
كلنگ زنى مركز درمانى توسط مدير خير انديش
وقتى ضرورت احداث كلينيك بازتوانى قلب و اعصاب  در بودجه هاى استانى نمى گنجد 

انتخابي قهرماني آسيا  ايرنا: تيم ملي فوتبال جوانان در راستاي اردوي آمادگي براي اعزام به مسابقات 
ديدار دوستانه اي با تيم فوتبال پيشگامان بيرجند برگزار کرد. اعضاي کادر فني تيم ملي فوتبال جوانان 

ديروز با حضور در پايگاه انتقال خون بيرجند، بخشي از خون خود را به بيماران نيازمند اهدا کردند.

 ديدار دوستانه فوتبال تيم ملى جوانان و پيشگامان بيرجند
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نماينده قاين و زيرکوه خبر داد :

 پرونده موسسه  ميزان ، روى ميز 
مجمع نمايندگان خراسان جنوبى 
رئيس مجمع نمايندگان استان از تشکيل جلسه با محوريت

 رسيدگي به پرونده موسسه ميزان و پديده شانديز خبر داد ... 

وزير بهداشت با تجهيز مركز راديوتراپى 
و شيمى درمانى بيرجند موافقت كرد

دبيرکل مجمع خيرين سالمت کشور از اختصاص ۵۰ درصد هزينه 
تأمين برق مرکز راديوتراپي بيرجند خبر داد ...
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صفحه 8

ربيعى: تعداد حذف شدگان از يارانه
 به 2ميليون نفر مى رسد

 ايرنا: وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: با حذف افراد 
شناسايي شده تا پايان ماه جاري تعداد افرادي که از دريافت 

يارانه حذف شده اند به ٢ميليون نفر خواهد رسيد.  

 معافيت مشموالن داراى
 فرزند معلول از خدمت سربازى

فارس : جانشين سازمان نظام وظيفه عمومي ناجا گفت: 
داراي  وظيفه عمومي مشموالن  قانون خدمت  مطابق 

فرزند معلول از خدمت دوره ضرورت معاف مي شوند.

آيين نامه اجرايى فروش اقساطى كاال 
به زوج هاى جوان ابالغ شد

 ايرنا: معاون اول رئيس جمهور آيين نامه اجرايي تبصره 
(٢٦) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٤ کل کشور 
به  خانگي  دوام  با  کاالهاي  اقساطي  فروش   درباره 
ازدواج را که به  زوج هاي جوان مشمول دريافت وام 
کرد.  ابالغ  اجرا  براي  رسيده  وزيران  هيئت  تصويب 
به  توانند  مي  ازدواج  وام  دريافت  مشمول  هاي  زوج 
جاي دريافت وام به صورت نقدي، از تسهيالت فروش 

اقساطي استفاده کنند.

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى
آدرس: معلم 7- پالك 34    

 تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار

 

 مددكاري خانواده -مددكاري اجتماعي تربيت مربي كودكان با نيازهاي ويژه

 اورژانس اجتماعي -مددكاري اجتماعي

 مددكاري كودك -مددكاري اجتماعي

 مراقبت سالمندان -مددكاري اجتماعي

 داروياري -سالمت خدمات 

 امور بيمه

 تربيت مربي پيش دبستاني

 مشاركت هاي مردمي

سركار خانم زهرا آذرپندار  مدير نمونه استانى آموزشگاه طراحى و دوخت ميمنت 

سركار خانم هنگامه زارعى  مربى نمونه استانى آموزشگاه طراحى و دوخت صدرا 

سركار خانم معصومه بهدانى  مربى نمونه استانى آموزشگاه طراحى و دوخت ترمه 

كسب عنوان مدير و مربى نمونه استانى
 را كه نشانه لياقت و تالش مجدانه شما در امر آموزش است

 تبريك عرض مى نمايم.

مهترانى
 رئيس انجمن طراحى و دوخت صنايع دستى بيرجند

مراسم سومين روز درگذشت 

كرباليى شعبان نادى مقدم 
امروز دوشنبه 94/5/12  از ساعت 4 الى 5 بعد ازظهردر محل هيئت 

ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى در اين جلسه 

موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى نادى مقدم و ساير بستگان

رفتى و از رفتن تو ، آتش نهاد بر دل 
از كاروان چه مانده ، جز آتشى به منزل

 پنج سال از كوچ ناباورانه همسر فداكار 
و مادر عزيزمان مرحومه مغفوره 

سكينه طيبى نژاد
 گذشت، اما هنوز بى او زيستن را نياموخته ايم.

شادى روحش صلوات
 خانواده

"هوالباقى"

خانواده محترم عشقى موحد
با نهايت تاسف و تالم درگذشت شادروان ذبيح ا... عشقى موحد 

را تسليت عرض نموده، ما را در غم خود شريك بدانيد.
حسين عباس نيا و پسران

"هوالباقى"

به مناسبت سومين روز درگذشت مادر و خواهر عزيزمان 

شادروان بى بى عذرا حسينى
 (همسر مرحوم محمد حسين جنتى ، بازنشسته دادگسترى) 

جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/5/12 از ساعت 5 الى 6 
بعدازظهر در محل مسجد آيت ا... آيتى برگزار مى شود 

تشريف فرمايى سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده هاى: جنتى ، حسينى و ساير بستگان

با توجه به اين كه بيمارستان تامين اجتماعى در نظر دارد

 يك عدد منبع هوايى را به باالترين قيمت
 به فروش برساند 

لذا از متقاضيان تقاضا مى شود براى اخذ استعالم و پيشنهاد 
قيمت در ساعت ادارى (7/30 الى 14/30)

 به آقاى موسوى (مسئول تداركات) مراجعه 
و يا با شماره 09155623705 تماس حاصل فرمايند. 

حداكثر لغايت 94/5/15
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ايرنا: مصرف بنزين كشور در هفته گذشته با 24 ميليون و 100 هزار ليتر افزايش به 727 ميليون ليتر رسيد. ميانگين مصرف روزانه بنزين 
كشور از سوم تا نهم مردادماه با سه ميليون و 443 هزار ليتر افزايش نسبت به هفته پيش به 75 ميليون و 285 هزار ليتر رسيد. در اين بازه 
زمانى مصرف بنزين كشور به 727 ميليون ليتر رسيد كه در مقايسه با هفته پيش از آن 24 ميليون و 100 هزار ليتر افزايش داشته است. 

افزايش 24 ميليون ليترى مصرف بنزين در كشور

امروز 12 مرداد 1394 مصادف با
 17 شوال 1436 و 3 آگوست 2015

برگزاري انتخابات مجلس خبرگان 
قانون اساسي (1358 ش)

اولين  انقالب اسالمي و برگزاري  از پيروزي  بعد 
و  حكومت  نوع  تعيين  به  منجر  كه  انتخاباتي 
گرديد،  ايران  در  اسالمي  جمهوري  تشكيل 
بحث درباره تعيين قانون اساسي نظام در محافل 
پيش نويس  رو  اين  از  يافت.  گسترش  مختلف 
قانون اساسي كه از قبل به دستور امام خميني(ره) 
نگارش يافته و متن آن توسط شوراي انقالب و 
هيئت دولت موقت مورد بحث و بررسي قرار گرفته 
بود جهت جلب آراء و نظرات مردم و انديشمندان 
در 24 خرداد 1358 در روزنامه هاي كثيراالنتشار 
امام  حضرت  تاكيد  با  و  آن  از  پس  شد.  منتشر 
نهايي  بررسي  خبرگان  مجلس  تشكيل  بر  مبني 
جهت  انتخابات  قانون  اليحه  اساسي،  قانون 
تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي به تصويب 
هيئت دولت و شوراي انقالب رسيد. سرانجام اين 
مجلس در 28 مرداد سال 58 با پيام حضرت امام 

افتتاح شد و به تدوين قانون اساسي پرداخت. 
موسيقي  دان  بديع  زاده»  «جواد  استاد  درگذشت 

معاصر (1358 ش).
اسالمي  تبليغات  هماهنگي  شوراي  تأسيس 

(1359 ش).
احزاب  به جنگ  معروف  وقوع غزوه ي «خندق» 

در مدينه(5 ق).
تسخير شهر مرو توسط ابومسلم خراساني(130 ق).
وفات «سيدابراهيم كرباليي» عالم مسلمان(1263 ق).

درگذشت آيت ا... «سيدمحمدقلي» عالم مسلمان 
هندى(1286 ق).

به  معروف  تربتي»  زاهد «مالعباس  عالم  رحلت 
«حاج آخوند» (1362 ق).

فيلسوف  بوئس» سياست مدار و  اعدام «آنيسيس 
معروف ايتاليايي (524م).

مكتشف  دريانورد  ُكُلْمْب»  «كريسُتْف  سفر  آغاز 
بزرگ ايتاليايي (1492م).

جنگ  آغاز  در  فرانسه  به  آلمان  جنگ  اعالن 
جهاني اول (1914م).

بزرگ ترين  از  كولْْت»  «فرانْْس  مادام  مرگ 
نويسندگان زن جهان (1954م).

از استعمار  آفريقايي «نيجر»  روز استقالل كشور 
فرانسه (1960م)

تقويم مناسبت هاى  روز

آغاز صدور رواديد زائران حج تمتع
ايراني به  زائران  اولين پرواز  اينکه  به  با اشاره  اوحدي 
مقصد مدينه منوره يک شهريور انجام مي شود، افزود: 
پروازهاي رفت زائران به مدت ٢٦ روز طول مي کشد، 
انجام  مهر   ٧ زائران  بازگشت  پرواز  اولين   همچنين 
مي شود. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، سعيد اوحدي 
افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده و با توجه به اينکه همه ساله سفارت 
عربستان در تهران و کنسول گري اين کشور در مشهد از هفته دوم شوال صدور 
رواديد زائران تمتع را آغاز مي کند، بنابراين صدور رواديد زائران ايراني نيز آغاز شد. 
وي با اشاره به اينکه اولين پرواز زائران ايراني به مقصد مدينه منوره يک شهريور 
انجام مي شود، افزود: پروازهاي رفت زائران به مدت ٢٦ روز طول مي کشد، 

همچنين اولين پرواز بازگشت زائران ٧ مهر انجام مي شود.

شرط ارائه اطالعات مالياتى براى حذف يارانه  
رئيس سازمان امور مالياتى گفت: در صورت خواست 
يارانه  حذف  براى  موديان  اطالعات  حاكميت، 
پردرآمد ها براى اجراى قانون در اختيار نهاد حاكميتى 
ايسنا، على عسكرى  به گزارش  داده مى شود.  قرار 
به  نياز  خود  وظايف  برخى  براى  دولت  كرد:  اظهار 
است.  قانونى  تكليف  هم  و  است  طبيعى  هم  امر  اين  كه  دارد  اطالعاتى 
هدفمندى يارانه ها نيز قرار است به گونه اى انجام شود كه يارانه به افراد 
نيازمند برسد. وى با تاكيد بر اينكه تا به حال فرآيند حذف يارانه پردرآمد ها 
براساس اطالعات ثبت شده در پايگاه هدفمندى صورت گرفته است، گفت: 
اگر زمانى حاكميت براى فرآيند يارانه پردرآمد ها نيازى به اطالعات سازمان 

امور مالياتى باشد طبق قانون آن را در اختيار حاكميت قرار خواهيم داد.

 تعداد نهايى سهامداران عدالت اعالم شد 
سازمان  عدالت  سهام  امور  دفتر   مديرکل 
خصوصي سازي تعداد نهايي سهامداران عدالت را ۴۹ 
تسنيم، مختاري  به گزارش  اعالم کرد.  نفر  ميليون 
دولت آبادي با اشاره به اين که ٣١ فروردين امسال 
به عنوان آخرين مهلت ثبت نام نهايي مشمولين سهام 
عدالت بوده است، گفت: در پي درخواست هاي مکرر سازمانهاي امور اقتصادي 
و دارايي استانها، شرکتهاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني و ساير مراجع ذيربط 
و پس از چندين مرحله تمديد مهلت ثبت نام، با پايان يافتن مهلت ثبت نام 
نهايي کارگران فصلي و ساختماني به عنوان آخرين مرحله از مشموالن سهام 
عدالت، عمليات پااليش اطالعات و رفع مغايرتها انجام شد و در مجموع حدود 

٤٩ ميليون نفر به عنوان سهامداران نهايي سهام عدالت تعيين شدند. 

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با بيان اينکه 
نه تنها بودجه ٢٣٦ هزار ميليارد توماني امسال قابل تحقق 
قابل  هم  توماني  ميليارد  هزار   ٢٢٠ رقم  حتي  که  نبوده 
تحقق نيست، گفت: براي شش ماهه اول تحقق منابع در 
حد ٥٣ درصد است و ما با نيمي از بودجه پيش بيني شده 

کشور را اداره مي کنيم. 
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت گفت: در ميان ادارات و 
نظام ستادي، آموزش و پرورش بيش از سايرين از نيروهاي 
مرتبط و با تجربه برخوردار است و حضور خود دکتر فاني 
هم مي تواند اين واقعيت را بيشتر تاييد کند.  وي ادامه داد: 
به خاطر ندارم وزير آموزش و پرورش پيشنهادي را مطرح 
رتبه بندي  طرح  اجراي  براي  باشد.  نياورده  راي  و  کرده 
موافقت ها جلب شد و اعتبار ١٣٥٠ ميليارد توماني تخصيص 

بيان  با  جمهور  رئيس  راهبردي  نظارت  معاون  کرد.  پيدا 
با چالش هايي هم مواجه است، گفت: در  اينکه وزارتخانه 
سال ١٣٩٤ در شرايطي قرار داشتيم که هم براي رتبه بندي 
معلمان و هم طرح تحول سالمت با مشکل مالي روبه رو 
بوديم. بودجه سال ١٣٩٤ را با ٢٤ ميليارد دالر منابع ارزي 
تهيه کرديم. در حالي که اين رقم در سال هاي گذشته چند 
برابر بود. به عنوان مثال در سال ١٣٩٠ ميزان منابع ارزي 

کشور در بودجه به ١١٨ ميليارد دالر مي رسيد. 
اعتبارات مصوبه هزينه اي در سال ١٣٩٠، ١٢  وي گفت: 
وزارتخانه  اين  براي  رقم  اين  که  بود  تومان  ميليارد  هزار 
يافت.  افزايش  تومان  ميليارد  هزار   ٢٤ به   ١٣٩٤ سال  در 
نوبخت با بيان اينکه بودجه امسال دولت ٢٣٦ هزار ميليارد 
تومان است، گفت: اين عدد هر چند به نسبت اليحه ٢٢٤ 

هزار ميليارد توماني افزايش نشان مي دهد با توجه به افت 
قيمت نفت، مجلس در ماده واحده اي دولت را موظف کرد 
در شش ماهه اول امسال اعتبارات را بر مبناي ٢٢٠ هزار 
ميليارد تومان ببندد. اين در حالي است که بودجه آموزش 
و پرورش بر روي بودجه عمومي ٢٣٦ هزار ميليارد توماني 
جمهور  رئيس  راهبردي  نظارت  معاون  است.  شده  بسته 
در  سال  پايان  تا  ما  پيش بيني  سناريو  يک  در  داد:  ادامه 
بايد  و  است  توماني  ميليارد  هزار   ١٨٤ بودجه  تحقق  حد 
برنامه ريزي کنيم تا با کسري بودجه مواجه نشويم. بر اين 
اساس ١٤٧ هزار ميليارد تومان براي اعتبارات هزينه اي و 
بودجه  قانوني  تکليف  به  توجه  با  تومان  ميليارد  هزار   ٣٠
صرف امور عمراني خواهد شد و هم ١٠٠٠ ميليارد تومان 
اوراق  سررسيد  همان  که  مالي  دارايي هاي  تملک  براي 

با وجود  اينکه  بر  تاکيد  با  نوبخت  هست صرف مي شود.  
همه اين مشکالت اعتباري، بودجه آموزش و پرورش را بر 
پايه همان بودجه عمومي ٢٣٦ هزار ميليارد توماني بستيم، 
گفت: عالوه بر اين ١٣٥٠ ميليارد تومان نيز براي رتبه بندي 

معلمان کنار گذاشته شد. 

بودجه امسال كامل محقق نمى شود 

وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه امسال 
بازنشسته مي شوند،  انساني  نيروي  ۳۸ هزار 
خروجي  هيچ  فرهنگيان  دانشگاه  گفت: 
اين  فارغ التحصيالن  اولين  نخواهد داشت و 
پرورش  و  آموزش  وارد   ۹۵ مهر  دانشگاه 
فاني  فارس، علي اصغر  به گزارش  مي شوند. 
اين  اندازه  به  دوره اي  هيچ  در  کرد:  اظهار 
دوره، آموزش و پرورش مورد عنايت بزرگان 

کشور قرار نگرفته و اين حمايت هاي بي نظير، 
پشتوانه بزرگي براي آموزش و پرورش است. 
وزير آموزش و پرورش با اشاره به اولويت هاي 
پيش رو يادآور شد: يکي از اولويت ها برنامه 
و  آموزش  مي تواند  که  است  توسعه  ششم 
پرورش را از سال ٩٥ تا ٩٩ به تعالي برساند 
به شرطي که در تدوين برنامه آن وقت گذاري 
ابالغي  سياست هاي  به  اشاره  با  فاني  شود. 

توسعه  برنامه ششم  در  انقالب  معظم  رهبر 
گفت: در اين سند تأکيد بر سند تحول شده 
و امروز نقشه راه آن را رونمايي کرديم و اين 
و  تحول  سند  به  اتکا  با  دارد  وجود  آمادگي 
نقشه راه آن بتوانيم آموزش و پرورش بهتري 
باشيم.  داشته  توسعه  ششم  برنامه  طول  در 
فاني گفت: مي دانيد مهر ٩٤، دوره اي است 
که نظام ٣ـ٣ـ٦ سند تحول، همه دوره ها را در 

برمي گيرد يعني چند سال پيش يک کالس 
٣ـ٣ـ٦  و  شد  اضافه  ابتدايي  دوره  به  ششم 
فرعي  تأثير  که  بود  ابتدايي  دوره  در  فقط 
اما  داد:  ادامه  راهنمايي داشت. وي  در دوره 
امسال کالس هاي دوره ابتدايي ٦ ساله است 
کمبود  مانند  دارد  وجود  که  مشکالتي  با  و 
دوره  آموزشي،  فضاي  و  متخصص  نيروي 

راهنمايي نيز کامل مي شود. 

بازنشستگى 38 هزار فرهنگى در سال جارى 

 مجلس باز يا بسته چه فرقى مى كند؟!
كيهان  انتقادات  به  واكنش  در  تهران  نماينده  رسايى 
ايام بررسى «برجام» در  نسبت به تعطيلى مجلس در 
 كنگره آمريكا، در نامه اى خطاب به شريعتمدارى  نوشت : 
توافق  قانونى  اليحه  قانون،  طبق  دولت  كه  زمانى  تا 
هسته اى را ارائه ندهد و تا زمانى كه رئيس مجلس در 
همراهى آشكار با دولت اين اليحه قانونى را مطالبه نكند، 
مجلس تعطيل با مجلسى كه باز است چه تفاوتى دارد؟!.

مجلس «ناطق» توانمندتر از مجلس «عارف» 
صادق زيباكالم گفت:  در شرايط فعلى اگر فردى مثل 
بسيار  مجلس  آن  باشد،  مجلس  رأس  در  ناطق نورى 
توانمندتر از مجلسى خواهد بود كه عارف در رأس آن 
باشد. وى افزود: بنده معتقدم جايگاه طبيعى ايشان در 
شرايط فعلى سرليست اصالح طلبان در تهران خواهد بود 
و وقتى نيز كه به مجلس راه پيدا مى كنند با يك رأى 
بسيار باال و آبرومندانه ايشان رياست مجلس خواهند شد.

صالحى  گفت دعا كنيد توافق به هم بخورد
عليرضا زاكانى با اشاره به توافق نهايى هسته اى اظهار 
داشت: آقاى صالحى در مجلس به ما مى گفت برويد 
دعا كنيد توافق به هم بخورد چون واقعاً خطرناك است، 
براى فروش لوازم و تكنولوژى گلوگاهى درست كرده اند 

كه كسى جرأت نكند به ما High Tec بفروشد.

 ائتالف روحانى و الريجانى براى مجلس
ابراهيم امينى عضو حزب اعتماد ملى در گفت و گويى تاكيد 
كرده كه نوعى ائتالف از سوى دولت و طيف الريجانى 
براى انتخابات مجلس دهم در حال شكل گيرى است و 
اين تحركات بيشتر از سوى نوبخت دنبال مى شود به 
گونه اى كه بنا دارند براى انتخابات با طيف الريجانى 
نوعى ائتالف ايجاد كنند. امينى تصريح كرده است كه 
اصالح طلبان اگر از جريان خود كانديدايى داشته باشند 

قطعاً به روحانى اجازه بازگشت نخواهند داد.

هاشمى : اگر اصالح طلبان ائتالف نكنند 
احتمال برنده شدن شان كم است 

رئيس دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
گفت  مى توان  گذشته  انتخابات هاى  تجربه  براساس 
جناح هاى سياسى در ايران؛ به اندازه كافى راى الزم را 
براى برنده شدن و به دست آوردن اكثريت مطلق در 
اصولگرا،  جناح هاى  داشت.  نخواهند  انتخاباتى  هيچ 
اصالح طلب و اعتدال گرايان در طيف هاى مختلف تنها 
با ائتالف مى توانند اكثريت را از آن خود يا به اصطالح 
پيروز شوند. تنها راه پيروزى در انتخابات مجلس ائتالف 
است آن هم به اندازه اى كه يك جناح در يك حوزه نياز 
دارد تا 51 درصد آراء را كسب كند. مى توان گفت اگر 
اصالح طلبان و گروه هاى معتدل با يكديگر ائتالف كنند 
مى توانند پيروز انتخابات شوند. اگر اصالح طلبان ائتالف 

نكنند احتمال برنده شدن شان كم است. 

آگهى مزايده اموال غيرمنقول " نوبت دوم"

چون در پرونده 1450/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى آرش وحيدنيا به پرداخت مبلغ 130/338/944 ريال در حق محكوم له تعاونى ثامن و پرداخت مبلغ 5/350/000 
ريال بابت حق االجرا در حق دولت و عالوه بر آن در پرونده اجرايى شماره 29/94 و 1514/93 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1/523/577/519 ريال در حق محكوم له تعاونى 
اعتبارى ميزان و پرداخت مبلغ 57/750/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اين كه از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى ميزان چهاردانگ 
از پالك ثبتى شماره 319 فرعى از يك اصلى بخش 2 بيرجند معرفى و توقيف گرديده است كه حسب نظريه كارشناس ملك مذكور واقع در خيابان انقالب 16 پالك 128 و به مساحت عرصه 
و اعيان 24/90 مترمربع در سه طبقه زيرزمين – همكف (تجارى نيم طبقه) و طبقه اول با زيربناى كل 83/5 مترمربع داراى انشعابات آب و برق و گاز كه ارزش چهاردانگ از پالك مذكور به 
مبلغ 790/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/5/24 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى 
ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك 
ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل 

از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول"

چون در پرونده 598/94 اجرايى در قبال محكوميت شركت صدف بيرجند به پرداخت مبلغ 97/711/197 ريال در حق محكوم له شركت تعاونى چند منظوره خاص جانبازان 
و پرداخت مبلغ 4/624/659 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنايت به توقيف يك دستگاه كاميون به همراه ديگ ميكسر به شماره انتظامى 527 ع 16 ايران 52 از محكوم عليه كه حسب 
نظريه كارشناس وضعيت الستيك ها 80 درصد سمت جلو و 40 درصد سمت عقب مى باشد و قيمت ديگ ميكسر آن به مبلغ 250/000/000 ريال و قيمت كاميون به مبلغ 800/000/000 
ريال ارزيابى شده است از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/5/28 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و 
به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت 
باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين 

اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

 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
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

تعمير انواع لوازم گازسوز  
خانگى در اسرع وقت 

   09158624439  جانى

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست    

 09153637507 - 09156217507 حسينى



زمزمه ورود خودروسازان اروپايى كافى بود تا استراتژى 
حال  بخورد.  شكست  ايران  بازار  در  چينى ها  خودرويى 
چشم بادامى ها بايد فكر جديدى براى ماندگارى در بازار 

ايران كنند اما گويا آسان ترين راه را برگزيده اند.
خودروسازان  مذاكره  زمزمه هاى  مهر،  گزارش  به 
قرارداد  انعقاد  براى  تفاهم  به  شدن  نزديك  و  اروپايى 
با دو خودروساز بزرگ ايرانى، كافى بود تا طلسم حضور 
بازار  در  چينى ها  ساله  چندين  البته  و  انحصارى  نسبتًا 
در  تحريم ها  آغاز  با  اگرچه  كه  حضورى  بشكند.  ايران 
شد،  همزمان  اروپايى  خودروسازان  خداحافظى  و  ايران 
ولى سودآورى بسيارى براى توليدكنندگان چينى خودرو 
داشت. حال اما رؤياى چشم بادامى ها براى حضور پايدار 

در بازار خودروى ايران رنگ باخته است.

پايان دوران طاليى چينى ها در بازار ايران

فروش  بازار  تاز  يكه  سال ها  كه  چينى ها  روزها  اين 

عرضه  خودروهاى  تعداد  لحاظ  به  خارجى  خودروهاى 
شده در ايران بودند، بيش از هر زمان ديگرى به تكاپو 

براى فروش خودروهاى خود افتاده اند. 
فروش خودروهاى چينى هم ظرف هفته هاى گذشته و 
البته بعد از توافق هسته اى بيش از هر زمان ديگرى، با 

شرايط جذاب و اغواكننده مشتريان همراه بوده است. 
ايران  بازار  در  بالمنازع  فروش  رؤياى  بار،  اين  اما  آنها 
در سال هاى آتى را چندان عملياتى نمى بينند و تنها دل 
به سهم حدود 5 درصدى شراكت با ايران خودرو و 10 

درصدى شراكت با سايپا بسته اند.
اعالم  به صراحت  ايرانى  بزرگ  خودروساز  دو  هر  البته 
كرده اند كه جاى زيادى را به محصوالت چينى در سبد 
اظهارنظر  اين  از  مهمتر  اما  داد.  نخواهند  خود  توليدات 
به خودروهاى چينى  بازار نسبت  آنها، رفتارى است كه 

طى هفته هاى گذشته داشته است.
را  چينى  خودروهاى  داشتند  قصد  كه  افرادى  بيشتر 
خريدارى كنند، از اين تصميم خود انصراف داده و منتظر 
وارد  قيمتى  چه  با  اروپايى  خودروهاى  ببيند  كه  هستند 

بازار خواهند شد و توان مالى آنها چه خواهد بود.
نكته حائز اهميتى كه البته نبايد در رابطه با خودروهاى 
هنوز هم  اين خودروها  كه  است  اين  برد،  ياد  از  چينى 
به لحاظ قيمت، رقيب جدى خودروهاى اروپايى هستند، 
اگرچه ذهنيتى كه با خود يدك مى كشند، كيفيت پايينى 
ذهن  در  دور،  سال هاى  از  عمومى  طور  به  كه  است 

خريداران ايرانى نقش بسته است. 
به  بازار  در  چينى  خودروهاى  حضور  ساله  چند  تجربه 

برخى،  گاه  كه  جايى  تا  مى كند؛  بازگو  را  همين  خوبى 
خريداران ايرانى خودروهاى چينى را صاحب اول و آخر 
قديمى  مدل هاى  اگرچه  هنوز  و  مى دانند  خودروها  اين 
خودروهاى فرانسوى در بازار ايران حضور دارد اما باز هم 

محبوب تر از توليدات چينى است.
گشت و گذارى در بازار خريد و فروش خودروهاى چينى 
به خوبى نشان مى دهد كه اقبال عمومى نسبت به خريد 
خودروهاى صفر كيلومتر ساخت اين كشور پايين آمده و 
همين امر، برخى از فروشندگان خودروهاى چينى در بازار 

را اندكى نگران كرده است. 
كه  خودرو  چينى  ايرانى-  كمپانى هاى  حال،  عين  در 
ديوار  سال ها،  نوعى  به  و  مى دهند  انجام  را  مونتاژ  كار 
امنى را به دور خود بابت فروش محصوالت خود كشيده 
بودند، اين روزها رو به تخفيف هاى بااليى براى فروش 
خودروهاى خود آورده اند كه گاه دامنه آنها، تا 20 ميليون 

تومان نيز بر يك خودروى 70 ميليونى مى رسد.

ركود خريد و فروش خودروهاى چينى

اينها در كنار ساير عاليمى كه در بازار خودروهاى چينى 
نمايان شده است، نشانگر اين است كه خودروهاى چينى 
در بازار با افت اقبال مشتريان مواجه شده اند و البته هنوز 
هم اظهارنظر رسمى و يا شايد قرص و محكمى از سوى 
توليدكنندگان آنها در بازار پديدار نشده است، بلكه عمدتاً با 
كاهش شديد قيمت تالش دارند تا مشتريان را نسبت به 
خريد محصوالت خود ترغيب نمايند. البته تا پيش از اين 

ايران و  بازار  اروپايى به  زمينه براى ورود خودروسازهاى 
شراكت با خودروسازهاى ايرانى فراهم نبود؛ ولى اكنون كار 
به نحو ديگرى رقم خورده است و بسيارى از نمايشگاه داران 
اتومبيل بر اين باورند كه دوران طاليى فروش خودروهاى 

چينى در بازار ايران به پايان رسيده است.  

خودروى چينى

برخى  قيمت  مى گويد:  نمايشگاه داران  اين  از   يكى 

با  هم  هنوز  بازار  در  چينى  بلند  شاسى  مدل هاى  انواع 
به  نسبت  آنها  اگرچه  است،  نشده  مواجه  شديد  افت 
خودروهاى  سدان  مدل هاى  اما  داشته اند  افت  گذشته 
و  كرده اند  تجربه  را  قيمت  كاهش  شدت  به  چينى، 
به  نسبت  عمومى  اقبال  تا  شده  سبب  امر،  همين 
ميليون   50 تا   40 قيمتى  فاصله  در  چينى  خودروهاى 

تومان به شدت كاهش يابد. 
مالى  محدوده  كه  خريداران  از  بسيارى  افزايد:  مى  وى 
تا 50 ميليون تومان را براى خريد خودرو انتخاب كرده 
بودند و در عين حال هم مى خواستند تا از يك خودروى 
سراغ  به  شوند،  برخوردار  متفاوت  ظاهرى  با  خارجى 
قطعى  زمزمه  با  اكنون  اما  مى آمدند  چينى  خودروهاى 
و  خودرو  صنعت  در  خارجى  خودروسازان  ورود  شدن 

شراكت با توليدكنندگان، آنها هم دست نگاه داشته اند.
بازار  در  ركود  كه  است  معتقد  خودرو  بازار  فعال  اين 
انتظارى نسبت  خودرو تشديد شده است و نوعى چشم 
بايد  البته  به چشم مى خورد،  ورود خودروهاى جديد  به 

مصرف كنندگان به اين نكته توجه داشته باشند كه ورود 
كمپانى هاى  ساير  با  ايران  توليد  مشترك  خودروهاى 
بزرگ دنيا، حداقل امسال وارد بازار نخواهد شد و به نظر 
مى رسد تا اوايل سال آينده، مى توان تعداد محدودى از 

اين خودروها را در بازار ديد. 
وى مى افزايد: البته خودروسازان برخى مدل هايى را كه 
بازار  وارد  آزمايشى  صورت  به  كنند،  توليد  خواهند   مى 
مى كنند تا ذايقه و اقبال بازار نسبت به آن را بسنجند، اما 

ورود آنها تأثيرى بر خريد عام مردم نخواهد داشت.

قيمت انواع خودروهاى چينى در بازار

ويژه  فروش  با  كه  دارد  آن  از  حكايت  ميدانى  بررسى 
صورت  ايران  بازار  در  چينى  خودروسازان  خود  كه  اى 
دادند، بازار را به واكنش وا داشته است و اكنون قيمت 
از سطح  باالتر  نمايندگى برخى مدل خودروهاى چينى 
بازار است و همين امر، ركود را بيشتر كرده است، چرا كه 

مردم به همين گزاره هاى قيمتى توجه دارند.
در عين حال، توليد برخى از مدل هاى خودروهاى چينى 
را  قيمت  امر،  و همين  متوقف شده  ماه هاى گذشته  در 
بازار به شدت كاهش داده است، چراكه مصرف  نيز در 
چينى  خودروهاى  جديد  مدل هاى  منتظر   كنندگان 
بوده اند، اگرچه اين روزها با آمدن خودروهاى اروپايى، 

اوضاع اندكى متفاوت شده است. 
برخى  كه  فروشى  طرح هاى  اساس  بر  اكنون  هم 
خودروسازان چينى اعالم كرده اند، تخفيف هاى 1 تا 17 
ميليون تومانى براى برخى از انواع خودروها در نظر گرفته 
شده است. از سوى ديگر، حتى براى فروش اقساطى نيز 

خودروسازان چينى قيمت قطعى اعالم كرده اند.
بر اين اساس قيمت هر دستگاه ليفان620 موتور 1800 
 x50 خودروى  تومان،  هزار   800 و  ميليون   43 معادل 
 s5 خودروى  تومان،  هزار   900 و  ميليون   52 معادل 
 j5 خودروى  تومان،  هزار   800 و  ميليون   74 معادل 
معادل 58 ميليون و 400 هزار تومان، ليفان x60 معادل 
60 ميليون و 700 هزار تومان براى طرح ويژه فروش 

اعالم قيمت قطعى شده است.
همچنين قيمت ام وى ام 3 سيلندر 19 ميليون تومان، 
ام وى ام 4 سيلندر 19ميليون و 800 هزار تومان، لوبو 
اتومات  ام  وى  ام  تومان،  ميليون   15 سى  سى   1100
21ميليون تومان، ليفان 520i معادل 30 ميليون و 500 
ام 530  ام وى  تومان،   ميليون  تومان، چرى 29  هزار 
 40 معادل   c30 وال  گريت  تومان،  ميليون   40 سدان 
ميليون و 300 هزار تومان، گريت وال c30 اتومات 45 

ميليون تومان است.

تفاوت قيمت كارخانه و بازار خودروهاى چينى

اين است كه قيمت جيلى  نشانگر  بررسى هاى ميدانى 
امگراند اتومات در بازار 78 ميليون و 900 هزار تومان و 
در كارخانه 89 ميليون و 300 هزار تومان، جيلى شاسى 
بلند در كارخانه 116 ميليون و 800 هزار تومان و در بازار 
102 ميليون تومان، سابرينا هاچ بك در بازار 58 ميليون 
و 500 هزار تومان و در كارخانه 59 ميليون و 200 هزار 
تومان، ام وى ام 530 در كارخانه 44 ميليون و 500 هزار 

تومان و در بازار 43 ميليون و 200 هزار تومان است.
بازار  در  ليفت  ام x33 فيس  ام وى  قيمت هر دستگاه 
61 ميليون و 200 هزار تومان و در كارخانه 64 ميليون و 
500 هزار تومان، ام وى ام 315 هاچ بك در كارخانه 39 
ميليون و 200 هزار تومان و در بازار 37 ميليون و 100 
ليفان  دستگاه  هر  قيمت  همچنين  است.   تومان  هزار 
620 با موتور 1800 در كارخانه 44 ميليون و 300 هزار 
ليفان  بازار 45 ميليون و 700 هزار تومان،  تومان و در 
x60 در كارخانه 60 ميليون و 400 هزار تومان و در بازار 

60 ميليون و700 هزار تومان است.

تخفيف ها به اوج رسيد

پيام شمامنتخبين مسئولين كنترل كيفيت نمونه استان به سازمان ملى استاندارد ايران معرفى شدند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424
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گروه خبر- مسئولين كنترل كيفيت برتر استان به منظور تشويق و ترغيب آنان، به سازمان ملى استاندارد جهت تعيين نمونه كشورى معرفى شدند. مروى مدير كل استاندارد 
خراسان جنوبى ضمن اعالم اين خبر گفت: هر ساله براى انتخاب مسئولين كنترل كيفيت برتر بر اساس روش اجرايى استاندارد و پس از بررسى پرونده آنان كه مدارك خود 

بنياد 3را در زمان معين ارسال نموده اند، مسئولين كنترل كيفيت برتر، مشخص و جهت بررسى و رقابت در انتخاب نمونه كشورى، به سازمان ملى استاندارد معرفى مى شود. ما ساكنين واحدهاى مسكونى  آوا.  سالم 
ولى  نداريم  گاز  هنوز  معصوميه  در  مسكن 
خيلى از روستاهاى دور دست االن ديگه گاز 
آسفالت  هاى  هزينه  گفته  هم  گاز  شركت  دارند. 
بدهيم كه حدود  بايد  را ما خودمان  شكافى و غيره 
كنتور  پول  بر  عالوه  البته  ميشه  تومان  هزار   300
براى هر نفر. ضمنًا فصل پاييز هم نزديك است. به 

مسئولين بگوييد فكرى به حال ما بكنند
915...854

آقاى  خواهشمندم  نباشيد.  خسته  و  سالم  باعرض 
كه  شوند  باقران  سيمان  پيگير  عبادى 
چندسال است امروز فردا مى كنند. باتشكر
915...255
سالم من بيمارى دارم كه هر دو هفته با اتوبوس به 
مشهد مى رود و برمى گردد هر وقت كه به دنبال 
مسافرم در ترمينال مسافربرى مى روم راننده هاى 
 تاكسى را مى بينم كه درب ورودى پاركينگ را بسته اند

تا ماشين شخصى وارد نشود و هر سرى بايد مسافرم 
مسير تقريبًا طوالنى ببرود تا به محل پارك ماشينم 
نيست؟ مسئولين  فكر  به  مسئولى  برسم چرا هيچ 
ببيند  تا  كنند  مراجعه  ترمينال  به  يكبار  لطفاً 

مردم چه مى كشند...
915...435

شهرستان طبس با تعداد باالى معادن و واحد 
صنفى، آيا نبايد اداره صنعت، معدن آن داراى 
يك رئيس يا سرپرست باشد؟ االن حدود يك 
ماه است كه اين اداره و ارباب رجوعان به فراموشى 

سپرده شدند! لطفًا پيگيرى نماييد.
915...366

پايان دوران طاليى چينى ها دربازارخودروى ايران

جوابيه شركت آب و فاضالب

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
به  خوسف»  شهر  فاضالب  تأسيسات  «ايجاد  درباره 
استحضار مى رساند: هم اكنون مطالعات مرحله اول 
ايجاد تأسيسات فاضالب شهر خوسف در حال انجام 
است و تا اوايل سال آينده تكميل خواهد شد ليكن با 
توجه به هزينه بر بودن طرح هاى فاضالب، ايجاد رديف 
اعتبارى منوط به اتمام طرح هاى نيمه تمام استان مى 
باشد و پس از تكميل مطالعات، پيگيرى الزم از طريق 

     مراجع ذيربط براى ايجاد رديف، صورت خواهد گرفت.
جوابيه دبير كميسيون هماهنگى 

بانك هاى خراسان جنوبى        
صفحه  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا 
به  دام»  يا  وام  «گزارش  درباره   94/5/8 مورخ   3
استحضار مى رساند: نظر به اينكه در سال هاى اخير 
وضع اقتصادى كشور با نوسانات متعددى مواجه شده 
را براى واحدهاى توليدى  به تبع آن مشكالتى  كه 
پايدار  اشتغال  از  حمايت  جهت  در  لذا  آورده  فراهم 
 29 و   28 تبصره  نظير  هايى  مصوبه  محترم  دولت 
قانون بودجه سال 91 و 92 را به سيستم بانكى ابالغ 
كه بر اساس آيين نامه اجرايى مربوطه سيستم بانكى  
از جمله بانك هاى خراسان جنوبى همكارى الزم و 
از آنجايى كه رسالت بانك  خوبى را اعمال نمودند. 
مديران  اساسًا  دارى  بنگاه  نه  است  نقدينگى  تزريق 
بانك ها نيز قطعًا تمايلى به تمليك اموال مورد رهن 
عليرغم  بعضًا  ولى  نداشته  قانونى  اقدامات  شروع  يا 
تمام همكارى هاى انجام شده و استمهال هاى پى 
در پى مديران واحدهاى توليدى حسن نيت خود را در 
به  را  اكثراً طرح ها  نداده و  بازپرداخت بدهى نشان 
اند كه خود داليل متعددى  صورت راكد رها نموده 
به جز معوقات بانكى داشته است. بنابراين اگر اقدام 
قانونى به منظور وصول مطالبات بانك انجام مى شود 
اين را مى رساند كه قبًال تمام روش هاى موجود و 
انجام  مشترى  از  حمايت  و  همكارى  براى  ممكن 
شده است. لذا خواهشمند است به منظورپيشگيرى از 
تبعات ناشى از انتشار اين گونه گزارش ها كه نتيجه 
اى جز ناديده گرفتن خدمات ارزشمند شبكه بانكى 
نخواهد داشت اطالعات الزم درباره مسايل مختلف 

مربوط به حوزه بانكى را اخذ نماييد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين معصوميـه
صنعـت و معـدن 5

شركت  فنى مهندسى
 راد كران نيروى آسيا

مجموعه اى از معتبرترين محصوالت صنعتى
طراحى ، مشاوره و ساخت تابلوهاى برق صنعتى

اتوماسيون صنعتى ، PLC ، اينورتر
انواع دستگاه هاى اندازه گيرى حرارت و رطوبت

آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى- روبروى دادگسترى كل استانمحمودى راد

كيفيت و ارزانى

را از ما بخواهيد 

  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



خانه اكبرى روستاى نيگنان در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد

حفاظت از جنگل نيازمند آموزش، 
فرهنگسازى و پويشى اجتماعى و مردمى

 به مناسبت گراميداشت 8 مرداد ماه  روز حفاظت از 
جنگل برنامه هاى متعدد و متنوعى در استان خراسان 

جنوبى برگزار شد. 
زيست  محيط  حفاظت  مديركل  آرامنش  مهندس 
كل  اداره  عمومى  روابط  واحد  با  مصاحبه  در  استان 
كارگروه  در  گذشته  هفته  گفت:  خبر  اين  اعالم  با 
مشترك رسانه ملى، سازمان حفاظت محيط زيست  
اولين  براى  آبخيزدارى  و  مراتع  جنگلها   سازمان  و 
با  و  حيات  رمز  جنگل،  عنوان  به  مردادماه   8 بار 
مرد خواهد  جهان  كه  جنگل  بميرد  نگذاريم   شعار 

نامگذارى شد. 
وى افزود: در همين راستا برنامه هاى متعدد و متنوعى 

در گراميداشت اين مناسبت در استان برگزار گرديد. 
مديركل حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به نقش 
اذهان  موثر رسانه در فرهنگسازى و حساس كردن 
نگهدارى  و  حفظ  جنگل،  مسئله  به  نسبت  عمومى 
حفاظت  خصوص  در  اول  گام  داشت:  اظهار  آن  از 
از جنگل، بيان لزوم وجود جنگل و بيان اهميت آن 
مى باشد كه بى شك بدون آموزش و فرهنگسازى 
ميسر نخواهد شد لذا براى اين مهم  نيازمند حركت 

و پويشى اجتماعى و مردمى هستيم.
محيط  حفاظت  مديركل  بازديد  است  ذكر  به  الزم 
زيست استان از  منطقه پيشنهادى استند و جنگلهاى 
اعضاى  جمع   در  حضور  نهبندان،  شهرستان  بنه 
خراسان  استان  طبيعت  رفتگران  نهاد  مردم  سازمان 
دانشجويان  ويژه  آموزشى  كارگاه  برگزارى  جنوبى، 
دانشگاه فرهنگيان بيرجند در محل اداره كل حفاظت 
محيط زيست استان، برگزارى كارگاه آموزشى ويژه 
طبيعى  منابع  اداره  همكارى  با  نوجوانان  و  كودكان 
موزيكال  كاغذى  تئاتر  اجراى  و  فردوس  شهرستان 
جمله از  نيز  و...  ها  درخت  گفتگوى  موضوع   با 

برنامه هاى برگزار شده در اين روز بود.

 خانه اكبرى روستاى نيگنان شهرستان بشرويه مربوط به اواخر قاجاريه – اوايل پهلوى با شماره 31262 در فهرست آثار ملى
 به ثبت رسيد. روستاى نيگنان داراى بافت تاريخى بسيار غنى و با ارزش است و اين بناى تاريخى نيز در دل اين بافت قرار 
گرفته كه ارزش آن را دو چندان نموده است 4 قانون، ترافيك، ايمنى

محيط زيست
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توقف در پياده رو و مقابل پل ها
 و درب پاركينگ ها ممنوع

توقف در پياده روي خيابان ها يكي از مشكالتي است 
كه در  شهر با آن مواجه هستيم و تعدادي از رانندگان 
خاطي بدون توجه به حقوق شهروندي ضمن توقف 
و  خيابان  در  مورب  توقف  همچنين  و  پياده روها  در 
پياده روها موجب سد معبر گرديده و عالوه بر ايجاد 
بوجود  پياده  عابرين  براي  را  مشكالتي  قانوني  بي 
موجب  رو  سواره  سطح  به  عابران  ورود  با  و  آورده 

بوجود آمدن حوادث براي آنها مي شود
 با توجه به ماده 163 آئين نامه راهنمايي و رانندگي 
زير  هاي  محل  در  نقليه  وسايل  توقف  يا  ايستادن 
پياده روها و گذرگاه پياده ممنوع است. رانندگان حق 
توقف را نداشته و در صورت تخلف با عنوان توقف در 
پياده رو با كد 2107 به مبلغ 400/000 ريال جريمه 
خواهندشد. همچنين توقف در پياده رو و مقابل پل ها 
و پاركينگ هاي منازل شخصي نيز ممنوع مي باشد و 
عالوه بر داشتن جريمه قانوني موجب ايجاد مزاحمت 
اعمال  آنها مي گردد و هر شخصي در مقابل  براي 
رانندگان  لذا  مي باشد.  اخالق  ضامن  و  مديون  خود 
عزيز رعايت حقوق شهروندي و احترام به يكديگر از 

توقف در محل هاي ممنوع خودداري نمايند. 
 پليس راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى

در ادامه سلسله گزارشات هفته هاى قبل، در چند شماره آينده 
به اظهارنظرهاى صاحبنظران و اساتيد درباره استاد ناقوس 
خواهيم پرداخت. اين هفته اظهار نظر مرحوم استاد سيد محمد 
قاليبافان را آورده ايم كه در مقدمه كتاب «ديوان معرفت» 

نگاشته است، قسمت هايى از اين يادداشت را مى خوانيم :
در خزان سال 1373 دوست عزيزم آقاى غالمحسين يوسفى، 
متخلص به ناقوس شاعر بى رقيب و بى حريف شهر و ديارمان، 
از غزل و مثنويش را به بنده مرحمت نمود تا من  دفترى 

 بى مايه و برى از فضل و هنر مطلبى در آن بنگارم. 
را كريه ناروايى ها چهره فرهنگ ما  نامهربانى ها و   هنوز 

مى نمايد و هنوز شعر و فضل و هنرمان از مقابله با  حماقت 
و جهالت نفرت دارد و ناقوس از معدود شاعرانى است كه در 
 حال حاضر سرود محبت و يكدلى و صداقت و يكرنگى را 
مى سرايد. بنده از دوران تحصيل در دبيرستان با ناقوس و 
شعرش آشنا هستم، مهربان است و باصفا، بى آزار است و بى 
ريا، ساده است و بر آن نيست تا از نردبان شعرش باال رود و بر 
بام عزت و افتخار نشيند، او تحصيالت دانشگاهى دارد، پيوسته 
به شغل دبيرى و تدريس در دبيرستانها و دانشگاه ها پرداخته 
است. وجود و حضورش در اين شهر دور افتاده و كويرى براى 

اهل فضل و ادب و فرهنگ نعمت است وغنيمت. 
ذوقش سرشار است و شوقش ماالمال و عشقش پربار:

عشق تو تا كه در دل من پا گرفته است   
هرجا گلى است رنگ تو زيبا گرفته است

از نامردى بيزارى مى جويد، بى فرهنگ ها را سرزنش مى 
كند و آدميت را در گمراهى مى بيند و فرياد بر مى آورد:

كاروان آدميت راه خود گم كرده است  
گرچه مانده تا به مقصد ره دوصد فرسنگها

ناقوس، اهل حال است و شعرش زبان و بيان احوال باطنى 
اوست، شعر سرودن برايش چون آب خوردن است، هر وقت 
اراده كند شعر مى گويد بهترين سروده هايش آنگاه ظهور و 
بروز مى كند كه شور و حالى و وجد و شوقى به وى دست مى 
دهد، چنان كه بسيارى از غزليات همين دفتر را فى البداهه در 

مجلس بزم و شعرى كه بنده حضور داشته ام سرود ه است:
عشق تو تا بر جان زند، آتش به دل دامان زند  
جان ناله ها چندان زند، جويد همى جانانه را

آهنگ غزليات ناقوس پرجوش و خروش است، طنين جان 
نواز، بيانش سليس و پيامش مجذوب كننده است، انتخاب 
قوافى مناسب و رديف هاى دلنشين و سجع ها و موازنه ها و 

ترصيع هاى موزون، آهنگ غزلياتش را گيرا و ساخته است:
خمارآلوده جانم را خم خمار مى بايد  

صفاى سينه ام را ساغر اسرار مى بايد
زيبايى و گيرايى شعر ناقوس، تنها به خاطر حسن استخدام و 
التزام كلمات و انتخاب تعبيرات و تنوع تصاوير و موزون بودن 

كالم نيست. شعرش مبين اين است كه گلبن معرفتش جوانه 
زده، غنچه ذوقش شكوفا گشته و درخت انديشه اش به بار 
نشسته است. از اين رو شعرش جذاب است چون معانى و 
مضامين آن، برگرفته از قرآن مجيد و گفتار ملكوتى حضرت 
ختمى مرتبت و خاندان عصمت و طهارت مى باشد، در سايه 
رحمت رب العالمين آرميده است و حرمت پيامبر خدا و ائمه 

اطهار را نقش نقد جانش كرده است:
آزادگى شعار و محبت شعور ماست  

اين درس را ز مكتب حيدر گرفته ايم
قابل توجه اين كه ناقوس روستازاده ايست كه در دامان مادرى 
صميمى و در سايه لطف و عنايت پدرى مومن و بزرگوار رشد 
كرد. دوره تحصيالت متوسطه را در رشته ادبيات شهر بيرجند و 
دور از خانواده و در همسايگى انسان هاى پر درد و رنج گذراند، 

تحصيالت عاليه را در مشهد در رشته تاريخ سپرى كرد و به 
عنوان دبير در مدارس مشهد تدريس نمود و بعد از چند سال به 
بيرجند آمد و به تدريس در دبيرستان ها و مراكز ضمن خدمت 
 و دانشگاه همت گماشت، با همه اينها فرهنگ شهرنشينى

 و جلوه هاى فريبنده آن نتوانست حتى ظاهرش را دگرگون 
سازد، هيچ گاه ارتباط او با روستا و روستائيان گسسته نشد. 
هنوز هم قيافه و چهره اش روستايى است و گل احساسش در 

باغ معرفت مردمان ساده و تالشگر روستا شكوفا شد:
گل احساس باغ جان بخشكد    
اگر در چشم دل شبنم نباشد

اكثر اشعارش را ضمن تفرج و كار در كشتزارها و كوهپايه ها 
و باغستانهاى خوسف و رچ و سرپرچ سروده است. از دوران 
كودكى به محمد بن حسام شاعر گرانقدر اين ديار در قرن نهم، 
ارادت مى ورزيد و پيوسته بر مزارش حاضر مى شد. با موالنا و 
شعرش انسى وافر دارد، سالها بنده و دوست با معرفتمان آقاى 
 مالكى با ناقوس مثنوى مى خوانديم و به تفسيرو تحليل آن 
مى پرداختيم، همچنين ناقوس به جناب لسان الغيب حافظ 

ارادت مى ورزد. ناقوس ژوليده ايست بى قرار و تمام لحظات 
را در تحير از بال رهيده و به رحمت پناه آورده و در انتظار نوبت 
وصال نشسته، تيغ زبانش حافظ گل معرفت خواجه كاينات 
است، لحن كالمش جدى و آمرانه، آرامبخش دل هاى با 
معرفت و رسوا كننده رياكاران مى باشد، از قيل و قال فارغ 
است و در شور و حال مستغرق، تاج نمد بر سر مى نهد و بر 

مسند مروت تكيه مى زند و بر گليم فقر مى نشيند:
ما مستحق درديم، همدرد هرچه مرديم   
ديديم آنچه كرديم، فارغ ز ننگ و ناميم

بر شعر و  ناقوس، كامل است و هيچ ضعفى  هنر شاعرى 
شاعرى او مترتب نيست با سبك ها و قالب هاى شعرى 
متقدمين و متاخرين آشناست، خيلى راحت مضامين و تفكرات 
و اعتقاداتش را با انواع قالب هاى شعرى بيان مى كند. استاد 

غزل و مثنوى است، رباعيات بسيارى سروده كه همه نغز و 
گيراست. قصايدش باشكوه است قصيده توحيديه او گواه اين 
مدعاست. در قالب شعر نو و چارپاره اشعارى روح بخش دارد 
كه نقد و بررسى هر يك در اين مقوله نمى گنجد، خالصه 
مطلب اينكه در شاعرى و استادى اين هنر، بسيار پخته است 

و هيچ كم و كاستى ندارد:
وقت سرودن مرا حال دگر مى شود   
چشمه چشمان من بحر خضر مى شود
طبع خمارين من جام صفا مى خورد   
كلك سخن ساز من خط هنر مى شود

مسلم، ناقوس بدان حد از پختگى و استادى رسيده كه از تقليد 
وارسته است. صور خيال يعنى مجازات، تشبيهات و كنايات 
 شعرش از فضاى عاطفه و احساس و خيال خودش مصور 
مى شود و همين صورت ها بين او و طبيعت پيوند برقرار مى 
كند و با مخاطب هايش پيوند ايجاد مى نماى، موجب تحريك 
خواننده و مايه تهييج شنونده مى شود، عواطف را برمى انگيزد 

و ذوق را تلطيف مى كند.

بزرگترين  از  تن  سه  استقبال  به  غزل  سرودن  در  ناقوس، 
از حضرت  عارفانه  غزليات  در  رود،  عالم شعر مى  مشاهير 

موالنا  استقبال مى نمايد:
تيغ چه مى كشى صنم، خيره چنين به كشتنم  
تشنه خون من تويى، عاشق روى تو منم  
خمر تو خلق و خوى من، ململه گلوى من   
ساغر تو سبوى من، مست پياله اشكنم

مثنوى عارفانه عشق و دل به حق ناقوس را به ابديت پيوند 
داده است و جاودانه مى ماند و اين نشانگر آن است كه ناقوس 
مشمول عنايت الهى واقع گشته است كه اين چنين زيبا سرود 
شكر سروده؛ بنده سالهاست كه با ناقوس مراوده و مودت دارم 
هيچگاه نديده و نشنيده ام كه از شعرش و خودش تعريف كند 
و اظهار خشنودى نمايد و هيچ وقت شعرش را با شعر هيچ 
شاعرى قياس نكرده است، به حكم اين كه نزديك سى سال 
است شعر، ادب، حكمت و هنر تدريس مى كنم بايد بگويم: 
اين مثنوى عارفانه، جاودانه مى ماند و ناقوس را با ابديت 
مرتبط مى سازد و خود ناقوس هم معتقد است كه اين شعر 
صداى رحمت حق است و از اين بابت اظهار تشكر و رضايت 
مى كند.آنان كه اين بنده و ناقوس را مى شناسند خوب مى 
دانند كه نه بنده نياز به خوشامدگويى اين و آن دارم و نه 
شيوه قلندرانه زندگى ناقوس چنين اقتضايى دارد كه انگيزه 
اى براى تملق باشد. به حكم رسالت فرهنگى، فضل و ادب 
و هنر و علم را ارج مى نهم، صفا و پاكى را در حسن خلق 
و سيرت نيكو مى دانم نه در صورت جميل و ظاهر آراسته. 
ناقوس درويش مسلك است و با قناعت و توكل و مناعت طبع 
روزگار مى گذراند و توجهى به شئون ظاهرى ندارداز تجمل 
پرستى بيزار است. در بهار و تابستان هر سال به كوهپايه 
رچ در شمال خوسف مى رود، بيل مى زند، نهال مى كارد 
و در بزم رويش سبزه ها و شكوفايى گلها و الله هاى داغدار 
حضورى عارفانه دارد، چه بسيار غزلياتى را كه تحت تاثير اين 

حضور سروده است:
بلبل دل چه غم خورى، بوى بهار مى رسد   
حجله زند عروس گل، يار به يار مى رسد

اى شه شير گير دل، خيز و تكى به دشت زن  
شور غزال را نگر، وقت شكار مى رسد
شاخه پرشكوفه را بين كه چو چتر ارغوان   
در نظرت چو لعبت الله عذار مى رسد
چشم نظاره باز كن، باغ گل بهاره بين   
چون ز زمين و آسمان، نقش و نگار مى رسد
الله به كف گرفته تا جام شراب ارغوان   
نرگس دلشكسته با چشم خمار مى رسد

سيد محمد قاليبافان

ناقوس استاد غزل  ومثنوى است ناقوس از ديدگاه 
صاحبنظران:

60 درصد مردم با موبايل مى خوابند

موتوروال اخيرا طى گزارشى ميدانى به بررسى جايگاه 
گوشى هاى هوشمند در جامعه پرداخته و جامعه آمارى 
7112 نفرى را براى پاسخ به پرسش هاى خود از هفت 

كشور مختلف انتخاب كرده است.
در بخشى از گزارش اين كمپانى چند ملّيتى آمريكايى 
به جايگاه موبايل در زندگى زناشويى پرداخته و گفته 
است كه 22 درصد شركت كنندگان در نظرسنجى قادر 
هستند كه يك هفته رابطه زناشويى خود با همسرشان 

را ترك كنند اما قادر به ترك موبايل نيستند.
آمريكا،  متحده  اياالت  در  تحقيقات  با  موتوروال 
انگلستان، برزيل، چين، اسپانيا، مكزيك و هند به اين 
نتيجه رسيده كه 60 درصد مردم دنيا در حالى به خواب 
مى روند كه موبايل در دست دارند يا آن را كنار خود 
گذاشته اند. هندى ها بيش از كشورهاى ديگر موبايل 
در دست مى گيرند و در هنگام خواب هم بى خيال آن 
شركت كنندگان  درصد   74 كه  گونه اى  به  نمى شوند 
دراين نظرسنجى چنين موضوعى را تصديق كرده اند.

در  درصد   68 با  هم  مكزيك  و  درصد   70 با  چين 
برزيلى هاى  درصد  گرفته اند.66  قرار  بعدى  رده هاى 
خواب  هنگام  هم  نظرسنجى  اين  در  شركت كننده 
موبايل در دست شان است و 54 درصد آمريكايى ها نيز 
چنين اخالقى دارند.اسپانيا و انگلستان هم با 43 درصد 

در رده هاى بعدى قرار گرفته اند.

خواندنى ها

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283
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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

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 

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

فروشگاه  پرشين باطرى
 فروش انواع باطرى
سبك  و سنگين

اقساط 2 الى 3 ماهه
09197491800 - 09159621900  فاروقى
بيرجند - خيابان جمهورى - روبروى پارك آزادى - جنب لوازم يدكى شيبانى

انواع رابيتس ، اپن 
آشپزخانه ، گل سقفى 

 درب آكاردئونى
  و حفاظ فرفورژه
09011864824

09151602835/ ترابى

ديـزل ژنـراتور 
رادمان

اجاره و اجراى تخصصى جوش 
گل ميخ براى سقف هاى 

عرشه فوالدى
صياد شيرازى - ميرداماد  

بلوك 84
09151655100

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 

160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  
 نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

 كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما
 به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و 
درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى 

شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 
آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه  (ع)  

 32313472 - 09151631855 طاهرى
  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                                         مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند



دوشنبه *12 مرداد 1394 * شماره 3283 

ميزان مهريه همان اظهار اوليه
 در حين عقد رسمى نكاح است

شدن  جارى  به  اصرار  خانواده ها  اوقات  گاهى 
و  دارند  مشهورى  و  معين  فرد  نزد  نكاح  صيغه 
رعايت  و  شاهد  حضور  با  كه  صيغه  همان  در 
قانون صورت گرفته، مهريه  همه جوانب شرع و 

محدودى اعالم مى شود. 
ميزان  دفترخانه،  در  ثبت  براى  خانواده ها  سپس 
مهريه را افزايش مى دهند كه از نظر قانون مورد 

قبول نيست.
مهريه اصلى همان است كه هنگام جارى شدن 
صيغه نكاح اعالم مى شود. لكن خانواده ها هنگام 
آنچه  با  مغاير  مهريه اى  گاهى  به محضر  مراجعه 

شفاهى توافق كرده اند، درج مى كنند. 
اين اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه 

به توافق قبلى كه رسمى نبوده، توجه ندارد.

 افزايش مهريه بعد از وقوع عقد

اين  به  نيست  استناد  مورد  مهريه  ثانوى  افزايش 
مهريه، طرفين  ثبت  و  وقوع عقد  از  بعد  كه  معنا 
حتى  و  مى گيرند  مهريه  افزايش  به  تصميم 
مى شود.  اضافه  توضيحاتى  و  تنظيم  اقرارنامه اى 
اين شرايط جديد نمى تواند به عنوان مهريه اصلى 
تلقى شود؛ در واقع افزايش بعدى يك تعهد است 

كه عنوان و امتيازات مهريه را ندارد.

يك نقطه كوچك مى تواند
 يك جمله بزرگ را متوقف كند 

اما آيا چند نقطه مى تواند تداوم بدهد ؟

موقع مرگ به بچه هام مى گم ده ميليارد 
تومن گذاشته م زيِر…

بعدش مى ميرم آى حال ميده!

نهانگاِه غِم پيدا و پنهان مى شوم بى تو
و در چشم تو پنهان مى كنم پيدايى خود را

سعيد عندليب

خداوند تو را حفظ كند
 و با تو باشد  هر چه خسته تر باشى

 او نزديكتر است.

هميشه اشتباهات هنگام وقوع دردناك هستند
 اما سالها بعد مجموعه اى از اشتباهات همراه 

شماست كه شما را به موفقيت مى رساند

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و اگر بخواهيم هر آينه فروغ از ديدگانشان مى گيريم تا در راه [كج] بر هم 
پيشى جويند ولى [راه راست را] از كجا مى توانند ببينند. سوره يس، آيه 66

حديث روز  

مالقات و ديدار با دوستان و برادران - خوب -  موجب صفاى دل و نورانّيت آن مى گردد و سبب شكوفائى عقل و درايت 
خواهد گشت، گرچه در مّدت زمانى كوتاه انجام پذيرد. امام جواد (ع)

پيام حقوقى و قضايى

                        

از  يك  هر   -1  افقي: 
كه  سلول  درون  هاي  ساختمان 
كشوري   - دارند  خاصي  عملكرد 
در آفريقا 2- ظرفي براي پذيرايي-  
ردياب -توانايي 3- مجسمه - نامي 
دخترانه  - چند مرتبه 4- دورويي 
دونده  عدد   - تبرزين   - شامي   -
5- اثر - لباس زمستاني 6- غذاي 
خداي   - برودت    - فام   - آبكي 
بابلي 7- شهري در ايتاليا - ترسيده 
- سر 8- نامي دخترانه-  مردم يك 
نااميد 9-محله و برزن -  كشور-  
  -10 يافتن  راه   - رومي  سردار 
لباس - كسي كه خداوند  آزمايش 
به او نظر عنايت دارد  -  پر خور -   
درون 11- جرات - خبرگزاري زنان 
جمهوري اسالمي ايران 12 - ترمز 
چارپا - بي سواد - چوب سوزاندني 
نام  هنگام-  و  وقت    -13 در   -
مادر امام رضا (ع) - يار لورل 14- 
  -15 حرير   - سرانگشتان   - جوز 
اختالط و امتزاج - قهرمان جنگل

پايتخت  قاطرچي -   -1 عمودي: 
پهلوانان  از   - نوزاد   -2 دانمارك 

ايراني شاهنامه - كنكاش 3- بدون 
است   آن غذا خوردن خيلي سخت 
 -4 حوا  همسر   - مانند  فرشته   -
انگليسي-  برادران   - تركي  خرس 
ويتنام  مركز   - صفوي  دربار 
بزرگداشت  كشتي-  فرمان   -5
 - كانال   - جمعي  دسته  آواز   -6
يگانه   - معبود   -7 گاندي  قاتل 
 – ويرايش   -8 نبرد  تيراندازي   -
يار  آمريكاي التين -  بومي  رقص 
نوعى  دريايي-  پارچه   -9 همايون 

پرنده - مهيا در هم ريخته  10- از 
باشگاههاي فوتبال اسپانيا – اندازه 
  -11 چيزى  پاره  و  تكه   - لباس 
خانه شاخ  ايتاليايي -  نامدار  نقاش 
و برگى 12- صندلي پارك - ظرف 
آزمايشگاهي مخروطي شكل - رود 
اعدام  - تورم  آلماني 13- درخت 
 -14 فاضالب  چاه   - پا  رگهاي 
عالم   - تهران  در  بيمارستاني 
وسيله   -  15 فرهنگيان   - طبيعي 
نقليه بزرگ عمومي - آراسته سخن

جدول 3282
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زياد  اندوخته  و  مال  داشتن  معناى  به  تنها  ثروت 
خالصه  چيزهايى  در  ثروت  اوقات  گاهى   نيست. 
ارزشى  اما  ندارد  براى شما  مادى  مى شود كه جنبه 
آورد  مى  ارمغان  به  برايتان  توانگرى  نوع  اين  كه 

ثروت مادى را نيز دنبال شما خواهدكشاند.
كسانى كه داراى احساسات قدرتمندى هستند ثروت 
شادى  به  را  آنها  كه  دارند  خود  درون  را   گرانقدرى 
و موفقيت مى رساند. با هم خصوصيات اين گروه از 

افراد را مرور مى كنيم.

اعتماد به نفس

قدرتمند  و  توانگر  احساسى  لحاظ  از  كه  افرادى 
اند  آگاه  خوبى  به  خود  وجودى  ارزش  از   هستند 
ديگران  توجه  نيازمند  و  وابسته  را  خود  هرگز   و 

دانند. نمى 
ديگر  افراد  رضايت  جلب  دنبال  افراد  از  گروه  اين 
خود  وجودى  ارزش  به  آنها  تاييد  با  كه  نيستند 
زندگى  در  كه  دستاوردهايى  با  آنها  كنند.  اضافه 
كنند  مى  بودن  كامل  احساس  اند  آورده  دست   به 

نه توجه ديگران.

فكرهاى مخرب همه جا هستند

باشيد  ثروتمند  احساسى  لحاظ  از  خواهيد  مى  اگر 
از  ناگزير  به موفقيت  راه رسيدن  بپذيريد كه در  بايد 
گاهى  و  هستيد  ها  كاستى  و  موانع  با  شدن  رويارو 
حسادت و ظلم عده اى افراد ممكن است موانعى را 
اما كسانى كه داراى  بياورد،  در سر راهتان به وجود 
اند  آگاه  موانع  اين  تمامى  از  هستند  قوى  احساسات 
و واكنش خود را در مقابل اين گروه از افراد كنترل 
مى كنند. آنها اجازه نمى دهند كه افكار مخرب مانع 

اميال و خواسته هايشان شود.

سرزنش و انتقاد  جايگاهى ندارد

داراى  كه  افرادى  بين  خشم  و  سرزنش  انتقاد، 
چون  ندارد  چندانى  جايگاه  هستند  قوى  احساسات 
آنها  تنها  خشم  احساس  كه  دانند  مى  خوبى  به  آنها 
را عقب خواهد انداخت و اجازه عبور از يك موقعيت 
باعث اتالف  از همه  تر  آنها نخواهدداد و مهم  به  را 

انرژى در آنها خواهدشد.
او  از  شد  آنها  عصبانيت  باعث  شخصى  هم   اگر 

مى گذرند و وقت خود را براى متقاعد كردن ديگران 
هدر نمى دهند. آنها به جلو نگاه مى كنند.

شناخت دقيق از خود

خود  نيز  خوبى  به  دارند  دوست  را  خود  كه  افرادى 
هايشان  ترس  كنار  از  آرامى  به  آنها  شناسند.  مى  را 
كه چيزى  از  فراتر  اينكه  از  و  كند  مى   عبور 

مى خواهند، بروند، هيچ ترسى ندارند.
 آنها به اين باور رسيده اند تمام چيزهايى كه خواهان 
آن هستند را به صورت نتايجى لذت بخش به دست 
خواهندآورد. اين گروه از افراد به پشتكار و تقالى خود 

براى رسيدن به خواسته هايشان مى بالند.

زندگى راحت نيست

افرادى كه از نظر احساسى قدرتمند هستند به خوبى 
اين  به  آنها  است.  دشوار  كردن  زندگى  كه  دانند  مى 
درك رسيده اند كه براى به دست آوردن هر موفقيتى 
شد.  واقعى  مبارزه  يك  درگير  و  كرد  كار  بايد سخت 
آنها قبل از اينكه تنبل باشند، مسئوليت پذير هستند.

اطرافيان را به خوبى انتخاب مى كنند

است  اين  مستلزم  قوى  فكر  و  احساس  يك  داشتن 
رفتار  هوشمندانه  خود  اطراف  شرايط  انتخاب  در  كه 
احساسى  و  فكرى  قدرت  داراى  كه  افرادى  كنيد. 
هستند خود را در معرض كسانى كه از آنها تشويق و 

حمايت دريافت نمى كنند، قرار نمى دهند. 
درعوض سعى مى كنند در محيط هايى قرار بگيرند 
پيگيرى  براى  آنها  گرفتن  الهام  و  تشويق  باعث  كه 

باشد. هدفى مشخص 
دليل  همين  به  و  است  واگيردار  چيزى  انرژى 
منفى افراد  كنار  بودن  از  افراد  از  گروه   اين 

گيرند. مى  فاصله 

بگذاريد محدوديت 

قدرتمند هستند  فكرى  و  احساس  داراى  كه  افرادى 
شرايط  بعضى  در  بايد  گاهى  كه  اند  آگاه  خوبى  به 
يك  داشتن  براى  كه  دانند  مى  آنها  گفت.  «نه» 
براى  را  حدودى  و  حد  بايد  سالم  و  پاك  زندگى 

كرد. تعيين  ديگران 

احساسى ثروتمند باشيد!

قضاوت بهلول

هارون الرشيد درخواست نمود كسى را براى قضاوت در 
بغداد انتخاب نماييد. اطرافيان او همه با هم گفتند عادل 
تر از بهلول سراغ نداريم او را انتخاب نماييد. خليفه دستور 
او  با بهلول به  از ديدار  بياورند. بعد  او  داد بهلول را نزد 
پيشنهاد قاضى شدن در بغداد را داد. بهلول گفت : من 
شايسته اين مقام نيستم و صالحيت انجام چنين كارى را 
ندارم. هارون الرشيد گفت: تمام بزرگان بغداد تو را انتخاب 
كرده اند چگونه است كه تو قبول نمى كنى! بهلول جواب 
داد: من از اوضاع و احوال خودم بيشتر اطالع دارم و اين 
اگر راست است كه من  يا دروغ.  يا راست است  سخن 
اگر هم  و  نيستم  مقام  اين  شايسته  گفتم  كه  دليلى  به 
دروغ باشد كه شخص دروغگو صالحيت قضاوت كردن 
ندارد! هارون الرشيد اصرار فراوان كرد و بهلول در خواست 
كرد يك روز به او مهلت دهند تا فكر كند. فردا صبح 
 اول طلوع بهلول بر چوبى نشست و در خيابان ها فرياد
گرفتار زير سمش  تا  كنار  برويد  كرده  رم  اسبم  زد   مى 

نشده ايد مردم گفتند: بهلول ديوانه شده است! خبر ديوانگى 
بهلول به خليفه عباسى رسيد! هارون الرشيد لبخند تلخى 
زد و گفت: او ديوانه نشده است او بخاطر حفظ دينش از 
دست ما فرار كرده تا در حقوق مردم دخالتى نداشته باشد! 
مى  آورند  مى  او  براى  خليفه  غذاى  از  كه  زمانى  حتى 
گفت: اين غذا را به سگ ها بدهيد بخورند حتى اگر آنها 

هم بفهمند مال خليفه است نخواهند خورد !
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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

كار در ارتفاع بدون نياز به داربست
نصب ورق هاى آلومينيوم و ...

09156694379 - موذن

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

فروش
آرايشگاه زنانه با امكانات كامل 

واقع در سجادشهر با قيمت فقط 3 
ميليون تومان  09151635798

استخدام فـورى
شركت پخش مواد غذايى 

براى تكميل كادر توزيع خود 
از كليه رانندگان همراه با 

ماشين نيسان خاور و مسقف 
دعوت به همكارى مى نمايد.

حداقل حقوق از 1/5 ميليون
 تا 3 ميليون تومان

ضمنا به دو نفر توزيع كننده 
نيازمنديم.

 09150069386
05632322802

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 
اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد

  نبش 17شهريور 28   09156633937

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم

 منزل و ادارى با باالترين قيمت
32226210 - 09380160779   

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

نيازمند خانه اجاره اى تميز و مناسب 
براى يك زوج   09155612685

يك نفر مسلط به نصب دزدگير 
اتومبيل نيازمنديم. 09155625441

نصب و تعمير انواع كولرهاى آبى و گازى 
09155629331-09370371218

يك باب مغازه ساندويچ فروشى به علت 
خدمت سربازى به فروش مى رسد.

09365562727

فروش 206 
 نوك مدادى ، مدل 85 

 بيمه كامل و الستيك 50 درصد

يا معاوضه با 111    09155629331

سمسارى ونك
  خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت 
نبش 17 شهريور 32
09365643596   

فروش پياز زعفران
09011251205

تعدادى بازارياب تلفنى و حضورى 
براى امور تبليغات نيازمنديم.

09152651699- 32436477

فروش
دو قطعه زمين درختكارى شده ، 1500 

و 3000 متر واقع در دشت بجد با آب 

چاه عميق ، داراى استخر ، قطره اى 

 برق ، 30 متر خانه مسكونى

09365611604 - حسينى

فروش 
امتياز اتوبار مصلى با 9 سال 

 سابقه فعاليت ، 2 خط ثابت
 و يك همراه  فى: توافقى

32229950

يك شركت پخش معتبر تعدادى 
بازارياب با سابقه و حقوق عالى 
نيازمند است.      32220024

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

خدمات فنى ارغوانى09153634633 - هاشمى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

سمســارى  قيمــت   شكــن
تمامى لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت 
خريداريم.  09156049468 - 09393618929

غذاى آماده و رستوران 
با موقعيت عالى به دليل 
مهاجرت واگذار مى شود.

09365036268

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
نبش جمهورى 30 و 28 

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

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 الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك

 ايرانى و خارجى
بلوار مسافر، مقابل پايانه

32338348 - 32338354
  09155611355 
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اخبار ورزشى

شهرخبر: تحقيقات ثابت کرده است که سرکه هاي خانگي و معمولي که اصوال براي تهيه سس ساالد و ترشي به کار مي رود مي تواند ژن هاي مقابله 
کننده با چاقي را فعال کند. مطالعات سالهاي اخير ثابت کرده است که ماده شيميايي «اسيد استيک» که در سرکه موجود است مي تواند در کنترل 
فشار خون و قند خون بسيار موثر باشد و به عالوه يافته ها نشان مي دهد که سرکه در کاهش وزن و چاقي نقش موثري دارد.

 خواص شگفت انگيز سركه در كاهش وزن

«انگور قرمز» عليه سرطان روده 

عصرايران: «انگور قرمز» مملو از آنتي اکسيدان 
که  دهد  مي  نشان  جديد  تحقيقات  ولي  است 
بيشتر خواص اين ماده به دليل ترکيباتي به نام 

«رسوراترول» است که خاصيت ضد سرطاني 
دارد. عالوه بر انگور قرمز، زغال اخته و تمشک 
نيز داراي اين ترکيب هستند. مطالعات محققان 
نشان مي دهد که يکي از ترکيبات موجود در 

انگور قرمز به نام رسوراترول از ابتال به سرطان 
روده جلوگيري مي کند. عالوه بر انگور قرمز، 
ترکيب  اين  داراي  نيز  تمشک  و  اخته  زغال 
که  شود  مي  توليد  زماني  ترکيب  اين  هستند. 
قرار  باکتري  و  قارچ  انواع  حمله  برابر  در  گياه 

مي گيرد.

رفع بوى بد دهان با اين ادويه ها 

نامه نيوز: بدي بوي دهان علل مختلفي دارد 
که يکي از آنها ايجاد بو به دليل باکتري هاي 

تجزيه کننده مواد غذايي و ايجاد گوگرد است. 
غذايي الغري  رژيم  جمله  از  مختلفي  عوامل 
ورزش  همينطور  و  سنگين  و  سخت  بسيار 
آب  مقدار  دادن  دست  از  موجب  که  شديد 
فراوان از بدن مي شود در ايجاد بوي بد دهان 
گياهان  جويدن  حال  عين  در  اما  است  موثر 
نامناسب دهان شود.  مي تواند سبب رفع بوي 
شيرين  تنقالت  مصرف  ديگر  علل  جمله  از 
است که با افزايش سطح باکتري هاي محيط 
مولکول  بيشتري  تعداد  شکستن  سبب  دهان 
در محيط  گوگرد  ذرات  بيشتر  انتشار  و  چربي 
دهاني مي شود. عدم رعايت بهداشت دهان و 
دندان، عدم مسواک منظم ، مشکالت گوارشي 
از  استفاده  عدم  و  معده  اسيد  افزايش  مانند 
در  نامطبوع  بوي  ايجاد  مسبب  نيز  دندان  نخ 
نامطبوع  بوي  رفع  براي  حال  است.  دهان 
زدن،  مسواک  چون  کارهايي  انجام  دهان 
چون  گياهاني  جويدن  دندان،  نخ  از  استفاده 
جعفري،  رازيانه، شويد، افزايش ميزان مصرف 
و  هل  دارچين،  چون  ادويه هايي  مصرف  آب، 
ميخک مي تواند بوي نامطبوع دهان را از بين 
ببرد.اين ترکيبات عالوه بر رفع بوي نامطبوع 
کاهش  و  دهاني  محيط  شدن  خنک  سبب 

پوسيدگي سطح دندان ها نيز مي شوند.

ليموترش؛ شيمى  درمانى مى كند! 

سالمت نيوز: نتيجه آزمايشات نشان می دهد که 
«ليموترش» سلول هاي سرطانی را در ١٢ نوع 
سرطان از جمله سرطان روده، سينه، پروستات، 

ريه و پانکراس نابود می کند.آب ليموترش د ر 
محصولی  است.  سودمند  سرطان  از  جلوگيري 
معجزه گر د ر نابودي سلول هاي سرطانی که ١٠ 
هزار بار قويتر از شيمي د رمانی عمل می کند و 

عوارض جانبی شيمي درمانی را ندارد. ليموترش 
را می توان به صورت هاي متفاوت مصرف نمود. 
قسمت گوشتیآن را خورد يا آب آن را مصرف 
نمود، به صورت شربت و يا صورت ديگر. جالب 
و  ها  کيست  روي  بر  اثرش  آن  خاصيت  ترين 

 تومورهاست. ثابت شده استکه اين گياه درمان گر
ليموترش  همچنين  است.  سرطان  انواع  همه   
به عنوان يک ضد قارچ و عفونت ها و کرم ها 

محسوب می شود. 

مبتاليان به زخم معده چه بخورند؟ 
چه نخورند؟

 
معده  زخم  به  مبتاليان  نيوز:  سالمت 
هاي  نوشيدني  گياهي،  هاي   دمنوش 
هاي  ميوه  آب  و  کافئين   بدون 
مصرف  انگور  و  سيب  آب  مانند  اسيد  کم 
کنند. مصرف آب را افزايش دهيد، از مصرف 
مانند  زياد  اسيد  با  و  صنعتي  هاي  ميوه  آب 
کافئين  هاي  نوشيدني  تمامي  و  پرتقال  آب 
چربي  فاقد  يا  چرب  کم  شير  بپرهيزيد.  دار 
مانند  چربي  کم  هاي  گوشت  کنيد.  مصرف 
دريايي  غذاهاي  و  پوست  بدون  طيور  ماهي، 
مرغ  تخم  و  زميني  بادام  کره  کنيد.  مصرف 
چرب  کم  لبنيات  مصرف  و  کنيد  مصرف 
جاي  به  کنيد.  محدود  هم  را  چربي  فاقد  يا 
سرخ کردن، گوشت را به صورت خورشتي يا 
معده  زخم  به  مبتاليان  کنيد.  مصرف   کباب 
مي توانند پاستا، برنج، سيب زميني کباب شده 
يا پوره آن و نان مصرف کنند. مصرف سيب 
موز،  مصرف  کنيد.  محدود  را  ادويه  و  زميني 
هلو،  گالبي،  سيب،  انگور،  توتي،  هاي  ميوه 

کيوي و خربزه منعي ندارد.

رفع بوى بد دهان با اين ادويه ها 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

كسب اولين مدال تاريخ ژيمناستيك 
ايران در مسابقات آسيايى   

ايسنا: در مرحله فينال رقابت هاي ژيمناستيک قهرماني 
در  جامعي  عبدا...  ژاپن،  هيروشيماي  در  آسيا  مردان 
برتر  ژيمناست   ٨ بين  در  و  حلقه  خرک  وسيله  تک 
توانست مدال برنز آسيا را بدست آورد تا اولين مدال 
تاريخ ايران در مسابقات آسيايي ژيمناستيک به ثبت 
برسد. در همين وسيله سعيدرضا کيخا ديگر نماينده 
ايران چهارم شد. همچنين در دارحلقه هادي خناري 
نژاد در جايگاه چهارم مسابقات ژيمناستيک قهرماني 

مردان آسيا قرار گرفت. 

12 دو و ميدانى كار ايران 
در ميان 100 نفر برتر جهان

ايرنا: اتحاديه بين المللي فدراسيون هاي دو و ميداني، 
را   ٢٠١٥ سال  در  ورزشکاران  بندي  رده  جديدترين 
ايران در  از دو و ميداني کاران  نفر  اعالم کرد و ١٢ 
ميان ١٠٠ نفر برتر رده بندي جهاني در مواد مختلف 

اين ورزش قرار گرفتند. 

پايان كار تيم تكواندوى ايران با
 19 مدال در رقابت هاى جهانى

هان  قهرماني  مسابقات  دوره  يکمين  و  بيست  ايرنا: 
مادانگ سال ٢٠١٥ جهان با حضور ٤٦٣٢ تکواندو کار 
از ٦٢ کشور جهان از ٨ تا ١١ مرداد در شهر پيون تگ 
کره جنوبي برگزار شد. تيم تکواندوي ايران در رقابت 
هاي جهاني هان مادانگ با کسب ٨ مدال طال، ٥ نقره 

و ٦ برنز به کار خود پايان داد.

«كريم انصاريفرد» به تيم
 پانيونيوس يونان پيوست

مهر: کريم انصاريفرد که سال گذشته به تيم اوساسونا 
پيوست، بعد از پشت سر گذاشتن يک فصل ناموفق، 
از اين تيم جدا شد و سرانجام از يک تيم يوناني سر 
در آورد. طبق اعالم سايت اسپانيايي «دي ناوارا» و به 
نقل از رسانه هاي يوناني، انصاريفرد در آزمون پزشکي 
باشگاه «پانيونيوس» هم حضور يافته و قراردادش را با 

اين باشگاه امضا کرده است. 

  پروپچيچ: استقالل را مى شناسم
بعد  پايتخت  آبي هاي  مهاجم کروات  پروپچيچ  ايسنا: 
از عقد قرارداد با استقاللي ها گفت: شرايط مثبت است 
و مشکلي وجود ندارد. وي در پاسخ به اين سوال که 
را  استقالل  گفت:  دارد،  ايران  فوتبال  از  شناختي  چه 
و  قهرمان شده  ايران  و  آسيا  در  تيم  اين  مي شناسم. 
تيم  اين  شده ام.  تيم  اين  به  هواداران  عشق  متوجه 

هواداران بزرگي دارد. 

اخذ مهريه دردسرساز شد

فارس: رئيس پليس فتا سيستان و بلوچستان گفت: 
خانمي به اين پليس مراجعه و اظهار داشت که فردي 
از طريق شبکه اجتماعي فيس بوک اقدام به پخش 
عکس هاي شخصي و نشر اکاذيب در خصوص وي 
کرده که موضوع در اولويت کار قرار گرفت. سرهنگ 
دوم حسيني پور ادامه داد: با بررسي سر نخ ها، متهم 
که يکي از افراد مورد ظن شاکي بود شناسايي شد. 
وي تصريح کرد: متهم در اعتراف خود گفت که شاکي 
همسر برادر من است و قصد اخذ مهريه از برادرم را 
دارد؛ من نيز  تصميم گرفتم از طريق فيس بوک و 

پخش عکس هاي وي تالفي کنم.

كالهبردارى به بهانه سرمايه گذارى 

باشگاه خبرنگاران: چندي پيش با شكايت چند زن و 
مرد، ماموران در جريان وقوع يك كالهبرداري حرفه 
اي قرار گرفتند. شاكيان به ماموران گفتند: از چند وقت 
پيش سكه هاي خود را براي سرمايه گذاري در يك 
كار، به يكي از آشنايان خود داديم تا كار كند و سود 
پولش را به ما بدهد. ولي بعد از يكي دو ماه مرد جوان 
ناپديد شد و خبري از سكه هايمان هم نشد. بعد از 
اعالم اين شكايت ها موضوع در دستور كار ماموران 
قرار گرفت و تالش در اين خصوص آغاز شد، رديابي 
ها در خصوص شناسايي متهم ادامه داشت تا اينكه او 

در نهايت گرفتار قانون شد. 

زورگيرى از مردم با پالك سرقتى

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامي کهگيلويه و بويراحمد 
اظهار کرد: در پي شکايت يکي از شهروندان مبني بر 
اينکه چند نفر با تهديد و سالح سرد اقدام به سرقت تلفن 
همراه، وجوه نقد و وسايل وي کرده اند، اين موضوع مورد 
پيگيري پليس قرار گرفت. سرهنگ غالم زاده گفت: با 
تالش پليس اعضاي باند سرقت به عنف شناسايي و 
دستگير شدند. در تحقيقات اوليه متهمان منکر ارتکاب 
هرگونه سرقت شدند اما در برابر مدارک و مستندات 
پليس به ١١ سرقت به عنف با استفاده از چهار دستگاه 
خودرو اعتراف کردند. اعضاي اين باند با تغيير پالک 

خودرو هاي سرقتي اقدام به سرقت مي کردند.

تعمير 32 ميليونى يك تلفن همراه

 فارس: رئيس پليس فتا فارس گفت: فردي با ارائه 
مرجوعه قضايي مدعي شد از طريق فضاي مجازي مبلغ 
٣٢ ميليون ريال به صورت غيرمجاز از حسابش برداشت 
شده است. سرهنگ حسيني ادامه داد: با بررسي هاي به 
دست آمده مشخص شد شاکي براي تعمير تلفن همراه 
خود به تعميرگاه مربوطه مراجعه کرده و سپس براي 
پرداخت وجه مورد نظر کارت خودپردازش را در غياب 
صاحب مغازه به شاگرد وي تحويل مي دهد؛ شاگرد نيز 
پس از دريافت رمز، تراکنش مالي را انجام داده و در 
ادامه شاکي فراموش مي کند کارتش را تحويل بگيرد. 

شاگرد مغازه نيز از حساب وي برداشت مي کند.

براى اولين بار 3 قلوها 
در بالگرد به دنيا آمدند

کشور  اورژانس  سخنگوي  خبرنگاران:  باشگاه 
عمليات  طي  ديروز  ظهر   ١٢:٣٠ ساعت  گفت: 
ورزنه  روستاي  از  باردار  مادر  هوايي  آمبوالنس 
بالگرد  زايمان موفق مادر در  به  به اصفهان منجر 
حين پرواز و زايمان سه قلو شامل دو پسر و يک 
حال  در  باردار،  خانم  اين  شد.خالدي،گفت:  دختر 
زايمان  بالگرد  در  بيمارستان،  به  بالگرد  با  انتقال 
کرد و ٣ قلو به دنيا آورد که هر سه نوزاد و مادر 
اورژانس  پرسنل  حمايت  تحت  کامل  سالمت  با 

هوايي اصفهان تحويل بيمارستان شد.

امالك كوروش  كبير كوتاه ترين راه رسيدن 
به باغ و ويال دلخواه تان 

32293143- 09153624820  چاجى       بجد - امالك كوروش 

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

فروش ويژه نوت بوك و تبلترايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  
نمايندگى سايپا  

     09158076574 - نظرى

تعمير و  نصب 
 كولر آبى  و  لباسشويى  در منزل

  32315776 -  09151643778  
شهريارى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه آريا چرم
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اختصاص 6 ميليارد تومان اعتبار به خوسف
فارس- فرماندار خوسف از اختصاص ٦ ميليارد و ٤٠ 
ميليون تومان اعتبار در سال جاري به اين شهرستان 
خبر داد. فرجامي فرد در کميته برنامه ريزي شهرستان 
خوسف اظهار کرد: اين اعتبارات در قالب ١٦ فصل، 
٤٧ برنامه و تعداد ١٤٥ پروژه به ٤٠ دستگاه اجرايي 
اختصاص يافته است. وي افزود: در بين دستگاه هاي 
اختصاص  و  طرح   ٢٤ با  کشاورزي  جهاد  اجرايي، 
٥١٥ ميليون تومان اعتبار بيشترين اعتبار را به خود 
اختصاص داده است. نماينده مردم بيرجند، خوسف و 
درميان نيز در اين جلسه از ابهامات اعتبارات دولت در 
سفرهاي استاني انتقاد کرد. حجت االسالم عبادي با 
بيان اينکه از دولت توقع داريم که به استان خراسان 
که  اعتباراتي  کرد:  اظهار  کند،  توجه  بيشتر  جنوبي 
زيادي  ابهامات  مي دهد  استاني  سفرهاي  در  دولت 
دارد و دولت بايد رسما جواب مردم را بدهد همانطور 

که به صورت خصوصي به ما توضيح مي دهد.

دانشگاه آزاداسالمى قاينات براى اولين بار 
دررشته پرستارى دانشجو مى پذيرد

از  پرستاري  رشته  در  قاين  آزاد  دانشگاه  خبر-  گروه 
مهر ماه سال جاري در اين واحد دانشگاهي دانشجو 
مي  پذيرد. رئيس دانشگاه آزاد اسالمي قاين با اعالم 
اين خبر گفت: به دنبال پيگيري هاي انجام شده در 
ماه هاي اخير و تأمين امکانات و نيازهاي اوليه براي 
نمايندگان وزارت  بازديد  اندازي رشته پرستاري و  راه 
امکانات  اين  از  پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت، 
توانستيم رضايت وزارت بهداشت را درباره راه اندازي 
رشته پرستاري جلب و اين رشته به تصويب برسانيم. 
اسفرقي، مهلت انتخاب رشته را تا٢٠ مرداد اعالم کرد.

به زودى فرماندار نهبندان معرفى مى شود
دوازدهمين  وي  نهبندان  جديد  فرماندار  معرفي  با 
فرماندار نهبندان خواهد بود. يک منبع آگاه در وزرات 
نامش  نيوز که نخواست  با سوغات  کشور در گفتگو 
معرفي  زودي  به  نهبندان  فرماندار   فاش شود، گفت: 
روز  نهبندان  فرماندار  حکم  گفت؛  وي  شود.  مي 
چهارشنبه به امضاي  وزير محترم کشور رسيده است.

ضرورت اجراى طرح توسن روستايى در قاين
سرپرست جمعيت هالل احمر قاين بر ضرورت اجراي 
کرد.  تأکيد  شهرستان  اين  در  روستايي  توسن  طرح 
يوسفي در کارگروه تخصصي امداد و نجات قاين اظهار 
کرد: هدف از طرح توسن روستايي ايجاد تيم امدادي در 
روستاها با همکاري دهياران و اعضاي شوراهاي اسالمي 
است. وي افزود: با اجراي اين طرح هماهنگي بيشتري با 
دهياران در زمان بروز حوادث صورت مي گيرد بنابراين 
در زمان حوادث احتمالي، نسبت به اسکان اضطراري 

حادثه ديدگان اقدامات بهتري انجام مي شود.

وجود 43 معدن استخراج سنگ 
در سربيشه نقطه اميدى براى اقتصاد منطقه

در  سنگ  استخراج  معدن   ٤٣ وجود  خبر-  گروه 
به  شاياني  کمک  است  توانسته  تاکنون  سربيشه 
اشتغالزايي  زمينه  و  داشته  شهرستان  اين  اقتصاد 
است. وجود  آمده  فراهم  معادن  اين  در  زيادي  افراد 
حجم زيادي از اين معادن در نقاط مرزي شهرستان 
همچنين کمک شاياني نموده است به حفظ جمعيت 
در روستاهاي مرزي که اين موضوع تضمين امنيت 
داشت.  به همراه خواهد  را  مرزهاي شرق کشور  در 
معادني که امروز شايد اصلي ترين مشکل آنها عدم 
باعث  که  باشد  شده  استخراج  محصوالت   فروش 
به  توان مشغول  با يک سوم  معادن  اين  است  شده 
کار باشند و  يا به صورت نيمه فعال مشغول استخراج 
سنگ از دل زمين  باشند. گفتني است در اين معادن 

بيش از ٤٠٠ نفر مشغول به کار هستند.

500 كيلومتر از ايل راه عشاير درميان
 نياز به مرمت دارد

شهرستان  عشايري  امور  اداره  رئيس  خبر-  گروه 
در  که  عشاير  راه  ايل  کيلومتر   ۵۰۰ گفت:  درميان 
دو  سال  در  شده  واقع  العبور شهرستان  نقاط صعب 
بار نياز به مرمت و بهسازي دارد. نوري اظهار کرد: 
پروژه هاي مستمر يا خدمات رساني، تأمين آب شرب 
انسان و دام، مرمت راه هاي عشايري و نفت رساني 

از اهم مشکالت عشاير است.

فني و حرفه اي نهبندان در استان برتر شد
در  نهبندان  اي  حرفه  و  فني  سرپرست  خبر-  گروه 
جشنواره ملي مهارت اين شهرستان گفت: اين مرکز 
آموزشي بين مراکز فني و حرفه اي استان رتبه اول 
ترويج  مالدارتنها  آورد.  دست  به  را  عملکرد  ارزيابي 
تمام  همکاري  به  منوط  را  آموزي  مهارت  فرهنگ 

مسئوالن شهرستان دانست.

هروى: پرونده مؤسسه ميزان 
روى ميز مجمع نمايندگان استان

گروه خبر- رئيس مجمع نمايندگان استان، از تشکيل 
جلسه اين مجمع در يکشنبه هفته آينده با محوريت 
شانديز  پديده  و  ميزان  مؤسسه  پرونده  به  رسيدگي 
خبر داد. هروي با تأکيد بر ضرورت پيگيري وضعيت 
سهامداران و سپرده گذاران مؤسسه ميزان و پديده 
شانديز، افزود: با افکار و اموال عمومي بازي شده و 
بر  همواره  معضل  اين  مسئوليت  که  نيست  صحيح 
گردن ديگري انداخته مي شود چراکه اين اقدامات، 
نوعي فرصت سوزي است و امروزه به اندازه کافي به 
مسئوالن مؤسسه ميزان فرصت داده شده که شفاف 
سازي در اين باره صورت گيرد. وي تصريح کرد: در 
سايت مؤسسه اعالم شده که هيئت مديره بازداشت 
شده و پرونده اين موضوع در دادگستري تشکيل شده 
است که اگر اين اقدام انجام شده، چرا در رسيدگي به 
آن تسريع صورت نمي گيرد و پاسخ شفافي به مردم 
ارايه نمي شود. به گفته وي در هر شرايطي يکشنبه 
خراسان  استان  نمايندگان  مجمع  جلسه  آينده  هفته 

جنوبي در اين باره تشکيل خواهد شد.

درخشش دانش آموزان استان
در بيست و سومين كنگره سراسرى قرآن

دوره  سومين  و  بيست  نهايي  مرحله  در  شبستان- 
مسابقات سراسري قرآن کريم در منطقه يک کشور، 
دانش آموزان مرتضي مرادي در دوره متوسطه دوم از 
قاينات و محمدمهدي قلي زاده در دوره متوسطه اول 
مسابقات  نخست  رتبه  کسب  به  موفق  فردوس،  از 
ويژه  حفظ  و  قرائت  هاي  رشته  در  سمپاد  قرآني 
از  بذرافشان  محسن  آموزان  دانش  همچنين  شدند. 
مقام سوم  فردوس  از شهرستان  اول  متوسطه  دوره 
رشته حفظ، سعيد عقيقي پور و علي ولي زاده هر دو 
از شهرستان بيرجند مقام هاي سوم و چهارم رشته 
معارف اين دوره از مسابقات را به دست آوردند. اين 
مسابقات به مدت سه روز در شهرستان بيرجند برگزار 
شد، تصريح کرد: اين مسابقات در چهار رشته حفظ، 

حفظ ويژه، قرائت و معارف قرآن کريم برگزار شد.

اولين گردهمايى اصناف در سال 94 
در شهرستان بيرجند برگزار مى شود

تجارت  توسعه  و  بازرگاني  امور  معاون  خبر-  گروه 
سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبي گفت: 
در راستاي اجرايي شدن ماده ٥٠ قانون نظام صنفي 
پيشبرد  و  رويه  وحدت  و  هماهنگي  راستاي  در  و 
سياست ها و استراتژي هاي ابالغي و دنبال نمودن 
برنامه هاي اجرايي در سال ١٣٩٤، اولين گردهمايي 
اصناف در سال جاري با حضور رؤساي ادارات تابعه 
در  استان  سراسر  اصناف  هاي  اتاق  رئيسه  هيئت  و 
برگزار  استان  مرکز  اصناف  اتاق  در  تاريخ ٩٤/٥/١٤ 
مي شود. ماهگلي افزود: در اين گرد همايي به برنامه 
ساماندهي  محوريت  با  جاري  سال  در  اصناف  هاي 
تداخالت  اصناف،  ماليات  پروانه،  بدون  واحدهاي 
صنفي، نمايشگاه هاي فروش و.... و همچنين گزارش 
 عملکرد شهرستان ها در حوزه اصناف و بيان نارسايي ها

و مشکالت و نقطه نظرات پرداخته خواهد شد. 

آزادي 6 زنداني جرايم غير عمد 
خراسان  در  عمد  غير  جرايم  زنداني   ٦ خبر-  گروه 
قايئم  بازگشتند.  به آغوش گرم خانواده خود  جنوبي 
زندانيان  اين  گفت:  جنوبي  خراسان  ديه  ستاد  مقام 
٢ ميليارد و ٩١٧ ميليون ريال بدهي داشتند. خويي 
را صندوق  ريال  ميليون   ٩٤٥ و  ميليارد  يک  افزود: 
خسارت، ٤٩٠ ميليون ريال را ستاد ديه کشور و ٢٢٣ 
گفت:  وي  کردند.  پرداخت  خيران  را  ريال  ميليون 
است.  بوده  زندنيان  آورده  و  شاکيان  رضايت  مابقي 
به گفته وي هم اکنون ١٢٧ زنداني جرايم غير عمد 
چشم  ريال  ميليارد   ٨٠ از  بيش  با  جنوبي  خراسان 

انتظار کمک خيران هستند.

گشت مشترك و نظارت تلفيقى بر واحدهاى 
پذيرايى سنتى بيرجند انجام شد

همچنين  و  نظارت  حضورکارشناس  با  خبر-  گروه 
اماکن  بر  نظارت  اداره  محيط،  بهداشت  کارشناسان 
ميراث  اداره  و  دامپزشکي  انتظامي،  نيروي  عمومي 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بيرجند، نظارت 
و گشت مشترکي از واحدهاي پذيرايي سنتي بيرجند 
متعددي  موارد  شده  انجام  بازديد  طي  آمد.  عمل  به 
ضمن  که  شد  مشاهده  مذکور  واحدهاي  در  تخلف 
برخورد قاطع با متخلفين، صورتجلسه اي جهت ابالغ 
گرديد. تنظيم  مذکور  واحدهاي  متصديان  به  اخطار 
آشپزخانه،  عمومي  نظافت  عدم  شامل  تخلف  موارد 
نگهداري مواد غذايي در محيط باز، روغن سرخ کردني 
بهداشتي،  معاينه  کارت  اخذ  عدم  مصرف،  قابل  غير 
از  استفاده  اي،  فله  جات  ادويه  از  مجاز  غير  استفاده 
سنگ نمک با وجود ممنوعيت بهداشتي و ... بود.  الزم 
اين نظارت و گشت هاي مشترک به  به ذکر است: 
صورت ماهيانه و با هماهنگي فرمانداران شهرستان ها 
و همراهي نمايندگان مراکز بهداشت، اداره نظارت بر 
اماکن عمومي نيروي انتظامي و دامپزشکي استان به 

صورت دقيق و جدي انجام مي پذيرد. 

صدور يك هزار و 500 پروانه كسب الكترونيكي در خراسان جنوبى

گروه خبر- معاون امور بازرگاني وتوسعه تجارت خراسان جنوبي با بيان اينکه در سال گذشته حدور ٣هزار پروانه کسب الکترونيکي صادر شد، افزود: 
در سه ماهه نخست سال جاري حدود يک هزار و ٥٠٠ پروانه کسب الکترونيکي (جيبي) براي اصناف خراسان جنوبي صادر شد. ماهگلي افزود: از 

حدود ٢٦ هزار واحد صنفي در استان تاکنون تعداد ٤٥٠٠ پروانه کسب الکترونيکي هوشمند و داراي چيپ الکترونيکي صادر شده است.

دولت  همکاري  با  را  کنسول گري  ايجاد  زاده-  رحيم 
مراودات  افزايش  و  ارتباطات  تسهيل  براي  افغانستان 
پيگيري مي کنيم. مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي 
همکاري هاي  نشست  در  جنوبي  خراسان  استانداري 
اقتصادي  فعاالن  با  جنوبي  خراسان  دولتي  مسئوالن 
واليت پکتيا افغانستان با يادآوري مراودات خوب دو کشور 
تاکنون گفت: اميدواريم با توجه به قرابت فرهنگي، ديني، 
قومي و زباني بين دو کشور در آينده، نزديکي اين دو ملت 

از طريق خراسان جوبي بيشتر شود. 
وي افزود: زندگي امروز اتباع اين دو ملت در کشورهاي 
يکديگر به بهترين نحو ممکن به سبب احساس نزديکي 

و قرابتي تاريخي بين اين دو ملت است. 
علي ناصري استکبارستيزي را خصلتي مشترک  بين دو 
ملت ايران و افغانستان دانسته و افزود: اين مهم سبب وجود 
اشتراکات بسياري  بين اين دو کشور شده است. وي با بيان 
اشتراکات  براي  اينکه خراسان جنوبي زمينه هاي بسياري 
گفت:  دارد،  پکتيا  واليت  ويژه  به  افغانستان  با  تجاري 
بسياري از توليدات در حوزه معدن و صنايع وابسته به آن و 
محصوالت کشاورزي توليد شده در خراسان جنوبي قابليت 

صادرات به واليت پکتيا و کشور افغانستان را دارد. 
ناصري با بيان اينکه هميشه بيشترين حجم صادرات ايران 
مي گيرد،  جنوبي صورت  خراسان  طريق  از  افغانستان  به 
خراسان  تجاري  راه هاي  از  افغاني  تجار  استقبال  افزود: 
افغانستان و وجود مرز رسمي ماهيرود  با  جنوبي در مرز 
نويدبخش توسعه روابط تجاري بين دو کشور است. وي 
به  ماهيرود  جاده  حرفه اي،  و  فني  مرکز  گمرک،  ايجاد 
براي  شده  انجام  اقدامات  از  را  آن  ادامه  و  فراه  واليت 
افزود:  و  دانست  افغانستان  فراه  واليت  با  روابط  توسعه 

حضور تجار ايران در افغانستان و بالعکس از برنامه هاي 
طوالني مدت براي توسعه تجارت بين دو کشور بوده و 
در خراسان جنوبي به دنبال ايجاد و توسعه زيرساخت هاي 

مورد نياز هستيم.

طرح ايجاد دروازه مشترک بين دو کشور
ايران و افغانستان، در خراسان جنوبي 

بين  مشترک  دروازه  ايجاد  طرح  به  اشاره  با  ناصري 
و  ايران  مشترک  کميسيون  در  استان  اين  در  کشور  دو 
فعاالن  تمامي  به  امر  اين  است  اميد  گفت:  افغانستان، 
بازار تجارت دو کشور کمک کند. وي با اشاره به فرصت 
جنوبي  خراسان  در  افغانستان  تجار  براي  سرمايه گذاري 
گفت: وجود منطقه ويژه اقتصادي در استان يکي از اين 
مزاياي ارزشمند است  و اميد است با توجه به سياست هاي 
دولت ايران براي حمايت از سرمايه گذاران افغاني در آينده 

نزديک شاهد توسعه ارتباطات با اين کشور باشيم. 

يک سوم صادرات ايران به افغانستان 
از طريق خراسان جنوبي انجام مي شود

صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگاني  امور  معاون 
معدن و تجارت خراسان جنوبي نيز در اين جلسه با اشاره 
به اينکه يک سوم صادرات ايران به افغانستان از طريق 
خراسان جنوبي انجام مي شود، افزود: سال گذشته، هشت 
سوم  يک  که  شده  افغانستان  وارد  ايران  از  کاال  ميليارد 
خروجي کاالي مورد نياز به افغانستان از مبادي خراسان 

جنوبي انجام شده است.
مهدي ماهگلي با بيان اينکه صادرات و واردات کاال در 
خراسان جنوبي با استفاده از مرز ماهيروز انجام مي شود، 

يادآور شد: در استان هاي همجوار مرزهاي ميلک و دو 
قارون و در خراسان جنوبي عالوه بر مرز ماهيرود چهار 
مرز ميل ٧٨، ميل ٧٣، بازارچه دوکوهانه و يزدان نيز در 

امر واردات کاال به کشور افغانستان دخيل هستند.
به گفته وي با توجه به آماده نبودن زيرساخت هاي تجاري 
کشور افغانستان، حجم انبوهي از کاالها از جمله مصالح 
از  فرش  و  غذايي  مواد  آالت،  آهن  سوخت،  ساختماني، 

خراسان جنوبي به افغانستان صادر مي شود.
به   جلسه  اين  در  نيز  بيرجند  بازرگاني  اتاق  رئيس  نائب 
و  ايران  در  جنوبي  خراسان  واليت  دو  تجاري  مراودات 
افزود:  و  اشاره  االيام  از قديم  افغانستان  پکتيا در  واليت 
به کشور  تجاوز روسيه  زمان  از  ايران  جمهوري اسالمي 
افغانستان چندين سال است که افتخار ميزباني اتباع اين 
کشور را داشته و دارد. عليرضا فرامرزي ادامه داد: با توجه 
به وجود ساليق، زبان و قوميت مشترک جمهوري ايران 
و افغانستان اين دو کشور روابط حسنه و خوبي به ويژه در 

حوزه تجارت با يکديگر داشته و دارند.

برگزاري نمايشگاه هاي مشترک 
بين ايران و افغانستان

مسئول هيئت عامل اتاق تجارت پکتيا افغانستان هم به 
افغانستان  و  ايران  در  مشترک  نمايشگاه هاي  برگزاري 
نيز به صورت ساالنه اشاره کرد و گفت: اين نمايشگاه ها 
مي تواند فرصتي را براي معرفي کاالهاي دو کشور فراهم 
اسالمي  جمهوري  کشور  افزود:  علميار  عبدالنصير  کند. 
به  بازسازي  و  فرهنگي  اقتصادي،  بخش هاي  در  ايران 
بسيار  که  کرده  فراواني  کمک هاي  افغانستان  جمهوري 

قابل قدرداني است.

خواستار دسترسي مستقيم و حذف واسطه ها 
براي ورود کاالي ايراني هستيم 

مسئول هيئت عامل اتاق تجارت واليت پکتيا افغانستان 
خبر  اتاق  اين  در  و ۱۵ عضو  هزار  از عضويت  همچنين 
داد و گفت: هيئت تجاري اين واليت خواستار دسترسي 
مستقيم و حذف واسطه ها براي ورود کاالي ايراني است. 
شرق  جنوب  ضلع  در  پکتيا  واليت  اينکه  بيان  با  وي 
زيرپوشش  را  ديگر  واليت  پنج  و  داشته  قرار  افغانستان 
پکتيا  واليت  تجاري  هيئت  حضور  دليل  افزود:  دارد، 
با  ديرينه  روابط  گسترش  جنوبي  خراسان  به  افغانستان 

کشور ايران در آينده است.

امضاي تفاهم نامه 
بين اتاق تجارت پکتيا و اتاق بازرگاني ايران

بيرجند خواستار وصل  بازرگاني  اتاق  از  ادامه داد:  علميار 
کردن اتاق تجارت پکتيا به اتاق بازرگاني مشهد، تهران 
و  هستيم  افغانستان  و  ايران  مشترک  بازرگاني  اتاق  و 
با  آينده در بخش هاي مختلف  داريم در  تقاضا  همچنين 
را  ايراني  باکيفيت  کاالهاي  بتوانيم  تا  کرده  ما همکاري 

دريافت کرده و کاالهاي ايراني را بهتر معرفي نماييم.
و  پکتيا  تجارت  اتاق  بين  تفاهم نامه  امضاي  به  علميار 
اتاق بازرگاني ايران اشاره و افزود: اين تفاهم نامه به امضا 
تجارت دو طرف  اتاق هاي  به  را  تاجران خود  تا  مي رسد 
معرفي نموده و واردات و صادرات به شکل درست انجام 
ارتباط  شود. وي اضافه کرد: تجار واليت پکتيا خواستار 
مستقيم با کمپاني هاي ايراني هستند تا بتوانند کاالهاي 

آنها را در بازار افغانستان معرفي کنند.

ايجاد كنسول گرى با همكارى دولت افغانستان را پيگيرى مى كنيم

اسالمي  تبليغات  هماهنگي  شوراي  رئيس  فرد-  کاظمي 
احداث  زني  کنگ  مراسم  برگزاري  از  جنوبي  خراسان 
اگر  و گفت:  داد  نزديک خبر  آينده  در  نهاد  اين  ساختمان 
اعتبارات الزم تخصيص يابد تا پايان امسال به بهره   برداري 
کنفرانس  در  ابراهيم   زاده  حجت   االسالم  رسيد.  خواهد 
تبليغات  هماهنگى  شوراى  اينکه  به  اشاره  با  مطبوعاتي 
نظام  نهادهاى  پرسابقه   ترين  و  از كهن   ترين  اسالمي يكى 
جمهورى اسالمى است، افزود: امروز نقش تبليغ بسيار حائز 
از همين  متأسفانه دشمن  و  دارد  جايگاه مهمي  و  اهميت 
استفاده  مردمي  اجتماعات  و  نهادها  انهدام  براي  وسيله 
مي   کند و با کارکرد ضد تبليغي موجب فروپاشي بسياري از 
جوامع مي   شود. وي با بيان اينکه وظيفه شوراي هماهنگي 
تبليغات اسالمي مديريت حضور مردم در مراسمات انقالبي 

و  مردم  بين  وصل  حلقه  نهاد  اين  گفت:  است،  ملي  و 
حاکميت است تا ظرفيت هاي دولتي و مردمي  به درستي 

مديريت و استفاده شود.   

نمايندگان ما در شهرستان 
با کمترين امکانات مشغول فعاليت هستند

از  پاسداري  هدايت   گري،  بصيرت   افزايي،   ابراهيم   زاده 
و  جهان  روز  مسايل  رصد  اسالمي،  انقالب  ارزش   هاي 
نهاد  اين  وظايف  از  را  ملي  مراسمات  براي  برنامه   ريزي 
خراسان  انقالبي  مردم  اينکه  بر  تأکيد  با  وي  کرد.   عنوان 
جنوبي هميشه با حضور خود در مراسمات تمامي فتنه   هاي 
دشمنان را خنثي و انقالب را بيمه کردند، ادامه داد: برگزاري 
مراسم ١٢ فروردين ماه، سالروز تأسيس جمهوري اسالمي، 

برگزاري مراسم ارتحال امام خميني (ره) و شهداي قيام ١٥ 
خرداد، برگزاري مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس، مراسم 
بزرگداشت شهداي ٧ تير، راهپيمايي ١٣ آبان، مراسم ٩ دي 
و ٢٢ بهمن از مجموعه برنامه هاي اين سازمان در طول 
سال به شمار مي    روند.    وي همچنين ضمن اشاره به اينکه 
مشغول  امکانات  کمترين  با  شهرستان  در  ما  نمايندگان 
فعاليت هستند، گفت: از ارگان هاي دولتي درخواست داريم 
به اندازه توان خود اين نهاد را در هر چه باشكوه برگزارشدن 

مراسمات ملي ياري دهند.  
رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان از برگزاري 
آينده  در  نهاد  اين  ساختمان  احداث  زني  کنگ  مراسم 
نزديک خبر داد و افزود: اگر اعتبارات الزم تخصيص يابد 

اين ساختمان تا پايان امسال به بهره    برداري خواهد رسيد. 

ساختمان شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى كلنگ زنى مى شود

گروه خبر- ورزش، تضمين کننده سالمت جسم و روح 
افتتاحيه بيست  است. استاندار خراسان جنوبي در مراسم 
و نهمين دوره مسابقات بدمينتون نونهاالن كشور که در 
بيان اين مطلب گفت:  با  سالن غدير بيرجند برگزار شد، 
اقشار  در  ورزش  به  پرداختن  هاي  زمينه  بايد  مسئولين 
برگزاري  به  خدمتگزار،  نمايند.  فراهم  را  جامعه  مختلف 
بيست و نهمين دوره مسابقات بدمينتون نونهاالن كشور 
در بيرجند اشاره كرد و ادامه داد: خراسان جنوبي در برخي 
از رشته هاي ورزشي داراي رتبه هاي خوب كشوري است 
 كه بايد مورد توجه قرار گيرند. وي ورزش را يكي از راه هاي

معرفي مناطق مختلف دانست و تصريح كرد: بايد از اين 
ظرفيت ها به نحو بهينه و مطلوب براي معرفي استان و 

ظرفيت هاي موجود استفاده كرد. 
دليل  به  بدمينتون  فدراسيون  از  تشكر  ضمن  استاندار 
دوره  ونهمين  بيست  ميزبان  عنوان  به  بيرجند  انتخاب 
است  اميد  گفت:  كشور  نونهاالن  بدمينتون  مسابقات 
خراسان جنوبي بتواند در اين دوره از مسابقات مقامي در 

خور و شايسته كسب نمايد. 

 اين مسابقات با شعار 
حفاظت از محيط زيست برگزار مي شود

حاشيه  در  نيز  جنوبي  خراسان  بدمينتون  هيئت  رئيس 
با حضور ٢٢  اين مسابقات  اين مسابقات گفت:  افتتاحيه 
 ١٢ تا  از١٠  بدمينتون  ١٨داور  و  کننده  تيم،٢٢٠شرکت 
مرداد ماه برگزاري مي شود. عليرضا ثاني افزود: خراسان 

جنوبي از ١٠ لغايت ١٢ مرداد ماه ميزبان بيست و نهمين 
 ٢٢٠ كه  است  پسرکشور  نونهاالن  بدبينتون  مسابقات 
شرکت کننده از تمام استان هاي کشور حضور دارند. وي 
با اشاره به اينكه اين مسابقات به صورت تيمي، انفرادي 
و دوبل برگزار مي شود، افزود: اين دوره از مسابقات يک 
ارتقاي  و  ملي  تيم  در  حضور  براي  استعداديابي  دوره 

داواران درجه ٣ به ٢ است. ثاني اظهار كرد: بيست نهمين 
دوره مسابقات بدمينتون کشور با شعار حفاظت از محيط 

زيست برگزار مي شود.

حضور تيم ملي بدمينتون دختران 
شهريور ماه در خراسان جنوبي

از  نيز  کشور  بدمينتون  فدراسيون  رييس  پوريا،  محمدرضا 
حضور تيم ملي بدمينتون دختران در شهريور ماه در خراسان 
جنوبي خبر داد و گفت: اين استان از نظر ورزشي پتانسيل 

خوبي دارد که اين مسابقات به همت استاندار و اداره کل 
ورزش و جوانان استان و نماينده محيط زيست کشور برگزار 
ورزشکاران  و  نوجوانان  كرد: جوانان،  تصريح  مي شود. وي 

سرمايه هاي اصلي اين کشور هستند که بايد مسئوالن امر 
نگاه ويژه اي به اين قشر داشته باشند. پوريا افزود: بايد به 
ورزش به عنوان يک مقوله اجتماعي، نگاه ويژه اي صورت 
گيرد تا بتوانيم در اين زمينه برنامه ريزي خوبي داشته باشيم. 
وي يادآور شد: با همکاري محيط زيست برنامه هاي خوبي 
در جهت سالم سازي جوانان و محيط زيست و برگزاري اين 

 دوره از مسابقات انجام شده است.
رونمايي از تنديس ميش مرغ در اين مسابقات

كشور،  قهرماني  بدمينتون  مسابقات  افتتاحيه  مراسم  در 
اين  شد.  رونمايي  جنوبي  خراسان  در  مرغ  ميش  تنديس 
و  حمايت  محوريت  با  نونهاالن  سني  رده  در  مسابقات 
انقراض  خطر  معرض  در  پرنده  مرغ»  «ميش  از  حفاظت 
ايران، در خراسان جنوبي برگزار شد. درويش مديرکل دفتر 
آموزش و مشارکت هاي مردمي سازمان در مراسم رونمايي 
گفت: هدف اصلي از انتخاب نمادهايي از حيات وحش کشور 
براي فدراسيون هاي ورزشي، استفاده از ظرفيت ورزش در 
حفاظت از محيط زيست و تبديل ورزشکاران به سفيران اين 

عرصه است و ما نيز در اين مسير گام بر مي داريم.
 الزم به ذکر است در حاشيه اين مراسم از تنديس ميش 
مرغ که نماد فدراسيون بدمينتون رونمايي و به مسئوالن 
از  عکس  نمايشگاه  برپايي  شد.  اهدا  استاني  و  کشوري 
از  نيز  استان  گونه هاي جانوري  و  زيستي  تنوع  گنجينه 
ديگر اقدامات انجام شده توسط اداره کل حفاظت محيط 

زيست استان در حاشيه اين مراسم بود.

آغاز بيست و نهمين مسابقات بدبينتون نونهاالن پسركشور در بيرجند
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کاظمي فرد- گروه اجتماعي
بيش از چهار سال است که خيل بيماران قلبي 
عروقي و اعصاب در اين سرزمين چشم انتظار 
بازتواني  براي  مرکزي  احداث  وعده   تحقق 
قلب هاي مجروح و روان هاي خسته اند. در 
به خط  استان خط  جرايد  ها  اين سال  تمام 
به  لحظه  و  روز  به  روز  را  مربوطه  خبرهاي 

لحظه دنبال کرده اند ...
خوشبختانه طي اين مدت موانع متعدد بر سر 
راه تحقق اين خواسته ي به حق برطرف شد و 
باالخره در روز يکشنبه ١١ مرداد ١٣٩٤ برگ 
فعاليت هاي خيرين خراسان  دفتر  به  زريني 
جنوبي اضافه شد . مرکز بازتواني قلب و عروق و 
 اعصاب اين بار به همت مديري صاحب تدبير ،

متخصصي مجرب و صاحب نام کلنگ زني شد 
«دکتر کاظم قائمي فوق تخصص جراحي مغز 
و اعصاب و از فرزندان دلسوز سرزمين خراسان 
بزرگوارش  پدر  يادبود  به  او   . است  جنوبي 
مرحوم محمد حسن قائمي تمام هزينه ساخت 
اين مرکز را تقبل کرده است. مرکزي که اعتبار 

دولتي براي آن وجود نداشت.
دکتر کاظم قائمي رئيس دانشگاه علوم پزشکي 
بيرجند در مراسم کلنگ زني مرکز آموزشي 
بازتواني قلب و عروق و اعصاب شادروان حاج 
امروز  پروژه  اين  نيز گفت:  قائمي  محمدرضا 
سالمت  خيرين  مجمع  دبيرکل  حضور  با 
کلنگ زني شده است. قائمي با اشاره به اينکه 
ساختمان اين مرکز با يک هزار متر زيربنا و در 
۲ طبقه ساخته مي شود، افزود: بيش از ۶۰۰ 

اعتبار  اين مرکز  براي ساخت  تومان  ميليون 
برآورد شده است.

وي خاطرنشان کرد: مشکلي در پرداخت هزينه 
ساخت و تجهيز اين مرکز نيست و هر چقدر 

هزينه داشته باشد تأمين خواهد شد.
از  مرکز  اين  اعتبار  تأمين  اينکه  بيان  با  وي 
بيرجند  پزشکي  علوم  دانشگاه  رئيس  سوي 
خواهد بود، گفت: مرکز بازتواني قلب و عروق 
و اعصاب حلقه مفقوده درماني استان بود که 
مي تواند به بيماران بعد از جراحي قلب، سکته 

قلبي و يا مغزي، ضايعات نخاعي و بيماران 
جسمي حرکتي که نياز به دوره بازتواني داشته 
تا به زندگي عادي  ارائه دهد  باشند، خدمات 

برگردند.
دکتر قائمي به اتمام و تجهيز مرکز راديوتراپي 
کرد:  تاکيد  و  اشاره  بيرجند  درماني  و شيمي 
مردم خراسان جنوبي از سال هاي دور چشم 
در  سرطاني  بيماران  مرکز  راه  اندازي   انتظار 
استان هستند.  قائمي در ادامه سفر دبيرکل 
خراسان  به  را  کشور  خيرين سالمت  مجمع 

جنوبي منشأ خير و برکت دانست و اظهار کرد: 
در حال حاضر به دليل نبود برخي از امکانات 
مشکالت  استان  مردم  درماني،  و  بهداشتي 
زيادي براي اعزام به استان هاي ديگر متحمل 

مي شوند.

  مصوبات سفر دکتر نوبخت 
براي تأمين اعتبار بيمارستان 

رازي محقق نشده است

رئيس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در بخش 
ساخت  موضوع  به  خود  سخنان  از  ديگري 
با وجود  اشاره کرد و گفت:  رازي  بيمارستان 
پيگيري الزم از طرف استاندار و دانشگاه علوم 
رئيس  معاون  سفر  مصوبه  تاکنون  پزشکي 
جمهور در خصوص تخصيص اعتبار بيمارستان 
رازي بيرجند محقق نشده است. دکتر قائمي 
اظهار کرد: در سفر معاون نظارت و راهبردي 
رئيس جمهور به استان خراسان جنوبي قول 
ساخت  اعتبارات  درصدي   ۱۰۰ تخصيص 
پروژه بيمارستان ۲۰۰ تختخوابي بيرجند داده 
شد.  وي با بيان اينکه در اين سفر قول کمک 
۱۰ ميلياردي براي بيمارستان رازي داده شد، 
نشده  محقق  مصوبه  اين  تاکنون  داد:  ادامه 
بيرجند  پزشکي  علوم  دانشگاه  است.رئيس 
با اشاره به اينکه در هفته گذشته يک گروه 
بيمارستان  اين  به  پروژه  وضع  بررسي  براي 
آمده اند، عنوان کرد: پيشرفت فيزيکي پروژه 
بيمارستان رازي بيرجند هم اکنون بيش از ٩٠ 

درصد است.
از  ميزان  اين  اختصاص  با  کرد:  تصريح  وي 
اعتبارات، پروژه بيمارستان پيشرفتي نخواهد 
تمام  آن  ساخت  کار  زودي  اين  به  و  کرد 
نمي شود. قائمي با اشاره به اينکه هنوز زمان 
را  پروژه  اين  از  برداري  بهره  براي  قطعي 
نمي توانيم اعالم کنيم، بيان کرد: ممکن است 
بهره برداري از اين بيمارستان از شش ماه تا 

يک سال ديگر طول بکشد. 
 

 ۵۰ اختصاص  از  کشور  سالمت  خيرين  مجمع  دبيرکل 
درصد هزينه تأمين برق مرکز راديوتراپي بيرجند خبر داد 
به منظور  بهداشت و درمان موافقت الزم  و گفت: وزير 

تجهيز مرکز بيماران راديوتراپي را اعالم کرده است.
نيري در نشست صميمي با اعضاي مجمع خيرين سالمت 
استان که با حضور جمعي از مسئولين و خيرين در محل 
مرکز راديوتراپي و شيمي درماني بيرجند برگزار شد، اظهار 
کرد: مردم خراسان جنوبي در تمامي صحنه هاي انقالب 
امتحان  در  خوبي  به  توانستند  و  داشتند  اسالمي حضور 

الهي موفق باشند.
از  را  جنوبي  خراسان  سالمت  خيرين  مجمع  وي   
مجموعه هاي پر تالش کشور دانست و افزود:  اين مجمع 
بيشترين تعداد اعضاي هيئت امناي خيرين سالمت در بين 

استان هاي کشور را دارد.
 نيري در ادامه با بيان اينکه در حال حاضر در حاشيه تهران 
منطقه اي با تعداد ٧٠٠ هزار نفر جمعيت حتي يک تخت 
بيمارستاني ندارد، گفت: بايد از اين فرصت عمر براي رفع 

مشکالت و درد و رنج مردم تالش کنيم.
 وي از ساخت بيمارستان «سل» در شهرستان زابل خبر 
داد و بيان کرد: اين بيمارستان براي جلوگيري و پيشگيري 

از بيماري هاي واگيردار ساخته مي شود.
 دبيرکل مجمع خيرين سالمت کشور روند اجراي پروژه 
را  بيرجند  راديوتراپي  و  سرطاني  بيماران  مرکز  احداث 
مطلوب ارزيابي و تأکيد کرد: اين پروژه به همت خيرين و 
با توجه به وجود حدود ٥ هزار بيمار سرطاني در خراسان 
جنوبي مراحل پاياني خود را مي گذراند و وزير بهداشت و 
درمان نيز موافقت الزم را با تأمين تجهيزات اين مرکز 

را داده اند.
مرکز  برق  تأمين  هزينه  درصد   ٥٠ اختصاص  از  وي   
راديوتراپي بيرجند خبر داد و گفت: مردم سرمايه اين کشور 
هستند و بايد از تمام امکانات براي خدمت به آنها استفاده 

کرد.
 نيري در ادامه از وجود ٥٨ هزار روستا در کشور خبر داد و 
يادآور شد: تاکنون به ٥٠ هزار روستاي کشور سفر کرده ام 

و با مشکالت مناطق مختلف کشور آشنا هستم.
وي در ادامه با بيان اينکه اولويت مجمع خيرين سالمت 
اين  کرد:  عنوان  است،  کشور  مرزي  و  محروم  مناطق 
مجمع تمام تالش خود را براي رفع محروميت درماني از 

منطقه شرق کشور و خراسان جنوبي بکار گرفته است.

ساخت بيش از سه هزار مرکز درماني 
توسط مجمع خيرين سالمت کشور 

به گفته دبيرکل مجمع خيرين سالمت کشور طي چهار 
سال اخير بيش از ٣ هزار مرکز درماني با هزينه بالغ بر ٣ 
اين  توسط  در سراسر کشور  تومان  ميليون  هزار و ٤٠٠ 

مجمع ساخته شده است.
مرکز  زني  کلنگ  مراسم  حاشيه  در  نيري  رضا  سيد   
آموزشي بازتواني قلب و عروق و اعصاب در بيرجند اظهار 
کرد: خيرين ساالنه ۶۰۰ ميليارد تومان به مجمع سالمت 

کمک مي کنند.
وي با بيان اينکه انسان هنگامي که مي ميرد پرونده اعمال 
وي بسته مي شود به جز سه گروه از افرادي که صدقه 
 جاريه داده اند و يا افرادي که مردم از علم آنها استفاده 
افزود: هيچ  افرادي که اوالد صالح دارند،  يا  مي کنند و 
با روي  پرستار  و  پزشک  نيست که  اين  از  زيباتر  کاري 

خوش بر بالين مريض حاضر شود.
ديدن  چشم  اسالمي  نظام  دشمنان  اينکه  بيان  با  وي 
پيشرفت ايرانيان را ندارند، ادامه داد: پيشرفت هاي ايران 
منافع آنان را به خطر مي اندازد.به گفته وي مشارکت و 
در صحنه بودن مردم کمر دشمنان را مي شکند و ملت 
ايران اين را در عرصه هاي مختلف نشان داده اند و ارتقاي 
سطح علمي و اقتصادي ايران خشم دشمنان نظام را بيشتر 

مي کند.

پروژه هاي مجمع خيرين سالمت
 به دليل دولتي نبودن 

زودتر به بهره برداري مي رسند

 وي با بيان اينکه ساخت مراکز درماني مجمع مردمي و 
با کمک دانشگاه هاي علوم پزشکي انجام مي شود، بيان 
داشت: اين پروژه ها به دليل اينکه دولتي نيست و قوانين و 
مقررات دولتي بر آنها حاکم نيست روند ساخت آنها سريع 

به پايان مي رسد.
رفع  براي  عمر  فرصت  از  بايد  اينکه  به  اشاره  با  نيري 
مردم  گفت:  ببريم،  بهره  مردم  رنج  و  درد  و  مشکالت 
سرمايه اين کشور هستند و بايد از تمامي امکانات براي 

خدمت به آنها استفاده کرد.
اينکه  بر  تاکيد  با  از سخنان خود  وي در بخش ديگري 

گفت:  است،  مستقل  و  آباد  آزاد،  کشوري  ايران،  امروز 
خيلي از کشورهاي همسايه همين امکاناتي که در ايران 
وجود دارد را برخوردار نيستند و شاهد هستيم کشورهايي 
بيماران خود را براي  افغانستان  همچون ترکيه، عراق و 

درمان به ايران اعزام مي کنند.

مرکز راديوتراپي و شيمي درماني بيرجند 
بيش از ٩٠ درصد پيشرفت فيزيکي 

دارد
 

با  نيز  جنوبي  خراسان  سالمت  خيرين  مجمع  رئيس 
بيان اينکه با راه اندازي مرکز راديوتراپي بخش عمده اي 
وزير  گفت:  مي شود،  رفع  سرطاني  بيماران  مشکالت  از 
بهداشت و درمان اخيرا با درخواست دانشگاه  علوم پزشکي 
بيرجند براي تجهيز مرکز راديوتراپي بيرجند موافقت کرده 
 ٩٠ از  بيش  تاکنون  مرکز  اين  اينکه  بيان  با  وي  است. 
اتمام  براي  گفت:  است،  داشته  فيزيکي  پيشرفت  درصد 
ساخت اين مجموعه به يک و نيم ميليارد تومان اعتبار نياز 
 است که در صورت تامين، ظرف سه تا چهار ماه آينده به 

بهره برداري مي رسد.

براي تأمين برق مرکز راديوتراپي 
و شيمي درماني بيرجند ٥٠٠ ميليون 

تومان اعتبار نياز است

بيرجند  راديوتراپي  مرکز  فعلي  مشکالت  از  يکي  وي 
اعالم و خاطرنشان کرد: در حال  پروژه  برق  تأمين  را 
نمي توانيم  ساختمان  اين  در  برق  نبود  دليل  به  حاضر 
براي  کنيم؛  راه اندازي  و  نصب  را  شتاب دهنده  سيستم 
تأمين برق اين مرکز به ٥٠٠ ميليون تومان اعتبار نياز 
است. حسيني از عدم تحقق قول هاي مسئوالن استان 
خراسان  نمايندگان  رسيدگي  خواستار  و  کرد  انتقاد 
اين  تحقق  براي  استانداري  و  مجلس  در   جنوبي 

وعده ها شد. 
مرکز  احداث  پروژه  اجراي  از  حسيني  محمود  سيد 
وليعصر(عج)  بيمارستان  در  عروق  و  قلب  بازتواني 
دکتر  توسط  مرکز  اين  اعتبار  کرد:  اظهار  و  داد  خبر 
کاظم قائمي يکي از خيرين و از اعضاي مجمع خيرين 

سالمت استان تأمين و ساخته خواهد شد.

دولت تکليفش را با مردم اين منطقه 
روشن کند

بيرجند، درميان و خوسف   نماينده مردم شهرستان هاي 
را  تکليفش  بايد  اينکه دولت  بيان  با  اين نشست  نيز در 
براي جلوگيري از مهاجرت مردم به ديگر شهرها روشن 
کند، گفت: در حال حاضر به دليل بي آبي، کمبود امکانات 
نامناسب اقتصادي  بهداشتي و درماني و همچنين وضع 

مردم در حال مهاجرت از اين استان هستند.
عنوان  به  فروزان فر  دکتر  از  عبادي  االسالم  حجت 
بنيان گذار دانشگاه علوم پزشکي بيرجند ياد کرد و اظهار 
خيرين  و  فروزان فر  دکتر  همچون  نخبگاني  وجود  کرد: 
مجمع سالمت براي استان خراسان جنوبي باعث افتخار 
از  جنوبي  خراسان  اينکه  بيان  با  وي  است.  سربلندي  و 
با  کرد:  اذعان  است،  برخوردار  فرهنگي  و  متدين  مردم 
توجه به اينکه اين استان از نظر اقتصادي وضعيت مطلوبي 
ندارد، اما در کارهاي خير و کمک به محرومين در رديف 

باالترين استان ها قرار دارد.
بيرجند، درميان و خوسف  نماينده مردم شهرستان هاي 
در مجلس شوراي اسالمي گفت: دولت بايد تکليفش را 
براي جلوگيري از مهاجرت مردم به ديگر شهرها روشن 
کند چون در حال حاضر به دليل بي آبي، کمبود امکانات 
نامناسب اقتصادي  بهداشتي و درماني و همچنين وضع 

مردم در حال مهاجرت از اين استان هستند.
 وي با تأکيد بر اينکه امنيت باالي امروز خراسان جنوبي 
به خاطر دين داري و اخالص مردم است، گفت: دولت بايد 
توجه ويژه اي به مردم اين استان داشته باشد چرا که مردم 
مناسب  بهداشتي  و  پزشکي  امکانات  نبود  از  استان  اين 

رنج  مي برند.
خيرين سالمت  مجمع  امناي  هيئت  از  تشکر  با  عبادي 
استان براي ساخت مرکز راديوتراپي در بيرجند، گفت: در 
سفر سال گذشته نوبخت معاون برنامه ريزي رئيس جمهور 
به خراسان جنوبي از وي درخواست شد دولت در تکميل و 

تجهيز اين مرکز مساعدت کند.
 نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينکه هم اکنون بيماران سرطاني استان با 
اعزام به ديگر استان هاي کشور دچار مشکالت فراواني 
هستند، تأکيد کرد: احداث مرکز بيماران سرطاني در مرکز 
اگر مسئوالن حمايت کنند  استان يک ضرورت است و 

اين مرکز راه اندازي شود، عالوه بر اينکه براي تمام استان 
مفيد خواهد بود، ظرفيت مناسبي براي ديگر استان هاي 

همجوار است.
 وي با اشاره به اينکه بنا بر آمارهاي اعالم شده هم اکنون 
بيش از ٥ هزار بيمار سرطاني در استان وجود دارد، گفت: 
اميدواريم وزارت بهداشت و درمان در کار تجهيز و تامين 
انجام  را  الزم  مساعدت  راديوتراپي  مرکز  امکانات  ديگر 

دهد.
 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکي، خراسان جنوبي را ويژه ببيند

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري نيز با بيان 
بخش  در  منابع  و  امکانات  حوزه  در  استان  اين  اينکه 

بهداشت و درمان با مشکالتي مواجه است، گفت: انتظار 
ويژه  به طور  را  استان  اين  درمان  و  بهداشت  وزير  داريم 

ببيند.
 محمد حسيني با اشاره به اينکه خراسان جنوبي داراي 
مرز  کيلومتر   ٤٦٠ داراي  و  وسعت  کيلومتر  هزار   ١٥٠
مشترک با کشور افغانستان است، اظهار کرد: از شمال 
دارد  وجود  فاصله  کيلومتر   ٧٠٠ حدود  استان  جنوب  تا 
اين  مردم  به  خدمات رساني  که  اين  است  آن  مفهوم  و 
مسئوالن  بيشتر  توجه  نيازمند  و  سخت  چقدر  منطقه 
حاضر  حال  در  اينکه  به  اشاره  با  وي  است.  کشوري 
دفاع  کشور  کيان  از  تمام  جديت  با  استان  مرزنشينان 
مي کنند، گفت: اگر نتوانيم مشکالت و خواسته هاي مردم 
را برطرف کنيم، نخواهيم توانست امنيتي که امروز وجود 

دارد را تأمين کنيم.

وزير بهداشت با تجهيز مركز راديوتراپى
 و شيمى درمانى بيرجند موافقت كرد

كلنگ زنى مركز درمانى
 توسط مدير خير انديش

وقتى ضرورت احداث كلينيك بازتوانى قلب و اعصاب  در بودجه هاى استانى نمى گنجد


