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افزایش سقف برداشت از خودپردازها 
ایسنا: با مجوز بانک مرکزی افزایش سقف برداشت 
تومان  هزار   500 تا  دولتی  بانک های  از  یکی  از 
افزایش  با  و  نوروز  آستانه  در  است.  یافته  افزایش 
تقاضا برای پول نقد، سقف برداشت از خودپردازهای 
بانک ملی یکماه و تا 20 فروردین ماه افزایش یافت.

احتمال بازنگری در فرمول تعیین 
قیمت خودرو

فردانیوز: به گفته رئیس شورای رقابت در محاسبه 
و  کیفیت  بهره وری،  عامل  سه  به  خودرو  قیمت  
برای سال  و  تولید توجه می شود  نهاده های  تورم 
شود.شیوا  بازنگری  فرمول  این  است  ممکن   ۹5
تعیین  فرمول  قانون  طبق  رقابت  شورای  گفت: 

قیمت را بررسی و ارائه خواهد کرد.

 احتمال کاهش قیمت مرغ
  در روزهای آینده 

در  گفت:  ماهی  و  پرنده  اتحادیه  رئیس  مهر: 
نخواهد  افزایشی  هیچ  مرغ  قیمت  آینده  روزهای 
داشت. یوسف خانی افزود: پیش بینی ما این است 
افزایشی  هیچ  مرغ  قیمت  آینده،  روزهای  در  که 
نخواهد داشت و حتی ممکن است با کاهش نرخ 

این کاال هم مواجه شویم.  

دریافت الحاقیه بیمه خودرو را 
جدی بگیرید

رانندگان  گفت:  کشور  دیه  ستاد  مدیرعامل  ایرنا: 
به دلیل تقارن فروردین ماه ۹5 با ماه حرام قمری 
الحاقیه بیمه خودرو به  باید برای دریافت  )رجب(، 
مراکز بیمه مراجعه کنند. جوالیی، افزود: دیه یک 
میلیارد و 530  به 2  ریالی  میلیون  میلیارد و ۹00 

میلیون ریال می رسد.

 رئیس جمهور : 
سال آینده باید زمان آشتی 

همه احزاب و گروه ها و سال رفاقت باشد

توکلی ، نماینده تهران :
 مرتب برای روحانی نامه

 می نویسم ولی کمتر اثر داشته است

مدیر عامل هالل احمر استان :  
۲۴ پایگاه هالل احمر در طرح نوروزی

در خراسان جنوبی مستقر می شوند 

هشدار ظریف درباره جنگ های آخر الزمانی /  نوروز ۸6 زیرآب احمدی نژاد را می زدم / طبق گزارش یک نهاد رسمی، فساد در دولت روحانی ۱۸ درصد بیشتر شد / فکر کنیم دو میلیون نفر حرف انگلیس را گوش می گیرند، کالهمان پس معرکه است / صفحه 2

 صفحه 7 صفحه 2 صفحه 2

توسعه اقتصادی و تحقق مطالبات مردم درسال 95
  اعالم برنامه و هدف سال آتی خراسان جنوبی در آخرین شورای اداری استان در سال جاری

نظارت شبانه روزی بر کار رستوران های بین راهی در تعطیالت نوروزی /  اتمام طرح آمایش سرزمینی استان در اردیبهشت ماه 95 / صفحه 3

عکس : حسین زاده

مزایده عمومی 
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی 

در نظر دارد: مجتمع فرهنگی، تربیتی یادگاران امام )ره( واقع در 
کیلومتر 15 جاده بیرجند - زاهدان را از طریق مزایده به شرکت های واجد شرایط به 
صورت اجاره واگذار نماید. لذا کلیه شرکت های واجد شرایط از تاریخ 95/1/5 به مدت 
5 روز می توانند برای دریافت اسناد به آدرس: خیابان شهید بهشتی، بهشتی 7 ، اداره 
کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی ، اداره پشتیبانی مراجعه نمایند. 

کمیسیون معامالت  استان

چهارمین سالگرد  درگذشت

 شادروان محمد خزاعی
 را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

روحش شاد

خانواده های: خزاعی ، کنی

زیر این آسمان مینایی    چاره ای نیست جز شکیبایی
به مناسبت چهلمین روز درگذشت مادری مهربان و دلسوز

 شادروان بی بی فاطمه کوشه 
جلسه یادبودی فردا جمعه 9۴/۱۲/۲۸ از ساعت 9 الی ۱0 صبح در محل هیئت 
ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده  مرحومه

یادبود ایام
پدرم نیست ولی خاطره هایش باقیست   یاد آن قلب پر از مهر و صفایش باقیست
مرگ پایان کسی نیست که عاشق باشد   پدرم رفت ولی عشق و دعایش باقیست

به بهانه گرامیداشت چهارمین سالگرد غروب غم انگیز

 زنده یاد حاج بیاض بی خویش 
که بودنش فخر زندگی مان بود و فقدانش حسرت ابدی 

روحش شاد و یادش تا ابد جاودان باد
خانواده های بی خویش

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت

 مرحوم کربالیی اسحاق زرین چنگ
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 9۴/۱۲/۲7 از ساعت ۱۴ الی ۱5 

در محل مسجد الحسین)ع( جوادیه برگزار می گردد، حضور سروران ارجمند 
موجب شادی روح آن مرحوم  و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های زرین چنگ

)هو الباقی(
با تشکر از همه بزرگوارانی که در مراسم تشییع و تدفین فرزندمان

 امیر حسام مزروعی 
)فرزند علی اصغر مزروعی( 

شرکت نموده و ما را مورد لطف و مرحمت خود قرار دادند به استحضار 
می رساند: جلسه سومین روز  خاکسپاری آن روانشاد امروز پنجشنبه 
9۴/۱۲/۲7 از ساعت 3 الی ۴ بعدازظهر در محل هیئت حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران 

گرامی موجب شادی روح آن مرحوم و مزید امتنان خواهد بود. 
خانواده های: مزروعی ، خیریه و فامیل وابسته

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسری فداکار و پدری دلسوز
بزرگ خاندان زنده یاد شادروان 

کربالیی محمد حسین خنجری
جلسه یادبودی فردا جمعه 9۴/۱۲/۲۸ از ساعت 9/30 الی ۱0/30 صبح 

در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد. 

 خانواده های : خنجری ، محمدی ، طنازی ، گنجی 
یغمایی فر و سایر بستگان

ضمن تشکر از حضور شما عزیزان در مراسم تشییع و تدفین پدر عزیزمان 

شادروان حاج محمد حسین خراشادی زاده
 به اطالع می رساند: جلسه ترحیم آن مرحوم امروز پنجشنبه 9۴/۱۲/۲7 

از ساعت ۲/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل حسینیه قمر بنی هاشم)ع( 
واقع در خیابان شهید منتظری 6 برگزار می گردد. 

خانواده خراشادی زاده

خاندان محترم مزروعی و خیریه
با نهایت تاسف و تالم درگذشت نوگل عزیزتان امیر حسام مزروعی 

را صمیمانه تسلیت عرض نموده، امیدواریم این ابراز همدردی تسکین دهنده
 آالم تان باشد. برای آن روانشاد که آمرزیده حتمی الهی است علو درجات و 
برای شما و سایر بازماندگان گرامی صبر و شکیبایی و اجر معنوی مسئلت داریم. 

مشهد مقدس- خانواده های حسینی و جاللیان

در زندگی نبودن هایی هست که هیچ بودنی جایگزین آن نیست
هفتمین سالگرد  درگذشت مادری عزیز و مادر بزرگی مهربان

 زینت صحرا نشین
)همسر مرحوم محمد علی بنی اسدی مقدم( 

را گرامی می داریم. روحش شاد و یادش گرامی 

فرزندان و نوه ها

طرح کشیک نوروزی مراکز  بهداشتی درمانی شهرستان بیرجند
شرح در صفحه آخردر نوروز 95

خانواده های محترم

 مزروعـی و خیــریه

خبر درگذشت فرزند عزیزتان 
چنان سنگین و جانسوز است که به 

دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر 
حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست 

خداوند قرین رحمتش فرماید.ما را در غم خود شریک بدانید
هیئت مدیره ، مدیرعامل و کارکنان شرکت های مرغ مادر جنوب خراسان  

ستاره کیان بیرجند و مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی
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تسنیم: رئیس کل بانک مرکزی گفت: در ۶ ماهه دوم سال ۹۵ ما قطعا شاهد یکسان سازی نرخ ارز خواهیم بود. ولی ا... سیف رئیس کل بانک مرکزی 
با اشاره به تالش بانک مرکزی در سال ۹4 برای کنترل و نظارت بر نرخ ارز گفت:  در ۶ ماه دوم سال ۹۵، قطعا شاهد یکسان سازی نرخ ارز خواهیم 
بود. وی افزود: با عزمی که داریم و برنامه ریزی که صورت گرفته است، حتما نرخ ارز در ۶ ماهه دوم سال ۹۵ یکسان سازی خواهد شد.

 وعده جدید سیف درباره زمان تک نرخی شدن ارز 

شرایط  به  توجه  با  تومانی  میلیون   1۶0 وام 
سپرده گذاری یکساله متقاضیان خانه اولی در 
 80 وام  مانند  یکم  مسکن  پس انداز  صندوق 
میلیونی دست کم یک سال بعد به بازار مصرفی 
مسکن خواهد رسید و به همین علت برخی 

کارشناسان مسکن معتقدند تا زمانی که این وام 
وارد بازار نشود، نمی توان تاثیر واقعی آن را بر 
قیمت ها وسطح تقاضای خانه اولی ها به صورت 
دقیق مورد ارزیابی قرار داد.به گزارش فردانیوز، 
و  کارشناسان  اغلب  چند  هر  دیگر  سوی  از 

وام خرید  افزایش سقف  بازار مسکن  فعاالن 
را گامی مثبت برای خروج از رکود بازار مسکن 
می دانند برخی دیگر معتقدند سازوکار وام 1۶0 
میلیونی دارای سه نقص عمده است. محدود 
بودن دامنه مخاطبان این وام تنها به زوج های 

اولیه  رقم سپرده  بودن  باال  اولی،  خانه  جوان 
ماهانه  اقساط  بازپرداخت  توان  بودن  خارج  و 
مخاطبان  از  عمده ای  گروه  مالی  بضاعت  از 
اعتقاد  به  از مواردی است که  این تسهیالت 

کارشناسان باید مورد توجه قرار بگیرد.

آثار وام جدید در بازار مسکن 

فرا  آستانه  در  که  کرد  اعالم  ایران  صادرات  بانک 
دیگری  شمار  مطالبات  پرداخت  جدید  سال  رسیدن 
از  را  میزان  شده  منحل  موسسه  گذاران  سپرده  از 

چهارشنبه 2۶ اسفند آغاز کرد.
 به گزارش ایسنا، بانک صادرات ایران در اطالعیه ای 
اعالم کرد: تاکنون وجوه مربوط به 284 هزار نفر از 
واریز  ایران  صادرات  بانک  در  میزان  گذاران  سپرده 
شده اند.  خود  سپرده  دریافت  به  موفق  آنان  و  شده 
همچنین امکان پرداخت سپرده های تا 400 میلیون 
سپرده  به  مرحله  این  در  است.  شده  فراهم  ریال 
)حدود  ریال  میلیون   400 از  بیش  مبالغ  با  گذاران 
 120 مبلغ  الحساب  علی  صورت  به   ) نفر  هزار   11
نزد  افتتاحی  های  حساب  طریق  از  ریال  میلیون 
اسفندماه   2۶ چهارشنبه  روز  از  ایران  صادرات  بانک 

با  گذاران  سپرده  بنابراین  می شود.  واریز   1٣۹4
بر  داللت  که  مدارکی  و  اسناد  داشتن  دست   در 
سپرده گذار بودن ایشان در تعاونی منحله میزان دارد 
و مورد تأیید هیئت تصفیه تعاونی مذکور بوده و قباًل 
تعاونی  شعب  در  ایران  صادرات  بانک  های  باجه  در 
اقدام  ایران  صادرات  بانک  شعب  یا  و  میزان  منحله 
شعب  یا  مذکور  شعب  به  کرده اند،  حساب  افتتاح  به 
یا  کنند  دریافت  را  خود  سپرده  و  مراجعه  بانک  این 
باقی  ایران  صادرات  بانک  در  گذار  سپرده  عنوان  به 
ایجاد  مناسب  شرایط  از  صورت  این  در  که  بمانند 
شده برخوردار می شوند.  با پرداخت این مرحله تعداد 
سپرده گذارانی که موفق به دریافت سپرده خود می 
 ۹1 حدود  معادل  نفر   102 و  ٣0٣هزار  بر  بالغ  شوند 

درصد از کل سپرده گذاران می شود. 

سری جدید پرداخت وجوه به سپرده گذاران میزان آغاز شد

روحانی: سال آینده باید سال آشتی باشد 

رئیس جمهور با بیان اینکه بهار پیام میانه روی و صلح 
همراه با خود دارد و باید همه صمیمیت خود را نشان 
باید روز آشتی همه احزاب و  بهار  تاکید کرد:  دهیم، 
با  روحانی  باشد.  رفاقت  بهار سال  باید  باشد.  گروه ها 
ما  شرایط  بیشتر  توسعه  برای  آینده  سال  اینکه  بیان 
بهتر خواهد بود، تصریح کرد: بهاری را آغاز می کنیم 
که بانک و بیمه در تحریم نیست ، می توانیم تجارت 
با  پولی  رابطه  شده.  امضا  مهمی  قراردادهای  کنیم. 
خیلی کشورها داریم و دنیا تعامل سازنده با ما را باور 
کرده است. وی با تاکید بر اینکه مردم ما از افراط به 
دور هستند، خاطرنشان کرد: امیدواریم در منطقه شاهد 
رفاقت و توسعه باشیم. خوشحالیم کسانی که پرونده 

موشکی ما را به شورای امنیت بردند، نا امید برگشتند.

نوروز 86 زیرآب احمدی نژاد را می زدم

پرویز کاظمی اولین وزیر مستعفی کابینه احمدی نژاد 
می گوید در نوروز 8۶ و در مواجهه با اقوام و آشنایان 
اینکه  با  وزارتخانه،  از  کناره گیری  علت  توضیح  در 
برایش خیلی فرق نمی کرده که وزیر باشد یا نباشد 

زیرآب رئیس جمهور را می زده است.

طبق گزارش یک نهاد رسمی، فساد 
در دولت روحانی ۱8درصد بیشتر شد

آموختگان  دانش  کانون  دبیر  یگانه  رحیمی  مرتضی 
انتقاد از تاجر  اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی ضمن 
مسلکی مقامهای دولتی، نقش نظام بانکی در اقتصاد 
ایران را مخرب نامید و گفت: طبق گزارش یک نهاد 
اقتصادی منفی 2 درصد است و  رسمی، رشد واقعی 

فساد هم در دولت روحانی 18درصد بیشتر شد.

دفاع جانانه جواد ظریف از 
رزمایش موشکی سپاه  پاسداران

کشورمان  خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
رزمایش  درباره  ها  غربی  اظهارات  به  واکنش  در 
توئیتر  در  خود  شخصی  صفحه  در  سپاه  موشکی 
امنیت،  شورای  قطعنامه  نه  و  برجام  نه  نوشت: 
ایران را از کار بر روی موشک هایی که برای حمل 
کالهک هسته ای طراحی نشده اند؛ منع نمی کند. 
متون  نه  است،  ساده  انگلیسی  بخوانید:  را  متون 
نامفهوم حقوقی. ایران در 2۵0 سال گذشته به هیچ 
را  ما  وقتی صدام  ولی  است.  نکرده  حمله  کشوری 
موشک باران می کرد و مردم ما را برای هشت سال 
کمک  به  کس  هیچ  کرد،  می  عام  قتل  سرمستانه 
دارای  ایران  به  صدام  حمله  زمان  در  نیامد.اگر  ما 
موشک بودیم، می توانست جرات این کار را از وی 
بگیرد و یا حداقل حمالت کور وی را به مردم غیر 
نظامی کاهش دهد. من در مقابل کسانی که ایران 
همان  از  کنند،  می  متهم  آمیز  تحریک  رفتار  به  را 
اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  فرمانده  یک  جمله 
استفاده می کنم که گفت ما به جز در موارد دفاعی 

از قدرت نظامی استفاده نخواهیم کرد.

احمد توکلی : مرتب برای روحانی نامه 
می نویسم ولی کمتر اثر داشته است

باشم  را داشته  امروز  اگر عقل   : نماینده تهران گفت 
بازگردم  نهم  دوره  جمهوری  ریاست  انتخابات  به  و 
آقای   : افزود  توکلی  دهم.  نمی  رای  نژاد  احمدی  به 
احمدی نژاد یک سیاستمدار عجول و جسور بود. این دو 
صفت که کنار یکدیگر قرار بگیرد خطر می آفریند. این 
اقتصاددان همچنین در خصوص رابطه اش با دولت نیز 
گفت : متاسفانه دولت های ما می گویند که باید به 
حرف صاحب نظران گوش کنیم ولی این کار را کمتر 
می کنند. مثال همین االن هم من مرتب برای آقای 

روحانی نامه می نویسم ولی کم اثر می کند.

هشدار ظریف درباره جنگهای آخر الزمانی

وزیر خارجه ایران در سخنانی نسبت به تالش برای 
تغییر مرزها در خاورمیانه به شدت هشدار داد. محمد 
جواد ظریف در پاسخ به سوالی درباره تغییر مرزها در 
خاورمیانه و تاثیرات آن گفت: »خوب شما چطور مرزها 
را ترسیم می کنید؟ این اقدام، شروع جنگ سی ساله 
این  به  حتی  همین  خاطر  به  بود.  خواهد  ما  منطقه 
باید در نحوه  حوزه وارد هم نشوید«.او افزود: »تغییر 
نحوه  نیز  و  باشد  ما  حکومت  اداره  و  داری  حکومت 
تعامل ما با یکدیگر و این چیزی است که تغییر به آن 
نیاز دارد. تغییر دادن مرزها تنها وضعیت را بدتر خواهد 
دارید، شروع  باور  مذهبی(  متون  )به  اگر شما  و  کرد 

آرماگدون)جنگ های آخرالزمانی( خواهد بود«.

عراقچی : درباره دبیری شورای عالی 
امنیت ملی با من صحبتی نشده است

 سید عباس عراقچی در پاسخ به سوال ایرنا گمانه زنی هایی 
که در فضای مجازی درباره انتصابش به عنوان دبیر 
شورای عالی امنیت ملی شده بود را تایید نکرد.عراقچی 
در پاسخ به سوالی که تایید یا تکذیب این گمانه زنی را 
جویا شد، گفت: من این خبر را در رسانه ها دیدم. با من 

هیچ صحبتی نشده است.

 فکر کنیم دو میلیون نفر حرف انگلیس را 
گوش می گیرند، کالهمان پس معرکه است

 آیت ا... حائری شیرازی در خصوص آرای تهران گفت : 
کاری که انگلیسی ها کردند سیاسی بود؛ ما که این 
را جدی گرفتیم غیر سیاسی رفتار کردیم. مردم عقاید 
اگر  دارد؟  انگلستان  به  ربطی  چه  دارند  را  خودشان 
انگلیسی ها نگفته بودند مردم رأی نمی دادند؟ اگر ما 
اینگونه فکر کنیم که یک یا دو میلیون حرف انگلستان 

را گوش می گیرند که کالهمان پس معرکه است!.

حذف سه دهک پر درآمد از دریافت یارانه
 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه از مصوبه کمیسیون مبنی بر حذف سه دهک پر در آمد و برخوردار جامعه از 
دریافت یارانه نقدی در سال ۹۵ خبر داد.به گزارش جهان، سید هادی حسینی با اشاره به بررسی بندهای 
پایانی الیحه بودجه گفت: بررسی بندهای بودجه امروز نهایی می شود و بررسی 
ردیف ها و اصالحات نیز در جلسه 14 فروردین سال ۹۵ انجام خواهد شد. وی 
گفت: در صورت تصویب نهایی مجلس بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق سه 
دهک برخوردار و پر در آمد جامعه در سال آینده از دریافت یارانه نقدی حذف 
خواهند شد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: ٣ هزار و ۵00 میلیارد تومان 
از محل حذف ٣ دهک باالی در آمدی آزاد می شود که به امر تولید و اشتغال 
جوانان با اولویت اقشار آسیب پذیر اختصاص خواهد یافت. همچنین کمیسیون 
تلفیق مصوبه ای داشت که بر اساس آن افرادی که در سال باالی ٣۵ میلیون تومان در آمد داشته باشند از 
دریافت یارانه نقدی حذف می شوند. دولت پیش از این روز پرداخت یارانه نقدی را به روز عزای دولت تشبیه 

کرده بود و به نظر می رسد با این شیوه حذف موافق باشد. 

۷۵۰ میلیارد تومان از وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج بازپرداخت شد
 

ثامن  اعتبار  تعاونی  گذاران  سپرده  به  متعلق  وجوه  ریال  میلیارد  پانصد  و  هزار  هفت  بر  بالغ  پرداخت  با 
الحجج، تاکنون بیش از هفتصد هزار حساب این تعاونی تعیین تکلیف شده است.به گزارش فارس، براساس 
برنامه ریزی اولیه، مقرر شده بود در فاز نخست سامان  دهی  تعاونی اعتبار ثامن 
الحجج و تا پایان سال  جاری، طی سه مرحله حساب های با موجودی تا سقف 
٣0، ۵0 و 100 میلیون ریال تسویه شود؛ اما در آستانه سال نو و برای  رفاه حال 
سپرده گذاران تعاونی یاد شده، با هماهنگی و مجوز اخذ شده، سقف پرداخت ها 
تا مبلغ 200 میلیون ریال افزایش یافت.براساس این گزارش، طی مدت بیش از 
چهل روز از آغاز اجرای طرح، عالوه بر پرداخت مطالبات بیش از دویست  هزار 
حساب تعاونی پیش گفت از طریق بانک عامل، بیش از ۵00 هزار حساب با 
مبالغ جزئی که صاحبان آن ها در مهلت مقرر برای تسویه حساب به تعاونی مراجعه نکرده بودند نیز بسته و 
وجوه مربوطه به حساب مخصوصی انتقال یافته است و صاحبان این حساب ها می توانند با در دست داشتن 

مدارک شناسایی معتبر و دفترچه حساب برای دریافت وجوه خود مستقیما به بانک پارسیان مراجعه کنند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 940402 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای ابراهیم جانی شوراب فرزند محمد به پرداخت تعداد 

314 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی بابت مهریه و پرداخت مبلغ 390/000 ریال خسارات دادرسی در حق محکوم لها خانم سمانه عاطفی فر و 
پرداخت مبلغ 146/500/500 ریال حق االجرای دولتی نظر به اینکه محکوم لها تقاضای فروش سهم االرث محکوم علیه از ملک واقع در بیرجند- نبش 
خیابان امام موسی صدر- 20 متری دوم ، زیر سیلو نرسیده به خیابان فتح پالک 29 متعلق به مرحوم محمد جانی شوراب را نموده است ملک مذکور 
به شماره پالک ثبتی 1579 فرعی از 249 اصلی بخش دو بیرجند می باشد که ملک مذکور یک باب منزل مسکونی و مغازه متصل به مساحت کل 
285 متر مربع می باشد که میزان 47/5 متر مربع در ضلع جنوب دارای عقب نشینی می باشد که مساحت باقیمانده در حال حاضر 237/5 متر مربع 
می باشد که از این مقدار میزان 26/15 متر مربع عرصه مغازه تجاری و میزان باقیمانده 211/35 متر مربع به عنوان عرصه منزل مسکونی می باشد 
وضعیت اعیانی آن به شرح بنا و نمای آجری همکف مسکونی به میزان 164 متر و 90 متر زیر زمین غیر قابل استفاده و 26/15 متر مربع اعیانی مغازه، 
دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن می باشد که مطابق نظریه کارشناس ارزش کل ششدانگ به مبلع 3/500/000/000 ریال )سه میلیارد و پانصد 
میلیون( ارزیابی شده است که سهم آقای ابراهیم جانی شوراب به مبلغ 612/500/000 ریال می باشد که قرار است سهم آقای ابراهیم جانی شوراب از 
ملک مذکور از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 95/1/21 از ساعت 10الی 11  صبح در دفتر اجرای احکام  شعبه اول دادگاه خانواده به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

شفیعی- مدیر اجرای احکام  شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 455/94 محکوم علیه آقای محمد حسن احمدی فرزند محمدرضا محکوم است به 
پرداخت مبلغ 61/657/740 ریال در حق محکوم له شرکت مهندسی آبارساز به مدیریت عاملی محمدرضا اکبری و پرداخت مبلغ 2/750/000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه اموال شامل جدول ذیل از ناحیه محکوم علیه که حسب نظریه کارشناسی مبلغ 

44/750/000 ریال کارشناسی شده است.

ارزش )ریال(تعدادقیمت واحدنام دستگاهردیف
موتور 1

جوش
موتور فیات چهار سیلندر، فاقد دینام جوشکاری 
نصب روی شاسی و چهار حلقه الستیک مستعمل

9/000/000یک دستگاه

رکتیفایر جوشکاری ساخت صنایع جوش گام صنعت رکتیفایر2
نوین مدل 632 زرد رنگ هر کدام مبلغ 8/250/000 

ریال

16/500/000دو دستگاه

8/000/000یک دستگاهرکتیفایر صبا الکتریک و مدل روبین 500رکتیفایر3
موتور برق تک سیلندر جهت استفاده روشنایی موتور برق 4

نصب روی چهار پایه یک عدد قرمز رنگ و یک عدد 
زرد رنگ هر عدد 3/500/000 ریال

7/000/000دو دستگاه

زغال دینام موتور جوش دستگاههای صنعتی زغال دینام5
هر عدد 85/000 ریال

504/250/000 عدد

که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 95/1/24 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد 
اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر  اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941837  محکوم علیه  شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو محکوم است به پرداخت مبلغ 

54/130/894 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای محمود جمالی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت 
و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم له یک دستگاه سیلوی سیمان با آرم شرکت که حسب نظریه کارشناسی مبلغ 41/000/000 ریال کارشناسی 
گردیده  است که از طریق  مزایده در روز دوشنبه تاریخ 95/01/23 از ساعت 10 الی 11  صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد .10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان 

داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر  اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه  2146/94 اجرایی اموال شامل 300 سهم مشاع از 2721 سهم از کل 4221 سهم ششدانگ  یک قطعه 

بند مزروعی به پالک ثبتی 77 فرعی از 345 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در دشت علی آباد )هر سهم 260/000 ریال( جمعاً به مبلغ 78/000/000 
ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای سید رضا موسوی دوست به مبلغ 61/195/000 ریال در حق آقای افضل بهدانی و مبلغ 150/500 ریال حق 
االجرا در حق دولت  از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 95/1/21 از ساعت 9 الی 10  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع 
در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به 

عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي حوزه ثبتي نهبندان
نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي و ماده 13 آیین نامه قانون 
مذکور امالکي که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان مورد رسیدگي  و راي آن صادر گردیده 

براي اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي گردد : قطعه مفروزه مزرعه سوقات پالك 4- اصلي بخش 5 نهبندان پالک 132 فرعي از 4- اصلي 
مزرعه سوقات بخش 5 نهبندان  آقاي علی اکبر تقوی  فرزند محمدحسین ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 20568/20 مترمربع خریداري 
شده از آقاي اسمعیل صادقی )مالک رسمی( به آدرس نهبندان مزرعه سوقات لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتي که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهي تا دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض مي بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
 عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت ، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است .

 در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد یا معترض گواهي تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل را ارائه نکند ، اداره ثبت محل مبادرت 
به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/12/11    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/12/27    حسین براتي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
چون در پرونده 94/513 اجرایی در قبال محکومیت شرکت شن شویی صدف به پرداخت مبلغ 129/717/909 ریال در حق محکوم 

له خانم غزاله یزدانی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه  ZI30 از محکوم علیه و حسب 
نظریه کارشناس لودر مذکور دارای 40 درصد الستیک و شاسی سالم و موتور بدون روغن ریزی و روغن سوزی و پمپ های جکها سالم و رنگ آن 
مات بوده و به قیمت 675/000/000 ریال ارزیابی شده است که از طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 95/1/17 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر 
اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 
10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941838 محکوم علیه  شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو محکوم است به پرداخت مبلغ 

24/383/898 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای علی جمالی و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و 
با توجه به توقیف یک دستگاه سیلوی سیمان با آرم فلزی که حسب نظریه کارشناسی مبلغ 38/000/000 ریال کارشناسی گردیده  است که از طریق  
مزایده در روز یکشنبه تاریخ 95/01/22 از ساعت 10 الی 11  صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل 

رجبی- مدیر دفتر  اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندو انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941795  محکوم علیه  خانم شهناز ماهرودی فرزند ابوالفضل محکوم است به پرداخت مبلغ 

185/053/282 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای حسن بهمدی و پرداخت مبلغ 8/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیها یک باب منزل مسکونی واقع در شهرک چهکند - پیامبر اعظم )ص( 4 جنوبی - فردوسی 10- سمت 
راست درب دوم پالک 61 فاقد سابقه ثبتی که در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی توقیف گردیده است که حسب نظریه کارشناسی متراژ 
عرصه 132 متر مربع و اعیان 100 متر مربع که به مبلغ 530/000/000 ریال کارشناسی گردیده است که از طریق  مزایده در روز دوشنبه تاریخ 
95/01/23 از ساعت 9 الی 10  صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در 
صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اگهی تغییرات شرکت آب شن راه طوس» سهامی خاص« به شماره ثبت 887 و  شناسه ملی10861937197
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/06/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقایان حمید دلیلی به شماره ملی 0066394406 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای  سید حسن مرتضوی به شماره ملی 
0702519146 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و  آقای قاسم یوسفی به شماره ملی 0902401173 به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت 
دوسال انتخاب گردیدند. 2- آقای قاسم یوسفی به شماره ملی 0902401173 به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب گردید و کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای آقای حمید دلیلی )رئیس هیئت مدیره( به همراه 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. با ثبت این مستند تصمیمات نعیین دارندگان حق امضا، تعیین سمت مدیران انتخاب  شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فردوس

اگهی تغییرات شرکت آب شن راه طوس »سهامی خاص« به شماره ثبت 887 و شناسه ملی 10861937197
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1394/06/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقایان حمید دلیلی به شماره ملی 0066394406 و سید حسن مرتضوی به شماره ملی 0702519146 و قاسم یوسفی به شماره 
ملی 0902401173 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2- خانم نوش آفرین اربابی به شماره ملی 0651836980 

به عنوان بازرس اصلی و خانم آرزو لعلی بشارت به شماره ملی 0920907441 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
3- روزنامه آوای خراسان جنوبی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. با ثبت این مستند تصمیمات انتخابات مدیران، انتخاب روزنامه کثیر االنتشار، 
انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می 

باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فردوس

دفتر خدمات اینترنتی رسا گستر 
برای دوستانی که فیش بیمه را تحویل نگرفته اند در روزهای 28 و 29 اسفند 

دفتر دایر است، می توانند فیش تحویل بگیرند و پرداخت نمایند. 

پاسداران 7- رسا گستر - چمنی        32445563 - 09155614320

شرکت همسفر )ترمینال(: 32313035-7    
شرکت جهان گشت )ترمینال(: 32318998-9

دفتر شهر اول مدرس: 32224100 - 32227917
انتقادات و پیشنهادات: 09155612918

قابل توجه همشهریان و دانشجویان محترم برای رفاه حال شما شرکت های مسافربری 
همسفر مهر بیرجند و شرکت مسافربری جهان گشت مهر بیرجند با مدیریت واحد به 
منظور رفاه حال شما عزیزان اقدام به راه اندازی سرویس های منظم به مقاصد تهران، 
اصفهان، مشهد، زاهدان، کرج، شیراز، بندرعباس، ساری، گرگان، تربت جام، کرمان، 
سبزوار، شاهرود، بجنورد، سیرجان، یزد همه روزه با سرویس های اسکانیا و VIP و 

مارال نموده است. با خرید اینترنتی از تخفیف های ویژه برخوردار شوید.

     خانواده های محترم مزروعی و خیریه 
درگذشت نوگل عزیزتان

 امیرحسام مزروعی 
 را تسلیت عرض نموده و ازدرگاه ایزد منان برای شما صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

داراالیتام حضرت ابوالفضل)ع(- موسسه فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل)ع(
موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی

             بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن -  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

توکــل



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

لطفا راهنمایی و رانندگی مشخص کند آیا در پشت 
چراغ قرمز چهار راه می توان گردش به راست کرد 
یا نه؟ چون بعضی از رانندگان پشت سر مبادرت به 

بوق زدن می نمایند.
915...400
سالم آوا، خواستم به پرسنل جان بر کف نیروی انتظامی 
به خاطر تحمل زحمات وتالش های فراوانشان در این 

اوقات پایان سال یک تشکر و خدا قوت قلبی بگویم.
915...011
مکانی  سجادشهر  در  بوستان  محله  آوا.  به  باسالم 
با  که  است  شده  ها  نمکی  و  ها  نان خشکی  برای 
صدای ناهنجار بلندگوهایشان در بیشتر ساعات شبانه 
اند. لطفا فکری  از مردم سلب نموده  را  روز آرامش 

برای این معضل بردارید. 
935...693
سپاس و قدردانی از زحمات مدیریت و عوامل شرکت 
با سرعت عمل و تالشی جهادگونه  محترم گاز که 
آباد   نوک وسهل  روستاهای  به  گازرسانی  به  نسبت 

اقدام فرمودید. موید وپیروز باشید.
915...015
خط  کیلومتر   96 ماه   7 در  تهران  مسئوالن  سالم. 
برداری می کند ولی  بهره  آماده  زیر زمین  مترو در 
ما در عرض چند سال باید شاهد مرگ عزیزان مان 

در جاده مرگ بیرجند - قائن باشیم تادوبانده شود!!
915...866
با سالم خدمت مسئوالن اتحادیه تعاونی های مسکن. 
خواهشمند است در خصوص نظافت معابر سایت اداری 
فکری بردارید. مسکن ساختن فقط احداث بنا نیست. 
معابر سایت اداری شب ها محل بازی حیوانات در بین 

زباله های رها شده در معابر شده است.
915...729
سالم. سه راهی بلوار شهید ناصری به طرف 1500 
دستگاه نیاز به زیرگذر دارد. جهت رفاه حال ساکنین 

امید است از طرف مسئوالن عنایتی شود.
933...963
باسالم. از مسئوالن تقاضامندیم بیشتر به فکر ایجاد 
شهر  از  مناسبی  قسمتهای  در  تفریحی  های  مکان 
باشد. شهربازی که در شمال شهر ساختند به علت کم 
استقبالی تعطیل شد. اگر شهربازی در قسمت مناسب 

تری ساخته می شد شاید بیشتر استقبال می شد.
915...313
سالم. تا کی قرار است سرو صدای پل فلزی نبش 
خیابان بهار سایت اداری را تحمل کنیم چرا هیچ کس 

پاسخگو نیست نه بلوکه ای می کنند نه صداگیری...
915...436
سالم با تشکر ازروزنامه آوا که ازمدیران منابع طبیعی 
دعوت کردند تقاضا داریم مدیران راه و شهر سازی 
را هم دعوت کنید تا پاسخگوی مردم باشند. با تشکر
915...742
با سالم. لطفا در مورد سرعتگیرهای غیرکارشناسی که 
قبل از چراغ قرمزهای شهر نصب شده گزارش تهیه 
کنید. متاسفانه درهیچ جایی از کشور غیر از بیرجند چنین 

مواردی مشاهده نمی شود.
915...247
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  اعالم برنامه و هدف سال آتی خراسان جنوبی در آخرین شورای اداری استان در سال جاری

توسعه اقتصادی و تحقق مطالبات مردم درسال 95
حسین زاده - در سال 95 باید در حوزه اقتصاد به ویژه 
اقتصاد مقاومتی و تحقق مطالبات مردم و جلب رضایت 

آنان در تمامی بخش ها تالش کنیم.

 اتمام طرح آمایش سرزمینی استان
در اردیبهشت ماه 95

استاندار خراسان جنوبی در آخرین جلسه شورای اداری استان 
در سال 94 با بیان این مطلب گفت: برنامه پنجم توسعه یک 
سال تمدید شد و این فرصت خوبی است تا برای برنامه 
 ششم بتوانیم از امکانات و اعتبارات استان های کمتر برخوردار
های  استان  های  شاخص  به  را  خود  و  شویم  مند  بهره 
برخوردار برسانیم. وجه اله خدمتگزار با ذکر این نکته که مقرر 
شده طرح آمایش سرزمینی استان تا اردیبهشت 95 به اتمام 
برسد و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تحویل 
گردد، افزود: امیدواریم با تدوین طرح آمایش سرزمین بتوانیم 
از آن برای خدمترسانی بیشتر و بهتر به مردم استفاده نماییم. 

 تمامی دستگاه های استان
در تعطیالت نوروزی کشیک داشته باشند

ستاد  با  ها  دستگاه  همکاری  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
ایام  در  ادارات  همه  کرد:  اظهار  استان،  سفر  تسهیالت 
نیز فرمانداران  و  باشند  داشته  کشیک  نوروزی   تعطیالت 
و  ها  و شهرداری  آورند  عمل  به  را  های الزم  هماهنگی 
شوراهای اسالمی نیز در راستای نظافت و تمیزی شهرها 
در آستانه سال نو تالش نمایند. استاندار با اشاره به اینکه 
دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران استان مسایل را رصد 
می کنند، گفت: همه مدیران و به ویژه فرمانداران باید در 
سال 95 با جدیت، احساس مسئولیت و دلسوزی بیشتر تالش 
کنند تا بتوانیم به مردم استان که مردمی بسیار خوب هستند و 
با امکانات محدود ما نیز آشنایی دارند، بهترین خدمات را ارائه 
نمایند. به گفته خدمتگزار مردم استان که در تمامی عرصه ها 
اعم از راهپیمایی ها، انتخابات و ... بیشترین درصد حضور را 

دارند الیق ارائه همه نوع خدمت هستند.

قدردانی از دست اندرکاران برگزاری انتخابات

شورای  مجلس  دوره  دهمین  انتخابات  برگزاری  به  وی 
اشاره  رهبری  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمین  و  اسالمی 
این  برگزاری  اندرکاران  دست  تمامی  از  افزود:  و  کرد 
امنیت  برقراری  که  انتظامی  نیروهای  ویژه  به  انتخابات، 
رسانه،  اصحاب  نامزدها،  و  داوطلبین  بودند،  دار  عهده  را 
قدردانی استان  مردم  خصوص  به  و  قبلی   نمایندگان 
می کنیم و به منتخبین مردم تبریک می گوییم و اگرچه 

به  توجه  با  اما  تمام کمیسیون های مجلس مهم هستند 
در استان  نمایندگان  حضور  استان  اقتصادی   مشکالت 
کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی می تواند اهمیت بیشتری داشته باشد.  در ابتدای این 
جلسه قائم مقام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بیرجند 
در سخنانی با اشاره به فرارسیدن سال نو گفت: در سال نو و روز 
عید باید در راستای شکوفایی جامعه گام برداشته و تالش کنیم 
تا شادی را در جامعه نهادینه کنیم. حجت االسالم رضایی با 
بیان اینکه باید قدردان نعمات الهی باشیم، اظهار کرد: باید سال 
جدید را با هویت ایرانی اسالمی و استکبار ستیزی و سازندگی 

و حل مشکالت مردم آغاز کرده و انشاا... به پایان برسانیم. 

 انجام 3600 مورد دیدار با
خانواده های معظم شهدای استان

استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  کل  مدیر  ادامه  در 
درصد  95 از  بیش  در  شهدا  که  نکته  این  ذکر   با 

دلیل  را  والیت  و  امام  از  پشتیبانی  هایشان،  نامه  وصیت 
با همراهی  اند، گفت: در سال 94  جهادشان عنوان کرده 
مجموعه مدیران کل استان 3600 مورد دیدار با خانواده های 
معظم شهدا داشتیم که مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی 
استان و فرماندار و امام جمعه سرایان بیشترین تعامل را در 

این راستا با ما داشته اند.

 575 فارغ التحصیل ایثارگر استان
جویای کار هستند

از مجموع 457  اینکه  بیان  با  حجت االسالم معصومی 
هیچ  گلزار   45 ساماندهی  برای  استان  شهدای  گلزار 
با   95 سال  در  امیدواریم  که  نگرفته  صورت  اقدامی 
وی  شود.  ساماندهی  نیز  گلزارها  این  استانداری  کمک 
از آماده سازی قطعه یک گلزار شهدای بیرجند تا سوم 
بهره  و  تکمیل  به  اشاره  با  و  داد  خبر   95 ماه  خرداد 
بیرجند،  در  ایثار  ورزشی  فرهنگی  مجتمع  از  برداری 
راستای  در  اجرایی  های  دستگاه  همکاری  خواستار 
التحصیالن  فارغ  از  نفر   575 استخدام  و  کارگیری  به 
فرهنگی،  میراث  کل  مدیر  شد.  استان  بیکار  ایثارگر 
جلسه  این  در  نیز  استان  گردشگری  و  دستی  صنایع 
تولیدات  از  قلم   13 برای  ملی  مرغوبیت  نشان  اخذ  از 
صنایع دستی استان در سال 94 خبر داد و گفت: امسال 
طبیعی  اثر   30 و  فرهنگی  و  تاریخی  اثر   20 همچنین 

استان ثبت ملی شد. ضمن اینکه کویر لوت در دهسلم 
خواهد  جهانی  ثبت  نیز  فردوس  بلده  قنات  و  نهبندان 
در  نیز  را  فرش  موزه  آینده  روز  دو  یکی  طی  و  شد 
 مجموعه جهانی باغ و عمارت اکبریه بیرجند راه اندازی
برپایی زمینه  در  اینکه  بیان  با  رمضانی  کنیم.   می 

بازارچه های صنایع دستی در کشور مقام اول را کسب 
روستاهای  در  گردی  بوم  طرح   27 افزود:  ایم،  کرده 

هدف گردشگری استان اجرا شده است.

ظرفیت استان 22 هزار و 920 نفر در روز

پلیس  و  انتظامی  نیروهای  تالش  از  قدردانی  با  وی 
راهور و نیز راه و شهرسازی در راستای برقراری امنیت 
نقاط حادثه خیز جاده ای که  در محورها و رفع مشکل 
هتل  در  کرد:  اظهار  داشته،  پی  در  را  تصادفات  کاهش 
مهمانپذیرها  در  و  تخت   580 با  اتاق   227 استان  های 
نوروزی  مسافران  پذیرای  تخت   669 با  اتاق   291
نفر در  با ظرفیت 2500  اینکه خانه مسافر  است. ضمن 
شهرستان های غربی استان از جمله طبس و فردوس راه 
اندازی شده و در کمپ های گردشگری نیز 19 هزار نفر 
ظرفیت پذیرش داریم. عالوه بر اینها آموزش و پرورش 
نفر   1270 با  ادارات  و  تخت   1187 و  مدرسه   164 با 
و دارند  همکاری  مسافران  پذیرش  راستای  در   ظرفیت 

می توان گفت در مجموع ظرفیت اسکان 22 هزار و 920 
نفر در طول یک روز می باشد.

 نظارت شبانه روزی برکار رستوران های
بین راهی در تعطیالت نوروزی

وی با ذکر این نکته که در روز قبل از تحویل سال با اجرای 
موسیقی محلی در خیابان های اصلی شهر بیرجند فرارسیدن 
انتظامی  پایگاه   14 گفت:  داد،  خواهیم  بشارت  را  نوروز 
پایگاه  24 احمر،  هالل  امدادی  پایگاه   25 روزی،   شبانه 

اطالع رسانی، 11 خیمه موقت نماز، 19 خیمه سالمت، 13 
پایگاه اورژانس شهری، 49 پایگاه اورژانس جاده ای، 190 
دستگاه آمبوالنس، یک فروند بالگرد، 8 پایگاه امداد خودرو، 
13 بیمارستان و 20 درمانگاه دولتی، 8 قاضی کشیک، 13 

و  بیمه  روزی  شبانه  شعبه   10 روزی،  شبانه  داروخانه 
و  ها  استانی  هم  خدمت  در   ... و  فعال  راهدارخانه   19
از چاپ  بود. وی  نوروزی خواهند  مسافران و میهمانان 
 40 و  کامل  اطالعات  با  استان  نقشه  نسخه  105 هزار 
هزار کتاب معرفی استان در کنار بروشورهای چاپ شده 
و  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  استان  انتظامی  فرماندهی 
توزیع آنها در میان مسافران نوروزی خبر داد و با بیان 
در  چادر عشایری   7 و  غرفه   120 با  بازارچه   25 اینکه 
به  مراقب  نفر   50 افزود:  است،  شده  برپا  استان  سطح 
بین  بر خدمترسانی رستوران های  صورت شبانه روزی 

راهی استان نظارت دارند.

 17 درصد کالس های استان تخریبی است
و 45 درصد نیازمند مقاوم سازی می باشد

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هم با 
بیان اینکه 17 درصد کالس های مدارس استان تخریبی 
هستند و 45 درصد نیاز به مقاوم سازی دارند، گفت: 27 
مدرسه در استان دو نوبته هستند که 25 مدرسه مربوط به 
مرکز استان و 2 مدرسه مربوط به قاین است. بیکی هزینه 
نگهداری از یک میلیون متر مربع زیربنای آموزشی استان 
را بسیار سنگین دانست و افزود: با توجه به طرح مسکن 
کالس   720 احداث  به  استان  در  نشینی  حاشیه  و  مهر 
درس جدید نیاز داشتیم که 158 کالس تا مهرماه امسال 
احداث دست  در  کالس   146 و  شده  تحویل  و   احداث 

می باشد و 419 کالس دیگر نیز باید احداث گردد.

مشارکت خیرین در احداث 1384 کالس درس 
و  130 مورد اهدای زمین 

خیرین هفدهم  جشنواره  تا   84 سال  از  بیکی  گفته   به 
در  خیرین  از  تعهد  تومان  میلیارد   84 ساز حدود  مدرسه 
اخذ شده که حدود 80 درصد آن محقق گردیده  استان 
و خیرین در ساخت 1384 کالس درس مشارکت نموده 
و 130 مورد اهدای زمین داشته اند. وی همچنین گفت: 
میانگین درصد اعتباری فصل آموزش در کشور 13 تا 14 
درصد کل اعتبارات و در استان ما 6 الی 7 درصد است 
 که درخواست افزایش این درصد را داریم زیرا باید برای
نیز  ها  نشینی  حاشیه  و  مهر  مسکن  های  سایت 
سال  اینکه  بیان  با  پایان  در  بیکی  بکنیم.  فکری 
جشنواره  هم  تهران  در  استان  بر  عالوه  آینده 
های کمک  جذب  هدف  با  ساز  مدرسه   خیرین 
هم استانی های مقیم تهران برگزار خواهد شد، افزود: این 
جشنواره روز دهم اردیبهشت 95 در سالن همایش های 

کتابخانه های ملی در تهران برگزار می شود.

هوای نیمه ابری در استان

هوای استان در ٢ روز آینده نیمه ابری همراه با وزش باد نسبتا شدید و گردوخاک، در برخی ساعات با افزایش ابر و رگبار و 
رعد و برق پراکنده خواهد بود. کارشناس هواشناسی استان گفت: در دو روز گذشته شهرستان سربیشه با ۵ درجه باالی صفر 
سردترین نقطه استان و شهرستان های طبس و حاجی آباد با ٢٧ درجه سانتی گراد باالی صفر گرمترین نقاط استان بوده اند.

   آجیل و خشکبار حاج ولی مژده                                                                                 مژده  
آجیل عیدتان را با کیفیت عالی و قیمت مناسب از ما بخواهید 

انواع شکالت ، آجیل مخلوط از 15/000 تا 30/000  ، ژاپنی اعال 20/000 
پسته خندان شور 26/000 ، کله قوچی 34/000 تومان

 ضمناً چک کارمندی پذیرفته می شود
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ساحل درخشان در مالدیو 
جزیره  وادهو در مالدیو ساحلی زیبا دارد که بهنگام شب مانند آینه ای ستاره های آسمان را در خود نمایش می دهد. اما این  درخشندگی 
در اصل بخاطر ستارگان نیست. این صحنه خیره کننده را موجوداتی بسیار ریز که میکروب های دریایی هستند ایجاد  می کنند. 
این موجودات بسیار ریز در طول روز نور را در خود ذخیره می کنند و در شب درخشندگی آنها با تاریک شدن فضا  نمایان می شود. 

باغ و عمارت امیر آباد

در  امیرآباد،  روستای  در  واقع  امیراباد  و کوشک  باغ 
جاده  کیلومتری   ۵ فاصله  در  و  بیرجند  شهر  غرب 
مجموعه  اجزای  است.  شده  واقع  بیرجند  خوسف- 
باشد.  می  خدمه  اسکان  محل  کوشک،  باغ،  شامل 
باغ دارای خیابان های متعددی است که در جهات 
گوناگون امتداد دارند. کوشک اصلی در وسط باغ و در 
دو طبقه ساخته شده است. این بنا دارای پالن هشت 
پس  و  شرقی  ضلع  در  آن  ورودی  که  است  ضلعی 
امتداد  در  دارد.  قرار  فوقانی  پلکان طبقه  ورودی،  از 
ورودی، داالنی است که به یک حوضخانه در بخش 

مرکزی بنا منتهی می شود. طبقه فوقانی دارای یک 
درگاه  دارای  که  است  چلیپایی  پالن  با  نشین  شاه 
ها و پنجره هایی با طاق نیم دایره می باشد. نمای 
از نوع هندسی است.  کوشک دارای تزئینات آجری 
گونه های گیاهی سازنده باغ از تنوع زیادی برخوردار 
است و شامل انبوهی از درختان کاج، سرو شیراز، چنار، 

زرشک، انواع پسته، انجیر، عناب و ... می باشد.

روستای آبیز

روستای آبیز جزء استان خراسان جنوبی، شهرستان 
زیرکوه و بخش شاسکوه می باشد. فاصله این شهر، 
دامنه  در  آبیز  است.  کیلومتر   ۱۶۰ استان،  مرکز  تا 
شرقی کوه شاسکوه قرار دارد، که بدین علت نسبت 
هوای  و  آب  منطقه،  شهرهای  و  روستاها  سایر  به 
مالیم تری دارد. از جمله جاذبه های تاریخی، دیدنی 
)ثور(  سرو  بلند  درخت  به  توان  می  آبیز  تفریحی  و 
آبیز، قلعه کوه آبیز، قنات و زمین های ییالقی اطراف 
آن، طبیعت زیبا و سرسبز آبیز، زیارتگاه شاسکوه که 
دوازده  قدمگاه  و  سد  دارد،  قرار  آبیز  غرب  درشمال 
امام آبیز، چهل آسونه، طبیعت زیبا و بکر تنگل، آب 
از جمله محصوالت عمده  اشاره کرد.   ... چکون و 
عناب،  زعفران،  به  توان  می  روستا  این  سوغات  و 

زرشک، زردآلو، بادام و... اشاره کرد.

جاذبه های گردشگری

توصیه های  مهم برای سفرهای نوروزی

و هر  است  راه  در  نوروزی  مفرح  و  تعطیالت شیرین 
این  از  بردن  لذت  برای  متفاوت  نحوی  به  خانواده ای 
دوران برنامه ریزی می کند. اگر می خواهید سفری ارزان 
داشته باشید و آخر تعطیالت پول هایتان ته نکشد، به این 
نکات توجه داشته باشید:۱- سفر دسته جمعی: اگر قصد 
دارید به شهری سفر کرده و در آنجا خانه ای اجاره کنید 
حتماً در فکر بردن چند همسفر که خلق و خویشان با 
شما سازگار است باشید. هم بیشتر خوش می گذرد و هم 
هزینه ها نصف می شود. 2- استفاده از امکانات و مزایای 
خود  رسمی  کارمندان  برای  اداره ها  بیشتر  کارمندی: 

مزایای مسافرتی قائل  هستند. اگر کارمند هستید حتمًا 
اطالعاتتان را در این زمینه تکمیل کنید و از این امکانات 
بهره ببرید. 3- تهیه برخی مواد غذایی: تا حدامکان مواد 
اولیه غذایی مانند برنج، حبوبات، بیسکویت، کیک، روغن 
و سایر مواد ماندگار را از داشته های خود در منزل به 
تا مجبور به غذاخوردن در رستوران های  ببرید  همراه 
گرانقیمت و گه گاه بی کیفیت میان راه نباشید. 4- مواد 
بهداشتی مانند شامپو، صابون، دستمال کاغذی و سایر 
وسایل مثل دارو یا حتی چادر مسافرتی را همراه خود 
ببرید تا مجبور نباشید در سفر بابت چیزی که در منزل 
کارت  شناسایی:  کارت  کنید. ۵-  هزینه  دوباره  دارید 
دانشجویی، کارمندی یا بازنشستگی همواره کارت هایی 
به  برای رفتن  را  زیرا شما  طالیی محسوب می شود، 
سینما، موزه یا بسیاری از دیگر اماکن شامل تخفیفات 
ویژه می کند. احتمااًل شما در سفر قصد بازدید از این 
مناطق را هم دارید. بنابراین حتماً کارت شناسایی تان را 
همراه داشته باشید. ۶- مدیریت خرید سوغاتی: سوغاتی 
هم باید مانند هرچیز دیگر در زندگی معقول باشد و 
افراط در آن کاری صددرصد اشتباه است. فقط برای 
نزدیکانتان آن هم درصورت لزوم ره آورد تهیه کنید. 
7- تعمیر وسایل: پیش از شروع سفر از درست کارکردن 
و... مطمئن  تا چای ساز  گرفته  از خودرو  وسایل  تمام 
شوید. اگر وسیله ای میان راه خراب شود هزینه تعمیر آن 
درمیان مسافرت بودجه بندی شما را به هم می ریزد. با 

وسایل سالم سفرکنید تا مشکلی نداشته باشید.

ضرب المثل بیرجندی

در فصل بهار و نوروز نباید در مصرف غذاهای گرم و تر، 
گوشت ها، شیرینی ها و ادویه تند و تیز و نیز ترشی ها افراط 
بوده  جدید  غذای  خوردن  بدن،  برای  چیز  مضرترین  کرد. 

درحالی که هنوز غذای قبلی کامل هضم نشده است.
گفت:  خراسان جنوبی ،  در  سنتی  طب  محقق  و  پزشک 
برای این که حجم مواد زائد داخل بدن را افزایش ندهیم 
بهترین راهکار، پرهیز از پرخوری و درهم خوری است. مریم 
درهم  این  اگر  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  در گفت وگو  نواب زاده، 
خوری و غذا خوردن روی غذای قبلی از غذاهای غلیظی 
مثل فست فودها، ماکارانی، سس مایونز، ساالد الویه، سیب 
زمینی و ...باشد، باعث بروز بیماری هایی مثل درد مفاصل، 
سنگ کلیه، نقرس و بسیاری از بیماری های بلغمی و سوداوی 
خواهد شد. دستیار تخصصی طب سنتی ایران، با اشاره به 
بهترین غذاها در فصل بهار به خصوص ایام عید نوروز، افزود: 
بهترین غذاها، آش و سوپ ساده با گیاهان و سبزی های 
هر منطقه، سوپ جو، سبزی پلو، ماءالشعیر طبی، کاهو و 
سکنجبین، سمنو )مخصوصاً برای افراد مبتال به کم خونی 
و ضعف( و میوه در حد متعادل است. نواب زاده تاکید کرد: 
افرادی که مشکالت معده و مفاصل ندارند می توانند ساالد 
آبغوره و روغن زیتون میل  با کمی  کاهو را در یک وعده 
کنند. وی بیان کرد: افرادی که گرمای بدنشان باالست و 
یا این که زیاد از شیرینی ها و غذاهای چرب و آجیل استفاده 
می کنند بهتر است از شربت های خانگی فرونشاننده حرارت 
مثل شربت ریواس، زرشک، غوره، نارنج و لیمو استفاده کنند. 
نواب زاده با اشاره به مصرف شیرینی ها، افزود: انواع کوچکتر 
شیرینی  را انتخاب کرده تا حجم کمتری از مواد قندی ساده و 
چربی ها را دریافت کرده باشید. دستیار تخصصی طب سنتی 
ایران بیان کرد: توجه به شست و شوی دهان و دندان ها بعد 
از مصرف شیرینی ها به خصوص در کودکان برای پیشگیری 

از پوسیدگی دندان ها بسیار مسأله مهمی است.

تخمه های روغنی استفاده نکنید

از  گفت:  خراسان جنوبی ،  در  سنتی  محقق طب  و  پزشک 
تخمه های دارای روغن های سرد مانند آفتاب گردان و تخمه 
ژاپنی و امثال آن نباید استفاده کرد و می توان انواع مختلف 
تخمه کدو مصرف کرده که بسیار مفید است. نواب زاده اظهار 

کرد: میوه را جدا از شیرینی و آجیل مصرف کرده همچنین در 
هنگام خوردن شیرینی سعی شود با آن آب نخورید که مضر 
خواهد بود. وی ادامه داد: استفاده از آجیل، میوه و شیرینی در 
طی روز اشکال نداشته اما همراه غذای پخته مگر دو سه 
ساعت قبل از غذا استفاده کنید. دستیار تخصصی طب سنتی 
ایران با اشاره به اینکه گردو و بادام را به صورت باز باشند 
استفاده نکنید، تصریح کرد: باید در زمان مصرف گردو و بادام  

شکسته شوند و یا زمان کوتاهی از شکسته شدن آن گذشته 
باشد. نواب زاده با بیان اینکه بهترین آجیل ها به ترتیب بادام 
درختی، گردو و فندق است، عنوان کرد: مصرف روزانه 7 تا 
2۱ بادام برای پاکسازی کبد، تقویت استخوان ها، رشد قدی 
اطفال و افزایش هوش و حافظه مؤثر است. وی با بیان اینکه 
که بادام در زمان مصرف باید شکسته شود، بیان کرد: افرادی 
که نتایج تست انسولین آنها غیرعادی بوده می توانند با افزودن 

بادام به رژیم غذایی خود از بروز دیابت پیشگیری کنند.

مصرف زیاد مواد شیرین و بیماری های خطرناک

پزشک و محقق طب سنتی در خراسان جنوبی ، گفت: مصرف 
زیاد مواد شیرین و شور تا حدی تشنگی شدیدی ایجاد کرده 
و مصرف آب یا دوغ یا نوشابه یخ به شدت برای کبد مضر 
این عادت غلط، کبد خسته شده  با تکرار  به مرور  بوده و 
و به سمت کبد چرب و سیروز کشیده می شود. نواب زاده 

اظهار کرد: کسانی که آلرژی فصلی دارند، باید از مصرف 
غذاهایی که سریعاً در معده فساد می پذیرد مثل خیار، گوجه 
فرنگی و شیر پرهیز کنند. وی با اشاره به درمان ریشه ای 
آلرژی، تصریح کرد: از تعطیالت نوروز استفاده کرده و زیر 
نظر متخصص برای سه روز فقط از ماءالشعیر استفاده کرده تا 
در حد بسیار باالیی از عارضه آلرژی رهایی پیدا  کنید. پزشک 
و محقق طب سنتی در استان با اشاره به مصرف تنقالت، 
بیان کرد: از میان تنقالت، بادام طبع معتدلی داشته و برای 
اکثریت افراد قابل استفاده است. نواب زاده با بیان اینکه تا 
روزی ده عدد بادام در روز در افراد معمولی به تقویت مغز و 
کبد کمک می کند، تصریح کرد: انجیر نیز برای کسانی که 
مبتال به یبوست هستند، مناسب بوده پسته و گردو طبع به 
شدت گرمی داشته و افراط در مصرف آنها می تواند مشکالت 
زیادی را به همراه داشته باشد. وی با بیان اینکه کسانی که 
مبتال به پرفشاری خون هستند، نباید آجیل شور مصرف کنند، 
بیان کرد: مصرف آجیل شور باعث باال رفتن بیشتر فشار خون 
و افزایش احتمال گرفتگی  قلبی عروقی و سکته در افراد مبتال 
به پرفشاری خون، می شود. دستیار تخصصی طب سنتی 
ایران ادامه داد: افراد مبتال به کبد چرب، چربی باالی خون و 
پر فشاری خون سعی کرده از غذاهای فریزری و بسته بندی 
شده، کنسروها، گوشت گاو و گوساله، سیب زمینی و تخم 
مرغ آب پز، سس مایونز، حلیم، کله پاچه، نان فطیر و خوب 
پخته نشده حّتی المقدور کم تر استفاده کنند. نواب زاده با 
بیان اینکه زمان مصرف آب و مایعات با فاصله از غذا مصرف 
شود، خاطر نشان کرد: گاهی اوقات هرچقدر آب یخ مصرف 
می کنید، عطش برطرف نشده این نوع تشنگی، عطش کاذب 
نام داشته که معمواًل بعد از خوردن غذاهای غلیظ و دیرهضم 
رخ داده و راه برطرف کردن آن، نوشیدن یک لیوان شربت 

عسل گرم به صورت جرعه جرعه است.

خرید با فرزندان یکی از سخت ترین کارها برای والدین است. 
برای یک خرید راحت با فرزندتان به این نکات دقت کنید. 
خرید کردن از کارهای خوبی است که هم می تواند باعث 
همکاری فرزندان در امور خانه شود تا کمکی به پدر و مادر 
باشد و هم عاملی برای ایجاد حس مسئولیت و مهارت برای 
زندگی آینده آن ها باشد. همچنین گاهی خرید کردن فرزندان 
بزرگ تر در مواقع ضروری برای کوچک ترها، موجب ایجاد 

 محبت بیشتر بین آن ها می شود. اگر با فرزندتان به خرید
می روید درباره اجناسی که می خرید از آن ها نظرخواهی 
کنید تا توجه آن ها به مالک های خرید مثل کیفیت و قیمت 
مناسب، تولید داخل و سالم بودن کاال، شماره پروانه، تاریخ 
تولید و ... جلب شود. از خریدهای غیرضروری خودداری کنید 
تا این کار برای بچه ها به عنوان یک عادت در بیاید نه 
این که جذب رنگ و ظاهر و تبلیغات کاالها شوند و هرچه 

بلکه خرید  آید در سبد خرید قرار داده شود  زیبا  در چشم 
را متناسب با مقدار پول موجود و نیاز واقعی و اولویت های 
خانواده باید انجام داد. اگر فرزندتان را به خرید می فرستید، 
به مقدار الزم، پول در اختیار او قرار دهید. منظور از الزم، نه 
مقدار کمتر از میزان کاالی سفارش شده است تا فرزند شما 
پس از خرید مقروض و یا احیانا در مقابل مغازه دار سرافکنده 
شود و نه خیلی بیشتر از حد نیاز، تا به خریدهای غیرضروری 

وسوسه شود. به مغازه ها، فروشندگان و مسیر رفت و آمد او 
و مدت زمان رفت و برگشت او توجه و نظارت داشته باشید.

به گونه ای برنامه ریزی کنید که بچه ها مکررا به خرید نروند. 
بلکه با کمی هماهنگی، خریدها بیشتر به صورت یکجا انجام 
شود. به فرزندانتان تذکر بدهید که هر خریدی درست نیست، 
مانند خرید شانسی ها، مواد محترقه و یا برخی مواد غذایی 

ظاهرا جذاب که از نظر تغذیه مضر است.

توصیه های نوروزیچه بخوریم چه نخوریم های نوروز

نکاتی برای خریدی راحت با فرزندان

از بُز بگیر، َد پا بز ُک.
از بز بگیر، در پای بز کن. از آنچه درآمد داری، مقداری 
به منبع درآمد اختصاص بده. برای مثال، چون از بز شیر، 
مو و کرک به دست می آید، باید مقداری از این درآمد 
به صورت خوراک و محل استراحت به خود بز بازگردد.
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ایزوگام سلیمانی
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09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

طعم واقعی پیتزا با خمیر تازه
ابتدای بلوار معلم ، نرسیده به معلم 2

تلفن سفارشات: 32236008

تنها پیتزا تنوری در بیرجند

فست فودارسال رایگان
گیپـا 

داد
 بام

ی 1
1 ال

8 :
کار

ت 
ساع

آماده سرویس دهی در ایام عید و روز سیزده نوروز
انواع کباب ها و مرغ بریان و ماهی غزل آال
همراه با ته چین زعفرانی و دورچین کامل

پیک

 رایگان 

آدرس: حدفاصل غفاری 34 و میدان ولی عصر)عج(  32404043

طبخ با برنج
 ایرانی و پاکستانی

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید

با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 
رایگان دریافت کنید

مطهری 21/1

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

 حمل بار و اثاثیه منزل داخل و خارج از شهر با کارگر ماهر 
و کامیون جک 6 متری پتودار * تمامی اثاثیه منزل شما را با یک 

سرویس حمل می کنیم.   09155618308 - جالل نیا  

ایزوگام  شفیعی آسفالت و قیرگونی )محوطه و پشت بام( 
32225494 - 09151630283  صیادشیرازی ،  مجتمع میرداماد  واحد 98

بـرنـج ام-کــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها یك بار امتحان کنید

کیفیت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 8-051-3369084٧

بیرجند: 09304008603

برنج سفید دانه بلند از بهترین و مرغوب ترین شالیزارها
تأیید شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

عرضه کننده لوکس ترین و جدیدترین لوازم منزل، تزئینی، آشپزخانه و جهیزیه 
تخفیف ویژه عید نوروز     از 10 اسفند تا پایان اسفند
آدرس: بلوار معلم، خیابان فردوسی، نبش فردوسی 1

   تلفن: 32431749 - 09159044370       مدیریت: عربی

گـالری ُامیـال

انواع مانتو، شلوار، روسری
 کیف و لباس های راحتی
بین مدرس 16 و 18  تلفن: 3223622٧

فروشگاه مهربانوافتتاحیه

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

بورس انواع روکش ، کف پوش، تزئینات، دودی ماشین
تعویض روکش دست دوم با نو    کشیک ایام عید

بین جمهوری 1 و 3            09158609845 - 32235659

تخفیف ویژه جزیــره روکــش 
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رنجاند. را  دوستش  بهترين  جمله  يك  با  شخصي 
براي  مختلف  هاي  راه  شد.از  پشيمان  بالفاصله  اما 

بدست آوردن دل دوستش تالش كرد.
از جمله نزد پير داناي شهر رفت وبا او مشورت كرد.

پير گفت: براي جبران سخنت دوكار بايد انجام دهي 
باشوق  جوان  است.  دومي  از  تر  سخت  اولي  كه 
برايش شرح دهد.پير  را  راه حل  درخواست كرد كه 
وگوشه  برداشته  پر  از  بالشي  امشب  گفت:  خردمند 
آن را سوراخ كن. سپس به كوچه ها ومحالت برو 
تمام  پرها  تا  بگذار  پر  يك  اي  خانه  هر  در  وپشت 
شود. هروقت اين كار را كردي نزد من بيا تا مرحله 
دوم را بگويم.جوان تمام آن شب را به كاري طاقت 
يخ  شبانه  سرماي  از  انگشتانش  شد.  مشغول  فرسا 
طلوع  هنگام  اينكه  دادتا  ادامه  بازهم  ولي  بود.  زده 
وبا  پير رفت.  نزد  با سرعت  تمام شد.  آفتاب كارش 
شد.  تمام  موفقيت  با  اول  مرحله  گفت:  خوشنودي 
حاال چه كار كنم. پير گفت حاال برگرد وتمام پرها را 

جمع كن تا بالش به حالت اولش برگردد.!!!!!
او باسراسيمگي گفت:اما اين غير مكن است بسياري 
كنم  تالش  كرده.وهرچقدر  پراكنده  باد  را  پرها  از 
است  درست  گفت:  شود.پير  نمي  اولش  مثل  بالش 
در مسير  مثل,پرهايي  كني  استفاده مي  كه  كلماتي 
باد است. گاهي جبران سخنان نسنجيده نشدني است

آن کسي که مشکالت و دشواري ندارد خوشبخت 
نيست. کسي را مي توانيم خوشبخت بناميم که با 

مشکالت و دشواري هاي زندگي مشکلي نداشته باشد.

هيچ وقت به گمان اينکه وقت داريد
 ننشينيد زيرا در عمل خواهيد ديد 
که هميشه وقت کم و کوتاه است

   تـو را بر كوه خواندم آب مى شد    
   به دريا گفتمت بى تاب مى شد

 چو بر شب نام پاكت را ســـرودم      
  ز خورشيد رخت سيراب مى شد

آدم هاي خوب مانند گل قالي هستند؛
 نه باران را انتظار مي کشند و نه از اين
 مي ترسند که روزي آن ها را بچينند.

خداوندا مرا از کساني قرار ِده 
که دنياشان را براي دينشان ميفروشند

 نه دينشان را براي دنياشان.

همه ي افراد در مورد عادات صبحگاهي صحبت مي کنند 
تا به موجب آن صبح خود را به خوبي آغاز کنند. اما به 
پايان رساندن روز نيز مي تواند اهميت زيادي داشته باشد. 
آيا مي دانيد چرا؟ زماني که بحث خوشحالي به ميان مي آيد، 
ذهن شما به درستي و به طور کامل عمل نمي کند، در 
واقع ذهن شما تقلب مي کند و شما را گول مي زند. دنيل 
کانمن، برنده ي جايزه ي نوبل و نويسنده ي کتاب »به آرامي 
و به سرعت فکر کنيد«، نشان داده است که ذهن شما در 
حقيقت تنها دو چيز را در مورد يک رويداد يا اتفاق به ياد 
مي آورد :برنامه  عصرگاهي 4  مرحله اي که شما را شادتر 
مي کند اگر قرار است ذهن شما تقلب کند، شما نيز بايد در 
پاسخ به آن تقلب کنيد. بياييد تا اين سيستم را به بازي 
بگيريم. اگر شما روز خود را طوري برنامه ريزي کنيد که 
نقطه ي اوج احساسات شما عالي و پايان آن نيز عالي باشد، 
شما مي توانيد با گول زدن ذهن خود، شرايط نابسامان را 
به يک شرايط شادتر تبديل کنيد. شايد بپرسيد چطور اين 

اتفاق مي افتد؟ به شما توضيح خواهيم داد.

۱- »حالت کار” را خاموش کنید.
روز کاري به پايان رسيده است. اما ذهن شما هنوز و هنوز 
و هنوز هم در حال پيش رفتن به سمت کار است. شما 

بايد ذهن خود را از »حالت کار” به حالت آرامش گرفتن 
تغيير دهيد. يک برنامه ي ساده مي تواند به شما کمک کند. 
سعي کنيد يک برنامه ي روزمره و دائم داشته باشيد تا ذهن 
بيش از اندازه فعال شما متوجه شود که »زمان کار به پايان 
رسيده است.”دن پينک توصيه هايي را در اين زمينه مطرح 
مي کند:«به ايجاد برنامه هاي اساسي بپردازيد. بدانيد که در 
چه زماني بايد کار کردن را متوقف کنيد. سعي کنيد که هر 
روز کاري را به يک شکل به اتمام برسانيد. ميز کار خود 
را مرتب کنيد. از کامپيوتر خود يک نسخه ي پشتيبان تهيه 
کنيد. و فهرستي از کارهايي که قرار است در روز بعد انجام 
دهيد را تهيه کنيد.”تحقيقات نشان داده است که نوشتن آن 
چه که به آن احتياج داريد، مي تواند به کاهش اضطراب شما 
منجر شده و به شما کمک کند تا از بعدازظهر خود لذت 

ببريد. حاال شما از »حالت کار” خارج شده ايد. 
۲- شب های کاری را به تعطیالت آخر هفته 

تبدیل کنید.
اول اجازه بدهيد تا از شما بپرسم: چرا آخر هفته ها بسيار 
عالي هستند؟ تحقيقات نشان داده است که دليل اصلي 
آن اين است که افراد مي توانند زمان بيشتري را با دوستان 
و خانواده ي خود بگذرانند.»قسمت بسيار زيادي از تاثيرات 
ناشي از تعطيالت آخر هفته با توجه به تفاوت هايي که 

بين  خانواده  اعضاي  و  دوستان  با  شده  سپري  زمان  در 
روزهاي کاري و تعطيالت آخر هفته وجود دارد، توضيح 
داده مي شود. زماني که صرف روابط اجتماعي مي شود به 
طور روزانه و در حدود 1/7 ساعت در هر روز افزايش پيدا 
کند، تا ۲% به افزايش ميزان خوشحالي نيز منجر مي شود.” 
بنابراين بهتر است از تنها نشستن بر روي صندلي راحتي 
خود، زماني که در خانه هستيد، دست برداريد. حدود دو 
ساعت با دوستان يا اعضاي خانواده ي خود وقت بگذرانيد 
و به همين شکل مي توانيد يک دوشنبه شب کسل کننده را 

به يک آخر هفته شاد تبديل کنيد.
۳- در محیطی آرام استراحت کنید.

نور چراغ ها را کم کنيد و تلويزيون و ساير صفحات نمايشي 
را حداقل يک ساعت قبل از خواب خاموش کنيد. ريچارد 
وايزمن، پروفسور روان شناسي در دانشگاه هرنفوردشاير و 
قدرت  برابر  در  پرفروش »درس شب:  کتاب  نويسنده ي 
تلفن  از  استفاده  دقيقه  است:«ده  معتقد  برخيزيد”  خواب 
هوشمند و قرار گرفتن آن در روبروي بيني شما برابر است با 
يک ساعت پياده روي طوالني در روز روشن. تصور کنيد که 
به يک پياده روي طوالني يک ساعته در طول روز رفته ايد 
و سپس با خود فکر مي کنيد »بهتر است کمي بخوابم”، اما 
اين اتفاق نخواهد افتاد. پس به هيچ نوع صفحه اي قبل از 

خوابيدن نگاه نکنيد.”
۴- اتفاقات خوبی که در طول روز رخ داده اند 

را بنویسید.
تمام کاري که بايد انجام بدهيد به ترتيب زير است:

• در کنار رختخواب خود يک دفترچه و يک خودکار قرار 
دهيد.• هر شب قبل از خوابيدن، ۳ موردي که در طول روز 
اتفاق افتاده اند و شما براي آن شکرگذار هستيد را بنويسيد. 
و سپس جمله اي در مورد اينکه چرا هر يک از اين اتفاق ها 

رخ داده اند نيز بنويسيد.
اين تکنيک بارها و بارها و بارها به اثبات رسيده است. که 
در اين جا مبتکر آن، پروفسور مارتين سيلمن در دانشگاه 
پنسيلوانيا توضيحاتي در مورد آن داده است.«از هفته ي 
آينده، هر شب حدود ۱۰ دقيقه زمان، قبل از خوابيدن براي 
خود در نظر بگيريد. در مورد ۳ اتفاقي که امروز به خوبي 
پيش رفته اند بنويسيد. يادداشت کردن در مورد اين که چرا 
رويدادهاي مثبت در زندگي شما اتفاق افتاده اند ممکن است 
در ابتدا عجيب به نظر برسند، اما لطفا به مدت يک هفته 
اين کار را انجام دهيد. به مرور زمان انجام اين کار آسا ن تر 
خواهد شد. اين احتمال وجود دارد که شما کمتر افسرده 
شويد، خوشحال تر باشيد و بعد از شش ماه به اين تمرين 

شديدا عادت مي کنيد”
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و  راستگويى  به  بلكه  نكنيد،  نگاه  مناجات شبانه مردم  و  احسان  و  روزه و حج  و  نماز  زيادى  به 
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برای اتفاقی در آینده برنامه ریزی کنید

کردن  پيش بيني  که  است  داده  نشان  تحقيقات 
چيزهايي  به  رسيدن  از  لذت بخش تر  بسيار  مي تواند 

باشد که آن ها را پيش بيني کرده ايد.
از کتاب افسانه های خوشبختی:

»محققاني که به مطالعه ي هزاران گردشگر هلندي 
اينجا  به  تا  که  رسيده اند  نتيجه   اين  به  پرداخته اند 
تعطيالت،  از  ناشي  خوشحالي  ميزان  بيشترين 
به  تعطيالت  اين  پيش بيني  به  مربوط  زمان  از 
وقف  را  زماني  که  افرادي   ”… است  آمده  وجود 
مي کنند،  کردن  پيش بيني  سرگرم کننده ي  تجربه ي 

خوشحال تر هستند.
از کتاب شان آچور: مزایای خوشحالی

افرادي  که  است  داده  نشان  تحقيقات  از  »يکي 
فکر  خود  موردعالقه ي  فيلم  تماشاي  به  تنها   که 
ميزان  افزايش  به   %۲۷ تا  حقيقت  در  کنند،  مي 

اندورفين در بدن خود مي پردازند.
کار،  يک  انجام  بخش  لذت بخش ترين  اغلب، 
پيش بيني کردن آن است. اگر نمي توانيد همين حاال 
با دوستان  را  يا حتي يک شب  برويد،  تعطيالت  به 
تعيين  را  برنامه اي  تقويم خود  خود سپري کنيد، در 
سال  يک  يا  ماه  يک  تاريخ  اين  اگر  حتي  کنيد، 
ديگر باشد. سپس هر زماني که نياز به خوشحال تر 
برنامه ريزي اين  مورد  در  خود  به  داريد،   بودن 

 يادآوري کنيد.” 
خود  دوست  با  غذايي  وعده ي  يک  صرف  براي 
خود  به  بعد  روز  در  را  زماني  يا  کنيد  برنامه ريزي 
انجام  داريد  دوست  که  را  کاري  تا  دهيد  اختصاص 
دهيد و در مورد آن هيجان زده باشيد. تمام کاري که 

نياز داريد انجام دهيد همين است.

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

تجربه کنید.    09158668002

شرکت پخش مواد غذایی 
برای تکمیل کادر فروش 
و توزیع خود به تعدادی 

بازاریاب، راننده و توزیع کننده 
مجرب و با سابقه با حقوق و 

پورسانت عالی نیازمند است. 
نمایندگی محصوالت: اکتیو،  

بارلی، نانسی، هوم کر
09384515005

به یک نفر کارگر زن و یک نفر 
کارگر مرد برای کار در فست فود 

نیازمندیم. 
محالتی - فست فود دنیا برگر

 05631996 - 09129150355
خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 

تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 
09155619620 - 09159416784 حسینی

نقدیتخفیفویژهویژهاقساطبهدلخواهشما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیکفرازی

خشکشوییصـدف
شستشوی انواع پرده،

 پتو، روفرشی و ...
رنگرزی انواع لباس

شستشوی انواع مبل و صندلی 
اداری در محل

باز و بست پرده رایگان
خیابان آوینی ، نبش صدف 6

 09155632009
 32340188  - فدائی

فروشگـاهالستیـک
ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

*اقساطبدونبهره*
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

فـروشانـواعنهـالپیـونـدی
خیابان جمهوری اسالمی -  مقابل پارک آزادی اول خیابان قائم

۰9۱5۱6۳۲89۰ - سبزه بین

تعمیر لوازم گاز سوز خانگی  و صنعتی 
و آبگرمکن در اسرع وقت
09150570409 - رجبی

آغاز فروش ویژه نوروز
فلش 8: 10000 تومان / فلش 16: 
16000 / رم 8: 8000 / رم 16: 

14000 / گیرنده دیجیتال: 59000 
دستگاه بازی پلی استیشن: 59000

بین مطهری 2 و 4 - نمایندگی سروش

پوشاک بهـاره رسید

دنیایفرشتهها
عرضه سیسمونی کامل نوزاد، پوشاک بچگانه 

و انواع اسباب بازی
 شعبانیه  حدفاصل نرجس 6 و 8، 09153612963

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

اجرای پیچ و رولپالک
09156694379

 موذن

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

فروش ویژه کانکس تا پایان وقت اداری پنجشنبه 
94/12/27  )کانکس 10 متری 2500، کانکس 
15متری 3500(  09151611455 - معاشری

 بهترین خریدار لوازم منزل 
و اداری   09153618929

فروش
مرغ محلی

09382762964
حراجتعدادیفرشماشینی

دستدوم
آدرس: خیابان نرجس بین 3 و 5

زمان: پنجشنبه 8 صبح - علی زارع
32371017 -09153613797

کلیه لوازم منزل شما را نقدا خریداریم
مبلمان و ... در محل

 نبش 17 شهریور 24     09159618050

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

تخفیفواقعیکارتعروسی
)قیمت تهران( کارت یاس 
 میدان ابوذر   32226775

نقاشیساختمان
 روغنی - پالستیک - اکرولیک  
مولتی کالر- کناف - کاغذ دیواری 

 09157411071 - 09384928910
32311541 - باقری

سمساریخزاعی
خرید و فروش کلیه لوازم منزل 

و اداری و ... مبل ، فرش ، یخچال و ... 
با باالترین قیمت خریداریم.

09156633937

خدمـاتفنـیارغـوانی
تعمیرات یخچال ، فریزر، لباسشویی

 جارو برقی ، اتو ، کیک پز، پلوپز، بخاری 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالک 24 - داخل میالن
09153618984

تعمیرات تخصصی رکتی فایر
32311719 - 09151632362
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 قدس آنالین: از دست دادن زودهنگام دندان های شیری باعث مشکالت متعددی و از جمله مشکالت ارتودنسی و فکی، ایجاد مشکالتی در لثه و 
عدم توانایی در جویدن در کودکان در حال رشد می شود .باید در صورت خراب شدن دندان های شیری، پوسیدگی دندان ها را کامال ترمیم کرده و در 
صورت عمیق تر شدن پوسیدگی، درمان پالپ دندان انجام شود که در آن بافت زنده ناحیه تاج دندان خارج می شود ولی بافت ریشه در جای خود می ماند.

همه عوارض از دست دادن زودهنگام دندان های شیری کودکان  اخبار ورزشی

کفاشیان : اعتراض ایران به تصمیم 
کنفدراسیون آسیا را به فیفا اعالم می کنم

اخیر  تصمیم  گفت:  فوتبال  فدراسیون  رئیس  ایرنا: 
کنفدراسیون آسیا یک تصمیم سیاسی است و ایران 
به  تصمیم،  این  به  نسبت  را  خود  رسمی  اعتراض 
خواهد  اعالم  )فیفا(  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون 
کرد.کنفدراسیون فوتبال آسیا در آخرین تصمیم خود 
درخواست عربستان مبنی بر تعیین کشور سوم برای 
برگزاری دیدارهای عربستان و ایران در چارچوب لیگ 
فوتبال قهرمانان آسیا را پذیرفت.کفاشیان، گفت: من 
به تصمیم ای اف  را  ایران  اعتراض  به طور رسمی 
سی، به فیفا و اینفانتینو اعالم می کنم. کفاشیان در 
خصوص جلسه با اینفانتینو نیز گفت: در این نشست 
مشکالت مالی و مسائل مربوط به انتقال پول فیفا به 
ایران مطرح شد و رئیس فیفا ابراز امیدواری کرد که 

در آینده نزدیک این مشکالت مرتفع شود.

32 بازیکن به اردوی تیم ملی 
والیبال دعوت شدند

اردوی  در  شرکت  برای  بازیکن   32 اسامی  ایرنا: 
در  برای حضور  کشورمان  والیبال  ملی  تیم  آمادگی 
مسابقات انتخابی المپیک اعالم شد. با پایان یافتن 
لیگ برتر مردان و مرحله اول اردوی آمادگی تیم ملی 
ب، کادر فنی تیم ملی والیبال کشورمان اسامی 32 
مسابقات  آمادگی  اردوی  در  برای حضور  را  بازیکن 
انتخابی المپیک اعالم کرد. بازیکنان دعوت شده بر 
اساس برنامه رائول لوزانو، زیر نظر خوان سیچلو به 
عنوان مربی و آندرس اسپر ادواردو به عنوان بدنساز 
و دیگر مربیان ایرانی حاضر در اردو تمرینات خود را 
برگزار خواهند کرد. همچنین لوزانو سرمربی آرژانتینی 
تیم والیبال کشورمان از 15 فروردین 95 با حضور در 
تهران به طور مستقیم بر تمرینات نظارت خواهد کرد.

استقالل سوم فروردین ماه به سوئد می رود

اوایل  تیم  این  داد  خبر  استقالل  باشگاه  سرپرست 
فروردین ماه به سوئد سفر خواهد کرد.به گزارش مهر، 
افشارزاده در خصوص سفر تیم استقالل به سوئد برای 
هماهنگی  طبق  گفت:  دوستانه  دیدار  یک  برگزاری 

صورت گرفته سوم فروردین راهی سوئد می شویم.

برانکو: بازی نکردن طارمی ربطی
 به قراردادش نداشت

سرمربی تیم فو تبا ل پر سپولیس می گوید بازی نکردن 
مهدی طارمی مقابل صبا ارتباطی به تمدید قراردادش 
اظها ر  ایوانکوویچ،  برانکو  ایسنا،  گزارش  نداشت.به 
کرد: همان طور که می دانید دیدار برابر صبا بازی 
بازی مرگ  نوعی  به  و  بود  ما  برای  فوق العاده  مهم 
و زندگی محسوب می شد. اگر طارمی بازی نکرد به 
خاطر این بود که آماده نبود و به هیچ عنوان با مسئله 

تمدید قراردادش ارتباطی نداشت.

این مواد غذایی را چه وقت بخوریم 
بهتر است؟

 
سالمت نیوز: خوردن برخی غذاها درساعت های 
خاص آثار و ارزش های غذایی متفاوتی دارد. 

ماست: در صورت مصرف روزانه به روند سیستم 
گوارشی کمک می کند .اما مصرف آن هنگام 
گذارد  می  تنفسی  لوله  روی  بدی  تاثیر   شب 
و ایجاد سرفه، سرماخوردگی و تشکیل خلط می 
کند. سیب: منبع عالی پکتین به ویژه در پوست 

است.مصرف آن در روز مانع یبوست می شود 
اما مصرف آن در شب می تواند باعث یبوست 
شود. حبوبات و غالت: به علت غنی بودن از 
فیبر مصرف آن هنگام شب به سیستم گوارشی 
کمک می کند و میزان کلسترول را پایین می 

آورد.مصرف آن در روز به علت باال بودن میزان 
فیبر اشتها را افزایش می دهد. مواد قندی: از 
آن جایی که هنگام روز فعال تر هستیم بدن 
قادر است طی روز قند بیشتری را بسوزاند.حتی 
انسولین در بدن در شکستن قند هنگام صبح 

موثر تر است اما هنگام شب، قند تراکم چربی 
در بدن را افزایش می دهد و بر سیستم گوارشی 
و خواب تاثیر منفی می گذارد. موز: از آن جایی 
که سرشار از فیبر است و به روند گوارش کمک 
می کند ، خاصیت ضد اسیدی دارد و سوزش 
دل را رفع می کند. آن را هنگام ظهر مصرف 
سرفه،  احتمال  شب  هنگام  آن  کنید.مصرف 
سرما خوردگی و تشکیل خلط را باال می برد.
موز سرشار از منیزیم است. مصرف آن با شکم 
پنیر:  کند.  ایجاد  معده  تواند مشکل  خالی می 
شیر را که منبع عالی پروتئین است اول صبح 
متعادل  میزان  به  آن  مصرف  کنید.   مصرف 
می تواند مانع افزایش وزن و نفخ شود اما برای 
شب هضم آن سنگین است و می تواند منجر 

به افزایش وزن شود.

نگذارید زانوهایتان درد بگیرد
 

در  زانو  مفصل  آسیب های  اگر  نیوز:  سالمت 
نشود،  درمان  درستی  به  و  موقع  به  جوانی 
در  زانو  تخریب  و  آرتروز  به  ابتال  زمینه ساز 
از تخریب  پیشگیری  بود.  باالتر خواهد  سنین 
مفصل زانو در سنین جوانی بسیار اهمیت دارد. 
از  ناشی  جوانی  در  مفصل  تخریب  کمااین که 
آسیب های ورزشی یعنی پارگی رباط و مینیسک 

زانوست . پیاده روی، دویدن و انواع ورزش های 
هوازی در تقویت عضالت و بهبود عملکرد زانو 
موثر است. البته باید توجه داشت که ورزش  به 
شکل صحیح انجام شود و خودش عامل بروز 
آسیب نباشد. فراموش نکنید که یکی از بهترین 

زانو  آسیب های  از  جلوگیری  برای  روش ها 
)برای مثال پارگی مینیسک یا بیماری تخریبی 
است.  ران  چهارسر  عضالت  تقویت  مفصل(، 
آمارها نشان می دهد که افزایش وزن و انجام 
باعث می شود  مناسب،  ورزشی  ندادن حرکات 

زانو به ویژه در  به  به مرور زمان فشار زیادی 
زنان وارد شود و فرد مستعد، ابتال به سائیدگی 
زانو شود. در واقع، افزایش وزن و قرار گرفتن 
مکرر در وضعیت های نامناسب مانند روی زمین 
نشستن باعث فشار بیش از حد به زانو می شود.

همچنین ثابت شده است که افزایش وزن تا پنج 
برابر فشار وارده به مفصل زانو را زیاد می کند. 

چه خوردنی هایی برای دندان 
و لثه ها مفید هستند؟

تحقیقات  به  توجه  با  لبنیات:  نیوز:  سالمت 
به  لبنیات  از  بعضی  خوردن  شده  انجام 
کند.  می  کمک  دهان  اسیدیته  کاهش 
زیادی  حدود  تا  تواند  می  مخصوصا  پنیر 
حتی  کند  کمک  دهان  اسیدیته  کاهش  به 
و  کرفس  سیب،  شیر.  و  ماست  از  بیشتر 
می  ترد  سبزیجات  و  میوه  این  خام:  هویج 
را  ها  دندان  به  چسبیده  های  پالک  توانند 
خوردن  داده  نشان  تحقیقات  دهند.  کاهش 
کردن  تمیز  باعث  تواند  می  ترد  غذاهای 
میوه  دیگر  شود.  پالک  ساخت  از  ها  دندان 
نیز  فلفل خام  مانند خیار و  ترد  و سبزیجات 
می توانند همین مزایا را برای دندان داشته 
تمیز  مفید  های  باکتری  از  را  آنها  و  باشند 
کنند.چای سبز و سیاه: شاید فکر کنید چای 
با  شود.  می  دندان  روی  لکه  ایجاد  باعث 
برای  سیاه  یا  سبز  چای  نوشیدن  حال  این 
سالمت دهان و دندان می تواند مفید باشد. 
چای سرشار از آنتی اکسیدان و فیتوکمیکال 
مانع  توانند  می  همچنین  مواد  این  است. 
شوند.  ها  باکتری  توسط  دندان  فرسایش 
خوردن چای ساخت پالک روی دندان ها را 
فنول های  پلی  ، همچنین  کاهش می دهد 
بد  بوی  از  توانند  می  سیاه  چای  در  موجود 

کنند. جلوگیری  دهان 

نگذارید زانوهایتان درد بگیرد

منزل مسکونی در آتش سوخت؛ چهارشنبه سوری آرام در بیرجند

روز گذشته منزل مسکونی در طبقه پنجم حوالی خیابان شهید آوینی در آتش سوخت. 
 26 تاریخ   در  بیرجند  نشانی  آتش  سازمان  فرماندهی  ستاد  به  خبر  این  اعالم  با 
ستاد  سرپرست  شدند.  اعزام  حادثه  محل  به   3 ایستگاه  نشانان  آتش  جاری  ماه  بهمن 
طبقه   8 ساختمان  پنجم  طبقه  در  حریق  اینکه  به  توجه  با  گفت:  سازمان  فرماندهی 
 3 و   2  ،  1 ایستگاه های  از  نیروهای کمکی  و همچنین  متری   37 باالبر  بود  داده  رخ 
گروه  که  تقسیم   گروه   2 به  نشانان  آتش  افزود:  میری  شدند.  اعزام  حادثه  محل  به 
تهویه  و  ساختمان  از  افراد  اضطراری  خروج  به  نسبت  دوم  گروه  و  حریق  اطفاء  اول 
به  حریق  گسترش  از  و  اطفاء  را  حریق  آبرسان  های  لوله  از  استفاده  با  و  اقدام  دود 
آتش  سازمان  سوری  چهارشنبه  شب  است؛  گفتنی  کردند.  پیشگیری  مجاور  واحدهای 
حوادث  جهت  نشان  آتش   82 و  سیار  ایستگاه   14 و  ثابت  ایستگاه   5 با  بیرجند  نشانی 
این  در  اعزام شدند.  ماموریت   15 به  نشانان  آتش  بودند که  بیرجند مستقر  در  احتمالی 

نداشتیم. جانی  خسارات  خوشبختانه  حوادث 

ثبت نام کنکور دکتری بهانه سرقت

از حساب  کاراگاهان پلیس فتا سیستان و بلوچستان، عامل برداشت غیر مجاز 
بانکی یک شهروند را شناسایی و دستگیر کردند. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان، سرهنگ حسینی پور گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر برداشت غیر 
مجاز از حساب بانکی شهروندی، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا 
قرار گرفت. حسینی پور افزود: با رصد اطالعاتی و کنترل فضای مجازی متهم 
این  اخذ توضیحات احضار شد.  فتا جهت  پلیس  شناسایی و توسط کارشناسان 
مقام انتظامی ادامه داد : متهم که دختر همکار شاکی بود در اظهاراتی صریح 
اعتراف کرد که مدتی پیش به محل کار مادرم رفتم در آنجا همکار وی از من 
ثبت  برایش  اینترنت  طریق  از  دکتری  مقطع  آزمون  در  شرکت  برای  خواست 
قرار  اختیارم  در  به همین منظور  نیز  را  بانکی خود  و اطالعات کارت  نام کنم 
مجاز  غیر  برداشت  به  اقدام  بانکی وی  اطالعات  از  استفاده  با سوء  من  و  داد 

از حسابش کردم.  

نقشه زوج جنایتکار برای قتل پیرزن مهمان 

مردی که با همدستی همسرش، زن سالخورده را برای سرقت طالهایش کشته و جسدش را به آتش 
فرمانده  گنجیان مقدم،  ، سرهنگ  تابناک  گزارش  به  کرد.  تشریح  را  جنایت خود  بودند، جزئیات  کشیده 
ساله   60 مادر  که  شدند  مدعی  شکایت  طرح  با  خانواده ای  امسال  دی  بیست و دوم  گفت:  آمل  انتظامی 
خانواده از بابل به آمل سفر کرده و دیگر بازنگشته است. در تحقیقات مشخص شد که زن گمشده در 
جلسات قرائت قرآن حاضر می شد تا این که با زن 50 ساله آملی در این جلسات آشنا و به دعوت وی به 
آمل سفر کرده بود .وی اضافه کرد: همزمان با تشکیل پرونده قضایی، زن میزبان به عنوان تنها مظنون 
پرونده تحت تعقیب پلیس قرار گرفت تا این که روز بعد همراه شوهرش که مرد میانسالی بود، دستگیر شد. 
آن دو مدعی شدند که زن سالخورده خانه آنها را ترک کرده و دیگر از او خبری نداشتند. در ادامه تحقیقات، 
این زوج راز قتل زن سالخورده را فاش کردند. با تحقیق از این زوج متهم مشخص شد که مرد خانواده با 
مشاهده طالهای زن مهمان،نقشه قتل او را طراحی کرده است.گنجیان مقدم گفت: بر اساس نقشه، زن 
میانسال به بهانه خرید خانه را ترک کرده و شوهر جنایتکارش پیرزن را کشت و جسدش را به آتش کشید.

زوج جنایتکار طالهای مقتول را سرقت کرده و با انتقال جسد به حاشیه شهر او را دوباره به آتش کشیدند. 

آدرس : نبش غفاری 4    
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ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 



پانسیون های مطالعاتی 
از آموزش و پرورش مجوز ندارند

روابط عمومی آموزش و پرورش در اطالعیه ای که 
برای خبرگزاری ها و جراید ارسال شده اعالم کرد: با 
توجه به تبلیغات گسترده مراکز و پانسیون ها در رسانه 
و جراید عمومی مبنی بر برگزاری دوره های علمی 
و ... به اطالع می رساند پانسیون های مطالعاتی در 
و  آموزش  از  فعالیت  مجوز  بیرجند  شهرستان  سطح 
پرورش را ندارند لذا مسئولیت و عواقب ناشی از ثبت 
نام و استفاده از کالس ها و فضای پانسیون به عهده 
اولیای دانش آموزان بوده و آموزش و پرورش در این 

خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.  

معرفی سازندگان برتر چهارمین جشنواره 
استانی عروسک های بومی محلی 

گروه خبر- با برگزاری نمایشگاهی از مجموعه آثار 
تولید شده در چهارمین جشنواره استانی عروسک های 
بومی محلی، صاحبان 23 اثر برتر معرفی شدند. این 
جشنواره به میزبانی مرکز فرهنگی هنری شماره یک 
طبس در سه بخش مربیان، کودک و نوجوان برگزار 
در قالب گروهی و انفرادی برگزار شد. پرورش تفکر و 
خالقیت، نوآوری در هنر همراه با پژوهش در آداب و 
رسوم بومی محلی،  توجه به پوشش محلی ویژه هر 
منطقه با تأکید بر تقویت هویت ملی از جمله اهداف 

برگزاری این جشنواره هنری است. 

برگزاری ششمین نشست کتاب خوان 
مدرسه ای شهرستان زیرکوه

گروه خبر- ششمین نشست کتاب خوان مدرسه ای 
غزه  شهدای  کتابخانه  همت  به  زیرکوه،  شهرستان 
زهان، در مدرسه ابتدایی پاسداران زهان برگزار شد. 
این نشست 6 تن شامل چهار دانش آموز عضو  در 
کتابدار،  یک  و  معلم  یک  غزه،  شهدای   کتابخانه 

به معرفی کتاب پرداختند.

برگزاری طرح پاکسازی محیط زیست 
با حضور دوستداران محیط زیست در بشرویه

حضور  با  بشرویه  شهرستان  ورودی  خبر-  گروه 
دوستداران، عالقمندان و فعاالن حفاظت محیط زیست 
این شهرستان پاکسازی شد. در این طرح که با حضور 
جمعی از مسئوالن و اقشار مختلف مردم شهرستان 
انجام شد، نسبت به جمع آوری زباله های اطراف شهر، 
اقدام شد تا در آستانه بهار طبیعت، مسیر عبور مسافران 

نوروزی را از هرگونه زباله پاکسازی شود.

 اعزام کارکنان اداره کل فرهنگ وارشاد
  به اردوی راهیان نور

گروه خبر- پایگاه مقاومت شهید آوینی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی در چهارمین روز سال ٩٥ کاروانی را 
متشکل از کارکنان و خانواده آنان را برای حضور در 

مناطق عملیاتی ۸ سال دفاع مقدس اعزام می کند.

اختصاص ۱۰۶ میلیون تومان اعتبار برای 
طرح های بازتوانی به علوم پزشکی بیرجند

تسنیم- استاندار از اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۰6 میلیون 
تومان به منظور اجرای طرح های بازتوانی و درمانی به 
در  داد. خدمتگزار  خبر  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
اظهار  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگی  شورای 
پدیده  با  برخورد  برای  کرد: 
برنامه هایی  باید  مواد مخدر  شوم 
که  دقیق  و  شده  کارشناسی 
قابلیت اجرایی شدن داشته باشد از 
سوی کمیته ها پیشنهاد شود. وی 
افزود: مسئوالن کمیته های زیرمجموعه ستاد انتخابات 
استان برنامه های کاری خود را برای سال ٩٥ متناسب 
با اقتضائات، نیازها و شرایط زمانی و مکانی استان ارائه 
کنند. به گفته وی با تصویب شورای هماهنگی مبارزه 
با مواد مخدر استان مبلغ ۸۰ میلیون تومان اعتبار به 
میلیون  قضایی، ۱۰6  دستگاه های  و  انتظامی  نیروی 
تومان اعتبار به علوم پزشکی، ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار 
به منظور اجرای طرح های پیشگیری و توانمندسازی به 
اداره کل بهزیستی، 3٥ میلیون تومان اعتبار به آموزش 
و پرورش و 3۰ میلیون تومان اعتبار نیز به سازمان های 

مردم نهاد تخصیص یافت. 

افتتاح اتوبانک بانک ایران زمین در فردوس

گروه خبر- مراسم افتتاح اولین اتو بانک استان در هتل 
عماد نظام فردوس با حضور روساي ادارات و مدیران 
بانک هاي شهرستان و بازاریان برگزار شد. در ابتدای 
این جلسه یزداني  مدیر بانک ایران زمین خراسان جنوبي 
در گزارشی عنوان کرد: اتوبانک فردوس به عنوان اولین 
اتوبانک در خراسان جنوبي و  سومین اتوبانک کشور 
است که با مبلغي بالغ بر 2میلیارد تومان افتتاح شده 
و مجموعه ای از بهترین خدمات را به افراد سالمند و 
معلوالن و جانبازان ارائه می نماید. در ادامه میثمی رئیس 
شوراي شهر فردوس نیز به بیان مراحل پیگیري این 
سازه از سوي شهرداري و شوراي شهر فردوس پرداخت. 
در پایان این مراسم اتوبانک بانک ایران زمین در مکان 

باند کندروي بلوار امام رضا)ع( فردوس افتتاح شد.

 کسب رتبه اول مسابقات دانش آموزی
 دانشگاه شریف، توسط فراگیران استان

کاری- ریحانه قبولی، کیانا تهوری، شیدا فدایی فر 
خراسان  فراگیر  سه  بیرجند  فرزانگان  دبیرستان  از 
نانو شیمی در  جنوبی هستند که رتبه اول در رشته 
ابتکارات دانش  و  نوآوری  نوزدهمین دوره مسابقات 

آموزی دانشگاه شریف را به خود اختصاص دادند. 

صادرات خراسان جنوبی 
بیش از ۶۳۲ میلیون دالر ارز وارد کشور کرد

تسنیم- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اظهار کرد: با 
بررسی عملکرد صادرات استان طی ۱۱ ماهه  امسال 
با  استان،  مرزی  بازارچه های  و  گمرکات  طریق  از 
احتساب صادرات انجام شده از طریق استان و ماده 

۱۱6  امور گمرکی در مجموع از حیث ارزش 632 میلیون و ۱43 هزار و 
٥32 دالر کاال به افغانستان و سایر بازارهای صادراتی صورت گرفته است. 
ماهگلی افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 624 دالر 

و ٥۸۸ هزار و 3٥۱ دالر در حدود یک درصد افزایش نشان می دهد.
به گفته وی از این میزان خروجی 4٥ درصد از طریق بازارچه های استان 

و ٥٥ درصد از گمرکات استان انجام شده است.

۲۴ پایگاه هالل احمر در طرح نوروزی
در خراسان جنوبی مستقر می شوند

تسنیم- مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان با بیان 
اینکه 24 پایگاه هالل احمر در طرح نوروزی مستقر 
می شوند، گفت: طرح نوروزی از 26 اسفندماه تا ۱4 
فروردین ماه است که ۱٩ ایستگاه سالمت در سطح 
استان برپا می شود و در این ایستگاه ها تست های فشار 

خون و قند خون را به طور رایگان اندازه گیری می کنند. خامسان با بیان اینکه 
تعداد ۱۱ خیمه نماز در کنار برخی از این پایگاه ها که از مساجد و نمازخانه ها 
فاصله دارند برپا می شود، افزود: این خیمه ها برای اینکه مسافران نوروزی 
برای ادای فریضه نماز با مشکل مواجه نشوند برپا می شود. به گفته وی در 
راستای ایجاد فضای شاد برای کودکان تعداد ۱٥ فضای دوستدار کودک در 

کنار پایگاه ها در نظر گرفته شده تا خدمات سرگرمی را به کودکان ارائه کنند.

۱۱ میلیون دالر درآمد صادرات 
دامی استان در سالی که گذشت

 ،٩4 سال  گفت: طی  دامپزشکی  کل  مدیر  ایسنا- 
بر ۱۱  بالغ  استان  برای  دامی  صادرات محصوالت 
رفیعی پور،  است.  داشته  درآمدزایی  دالر  میلیون 
استان  نیاز  بر  مازاد  دامي  تولیدات  کرد:  اظهار 
استان هاي  ویژه  به  استان ها  از  بسیاري  به  و   بوده 

نیز  و  هرمزگان  کرمان،  یزد،  بلوچستان،  و  سیستان  رضوی،  خراسان 
کشورهای افغانستان و عراق صادرات محصوالت دامی داریم. 

در  عمده اي  نقش  دامداري  و  مرغداري  صنعت  کرد:  نشان  خاطر  وی 
اشتغال استان داشته ولي به دالیل مختلف به ویژه کم رنگ شدن رونق 
اقتصادي بخش تولیدات کشاورزي در مقایسه با سودهاي سرشار بانکي، 

برخي فعالین در این حوزه، صنعت دامداري را رها کرده اند.

کاظمی فرد- مسئوالن بهداشت و سالمت استان از آمادگی طرح نوروزی در 
با تمام  تا ۱٥ فروردین ٩٥  از 26 اسفند ٩4  با سراسر کشور  استان همزمان 
پرسنل و تجهیزات خبر دادند. سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند در کنفرانس مطبوعاتی  با اعالم شروع طرح سالمت نوروزی در استان 
همزمان با سراسر کشور گفت: ستاد طرح سالمت نوروزی در دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با حضور ریاست دانشگاه و اعضا این ستاد تشکیل شده  که در 
مرکز فرماندهی عملیات بحران دانشگاه به صورت شبانه روزی فعال خواهد 
بود. دهقانی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم استفاده از توان و ظرفیت 
است،  بوده  در شهر ها  مردم  به  درمانی  خدمات  ارائه  بخش خصوصی جهت 
انجام شده است، که موافقت  با نظام پزشکی مکاتبه ای  این راستا  افزود: در 
شده و قرار است مطب پزشکان هم به کمک بخش درمان بیاید تا از ازدحام 
و مراجعه بیش از حد در بیمارستان ها جلوگیری شود. وی با بیان اینکه در ایام 
نوروز هر روز یکی از معاونین و یا ریاست دانشگاه در ستاد پاسخگوی مردم 
با  انجام شده  با هماهنگی  نیز  بود، عنوان کرد: خدمات دندانپزشکی  خواهند 
کلنیک ها و مراکز دندانپزشکی هر روز در یکی از این مراکز انجام خواهد شد.

استقرار 42پایگاه اورژانس ۱۱۵ در جاده های استان

دهقانی با بیان اینکه امسال اورژانس ۱۱٥ در ایام طرح سالمت نوروزی در ٥٥ 
پایگاه در استان فعال خواهد بود، گفت: از این تعداد پایگاه ۱3 مورد شهری و 42 
مورد جاده ای و به صورت شبانه روزی فعال خواهند بود. وی افزود: امسال تعداد 
٩3 دستگاه آمبوالنس در اورژانس ها و پیش بیمارستان ها مستقر خواهند بود که 
از ساعت ۸ تا ۱2 ظهر و 4 تا ۱2 شب در کنار جاده ها مستقر می باشند.دهقانی 
با بیان اینکه 2 دستگاه اتوبوس آمبوالنس در استان وجود دارد، اظهار کرد: یک 
دستگاه موقعتاً در نهبندان مستقر شده و یک دستگاه در مرکز استان آماده خدمت 
رسانی می باشد. به گفته وی 4 ایستگاه سالمت در شهرستان های قاین، فردوس، 
سرایان و نهبندان فعال خواهد بود و خدماتی مانند غربالگری فشارخون و قند 

خون و راهنمای مسافران نوروزی ارائه خواهند داشت. 

ادامه خدمات تخصصی در بیمارستان ها  و کلینیک ها در ایام نوروز 

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه در زمینه 
نخواهیم  مشکلی  نوروز  ایام  در  مسافران  و  مردم  به  تخصصی  خدمات  ارائه 
داشت، گفت: تمامی خدمات تخصصی در بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند و 
بیمارستان ولی عصر ارائه خواهد شد. به گفته وی در شهرستان هایی که بیش 
از یک نیروی متخصص وجود دارد خدمات شبانه روزی ارائه خواهد شد و در 
مابقی شهرستان ها طوری برنامه ریزی شده که رشته های مرتبط همدیگر را 
پوشش دهند و مشکلی نداشته باشیم. دهقانی با بیان اینکه سامانه ۱٥٩۰ در 
مورد شکایت بخش درمانی و ۱6٩۰ شکایات مربوط به خدمات تعرفه ای آماده 
پذیرش و پیگیری شکایات مردم خواهد بود، گفت: تمامی نیروهای بیمارستانی 
پرسنل  و  بود  مردم خواهند  به  آماده خدمت  ایام  این  در  بیمارستانی  پیش  و 
بیمارستان ها هم از مرخصی خود به طوری که به خدمت رسانی به مردم خللی 
وارد نشود، استفاده خواهند کرد. وی در ادامه به حوادث چهارشنبه آخر سال 
اشاره کرد و افزود:  در شب چهارشنبه سوری امسال  ۱٥ مورد جراحت در اثر 
چهارشنبه سوری در استان گزارش شده است که 6 مورد سرپایی انجام و ٩ 
مورد دیگر به بیمارستان ارجاع داده شده است. به گفته وی از این تعداد ۷ نفر 
مربوط به بیرجند، ٥ نفر در قاین، و 3 نفر در فردوس دچار مصدومیت شده اند.

نظارت 42 بازرس در قالب ۱2 اکیپ در اجرای طرح بسیج سالمت نوروزی

هزار  انجام حدود ۱۰  از  نیز  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 
بازدید بهداشتی از اماکن عمومی، بین راهی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی 
ارائه  برای  و گفت:  داد  خبر  استان  در  نوروزی  بسیج سالمت  قالب طرح  در 
نوروزی  به مسافران و دیگر شهروندان در طول تعطیالت  بهداشتی  خدمات 
بسیج  اجرای »طرح  به  اشاره  با  مهدیزاده  می بریم.  سر  به  کامل  آمادگی  در 
سالمت نوروزی« که از  اول اسفند ماه شروع شده و تا ۱٥ فروردین ادامه دارد، 
گفت: در اجرای این طرح، از اماکنی شامل پارک ها، استخرهای شنا، هتل ها، 

مسافرخانه ها و اماکن اقامتی و بین راهی که در طول ایام عید پذیرای مهمان 
هستند، به طور مستمر بازرسی به عمل می  آید. وی با بیان اینکه 2٥ اکیپ 
بازرسی در سطح استان در طول ایام عید فعال هستند، اظهار کرد: 42 بازرس 

در قالب ۱2اکیپ  به طور مستمر به کار نظارت می پردازند.

آمادگی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در نوروز
 و برخورد با متخلفین غذا و دارو و لوازم آرایشی و بهداشتی

دانشگاه علوم  داروی  و  معاونت غذا  مواد مخدر  و  دارو  بر  نظارت  اداره  مدیر 
پزشکی بیرجند هم در ادامه از فعالیت هشت داروخانه شبانه روزی در سطح 
استان در ایام نوروز، خبر داد و گفت: از این تعداد سه داروخانه شبانه روزی در 
بیرجند و یک داروخانه در هر کدام از شهرستان های قاین، طبس، نهبندان، 
حوزه  اقدامات  اهم  به  اشاره  با  راستی  می کنند.  فعالیت  فردوس  و  زیرکوه 
از  غذا و دارو در اجرای »طرح بسیج سالمت نوروزی«، اظهار کرد: بازرسی 
اقدامات حوزه غذا و دارو  از جمله  اماکن عمومی  بیمارستان ها و  داروخانه ها، 
لوازم  خرید  در خصوص  بنرهایی  قالب  در  همچین  اینکه  بیان  با  وی  است. 
آرایشی و دارو به مسافران رهنمود هایی داده می شود، گفت: به شهروندان و 
مسافران نوروزی توصیه می شود در طول ایام عید از اقالم آرایشی و دارویی 

که دارای برچسب تولید داخلی است خرید نمایند.
این مدیریت، تلفن اطالع رسانی ۱4٩۰ را برای پاسخگویی سواالت، انتقادات 
و پیشنهادات شهروندان در حوزه غذا و دارو اعالم کرد و گفت: معاونت غذار و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی آمادگی برخورد با متخلفین حوزه غذا و دارو و لوازم 

آرایش و بهداشتی غیر مجاز و عطاری غیر مجاز را دارد.
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تسنیم- معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: تعداد 6۱ فقره پروانه اکتشاف، 4۱ فقره گواهینامه کشف و 34 فقره پروانه 
بهره برداری در ۱۱ ماهه نخست امسال صادر شد. ساالری اظهار کرد: در حال حاضر تعداد پروانه های اکتشاف معدنی معتبر استان 26۰ فقره، گواهینامه کشف ۱۷4 
فقره و پروانه های بهره برداری معادن استان به 42٥ فقره می رسد. وی بیان کرد: با صدور 4۱ فقره گواهینامه کشف میزان ٥۱ میلیون و ۱6۰ هزار و 3۸٥ تن به ذخایر 
قطعی معدنی استان افزوده می شود. وی تصریح کرد: همچنین 34 فقره پروانه بهره برداری معدنی با سرمایه گذاری 26٩ هزار و 324 میلیون ریال به انجام رسیده است.

۳۴ فقره پروانه بهره برداری معدنی طی امسال در استان صادر شد

آمادگی 55 پایگاه اورژانس با بیش از 9۰ آمبوالنس در ایام عید

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب۳   0915561557۳ - 09155611127   ۳22۳1772-7۳

داربست مهـدی
  نصب ، رولپالک ، سایبان ، خرید و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صیاد شیرازی      ۳2۳1926۳-091516۴2۳77 - وسیله کار

فروش آب شیرین کن خانگی
نقد و اقساط  )بدون افزایش قیمت(

خیابان فردوسی - نبش حافظ
32421633 -09155438760

فروشگـاه خواجـوی
خرید با 

کارت اعتباری 
 ویژه فرهنگیان

 و کارمندان

* فروش، معاوضه آپارتمان 100 متری در حال ساخت، حاشیه بیست متری سپیده کاشانی، موقعیت 
عالی و آینده دار، 70 میلیون، نقد و قسط ، 50 میلیون وام بانکی تغییر شرایط پرداخت بالمانع 

* فروش منزل ویالیی در حال ساخت ،۳ طبقه 180 متر زمین ۳۴0 متر بنا ، مدرس 25 جنوبی ، ۴50 
میلیون ، نقد و اقساط * خریدار زمین یا مشارکت در ساخت، ۳00 متر به باال ، کوچه باالی 10 متر، 

استقالل ، بعثت، نبوت، فتح یا آخر توحید و مدرس

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت
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 تنها نمایندگی پنجره وین تک  در خراسان جنوبی
نمایندگی پنجره دکتر وین
مجری نمای  فریملکس
مجری نمای کرتین وال
آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند
 خیابان توحید- بین توحید 1 و 3 - پالک 29
09153620106 -05632447312
قیمت مناسب + کیفیت عالی= رضایت مشتری

مرکز فروش پنجـره و شیشه شکرانی

طبخ با روغن ذرت 
و 10 درصد تخفیف

  تعمیرات و تیز کردن تخصصی ماشین        
اصالح )موزر( و ... )آرایش پوریا(

  بیرجند ، مطهری 9  
  بهرامی کیا   ۳۲۲۳۱۰۶۰

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه اموال  
اشخاص ، مسئولیت  و... 

 با خرید بیمه نامه خودرو 
در قرعه کشی ماهانه ما شرکت نمایید

آدرس: بیرجند - نبش توحید 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمایندگی نوکی

حمل بار و اثاثیه منزل به تمام نقاط 
توسط  کارگر ماهر با نیسان و خاور

09156648854
32229950

 32229960
اتوبار فرهمند

 خدمات بیل مکانیکی
زنجیـری و پیکـور

    معدنی- حفاری- ترانشه زنی قنات و غیره
سینما بهمن سینمای خانواده 0915161۳۳89 - بنی اسدی

سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

وروجکچهارشنبهوروجکاکران فیلم

 ساعت شروع
سانس ها

14:3016:1518:0020:00

32222636 - 056تلفن

من سالوادور نیستم

 فیلم سینمایی وروجک ها ساعت 9 صبح هر روز
ویژه دانش آموزان مدارس نمایش داده می شود



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم

بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
 صفحه آرایی : واحد رایانه روزنامه آوا - چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو
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پیامبر اكرم )ص( : هر كس مشتاق بهشت است
 براى انجام خوبى ها سبقت مى گیرد.
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توجه                              توجه
برای اطالع همشهریان محترم استان خراسان جنوبی 

2 نفر از پرسنل شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد به نام های 1- حجت اسداللهی فرزند ابراهیم شماره 
شناسنامه )7185( 2- رضا امیرآبادی زاده فرزند محمد شماره شناسنامه 29 که در شرکت ایمن گستر 
باقریه مشغول به کار هستند به دلیل عدم صداقت کاری به شرکت و کارفرمایان و سوء استفاده هایی از 
شرکت اخراج گردیده اند ولی متاسفانه ادارات به تلفن نامبردگان تماس می گیرند و نامبردگان عنوان 

نمی نمایند که پرسنل شرکت نیستیم و به ادارات مراجعه می نمایند. لذا به کلیه شهروندان
 اعالم می دارد که نامبردگان پرسنل شرکت نیستند و از شرکت به دلیل فوق اخراج گردیده اند. 

جلیل خروشی - مدیرعامل شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد

شمال شهر بلوار شعبانیه 
32311717

09153621477

مناقصه عمومی       دستگاه مناقصه گذار: شهرداری بیرجند 
موضوع مناقصه:

 1. انجام امور خدماتی )شامل رفت و روب، جمع آوری زباله ها و نخاله ها و غیره( منطقه یک شهرداری بیرجند، دوساله و به صورت جداگانه براساس 
شرایط و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه به صورت حجمی

2. انجام امور خدماتی )شامل رفت و روب، جمع آوری زباله ها و نخاله ها و غیره( منطقه دو شهرداری بیرجند، دوساله و به صورت جداگانه براساس 
شرایط و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه به صورت حجمی

شرایط مناقصه: کلیه متقاضیان حقوقی که پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت دارای اعتبار از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع 
مناقصه را دارا می باشند،  می توانند در مناقصه مذکور شرکت نمایند.

محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد به آدرس اینترنتی www.ets.birjand.ir مراجعه نمایند.
 محل و مهلت تحویل اسناد: متقاضیان می بایست کلیه اسناد را تا پایان وقت اداری )ساعت 14:30( مورخ 95/1/21 در پاکت الک و مهر شده 

به آدرس خراسان جنوبی- بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری مرکزی-  اداره حراست تحویل نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه

نوبت موضوع
برگزاری

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

انواع قابل قبول تضمین شرکت در مناقصه

منطقه 
یک

1.ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بیرجند با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید 350/000/000 ریالاول
برای سه ماه دیگر در فرم های قابل قبول

2. چک تضمینی بانکی معتبر
3. وجه نقد واریز به حساب 100610 نزد بانک شهر شعبه مدرس به نام شهرداری بیرجند

منطقه 
دو

410/000/000 ریالاول

جلسه کمیسیون مناقصه راس ساعت 10 مورخ 95/1/22 در سالن جلسات شهرداری بیرجند به آدرس بیرجند - میدان ابوذر برگزار می گردد.
پرداخت کلیه هزینه های نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.
دکتر عباسعلی مدیح- شهردار بیرجنددر صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن  3- 05632222200 تماس حاصل فرمایید. 

  رستوران و غذای آماده رونیـــکا
آماده سرویس دهی  به همشهریان عزیز در ایام نوروز 

همه روزه از ساعت 12 ظهر الی 12 شب می باشد.
مجالس خود را با کمترین هزینه ممکن برگزار کنید

ضمناً سفارشات برای ناهار سیزده به در از هم اکنون پذیرفته می شود. 
آدرس:  مـدرس 27 -  انتهـای پـارک تـوحید  
  تلفن: 32425002  -  09128460511 - رمضانی

 پایین 
قیمت

ت باال
یفی

  ک
سال نو مبارک

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانی شادروان

 دکتر مهران شاهی گیو 
را به اطالع دوستان و آشنایان و عموم همشهریان می رساند. 

 مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم امروز پنجشنبه 94/12/27 
ساعت 14 الی 15 از محل غسالخانه بیرجند برگزار می گردد.  

ضمنا مراسم سوم آن مرحوم شنبه 94/12/29 از ساعت 
 14:30 الی 15:30 در محل هیئت حسینی برگزار می شود
تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب امتنان می باشد.

خانواده شاهی گیو و سایر بستگان

جناب آقای حاج عباس عسکری
فقدان خواهر بزرگوارتان

مرحومه شهربانو عسکری
  ما را سخت اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر

 با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم

 شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص( ، شرکت کشاورزی و 
دامپروری ستاره کیان بیرجند ، مجمع خیرین مدرسه ساز، برادران خیریه ، فرزین و صابر تنها 

جناب آقای مهندس علی عسکری
مدیرعامل محترم اتحادیه مرغداران ماکیان شرق

درگذشت عمه بزرگوارتان مرحومه شهربانو عسکری
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه آمرزش الهی 

 و صبر و بردباری بازماندگان محترم را مسئلت داریم. 

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت فرزند و خواهر عزیزمان

 مرحومه نرگس ثابتی 
در مشهد مقدس را به اطالع می رساند: جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 94/12/27 
از ساعت 3/30 الی 4/30 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد
 حضور سروران گرامی موجب شادی روح آن عزیز و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: ثابتی ، کمیلی و سایر بستگان

جناب آقای مهندس شبانی 
مدیر محترم امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 

درگذشت والده مکرمه تان مرحومه شهربانو عسکری

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان غفران الهی
 برای آن بانوی صالحه آرزومندیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل اتحادیه دامداران آریان خراسان جنوبی

خانواده های محترم شبانی و عسکری
درگذشت مادر عزیز و خواهر گرامی تان

 شادروان شهربانو عسکری
 را خدمت شما تسلیت عرض می نماییم. 

سیروس مشار، سروری و کارکنان کشت و صنعت بیدمشک

نهالستان علیزاده
فروش نهال میوه گلدانی

نرسیده به پمپ شعله
09151602995

09157236551-2

واقع در سجادشهر فلکه سید الشهداء )علیه السالم( طبق روال 
 سال های گذشته برای رفاه حال میهمانان و همشهریان عزیز
 از ساعت 7 صبح الی 23 به صورت یکسره آماده پاسخگویی می باشد. 

ضمناً سفارشات سیزده به در از هم اکنون رزرو می شود. 

فلکه سوم سجادشهر به طرف بند امیرشاه
 بین والیت 5 و 7 - غذای آماده کوثر

32424974 -09151612044 -09360021201

قابل توجه 

هم استانی های عزیز

چلوکباب کوبیده  ، چلوجوجه بدون استخوان
زرشک پلو با مرغ سرخ شده ، چلوکباب برگ
چلو کوبیده نگین دار ، چلو پاچین، چلو قیمه  
چلو قورمه سبزی، چلو بختیاری ،  چلو سلطانی

غـذای آمـاده کوثـر 

باقلوا اصل استانبول
شیرینی مخصوص نوروز 
قنادی  انحصاری  )نماینده 

یزدی های رضا شهر مشهد(

شعبه1: نبش معلم 50
شعبه 2: ورودی بلوار معلم
056-31101

مژده به همشهریان عزیز
شعبه دوم شیرینی عربی واقع در ورودی بلوار معلم افتتاح شد 

وقتی می توان بهترین بود ، خوب بودن کافی نیست!!!
طعم اصیل باقلوای استانبول را با شیرینی عربی تجربه کنید

عیدی ما به شما: تخفیف ویژه شیرینی روز فقط در فروشگاه شماره 2 به مدت یک ماه

پیشاپیش سال نو مبارک


