نفر  دو  و  اند  يافته  علمى  مرتبه 

رسيده اند قدردانى شد. 

اولين جلسه انجمن گنجينه ها 
و موزه هاى خراسان جنوبى تشكيل شد

اولين جلسه «انجمن گنجينه ها و موزه هاى استان» 
و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  كل  اداره  محل  در 
گردشگرى استان تشكيل شد. هدف اين انجمن جلب 
حمايت مادى و معنوى مردم و تشريك مساعى همه 
و  معرفى  احيا،  حفظ،  پژوهش،  زمينه  در  آنان  جانبه 
آموزش ميراث فرهنگى كشور مى باشد. در اين جلسه 
منازل  در  را  تاريخى  اشياى  كه  افرادى  به  شد  مقرر 
آنها  نگهدارى  نحوه  درباره  كنند  مى  نگهدارى  خود 
فرسودگى  و  تخريب  از  تا  شود  داده  رايگان  مشاوره 
آثار جلوگيرى شود همچنين فراهم نمودن زمينه نقل 
به  دولتى  ادارات  در  موجود  تاريخى  اشياى  انتقال   و 

موزه هاى استان از ديگر مصوبات اين جلسه بود.

رئيس سازمان تأمين اجتماعى كشور گفت: تا دو ماه آينده بيمارستان تأمين اجتماعى 
بيرجند به بهره بردارى مى رسد. به گزارش ايرنا، سيد تقى نوربخش در ديدار با استاندار 
خراسان جنوبى افزود: بعد از افتتاح اين بيمارستان براى بكارگيرى پرسنل مورد نياز و 
نيز تجهيز اين بيمارستان در سطح بسيار خوب اقدامات الزم انجام خواهد شد. وى 
 با بيان اينكه كارخانه هاى سيمان باقران و سيمان قاينات جزو مهمترين بنگاه هاى
اقتصادى استان است، گفت: از ابتداى سال جارى معدن زغال سنگ طبس نيز به 

عنوان يكى از زيرمجموعه هاى اين سازمان مورد حمايت قرار گرفته است.
نوربخش، وجود بازار افغانستان به عنوان يك بازار هدف را مورد تأكيد قرار داد و 
يادآور شد: در اين سفر ايجاد يك نمايندگى در خضرى و دشت بياض و استقرار 
يك نمايندگى در شهرستان درميان به تصويب رسيد كه در آينده اى نزديك وارد 

عمليات اجرايى خواهد شد.
استاندار خراسان جنوبى نيز در اين ديدار گفت: تأمين اجتماعى به عنوان يك سازمان 
بزرگ با دارا بودن منابع مالى مناسب مى تواند در زمينه سرمايه گذارى و ايجاد 

اشتغال در مناطق كمتر توسعه يافته از جمله خراسان جنوبى جدى تر از گذشته وارد 
شود. خدمتگزار با بيان اينكه خراسان جنوبى داراى توانمندى هاى بسيارخوبى در بعد 
اقتصادى است، اظهار كرد: وجود گياهان دارويى متعدد در اين استان زمينه خوبى 
براى سرمايه گذارى در اين بخش و نيز توسعه اين صنعت در استان است.وى به 
راه اندازى بيمارستان تأمين اجتماعى در بيرجند اشاره كرد و ادامه داد: اميد است با 
اقدامات و پيگيرى هايى كه در اين زمينه صورت گرفته اين بيمارستان نيز تا هفته 
دولت سال جارى به بهره بردارى كامل برسد. وى توسعه سرمايه گذارى خارجى را 
از ديگر برنامه هاى كارى دولت در استان دانست و تصريح كرد: وجود چهار بازارچه 
مرزى در استان از ديگر ظرفيت هاى اقتصادى استان است همچنين دو فرودگاه در 

بيرجند و طبس نيز از ديگر زيرساخت هايى است كه در اين زمينه وجود دارد. 
خدمتگزار با بيان اينكه مديريت عالى استان با تمام توان آماده همكارى با سرمايه 
گذاران در بخش هاى مختلف است، گفت: تمامى مديران استان نيز آماده هرگونه 
مساعدت و همكارى با سرمايه گذاران و فعالين بخش خصوصى هستند تا بتوان با 

توسعه سرمايه گذارى شاهد رفع بيكارى و رونق اقتصادى استان در تمامى بخش ها 
بود. وى سرمايه گذارى را يكى از مهمترين راه هاى رونق اقتصادى استان دانست و 
افزود: با تكيه صرف بر اعتبارات دولتى نمى توان به اهداف توسعه اى دست يافت؛ 
از اين رو حمايت از سرمايه گذاران و فراهم كردن زمينه حضور آنان در استان مى 
تواند زمينه هاى رشد و توسعه اقتصادى استان را فراهم كند. وى وجود شركت هاى 
دانش بنيان در استان را از ديگر ظرفيت هاى بسيار خوب اقتصادى دانست و افزود: 
سازمان تأمين اجتماعى مى تواند به عنوان يك حامى بسيار خوب اين شركت ها در 

راه رسيدن به اهداف مورد نظر كمك كند.

بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند تا دو ماه آينده به بهره بردارى مى رسد

در  استان  بيكارى  نرخ  استاندارى  اشتغال  و  برنامه ريزى  معاون  فرد-  كاظمى 
پاييز سال گذشته را 7,4 درصد عنوان كرد و افزود: نرخ مشاركت ما در بخش 
اخير كم كارى شده و نمى توان  بوده است و در چند سال  اشتغال 36,5 درصد 
به سرعت اين مشكل را حل كرد. رضايى در نخستين كارگروه اشتغال استان در 
سال جديد  اظهار كرد: امسال بيشترين ظرفيت سازى در 
بخش صنعت و معدن است. وى با بيان اينكه ما در بحث 
مشاغل خانگى ضعف شديدى در استان داريم، افزود: با 
تسهيالتى كه در اين زمينه به افراد داده مى شود، انگار 
باور  بايد  ما  اينكه  بيان  با  وى  مى كنيم.  سرگرم  را  آنها 
در  بايد  گفت: ما  كنيم،  ايجاد  استان  در  را  كار  فرهنگ 
زمينه كارآفرينى از تجربه ديگران استفاده كنيم. وى عنوان كرد: بايد 10 نفر در 
اين جلسه مشخص شوند و چند استان را در زمينه كاريابى بررسى كنند و آن را 
در استان ما به كارگيرند. وى با بيان اينكه جمعيت خراسان جنوبى كم است و 
نرخ بيكارى نيز به تناسب آن كم است، افزود: ما در حوزه اشتغال در استان سال 
گذشته خيلى تالش كرديم و نيازسنجى در اين رابطه در شهرستان هاى استان 
انجام شده است. رضايى با بيان اينكه در سال جارى كارخانه صنعت فوالد قاين 
و چند پروژه جديد ايجاد مى شود كه حركتى جهشى در بخش معدن داريم، اضافه 

كرد: در بخش كشاورزى مازاد نيرو داريم ولى نمى توانيم به ساير بخش ها انتقال 
بيشترين  اينكه  بيان  با  وى  هستند.  مسن  افرادى  آن  كار  نيروى  چراكه  دهيم 
جديد  روش هاى  بايد  كرد:  تصريح  است،  كشاورزى  بخش  در  استان  اشتغال 
كشاورزى براى اشتغال جديد و روش هاى سنتى براى افراد مسن تا بازنشستگى 
فرصت  استان  در  ما  اينكه  بيان  با  استاندار  برنامه ريزى  معاون  دهيم.  ادامه  آنها 
شغلى را با مشقت ايجاد مى كنيم ولى از آن استقبال نمى شود، يادآور شد: در حوزه 
اشتغال استان 140 درصد منابع بانكى تزريق شده است و در اين راستا دو بانك 
ما جريمه شدند و مردم منتظر هستند دولت در زمينه اشتغال گشايش ايجاد كند و 
اين امر درست نيست. رضايى اضافه كرد: در سال گذشته به معيشت مرزنشينان 
كمك كرديم تا به متوسط كشورى برسد. وى با بيان اينكه تا پايان سال جارى 
بخشى هايى كه متولى هستند، تعهد اشتغال خود را بيان كنند كه چه ميزان آن 

انجام شده است، تأكيد كرد: بايد مزيت هاى نسبى استان شناخته شود.

ثبت نام 11 هزار جوينده كار در كاريابى هاى خراسان جنوبى

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان نيز از ثبت نام 10 هزار و 780 جوينده كار در 
مراكز كاريابى استان خبر داد. سنجرى اظهار كرد: در جلسه قبل مصوب شد با امضاى 
معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى نامه اى به صندوق كارآفرينى استان ارسال شود 

و منابعى در ارتباط با برند پيش بينى شود. وى با بيان اينكه با تأكيد انجام شده 2 ميليارد 
از 10 ميليارد تومان مصوب شده جذب شد، افزود: همچنين قرار شد اداره كل فنى و 
حرفه اى با محوريت اقتصاد و دارايى بازارچه عرضه صنايع دستى را در استان ايجاد 
كند. سنجرى از وجود 120 كاريابى در استان خبر داد و گفت: اين مراكز تنها ثبت نام 

از متقاضيان را بر عهده دارد و سال گذشته 10 هزار و 780 
جوينده كار در اين مراكز ثبت نام كردند. وى با بيان اينكه 
88 درصد جويندگان كار استان را مردان تشكيل داده است، 
افزود: ميزان 12 درصد آنها زنان بودند و 63 درصد آنها داراى 
مدرك تحصيلى ديپلم و زير ديپلم بودند و 37 درصد داراى 
مدرك دانشگاهى هستند. سنجرى با بيان اينكه 37 درصد 

جويندگان كار استان داراى مهارت هستند، افزود: ميزان 63 درصد آنها فاقد مهارت 
هستند و 90 درصد آنها در رنج سنى 15 تا 35 سال هستند. وى با بيان اينكه 12 هزار 
و 355 فرصت شغلى از طريق كاريابى در استان اعالم شده است، تصريح كرد: ميزان 
41 درصد فرصت شغلى در بخش صنعت، دو درصد در بخش كشاورزى و 57 درصد 
در بخش خدمات بوده است. وى نرخ بيكارى استان در پاييز سال گذشته را 7,4 درصد 
دانست و افزود: برنامه عملياتى ما در سال جارى براى تعهد اشتغال 10 هزار فرصت 

شغلى است و ما مشكل تامين منابع مالى داريم.

آگهى مزايده امالك مازاد بانك ملى ايران در استان خراسان جنوبى
بانك ملى ايران اداره امور شعب استان خراسان جنوبى در نظر دارد: امالك مازاد خود را از طريق مزايده كتبى بر مبناى قيمت پايه مزايده ، در وضعيت موجود به صورت نقدى ، نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضيان مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر بازديد از امالك و دريافت اسناد مزايده 

(برگه هاى شرايط شركت در مزايده) و تسليم پيشنهاد خود تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 94/2/30 در محل اين اداره امور شعب واقع در بيرجند – ميدان شهدا - طبقه دوم - دايره كارپردازى بانك ملى ايران - اداره امور شعب استان خراسان جنوبى مراجعه نمايند.
توضيحات: 1- بانك ملى ايران اداره امور شعب استان خراسان جنوبى در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختاراست. 2- پيشنهادات فاقد سپرده يا داراى سپرده كمتر از ميزان مقرر مخدوش و مبهم و مشروط مردود است. 3- رعايت كليه موارد مندرج در برگ هاى مزايده الزامى است.

4- سپرده (وديعه) شركت در مزايده 5% قيمت پايه مزايده است كه متقاضيان بايد طى يك فقره چك تضمينى بانك ملى ايران در استان در وجه اداره امور شعب استان خراسان جنوبى به همراه پاكت حاوى برگه شرايط شركت در مزايده تحويل دهند. 5- كليه پاكت هاى حاوى پيشنهادات 
متقاضيان خريد امالك در ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 94/3/3 در محل اداره امور شعب بانك ملى استان خراسان جنوبى واقع در بيرجند - ميدان شهدا بازگشايى خواهد شد. لذا متقاضيان مى توانند در موعد ياد شده با ارائه مدارك شناسايى در جلسه مذكور شركت نمايند. 6- امالك داراى متصرف 
به صورت وكالت بالعزل و تقبل كليه هزينه هاى مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و ساير موارد بر عهده خريدار واگذار مى گردد. (هزينه تنظيم وكالت نامه بالمناصفه خواهد بود) 7- براى كليه امالك بازديد الزامى است و در وضعيت موجود واگذار مى گردد و براى امالك متصرف دار 
تخليه ملك بر عهده خريدار است. 8- امالكى كه به صورت نقد و اقساط واگذار مى گردد قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تمليك مى باشد. 9- هزينه آگهى و كارشناسى بر عهده خريدار است و مشاراليه مى بايست اين هزينه ها را بر اساس اعالم نظر بانك قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه بانك واريز 
نمايند. 10- متقاضيان خريد مى بايست مبلغ 200/000 ريال به حساب شماره  0103970397009 در وجه اداره كل مهندسى و امالك بانك ملى (قابل واريز در كليه شعب) واريز و اصل رسيد را به همراه برگه هاى تكميل شده تحويل دهند. 11- نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با 

انعقاد قرارداد به شرح جدول ذيل اعالم مى گردد.

نحوه فروشرديف
در صورت خريد نقدى 10 % تخفيف به خريدار داده خواهد شد (براى كليه كاربرى ها)1
براى امالك كاربرى تجارى مسكونى و ادارى به صورت نقد 50%   و 50%  الباقى در اقساط ماهيانه براى مدت يك سال بدون احتساب سود2
براى امالك تجارى مسكونى و ادارى به صورت 50%  نقد و 50% الباقى براى مدت 24 ماه با سود 3%24

براى امالك كاربرى تجارى مسكونى و ادارى به صورت 50 % نقد و 50 % الباقى اقساط براى مدت 36 ماه با سود 4%26
براى امالك كاربرى صنعتى كشاورزى و دامدارى در صورت 30%  نقد و 70%  الباقى براى اقساط يك ساله بدون احتساب سود5
براى امالك كاربرى صنعتى كشاورزى و دامدارى در صورت 30%  نقد و 70%  الباقى براى اقساط دوساله با نرخ سود 6%22
براى امالك كاربرى صنعتى كشاورزى و دامدارى در صورت 30%  نقد و 70%  الباقى براى اقساط سه ساله با نرخ سود 7%24
امالك متصرف دار فقط به صورت نقد و با ارائه وكالت نامه بالعزل به فروش مى رسد8

امالك مازاد و تمليكى اداره امور شعب استان خراسان جنوبى 8700  (ارقام به ريال)

مساحت عرصه نوع ملكآدرسرديف 
(مترمربع)

مساحت اعيان 
(مترمربع)

نوع 
كاربرى

وضع كنونى پالك ثبتىمبلغ كارشناسى
تخليه

توضيحات

بازديد از امالك الزامى، فروش با وضعيت فعلىتخليه1/412/413/3085 اصلى1/036/000/000مسكونى382/45254ساختماننبهندان- بلوار امام رضا (ع) 4 – جنب دفتر خدماتى پليس +10 – پالك 147
بازديد از ملك الزامى، فروش با وضعيت موجودتخليه163/32/718 اصلى569/184/000مسكونى254/10150ساختمانشوسف - خيابان امام خمينى – نبش امام خمينى 4- روبروى مسجد جامع2
بازديد از ملك الزامى، فروش با وضعيت موجودتخليه4689/442 اصلى423/024/000مسكونى-377/70زمينطبس- شهرك شهيد صدوق- ضلع غربى- حاشيه  بلوار صدوقى – صدوقى 5 غربى3
بازديد از ملك الزامى، فروش با وضعيت موجودتخليه850/080/0004689/149مسكونى360202ساختمانطبس- شهرك شهيد صدوقى- صدوقى 5 شرقى4

بانك ملى ايران - اداره امور شعب بانك ملى استان خراسان جنوبى
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اخبار ورزشى

سالمانه : پزشكان در پاسخ به اين سوال كه آيا كوتاه كردن موهاى بلند باعث تسريع رشد موها مى شود، مى گويند: اين تصور اشتباه است، چرا كه كوتاه كردن 
تاثيرى در رشد مو ندارد. رشد طولى مو حدود 8 تا 12 ميلى متر در ماه است. البته در فردى كه مبتال به بيمارى موخره است، كوتاهى 2 تا 3 سانتى متر از مو توصيه 
مى شود. همچنين تعداد تارهاى مو روى كف سر هر شخص بستگى به ژنتيك وى دارد. در واقع، تعداد كل فوليكول هاى مو تعيين كننده اين امر است.

كوتاه كردن موها در پرپشتى تأثيرى دارد؟

درمان سنگ كليه با «خربزه»

 شهرخبر: براى درمان سنگ كليه درمان هاى 
زيادى وجود دارد، يكى از درمان هايى كه براى 

شود،  مى  پيشنهاد  كليه  سنگ  بردن  بين  از 
به  تواند  از «خربزه» است. خربزه مى  استفاده 
بهبود عملكرد سيستم ادرارى و كليوى كمك 
درمان  براى  كه  هايى  راه  از  ديگر  يكى  كند. 
خربزه  تخم  از  استفاده  دارد  وجود  كليه  سنگ 

را  خربزه  تخم  بايد  منظور  اين  براى  است. 
خشك كرد و بعد از بودادن آن را آسياب كرد 
و خورد. خوردن يك قاچ خربزه با پوست، يكى 
ديگر از راه هاى از بين بردن سنگ كليه است. 
افرادى كه نمى توانند خربزه را با پوست بخورند 

مى توانند آن را رنده كنند و بخورند. 

خطر مصرف «وارفارين» 
براى بيماران چاق 

نامه نيوز: در بررسى ها آمده است بيماران چاقى 

كه داروى «وارفارين» مصرف مى كنند دو برابر 
بيش از مصرف كنندگانى كه وزن معمولى دارند در 
معرض ابتال به خونريزى معده هستند.   بيماران 
چاق با مشكالت جسمى بيشترى روبه رو هستند 
كه از آن جمله مى توان به فشارخون باال و ديابت 
اشاره كرد و بنابراين به مصرف داروهاى بيشترى 
روى مى آورند كه ممكن است با وارفارين تداخل 
براى  وارفارين  داروى  مصرف  باشند.  داشته 
پيشگيرى از حمله قلبى و سكته مغزى توصيه 
به  مبتاليان  براى  دارو  اين  همچنين  مى شود. 
آريتمى قلبى تجويز مى شود چراكه اين وضعيت 
بيمار را در معرض خطر فزآينده سكته مغزى قرار 
مى دهد.  پزشكان در يك بررسى جديد مشاهده 
كردند كه مصرف داروى رقيق كننده خون موسوم 
افراد  در  را  معده  به «وارفارين» خطر خونريزى 

چاق افزايش مى دهد.

خوراكى هاى ضد استرس! 

برترين ها: ورزش و مصرف مواد غذايى خاص 
به كاهش استرس كمك مى كند.  هلو: پتاسيم 
كمك  خون  فشار  كاهش  به  هلو  در  موجود 
مى كند. به عالوه بتا كاروتن و آنتى اكسيدان 
موجود در آن خطر ابتال به برخى سرطان ها را 

ماده اى است  كاهش مى دهد. كاكائو: كاكائو 
كه در شكالت يافت مى شود. اين ماده سرشار 
از فالونوئيدها است كه خاصيت آرامش بخش 
دارد. ماده شيميايى ديگرى به نام فنتيل آمين نيز 

در كاكائو يافت مى شود كه به افزايش خلق و 
خوى مثبت كمك مى كند. 

مهمترين ويتامين براى زنان يائسه
 

سالمت نيوز: بهترين ويتامين  براى بدن انسان 

بخواهيم  اگر  اما  ويتامين هاست.  مولتى  انواع 
برخى ويتامين ها را در خوراكى ها و غذاها بيابيم 
مى توان در كاهو بدنبال ويتامين E و در جوانه 
گندم بدنبال ويتامين C و E بود. همچنين در 

دريافت  را  «زينك»  ويتامين  مى توان  مغزها 
كرد. براى زنان يائسه مصرف مولتى ويتامين و 
غذاهاى آنتى اكسيدان دار توصيه مى شود. بعد 
ويتامين  مولتى  تمامى  از  بايد  زنان  يائسگى  از 
كمبود  دچار  كمتر  بدنشان  تا  كنند  استفاده  ها 
ويتامين  گردد يكى از مهمترين و اثر گذارترين 

ويتامين ها مصرف اسيد فوليك است.

راه هاى تقويت معده 
براى رفع ريفالكس

اقدام،  مهمترين  ريفالكس  رفع  براى  سالمانه: 
اصالح عادات غذايى و شيوه صحيح غذا خوردن 
است و تقويت معده و در مرحله بعدى درمان بايد 
انجام گيرد. *غذا را بايد به خوبى بجويد تا غذا 
با بزاق كامال آغشته شود و سپس بلعيده شود. 
خوب نجويدن غذا باعث هضم ناقص مى شود كه 
موجب تنبلى روده ها و توليد گازهاى بد بو مى شود 
كه اين گازهاى جذب خون مى شود و حتى بوى 
تا  افراد  است  *بهتر  مى كند.  ايجاد  را  دهان  بد 
گرسنه واقعى نشدند غذا نخورند چرا كه مصرف 
غذا قبل از هضم غذاى قبلى خود موجب تضعيف 
مى كند.  مختل  را  غذا  هضم  و  مى شود  معده 
*مصرف غذا با آرامش و آهستگى صورت گيرد 
نفخ  بروز  موجب  خود  خوردن  غذا  ُتند  كه  چرا 
مى شود. *گفتن مطالب شاد در سر سفره خود از 
عوامل هضم غذا محسوب مى شود. خنده دستگاه 
گوارش را تحريك مى كند و به دفع بهتر مواد زائد 
كمك مى كند. *مصرف مايعات همراه با غذا خود 

از عوامل تضعيف معده است. 

خوراكى هاى ضد استرس! 

شگرد عجيب تازه عروس و داماد 
تبهكار براى كيف قاپى 

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش زن جوانى با مراجعه به 
دادسرا در شكايتى گفت: زن جوانى در كوچه به سراغم 
آمد و گفت كه به او كمك كنم. اين زن مى گفت هيچ 
پولى ندارد و نيازمند است، در حاليكه حواسم به اين 
زن بود ناگهان مردى با موتور كيف دستى ام را دزديد. 
در حاليكه به دنبال او رفتم نتوانستم به او برسم. وقتى 
برگشتم آن زن را هم در كوچه نديدم و مطمئن شدم كه 
آن ها با هم همدست هستند. در نهايت ماموران، متهمان 
را كه با هم نامزد بودند و قرار بود به زودى ازدواج كنند 

را شناسايى و دستگير كردند.

كارمند اخراجى، نقشه پيامك هاى 
انتقام جويانه را طراحى كرد 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس آگاهى كرمانشاه گفت: 
با اخذ يك فقره پرونده از طرف كارمند يكى از ادارات 
استان مبنى بر اينكه شخص نا شناسى از طريق پيامك 
با عناوين مختلف خودم و خانواده ام را تهديد به قتل 
گرفت.  قرار  كار  دستور  در  موضوع  پيگيرى  مى كند، 
تماس ها،  بررسى  از  پس  افزود:  مرزبانى  سرهنگ 
شخص مزاحم شناسايى و دستگير شد. متهم كه قبال 
كارمند آن اداره بوده است و به دليل فساد مالى توسط 
شاكى اخراج شده است به دليل حس انتقام جويى اقدام  

به طراحى اين  نقشه كرده است.

جنايت به خاطر متلك  پرانى

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى شهرستان اسكو 
اورژانس  مركز  اعالم  برابر  گفت:  شرقى  آذربايجان 
شهر ايلخچى مبنى بر انتقال يك مورد جسد فوت 
در  رسيدگى  براى  موضوع  مركز  آن  به  مشكوك 
دستور كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ محمودى 
در ادامه افزود: در بررسى ها مشخص شد كه فردى 
گرفته  قرار  جرح  و  مورد ضرب  برنده  جسم  توسط 
نهايت  در  كرد:  تصريح  وى  است.  كرده  فوت  و 
بازجويى ها  در  و  شد  دستگير  و  شناسايى  متهم 
علت درگيرى و قتل را ايجاد مزاحمت براى همسر 

برادرش از طرف مقتول بيان كرد. 

قاتل جوان، تنها 3 ساعت 
موفق به فرار شد 

 
در  دلگان  شهرستان  انتظامى  فرمانده  جانشين  ايسنا: 
از  ماموران  پيش  چندى  گفت:  بلوچستان  و  سيستان 
وقوع يك فقره قتل در يكى از نقاط حاشيه اى روستاى 
چگردك مطلع شده و براى بررسى موضوع به محل اعزام 
شدند. گنجى ادامه داد: پس از حضور ماموران مشخص 
شد جوانى 20 ساله با اصابت گلوله دچار جراحت شده و 
به قتل رسيده است. ماموران در كمتر از سه ساعت موفق 
به شناسايى و دستگيرى متهم شدند. متهم در برابر ادله و 
مستندات پليس چاره اى جز اعتراف نداشت و انگيزه خود 

از قتل را اختالفات شخصى عنوان كرد. 

برخورد 3 پرايد مادر و 2 كودك را 
روانه بيمارستان كرد

يكديگر  با  پرايد  دستگاه  سه  برخورد  اثر  بر  فارس: 
يك مادر به همراه دو كودك وى دچار حادثه شده و 
به بيمارستان منتقل شدند. روز گذشته سه خودروى 
يكديگر  با  تهران  اسالمى  وحدت  خيابان  در  پرايد 
سرنشين  برخورد سه  اين  اثر  در  كه  كردند  برخورد 
پرايد شامل يك مادر 32 ساله  از خودروهاى  يكى 
به همراه دو فرزند 3 و 12 ساله وى دچار صدمات 
در  نيز  پياده  عابران  از  يكى  متعدد شدند. همچنين 
اين حادثه مصدوم و به همراه مادر و دو كودك به 

مراكز درمانى منتقل شد.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

ورزش زورخانه اى خراسان جنوبى 
در جايگاه هشتم كشورى قرار داد

زورخانه اى  و  و  پهلوانى  ورزش  هيئت  رئيس  فارس: 
فدراسيون  ارزيابى  اساس  بر  گفت:  جنوبى  خراسان 
پهلوانى و زورخانه اى، هيئت استان در جايگاه هشتم 
قرار گرفت. قمرى اظهار كرد:  بر همين اساس هيئت 
اصفهان به عنوان برترين هيئت پهلوانى و زورخانه اى 
كشور شناخته شد، هيئت يزد رتبه دوم را بدست آورد 
و كرمان در جايگاه سوم قرار گرفت. وى با اشاره به 
بيش از هزار ورزشكار سازماندهى شده و حدود 50 گود 
زورخانه اى فعال در استان، خاطرنشان كرد: هشت هيئت 
ورزش پهلوانى و زورخانه اى استان توانست در ارزيابى 
اختصاص  خود  به  را  كشورى  رتبه هشتم  فدراسيون 
دهد.قمرى با اشاره به راه يابى تيم جوانان باستانى كار 
بيرجند در سال 93 به ليگ برتر مسابقات فدراسيون 
ورزش پهلوانى و زورخانه اى گفت: تيم جوانان ورزش 
زورخانه اى بيرجند با اجراى ورزش زورخانه اى به ليگ 

برتر مسابقات زورخانه اى كشور راه يافت.

برگزارى مسابقه سازه ماكارونى در استان  

 22 با  همزمان  ماكارونى  پل  مسابقه  دومين  ايسنا: 
ارديبهشت جارى به ميزبانى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند 
برگزار مى شود. دبير اجرايى اين مسابقه گفت: هدف از 
برگزارى اين مسابقه آشنايى دانشجويان معمارى عمران 
و مكانيك از سازه، راندمان و زيبايى است.  فاضلى افزود: 
رضوى،  خراسان  استان هاى  مسابقات  از  دوره  اين  در 
اصفهان، يزد و آذربايجان شرقى در 45 گروه 3 نفرى 
شركت خواهند داشت. فاضلى با بيان اينكه جوايز اين 
مسابقه به مبلغ 5 ميليون تومان است، اظهار كرد: دومين 
دوره سازه هاى ماكارونى در سالن شهيد مطهرى دانشگاه 

آزاد اسالمى بيرجند ساعت 8 صبح برگزار مى شود.

نفرات برتر مسابقات كشتى آموزشگاه هاى 
بيرجند معرفى شدند

فارس : دبير هيئت كشتى خراسان جنوبى گفت: مسابقات 
تا 19  از 17  بيرجند  شهرستان  آموزشگاه هاى  كشتى 
ارديبهشت ماه جارى در سالن ورزشى شهيد كوشه اى 
برگزار شد. گلكار اظهار كرد: در رده سنى خردساالن 
دبستان دارالعلوم قهرمان شد، دبستان امام حسين(ع) 
رتبه دوم را كسب كرد و دبستان شاهد سوم شد و در 
رده سنى نونهاالن مدارس 13 آبان، حاجى آباد و شاهد 
حائز رتبه هاى اول تا سوم شدند. در رده سنى نوجوانان 
هنرستان ابوذر بر سكوى نخست ايستاد، دبيرستان نمونه 
در  فارس  و هنرستان خليج  قهرمان شد  نايب  تربيت 
جايگاه سوم ايستاد، در رده سنى جوانان هنرستان ابوذر 
رتبه نخست را كسب كرد، دبيرستان نمونه تربيت دوم 
شد و هنرستان تربيت بدنى مقام سوم را از آن خود كرد.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  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

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل   09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

فروشــى
20 درصد سهم يك شركت 

مسافربرى برون شهرى      
09153623712

همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 
به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 

09155610262- سيد مهدى فاطمى

بيمه  سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد
تلفن: 32424488 - 09151642047 

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

خدمات بيل بكو  حفارى/ خاك بردارى/ خاك ريزى  09157211373 - ايوبى

نقاشى  ساختمان  پذيرفته  مى شود
 با ارزان ترين قيمت
مهرشهر ، خيابان گنجى 6
09151607203 - خزاعى

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    
 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984


