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دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه:
برای سران فتنه محدودیت خاصی 

در نظر گرفته شد

امروز منتشر می شود:
نشریه ازدواج آسان زمینه رایگان

 روزنامه آوای خراسان جنوبی

مدیرکل هواشناسی استان:
برای مرز شرقی خراسان جنوبی

 وزش تندباد در راه است 

استاندار خراسان جنوبی : 
توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ، 

اولویت کاری دولت در استان

نماینده ولی فقیه در سپاه:کودتای نافرجام ترکیه شباهت هایی با فتنه 88 داشت/  زخمی شدن سردار نقدی تکذیب شد / زمان مقابله به مثل ایران فرا رسیده است/ هیئت نظارت بر برجام موضع خود را درباره نحوه اجرای برجام اعالم کند/ دیدار رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین با مریم رجوی/ صفحه 8
 صفحه 7 صفحه 7 صفحه 8

شگردهای پایتخت 
در بازی با اعتبارات 

  در کمیته برنامه ریزی شهرستان بیرجند مطرح شد:

  دهکده گیاهان دارویی ؛ گامی استوار در اشتغال زایی استان
صفحه 7

صفحه 7

 ۳۰ میلیارد دالرایران آزاد شد

عصر اعتبار- پول های بلوکه شده اگرچه پس از 
برجام حرف و حدیث های ضد و نقیض را به خود 
منتسب کرد اما بانک مرکزی میزان دارایی بلوکه 
شده خود را ۲۹ میلیارد دالر اعالم کرد و اکنون 
طبق اعالم بانک جهانی۳۰ میلیارد دالر یعنی تمام 

دارایی بلوکه شده بانک مرکزی آزاد شده است. 

 اعطای ۴۰هزارکمک هزینه جهیزیه

رئیس کمیته امداد گفت: امسال بیش از ۴۰ هزار 
نوعروسان تحت  به  کمک هزینه خرید جهیزیه 
فتاح  می شود.  اعطاء  کشور  امداد  کمیته  حمایت 
و  اشاره  نیز  دانشجویان  برای  اشتغال  ایجاد  به 
در  را  دانشجویان  امداد  کمیته  کرد:  تصریح 

راستای تحصیالت عالی کمک می کند.

سرطانی ها
 در انتظار تحقق 
وعده دولت
صفحه ۳

بیمه »پیوند عضو« در دولت تصویب شد

پیوندی  اعضای  فراهم آوری  شبکه  اداره  رئیس 
و  فرآهم آوری  بیمه  تصویب  از  بهداشت  وزارت 
پیوند اعضا در دولت خبر داد و گفت: پس از ابالغ 
این مصوبه، تامین هزینه های پیوند اعضا بر عهده 
نجفی زاده  انتخاب،  گزارش  به  بود.  خواهد  بیمه 
راستا  این  در  بهداشت  وزارت  بعدی  اقدام  افزود: 
واقعی کردن تعرفه های پیوند است و پس از ابالغ 
آن تامین هزینه بیمارستان مربوط به فرآهم آوری 

و پیوند اعضا بر عهده بیمه خواهد بود.

طرح تغییر تعطیالت آخر هفته
 در ایران جدی شد

تغییر  طرح  پیشنهاد  ارائه  از  صنعت  وزیر  معاون 
تعامالت  افزایش  منظور  به  آخرهفته  تعطیالت 
محروم  تجارت  گفت:  و  داد  خبر  دنیا  با  تجاری 
از ۴ روز کاری است و ۳ روز دیگر هم اختالف 
اینکه  دلیل  به  گفت:  افخمی راد  دارد.  وجود  افق 
تعطیالت آخر هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه 
تشکیل می دهند و سایر کشورها شنبه و یکشنبه 
تعطیل هستند، در امر تجارت خارجی، ۴ روز در 

هفته را برای کار با دنیا از دست می دهیم .

واعظی: قیمت اینترنت گران نمی شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره تضمین 
کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی پس از مصوبه 
کاهش قیمت اینترنت زیرساخت گفت: دوره قبل 
را  زیرساخت  اینترنت  قیمت  ارتباطات  وزارت  که 
۲۰ درصد کاهش داد اپراتورها این کاهش قیمت 
را اعمال نکردند. محمود واعظی ادامه داد: اما آن 
زمان صبر کردیم که هر شرکتی کاهش قیمت را 
برای مشتری خود لحاظ کرد تخفیف می گیرد و 

اکنون نیز همین شرط را داریم.

جناب آقای سنگکی
رئیس محترم انجمن ورزش پهلوانی و زورخانه ای 

کارگران کشور
 انتصاب  ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت و شایستگی شما می باشد

صمیمانه تبریک عرض نموده،توفیق روز افزون شما را
 از درگاه قادر سبحان آرزومندیم.

مدیرحراست  و پرسنل حفاظت فیزیکی شرکت کویرتایر

منتظر خبرهای خوش بیمارستان 

حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد۳( 

در روزهای آینده باشید.
خدمات رایگان برای بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی

کسی که ناز مرا می کشید، مادر بود
کسی که حرف مرا می شنید، مادر بود
مرا ستاره صبحی که هر چه کوشیدم

شد آخر از نظرم ناپدید، مادر بود
هیچ دریغی دردمان را نمی کاهد و هیچ افسوسی اشک مان را 

نمی خشکاند، سرگردانیم در لحظه هایی که می گذرند و شکننده 
که چقدر تنها شده ایم. سومین سالگرد درگذشت مادر عزیزمان

 زنده یاد صغری مقصودی 
را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

فرزندت کوروش عباسی و خانواده

خیر گرانقدر جناب آقای 

دکتر ولی ا...قائمی 
 ضمن تقدیر و تشکر از الطاف جناب عالی 

نسبت به موسسه خیریه توانبخشی 
حضرت علی اکبر )علیه السالم(
 در اهدای لوازم آزمایشگاهی 

به مبلغ یک میلیارد ریال

سالمتی  و  برکت  با  عمر  طول  شما  برای   
خواستاریم.

هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه خیریه 
توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

سرکارخانم مهندس آیناز  احراری
درگذشت پدر گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال
 برای آن عزیز سفرکرده غفران الهی و برای بازماندگان صبر آرزومندم.

افسانه خواجوی

به مناسبت اولین سالگرد  

درگذشت پیر غالم حضرت ابوالفضل )علیه السالم( شادروان

 حاج کربالیی احمد مالئی
 جلسه بزرگداشتی امروز دوشنبه 95/5/11 از ساعت

 17/15 الی 18/15 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد
 حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده مرحوم مالئی

جناب آقای حاج رضا واحدی پناه
درگذشت اندوه بار خواهر عزیزتان 

را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم 
برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان داغدار صبر و تحمل آرزو می کنیم.

هیئت مدیره و مدیرعامل کشتارگاه خاورپیشه

با عنایت به دستورالعمل ساماندهی ماشین آالت عمرانی و خدماتی دهیاریها )ماده 25 آیین نامه مالی 
دهیاریها مصوب 1382/05/19 فروش امول دهیاری( و با نظر شورای اسالمی روستاها و همچنین قیمت 
گذاری پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، دهیاریهای روستای دستگرد – مزداب – نوفرست– 
ساقدر – از توابع بخش مرکزی شهرستان بیرجند و دهیاری دستگرد از توابع بخش گزیک )درمیان( 
و دهیاری  بشگز از توابع بخش مود )سربیشه( در نظر دارد تعدادی از دستگاه های خودرو سبک و 
نیمه سنگین متعلق به خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. عالقه 
مندان به شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشرآگهی تا پایان وقت اداری 1395/05/17 برای بازدید 
 بین ساعات 8 تا 13 به روستای دستگرد کیلومتر 5 جاده بیرجند – مشهد انتهای بلوار امام رضا )ع( 
جنب خانه بهداشت - انبارشرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی بیرجند مراجعه نمایند. ضمناً برای 
دریافت شرایط مزایده به آدرس اینترنتی www.db-co.ir  و یا به آدرس چهارراه انقالب- ابتدای خیابان 
شهید فایده - جنب بانک صادرات - دفتر شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی بیرجند مراجعه 

فرمایید.  ) ضمناً هزینه نشر آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود(
نوع دستگاه ها :

متعلق به دهیارینوع خودروردیف

دستگرد )گزیک(کامیون کمپرسی آمیکو 4(M6H* )2 مدل 11386

بشگز )مود(کامیون کمپرسی آمیکو 4(M6H* )2 مدل 21386

مزداببیل بکهو لودر کشوئی هیدورلیکی sp100 مدل31387

ساقدرکامیون کمپرسی آمیکو4(M6H * )2مدل 41385

دستگردکامیون کمپرسی آمیکو4(M6H * )2مدل 51386

نوفرستتراکتور ایتالیا  SAME تیپ  EXPLORER 70 با متعلقات موجود6

شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی بیرجند

مزایــده عمومــی

 جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی درنظر دارد: مطابق مشخصات ذیل خودروهای مزایده ای
 خود را به فروش برساند. 

مدلشماره انتظامینوع خودروردیف
5421991 ی 16- ایران 32آمبوالنس پژو1
8141983 و 24 - ایران 32آمبوالنس پاترول2
1691376 ن 28- ایران 32آمبوالنس پاترول3
1221983 و 25- ایران 32آمبوالنس پاترول4
4381983 ن 28- ایران 32آمبوالنس پاترول5
56777 د 69 -ایران 32سواری پیکان6
42676 ن 28- ایران 32سواری پیکان7
49375 ن 23- ایران 29سواری پیکان8
19263 د 55 - ایران 32آمبوالنس پاترول9

شرایط متقاضیان: دارای شخصیت حقوقی و حقیقی
مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید مشخصات خودروها: 95/5/13 لغایت 95/5/20

محل بازدید خودروها: بیرجند- مهرشهر- سایت امدادی هالل احمر از ساعت 8 الی 13/30 
روزهای اداری

مهلت قبول پیشنهادات : 95/6/4
زمان بازگشایی پاکت ها و اعالم برنده: روز یکشنبه مورخ 95/6/7 ساعت 9/30 صبح

محل بازگشایی پاکت ها: بیرجند - خیابان معلم- میدان مادر- جمعیت هالل احمر خراسان 
جنوبی- دفتر مدیر عامل

مدارک مورد نیاز:
تصویر کارت ملی شخص حقیقی یا معرفی نامه معتبر اشخاص حقوقی

محل دریافت اسناد و تحویل مدارک:
بیرجند- خیابان معلم- میدان مادر- جمعیت هالل احمر- واحد دبیرخانه

به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ های تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت )چک تضمین شده بانکی( معتبر غیر مشروط 

به نام جمعیت هالل احمر باشد.
حضور مزایده گران در جلسه بازگشایی پاکت ها بالمانع می باشد.

شماره تماس: 32421993- داخلی 636 برای پاسخگویی به سواالت از ساعت 7/30 صبح الی 
13/30 روزهای اداری فعال می باشد.

در صورت انصراف برنده اول از خرید سپرده وی به نفع فروشنده ضبط و برنده دوم به عنوان 
خریدار معرفی می گردد. در صورت امتناع برنده دوم ضمانت نامه وی نیز ضبط و در صورت نیاز 

مزایده تجدید می گردد.
کلیه هزینه های متعارف نقل و انتقال از قبیل تنظیم سند، تعویض پالک و نیز عوارض شهرداری 

و دارایی سال جاری به عهده برنده مزایده )خریدار( می باشد.
تعداد حداقل دو شرکت کننده با دو پیشنهاد دهنده برای بازگشایی پاکت ها الزامی است.

هزینه چاپ آگهی و کارشناسی خودروها و کلیه هزینه های متعارف و مترتب برعهده برنده 
مزایده می باشد. آمبوالنس ها با کاربری درمانی می باشد و فقط اشخاص حقوقی که قانوناً حق 

بکارگیری آمبوالنس با کاربری درمانی دارند مجاز به خرید آن هستند.

تجدید مزایده عمومی خودرو شماره: 2-95
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هشدار درباره خطر قطعی آب/ ۳۰۱ شهر درگیر تنش آبی
انتخاب - مشاور وزیر نیرو با اعالم اینکه شرایط آبی بسیار سختی داریم و تالش می شود تا کار به قطعی نکشد 
گفت: ۳۰۱ شهر دچار تنش آبی )تولید و مصرف آب برابر است(، شد. ۳۰۱ شهر در استان های فارس، اصفهان، یزد، 
کرمان، خراسان جنوبی و بخش هایی از سیستان و بلوچستان با تنش آبی مواجه هستند.

 طبق اعالم بانک عامل تعیین تکلیف سپرده  های
کالن ثامن الحجج تا سال آینده تعیین تکلیف 
خواهد شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
بهمن سال گذشته بود که به دنبال مشکالت 
و  ثامن الحجج  موسسه  برای  شده  ایجاد 
مشتریان،  سپرده  پرداخت  در  آن  ناتوانی 
به  را  پارسیان  بانک  اعتبار،  و  پول  شورای 
این  سپرده های  پرداخت  عامل  بانک  عنوان 
خرد  مبالغ  تدریج  به  و  کرد  انتخاب  تعاونی 

تومان  میلیون   ۳5 سقف  تا  گذاران  سپرده 
ها سپرده  تیرماه   2۰ از  شد  قرار  و   پرداخت 

بانک  سوی  از  تومان  میلیون   ۱۰۰ سقف  تا 
پارسیان تعیین تکلیف شود.

و  بانکها  بر  نظارت  مدیرکل  اساس  براین 
بود  گفته  مرکزی  بانک  اعتباری  موسسات 
میلیون   ۱۰۰ سقف  با  سپرده ها  این  مابقی 
سپرده  عنوان  تحت  یکسال  مدت  به  تومان 
تسویه  و  ماند  خواهد  باقی  پارسیان  بانک  در 

پایان مدت  از  تمدید سپرده گذاری ها پس  یا 
ای  کمره  گرفت.  خواهد  صورت  شده،  تعیین 
اعالم کرده بود بانک پارسیان از محل فروش 
سایر  و  تسهیالت  اقساط  دریافت  ها،  دارایی 
تعیین  را  سپرده گذاران  به  بدهی  بقیه  روشها 
تکلیف خواهد کرد. اما با وجود اقدامات صورت 
گرفته در جریان باز پرداخت سپرده ها بسیاری 
موسسه  این  در  هنگفتی  مبالغ  که  مردم  از 
پرداخت  نحوه  از  بودند  کرده  گذاری  سپرده 

و عقد قرارداد بانک پارسیان شکایت داشتند. 
گذاری  سپرده  با  افرادی  شاکیان،  از  گروهی 
باالی ۱۰۰ میلیون هستند که معتقدند سرمایه 
که  است  ماه  برای حدود ۱۰  آنها  توجه  قابل 
بلوکه شده و اگر در این مدت سود ۱5 درصدی 
نیزبه سپرده آنها تعلق می گرفت رقم باالیی 
این روند پرداخت و طوالنی شدن  می شد و 
زمان تعیین و تکلیف حساب ها، روز به روز به 

این ضرر و زیان می افزاید.

داروی  و  درمان  هزینه   درصد   ۱۰۰ نوشت:  ایران 
درمان  هزینه  تمام  و  العالج  و صعب  خاص  بیماران 
نازایی پرداخت می شود عمل جراحی فرهنگیان، بدون 

پرداخت هزینه  انجام می شود. 
و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  تعاون  اداره  مدیرکل 
میلیون و 7۰۰  بیمه تکمیلی یک  از پوشش  پرورش 
درباره سقف  و  داد  فرهنگیان کشور خبر  از  نفر  هزار 
گفت:  خاص  و  العالج  صعب  بیماران  به  تعهدات 
و  خاص  بیماران  درمان  و  دارو  هزینه های  صدرصد 

صعب العالج توسط آموزش و پرورش پرداخت می شود 
و همچنین با عقد قرارداد با بیمارستان رویان تمامی 

هزینه نازایی افراد تحت پوشش پرداخت خواهد شد.
برای  معلمان  تکمیلی  »بیمه  گفت:  سیاری  فرشید 
نخستین بار از اردیبهشت 89 براساس درخواست وزیر 
آموزش و پرورش دولت دهم آغاز شد. در آن زمان ۱2 
هزار میلیارد تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شد 
دیگر  نیمی  و  معلمان می پرداختند  را  آن  از  نیمی  که 
پرورش  و  آموزش  وزارت  رفاهی  اعتبارات  محل  از 

قرارداد  این  ابتدا  در  می شد.  پرداخت  معلمان  وجه  در 
نیاز فرهنگیان  بیشترین  را شامل می شد که  تعهداتی 
را برطرف می کرد و البته پرداخت آن هزینه ها هم در 
توان همکاران ما نبود.« مدیرکل اداره تعاون و پشتیبانی 
وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه بیش از ۱۰ 
میلیون و 2۰۰ هزار پرونده پزشکی فرهنگیان، رسیدگی 
و پرداخت خسارت شد اظهار کرد: به طور متوسط روزانه 
بیش از یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان خسارت به 

حساب بیمه شدگان واریز می شود.

 چه بر سر سپرده های کالن “ثامن الحجج” خواهد آمد؟

اعالم جزئیات بیمه تکمیلی فرهنگیان

آغاز سنجش پیش دبستانی ها از 15 مرداد

از  پرورش  و  آموزش   وزارت  پیش دبستانی  آموزش  دفتر  مدیرکل 
به  ویژه  اعتباری  ردیف  تخصیص  تحقق 
مراکز پیش دبستانی از سال تحصیلی جاری 
توسعه  صرف  اعتبار  این  گفت:  و  داد  خبر 
محروم  مناطق  در  پیش دبستانی  مراکز 
در  فضلی  رخساره  شد.  خواهد  دوزبانه  و 
گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه امسال طرح 
بینی پیش  و  می شود  آغاز  زودتر  سال  یک  نیز  نوآموزان   سنجش 

تحت  نیز  دبستانی  پیش  دوره  در  ما  کودکان  از  نیمی  کنیم  می 
غربالگری قرار بگیرند گفت: سنجش پیش دبستانی ها از ۱5 مرداد 
ماه شروع می شود و نوآموزانی که امسال این سنجش را انجام دهند 
سال آینده نیازی به انجام مجدد آن پیش از ورود به دبستان ندارند.

پر شدن جیب مردم با سود
 سهام عدالت تا پایان امسال!

ایسنا- مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
آزادسازی  اینکه حتی یک روز هم در  بیان  با 
می گوید  نگرفته،  صورت  تاخیر  عدالت  سهام 
شده  واگذار  شرکت های  از  تعدادی  مجمع 
بابت  بگوییم  نمی توانیم  و  نشده  برگزار  هنوز 
یک میلیون تومان سهم شهروندان چه میزان 
آزادسازی صورت خواهد گرفت، اما تا پایان سال 
میزان آن مشخص خواهد شد. سبحانی گفت: هیچ تاخیری در آزادسازی 
سهام عدالت اتفاق نیفتاده، از مجلس شورای اسالمی خواهش می کنم 
بعد از این که الیحه به مجلس تقدیم شد آن را مورد بررسی قرار داده تا 

بتوانیم در پایان سال ۱۳95 ذائقه مردم را با سهام عدالت شیرین کنیم.

زمان برگزاری آزمون کاردانی به
 کارشناسی ناپیوسته اعالم شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
کارشناسی  به  کاردانی  آزمون  برگزاری  از 
در  مرداد   22 جمعه  در   95 سال  ناپیوسته 
7۳ شهرستان مختلف کشور خبر داد. حسین 
توکلی در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب 
دوره  آزمون  در  شرکت  برای  کرد:  اظهار 
کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 95، ۱۰2 هزار و 8۱8 داوطلب 
ثبت نام نمودند. وی افزود: برگ راهنما برای کلیه داوطلبان و کارت 
شرکت برای داوطلبان متقاضی رشته های با آزمون از سه شنبه ۱9 
www. مرداد روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

sanjesh.org قرار می گیرد.

 رتبه اول پولشویی در رده بندی
 جهانی به ایران داده شد

پولشویی  با  مبارزه  شاخص  اساس  بر   - تسنیم 
ایران برای سومین سال متوالی پرریسک  بازل، 
پولشویی  های  فعالیت  نظر  از  کشور  ترین 
از  متوالی  سال  سومین  برای  ایران  شد.  معرفی 
در  سالیانه  شاخص  یک  که  بازل،  شاخص  نظر 
زمینه ارزیابی عملکرد کشورها در زمینه ریسک 
حفظ  را  خود  نخست  جایگاه  است،  پولشویی 
کرده است. وضعیت اکثر کشورها نسبت به سال 
اما کارایی  یافته،  بهبود  این شاخص  گذشته، در 
بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی همچنان 
ضعیف است. رتبه نخست ایران در این شاخص 
تا  این کشور در تالش است  در حالی است که 
سیستم بانکی خود را برای جذب سرمایه گذاری 
نماید. پاکسازی  ها،  تحریم  لغو  از  پس  خارجی 
باالترین  که  کشورهایی  بازل،  شاخص  نظر  از 
از:  عبارتند  دارد  وجود  آنها  در  پولشویی  ریسک 
ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیسائو، مالی، 
میانمار.  و  سوازیلند  اوگاندا،  موزامبیک،  کامبوج، 
کشور فنالند در این رتبه بندی، کم ریسک ترین 

کشور از نظر پولشویی شناخته شده است.

نرخ مجاز سود سپرده اعالم شد

نیـوز«،  »جام  اقتصادی  سرویس  گزارش  به 
مجاز  نرخ  کرد:  تاکید  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
سود سپرده حداکثر ۱5 درصد و نرخ مجاز سود 
تسهیالت حداکثر ۱8 درصد است و بانک مرکزی 
مواردی را که بانکها از این نرخ ها عدول کرده 
پیگیری می کند  را  موارد تخلف  و  باشند، رصد 
تا برخورد قانونی الزم با متخلفان صورت گیرد. 

آغاز تولید کارت هوشمند وسایل نقلیه 

ترافیک  خدمات  و  مهندسی  فنی  معاون  فارس- 
پلیس راهور ناجا از کلید خوردن پروژه چاپ و ارسال 
کارت هوشمند وسایل نقلیه خبر داد و گفت: تولید 
کارت هوشمند وسایل نقلیه آغازشده و کارت های 
جدید خودرویی از این پس به آدرس مالکین پست 
تمامی  پس  این  از  گفت:  روحی  سعید  می شوند. 
خودروهای نوشماره یا خودروهایی که برای تعویض 
دریافت  هوشمند  کارت  می کنند،  مراجعه  پالک 
خواهند کرد و به این ترتیب کارت های کاغذی قبلی 

به مرور زمان حذف خواهند شد.

آغاز پرداخت وام 2۰ میلیونی به ۸۰ هزار 
مسکن روستایی از 2 هفته آینده

با  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  معاون  فارس- 
اشاره به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی 
مسکن  ساخت  وام  تومانی  میلیون   5 افزایش  بر 
روستایی گفت: این مصوبه تنها مشمول 8۰ هزار 
مسکن روستایی می شود و دولت برای تسهیل در 
پرداخت وام مسکن روستایی تضمین نامه را حذف 
کرده است و مردم با سفته می توانند از تسهیالت 
2۰ میلیون تومانی بهره مند شوند. عزیزا... مهدیان، 
با تأکید بر اینکه در مصوبه جدید شورای پول و 
 ۱8 وام  روستایی  مسکن  هزار   ۱2۰ برای  اعتبار 
وام  روستایی  مسکن  هزار   8۰ برای  و  میلیونی 
2۰ میلیونی تعلق خواهد گرفت، گفت: برای آغاز 
روستایی  میلیونی مسکن  پرداخت تسهیالت 2۰ 
بین  را  سهمیه ها  تعداد  مرکزی  بانک  باید  ابتدا 
به  آن  ابالغ  با  تا  کند  توزیع  عامل  بانک های 

بانک های استان ها پرداخت تسهیالت آغاز شود.

16 مرداد آخرین مهلت ثبت نام آزمون 
اختصاصی ارشد و دکتری آزاد

دوره  اختصاصی  مجازی  آزمون  نام  ثبت   - ایسنا 
کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسالمی و 
همچنین دوره های بدون آزمون برای ایرانیان خارج 
از کشور تا ۱6 مرداد ادامه دارد. دانشگاه آزاد اسالمی 
اول  نیمسال  برای  الکترونیکی  واحد  همکاری  با 
سال تحصیلی 96-95 از طریق آزمون اختصاصی 
بین المللی  واحدهای  در  دانشجو  پذیرش  به  اقدام 
شرکت  به  عالقمندان  و  می نماید  مرزی  برون  و 
مدیریت  ارشد  کارشناسی  همچون  رشته هایی  در 
فناوری اطالعات واحد الکترونیکی و سایر رشته های 
با  که  مهندسی  فنی  و  انسانی  علوم  پایه،  علوم 
همکاری دفاتر روسیه و ایتالیا برگزار می گردد، می 
توانند به صورت مجازی ثبت نام کرده و بدون نیاز 
به مراجعه به واحدهای برون مرزی از طریق واحد 
الکترونیکی دوره تحصیلی خود را بگذرانند. مهلت 
ثبت نام این آزمون تا پایان روز شنبه ۱6 مردادماه و 
زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد بین الملل در 

روز 22 مرداد ماه جاری است. 

 استرداد ۴۰ میلیارد ریال از حقوق های 
نامتعارف به خزانه دولت

اصل 9۰ مجلس  کمیسیون  رئیس  اعتبار-  عصر 
از  ریال  میلیارد   4۰ بازگشت  از  اسالمی  شورای 
و  داد  خبر  دولت  خزانه  به  نامتعارف  حقوق های 
دارد.  ادامه  نامتعارف  حقوق های  استرداد  گفت: 
داوود محمدی اظهار کرد: افراد معدودی هستند که 
حقوق های نجومی دریافت کرده اند؛ گرچه در نظام 
اسالمی وجود حتی یک مورد از چنین حقوق هایی 

زیاد است و نباید داشته باشیم.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 ۴۴ 66 66    32 ۴2 ۴3 2۰ -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

نقد و اقساط                                             بدون سود
آدرس: بلوار مدرس- نبش مدرس 5۳

تلفن: ۰56۳24۳29۰2- ۰9۱5۰6۳۰98۰

ساعت بازدید ۸ صبح الی 2۰

داربست بنـی اسـدی
09151634010 )تخته زير پا رايگان(، پيچ و رولپالك

آبکش ارزان قیمت 
حمل آب به تمام نقاط استان  

حمل آب از ما قيمت از شما
09159639415- زارعی 

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
ديگر محصوالت پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصير ، کرکره( - استيکر

چسب کاغذ ديواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ويژه فرهنگيان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 1۰۰ درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بيرجند- بين مدرس 37 
و چهار راه سيلو دکوراسيون رضايی

  09355311686 - 32450560
09151641463



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما
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دوشنبه * 11 مرداد 1395 * شماره 3566

و  آباد  شوکت  عمارت  برای  داره  تاسف  جای  واقعا 
عمارت  اینکه  بر  مبنی  مربوطه  مسوولین  اظهارات 
تاریخی هست و باغ نیست این باغ وقف و از آن کل 
مردم است چرا درهای آن بروی مردم بسته است و 

این فاجعه دیده نشده؟
915...4723

 باسالم .روز پنجشنبه گذشته به مرکز بهداشت مهر 
شهر مراجعه کردم با ازدحام زیاد افرادی که منتظر 
قسمت مامایی بودند مواجه شدم که علت این همه 
انتظار رو از رییس مرکز پرسیم که با لحن بدی گفتند 
انتظار  روی صندلیهای  که  مدتی  در  ندارم  نیرو  که 
به  افرادی دیگری هم که  بودم که میدیدم  نشسته 
رییس مرکز منعکس  به  داشتند  اعتراض  این وضع 
می کردند  که متاسفانه باهمون برخورد   بد جواب 
می دادند. موضوع بعد مراجعه کنندگان خودشان باید 
پرونده هایشان رو از پذیرش بردارند که اگر در این 
بین یک پرونده گم بشود مسوول کیست؟ موضوع 
آخر که برایم اصال قابل پذیرش نبود برا  واکسن کزاز 
به تزریقات مراجعه کردم که دیدم یک مرد است در 
اعتراض گفتم مگه تزریقاتی خانم ندارید فرمودند نه 
همیشه خودم میزنم شما قضاوت کنید واکسنی که 

باید به بازو بخورد آیا باید یک مرد تزریق کند ؟؟
933...4424

روستاهای  هستند  مدعی  مسئولین  اینکه  وجود  با 
بهره  مخابراتی  امکانات  از  افتاده  دور  و  کوچک 
آباد در 5  امیر  اهالی  از  اما تعداد زیادی  مند هستند 
کیلومتری مرکز استان از نعمت تلفن ثابت و اینترنت 

پر سرعت محرومند
915...687

در  اینکه  وجود  با  )ع(  صادق  امام  شهادت  روز  در 
پارک  برای  مناسب  فضای  امامت  خیابان  دو طرف 
جنازه  تشییع  برای  مزاحمتی  و  داشت  وجود  ماشین 
شهدا ایجاد نمی شد پلیس راهنمایی از پارک کردن 
بعضی  ماشینها جلوگیری می کرد ضمنا درجلسات 
بزرگی که در شهر برگزار می شود مسؤولین به فکر 
پارکینگ باشند تا مردم حیران و سرگردان در خیابانها 

دور نزنند
915...678

با سالم ... واقعا جای تاسف دارد که فرمانداری و اداره 
اوقاف بیرجند و بعضی ادارات دیگر در روز شهادت امام 
صادق )ع( از نصب پالکارد این مناسبت مهم غفلت 
..... خدا کند که این فراموشی سهوا بوده  ورزیده اند 

باشد.
910...788

مسوولین مزار زینبیه کاهی در امر نظافت بیشتر کوشش 
کنند این وضع اسفبار برای مزار شریف پسندیده نیست  
936...542

با سالم خدمت مسولین محترم. فقط جهت یادآوری. 
چشم امید عده زیادی از مالکین ثبتی246 معروف به 

زمینهای موسوی به امید تنظیم سند هست
935...779

اوایل دولت جدید رئیس جمهور گفت خزانه را خالی 
ازکجا  نجومی  های  حقوق  این  پس  گرفته  تحویل 
باب  این  در  هم  جمهور  رئیس  موضع  شده  تامین 

بسیارضعیف بود
938..758

نوشتین  آباد  شوکت  باغ  برای  که  خوبی  گزارش  از 
ممنون هستیم واقعا کاش مسئولین کمی بفکر این 

میراث های شهر کویری باشند .
0939...987
مسئله آب یک بحران است الزم است مردم توجه 
داشته باشند و حتی برای یک قطره آب هم که صرفه 
جویی داشته باشند کمک بزرگی به مسئله کم آبی 

استان می کنند.
0936...875
ایستادن  نانوایی  صف  در  کنیم  باور  را  یک  کدام 
استاندار را یا اظهار نظری که ایشان در مورد حقوق 
تومانی  میلیون   5 حقوق  گفتند  و  داشتند  مدیران 

حقوقی نیست. 
0938...124

پاسخ مسئوالن به پیام شما

متقاضیاندارایمجوزکسبوکارخانگیتسهیالتدریافتمیکنند
    

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي، گفت: متقاضيان مشاغل خانگي در صورت واجد شرايط بودن از انواع گوناگون حمايت ها نظير حق بيمه خويش فرما، 
تسهيالت و  بازارهاي محلي جهت عرضه محصوالت خانگي برخوردار خواهند شد.محمد سنجری، ادامه داد: حمايت از مشاغل خانگي، رشته هاي مشاغل خانگي در حوزه هاي 

صنايع دستي، فرش، كشاورزي، دامپروري، شيالت، خدمات، توليدي، صنعت و فناوري اطالعات )IT ( است.

و  خیابانها  به  سری  خواهشمندیم  استاندار  از 
بخصوص بلوار پیامبراعظم بزنند و از نزدیک شاهد 
جریمه شدن خودروهای همشهریان و میهمانانی که 
باشند.  اند   آمده  شهرمون  به  مختلف  از شهرهای 
شما در هیچ یک از شهرهای کشور پهناورمان ایران 
اینگونه عملی  را مشاهده ننموده چه بسا میهمانانی 
را  ما  تلخ شهر  باخاطره ای  ببینند  را  این عمل  که 

ترک خواهند نمود
937...930 

  سالم از خانواده پنچ نفر یک کارگر هستم چون 
و  مشهد  رفتم  دارم  بیکار  بچه  دو  و  هستم  بیکار 
بفروشم  بازار  چهارشنبه  در  تا  گرفتم  میوه  مقداری 
به  دوم  بود  شکن  کمر  شهرداری  هزینه  که  اول 
که  نبود  جای  و  بودن  زیاد  افغان  برادران  حساب 
بازار کنم آقای استاندار وآقای شهردار وآقای شورای 

شهر و آقای نماینده  ما کارگران باید چه کنیم
915...565

سالم آوا میخوام به آقای استاندار خیر مقدم عرض 
بنیاد  به  سری  یه  کنم  خواهش  ایشان  از  و  کنم 
مسکن بزنن و عمال ببینید این ارگان از  زمین های 

مردم برای فضای سبز استفاده می کند ؟ 
935...464

ایشان  عملکرد  با  میگه  راست  شهردار  سالم 
حقوق  تضییع  فقط  که  ایشان  زیرمجموعه  و 
و  قانون  خالف  مجوزهای  دادن  و  شهروندان 
اصال  و  دارند  برعهده  رو  خالفی  هزینه  دریافت 
به فکر حق شهروندی مردم نیستند مردم هم باید 
حقشون  احقاق  از  امید  نا  چون  بگیرند  افسردگی 

توسط شهردار هستند.  
915...743

اندازی  راه  گزاف  های  هزینه  با  اسدیه  بیمارستان 
شده اما یک تکنسین برق ندارد روز گذشته همسرم 
که باردار بود را به بیمارستان رساندم برق قطع شد 
مسئولین بیمارستان گفتند که تکنسین نداریم باید 
از بیرون بیاوریم واقعا اینجا  با چه توجیهی باید حق 

بیماران ضایع شود. 
0936...364

سرطانیهادرانتظارتحققوعدهدولت

بیمارانیکهمرهمنمییابند
 روند رو به رشد سرطان طی سال های گذشته 
استان  در  را  میر  و  مرگ  افزایش  خطر  زنگ 
رادیوتراپی رنج  نبود مرکز  آورده و  به صدا در 

بیماران سرطانی را دوچندان کرده است.
همین چند وقت پیش بود که همراه با مادرش 
به خانه همسایه می آمد، صدای خنده و شیرینی 
بچگانه اش تا ده خانه آن طرف تر هم می رفت.

اما چند هفته ای بود که رفت و آمدش به خانه 
همسایه بیشتر شده بود، رنگ دخترک هر روز 
پژمرده تر از روز دیگر می شد، دیگر نه صدای 
قربان  صدای  نه  و  می شنیدم  او  از  خنده ای 
شیرین  دیدن  با  که  همسایه  زن  صدقه های 

زبانی هایش هر لحظه بیشتر می شد.
دیدم،  متفاوت  ای  ه  چهر  با  را  او  روزها  این 
موهایش ریخته بود، ابروها و پلک هایش دیگر 
خاله  برای  دیگر  تنها  نه  حاال  نداشت،  رنگی 
شیرین زبانی نمی کرد بلکه زن همسایه او را در 
از این طرف به آن طرف حیاط می برد  آغوش 

بلکه کمی از بهانه جویی هایش کم شود.
گوید:  می  مهر  به  کودک  این  اقوام  از  یکی 
از  همش  داده اند،  سرطان  تشخیص  دکترها 
یک دانه کوچک روی پایش شروع شد که هر 
لحظه بزرگ تر می شد تا اینکه نگرانی مادر از 
این دانه کوچک که دیگر تبدیل به یک غده 
شده بود زیاد شد و او را پیش دکتر برد و حاال 
را  ناچارند دخترک  پدر  مادر و  هر دو هفته ای 

برای درمان به مشهد ببرند.
دیگر  فرزند  دو  نخعی می افزاید: خواهرم  زهرا 
می گذارد  تنها  روستا  در  را  آن ها  اما  دارد  هم 
و بعد از یک هفته که از مشهد بازمی گردد از 
از  اینکه  به محض  تا  بیرجند می آیند  به  روستا 
را  بتوانند خودشان  بگیرند  تماس  او  به  مشهد 
به مشهد برسانند چون آن جا هم تعداد بیماران 

باال است و تخت خالی وجود ندارد.
 وی بیان کرد: زمانی که تخت خالی می شود و 
نوبت به فاطمه ام می رسد به ما زنگ می زنند و 
ما هم باید خودمان را هر چه زودتر برسانیم تا 

جای او را به کسی دیگر ندهند.
بر  که  است  سالی  چند  سرطان  سونامی  آری 
بزرگ  و  انداخته و کوچک  حیات مردم چنبره 
هم نمی شناسد. در حال حاضر بیماری سرطان 
بعد از تصادفات و بیماری های قلبی و عروقی 
سومین عامل مرگ ومیر در کشور شناخته شده 
افزایشی  ادامه روند  با  به گفته کارشناسان  اما 
نخستین  به  سرطان  آینده  های  سال  در  آن 

عامل مرگ ومیر تبدیل خواهد شد.
به  ابتال  از  جدید  مورد  هزار   90 ساالنه  ثبت   
سرطان در کشور و مرگ ومیر 55 هزار مبتال به 
سرطان، حکایت از این واقعیت دارد که شیوع 

سرطان در ایران نگران کننده است.
شرق  سرطان  قطب  به عنوان  جنوبی  خراسان 
کشور هم از این قضیه مستثنا نیست، افزایش 
که  سالی  چند  استان،  سرطانی  بیماران  آمار 
زنگ خطر را به صدا درآورده است اما سرطان 

در استانی همانند خراسان جنوبی که همواره از 
محرومیت رنج می برد، فقط درد نیست. این جا 

سرطان یعنی درد و در پی درمان دویدن.

نبود  و  بیمار سرطانی   ۸۵۰ شناسایی 
مرکز رادیوتراپی

رادیوتراپی،  درمان  امکان  از  دوری  و  نداری 
به جان آن هایی که در  سرطان دیگری است 
خراسان جنوبی گرفتار سرطان می شوند، تعداد 
این افراد نه تنها کم نیست بلکه روزبه روز به 

تعدادشان هم اضافه می شود.
در  خاص  بیماران  مرکز  چندراه اندازی  هر 
است  کاسته  بیماران  آالم  از  اندکی  بیرجند 
از بیماران به دلیل  اما هنوز هم تعداد زیادی 
استان  راه  هستند  ناچار  رادیوتراپی  به  نیاز 
خود  این  که  بگیرند  پیش  در  را  دیگر  های 

بر رنج بیماری آن ها افزوده است.رئیس مرکز 
بیماران خاص خراسان جنوبی در گفت و گو با   
مهر در ارتباط با تعداد بیماران سرطانی استان 
آماری  اساس  بر  بیماران  این  تعداد  می گوید: 
نفر   850 حدود  می کنند  مراجعه  مرکز  به  که 
به  بیماران  از  برخی  اینکه  دلیل  به  اما  است 
هم  برخی  و  می کنند  مراجعه  دیگر  شهرهای 
برای درمان مراجعه نمی کنند به طور حتم این 

آمار باالتر نیز خواهد بود.

سرطان گوارش باالترین آمار را دارد

این طبق  از  اینکه قبل  بیان  با  هادی دهقانی 
سرطان  از  ناشی  بیماران  تعداد  بیشترین  آمار 
سالی  چند  داشت:  عنوان  است،  بوده  پوست 
استان  در  کشاورزی  اینکه  دلیل  به  که  است 
دلیل  به  بیماران  از  برخی  یا  و  کاهش یافته 
نمی کنند  مراجعه  درمان  برای  بودن  بر  هزینه 

حال  در  و  کاهش یافته  پوست  سرطان  آمار 
به  مرکز  به  مراجعه کننده  آمار  بیشترین  حاضر 

دلیل سرطان گوارش است.
وی با اشاره به اینکه چند سالی است که شاهد 
کشور  در  سرطانی  بیماران  رشد  به  رو  روند 
این  از  نیز  جنوبی  کرد: خراسان  بیان  هستیم، 
قاعده مستثنا نبوده و افزایش بیماران سرطانی 

در آن متناسب با کشور است.
جنوبی،  خراسان  خاص  بیماران  مرکز  رئیس 
بیشترین دلیل افزایش این بیماری را ناشی از 
تغییر در سبک زندگی و رژیم غذایی می داند و 
می گوید: افزایش استرس و بی خوابی و استفاده 
از غذاهای پرچرب عوامل تهدیدکننده دیگری 

برای افزایش آمار این بیمار است.
دهقانی هر چند وضعیت استان در برخورداری 
از امکانات درمانی را خوب توصیف می کند اما 
می گوید: هنوز هم تعدادی از بیماران سرطانی 

دیگر  های  استان  به  رادیوتراپی  برای  استان 
مراجعه می کنند.

فاصله ۵۰۰ کیلومتری تا نزدیک ترین 
مرکز درمانی

سرطانی  بیمار   35 حدود  ماهانه  وی  گفته  به 
مراجعه  به مشهد  درمان  پیگیری  برای  استان 
میزان  اساس  بر  اینکه  بیان  با  می کنند.وی 
برای  شاخص هایی  بیماران  تعداد  و  جمعیت 
درمان هر منطقه مشخص می شود، بیان کرد: 
درمان  قطب  به عنوان  بیرجند  راستا  همین  در 
سرطان شرق کشور شناخته شده و باید امکانات 
مورد نیاز در این راستا در استان راه اندازی شود.
تا  جنوبی  خراسان  کیلومتر   500 فاصله 
که  شده  سبب  درمانی  مرکز  نزدیک ترین 
و  بزنند  را  درمان  قید  بیماران  از  بسیاری 
در  این  می سپارند  تقدیر  به دست  را  خودشان 

حالی است که اما و اگرها برای راه اندازی مرکز 
درمانی سرطانی ها همچنان ادامه دارد.

این پروژه که از سال 89 با کمک خیران کلید 
خورده امروز بعد از پنج سال به مراحل پایانی 
خود نزدیک شده است اما هنوز هم مدیرعامل 
مجمع خیرین سالمت استان زمان دقیقی برای 

راه اندازی آن مشخص نمی کند.
مهر  خبرنگار  با  دراین ارتباط  حسینی  محمود 
سال  از  پروژه  این  اجرایی  عملیات  می گوید: 
نیز  حاضر  حال  در  و  آغازشده  استان  در   91
و  شیرآالت  نصب  و  نقاشی  پایانی  مراحل  در 

تجهیزات هستیم.

دستگاه  نخستین  نصب  عملیات  آغاز 
شتاب دهنده خطی در مرکز رادیوتراپی

نخستین  نصب  عملیات  آغاز  از  همچنین  وی 

دستگاه شتاب دهنده خطی در مرکز رادیوتراپی 
این  گفت:  و  داد  خبر  استان  شیمی درمانی  و 
دستگاه شتاب دهنده به همت وزارت بهداشت 
و درمان تهیه و تحویل دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند شده بود که اکنون با نزدیک شدن به 
رادیوتراپی  مرکز  به  ساختمانی  عملیات  پایان 
حمل و در حال مونتاژ و نصب دستگاه در یکی 

از 3 آشیانه بتی آن است.
خراسان  سالمت  خیرین  مجمع  مدیرعامل 
تأمین  برای  بهداشت  وزیر  قول  به  جنوبی 
افزود: طبق  و  کرد  اشاره  مرکز  این  تجهیزات 
قول وزارت مقررشده که 80 درصد هزینه های 
نیز  و 20 درصد  دولت  توسط  مرکز  تجهیزات 

باید توسط خود مرکز تهیه شود.
موردنیاز  تجهیزات  اینکه  بیان  با  حسینی 
این  خرید  کرد:  بیان  هستند،  گران  مرکز  این 
تجهیزات حداقل 20 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
بیشتر  زمینه  این  در  خیران  هرچه  که  دارد 

کمک کنند تجهیزات به روز تر و بهتری برای 
مرکز خریداری می شود.

هر چند به گفته وی بیشتر امکانات مورد نیاز 
این مرکز از داخل کشور قابل تأمین است اما 
نگرانی امروز او برای خرید برخی از تجهیزات 
زمان  نمی توان  که  است  کشور  خارج  از 

مشخصی برای آن تعیین کرد.

نمی توان زمان مشخصی برای 
راه اندازی مرکز رادیوتراپی تعیین کرد

حسینی ادامه داد: به دلیل اینکه این تجهیزات 
باید از خارج از کشور وارد شوند ممکن موانع 
زمان  نمی توان  همین  برای  باشد  زیادی 

مشخصی برای آن تعریف کرد.
وی تاکید کرد: مجمع خیرین سالمت استان 
نوع دوست  مردم  های  کمک  پشتوانه  به 
همکاری  و  اسالمی  ایران  نیک اندیش  و 
در  جدیت  با  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه 
و  بیمارستانی  تجهیزات  سایر  تأمین  حال 
این  از  بیش  دیگر  تا  است  مرکز  تخصصی 
سرطانی  بیماران  مراجعه  و  انتقال  به  نیازی 

استان به سایر استان ها کشور نباشد.

  قول وزیر بهداشت برای تجهیز 
مرکز رادیوتراپی

نیز چند  بیرجند  پزشکی  دانشگاه علوم  رئیس 
آخرین  مورد  در  خبری  نشست  در  قبل  روز 
اولین تجهیزات  بود:  این مرکز گفته  وضعیت 
خراسان  رادیوتراپی  مرکز  و  رازی  بیمارستان 
نصب  کار  و  استان  وارد  آینده  هفته   جنوبی 

آن آغاز می شود.
کاظم قائمی از قول وزیر بهداشت برای تجهیز 
100 درصدی بیمارستان رازی بیرجند و مرکز 
تجهیز  با  گفت:  و  داد  خبر  استان  رادیوتراپی 
وزارت  از سوی  بیمارستان  این  درصدی   100
بهداشت بیش از 17 میلیارد تومان به دانشگاه 

علوم پزشکی کمک شد.
و  بیرجند  رازی  بیمارستان  داشت:  عنوان  وی 
 60 از  بیش  بااعتبار  استان  رادیوتراپی  مرکز 

میلیارد تومان تجهیز خواهد شد.
تجهیزات  با  همزمان  کرد:  عنوان  وی 
بیمارستان رازی دستگاه شتاب دهنده به عنوان 
مرکز  در  بیمارستان  اصلی  دستگاه  مهم ترین 
شیمی درمانی نصب خواهد شد و بقیه تجهیزات 
مرکز شیمی درمانی و رادیوتراپی نیز در طول دو 

ماه آینده به مجموعه اضافه خواهد شد.
به  روزبه روز  گذشته  های  سال  طی  چند  هر 
بیماران سرطانی استان افزوده شده اما هنوز هم 
جای مرکز شیمی درمانی و رادیوتراپی در استان 
خالی است و حاال بیش از 850 بیمار سرطانی 
این مرکز و قول  راه اندازی  استان چشم انتظار 

های مسئوالن هستند.

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

صفحه  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
دندان  خصوص  در   95/  4/  14 مورخ  روزنامه   3
تمام  میرساند:  استحضار  به  کودکان  پزشک 
شاغل  و  شهر  سطح  در  عمومی  پزشکان  دندان 
پروانه  دارای  دندانپزشکی  مراکز  و  درمانگاهها  در 
کودکان  دندانپزشکی  مشکالت  جوابگوی  مطب 
دندانپزشکی  متخصص  نفر  دو  ضمنا  باشند.  می 
ارائه خدمت  بیرجند جهت  کودکان در سطح شهر 

مشغول به کار می باشند.

جوابیه شرکت گاز خراسان جنوبی 

شماره  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
3561 مورخ04 /05 /95 در خصوص گازرسانی به 
روستاهای جلگه ی ماژان به استحضار می رساند 
با توجه به دستور العمل های ابالغی وزارت نفت 
و باال بودن هزینه گاز رسانی سرانه خانوار و لزوم 
استان،در  سطح  در  تمام  نیمه  های  پروژه  تکمیل 
در  مذکور  روستاهای  به  گازرسانی  حاضر  حال 
پس  شاءا...  ان  باشد.لذا  نمی  گازرسانی  اولویت 
دار،در صورت  اولویت  به روستاهای  از گاز رسانی 
به  رسانی  نیاز،گاز  مورد  اعتبار  تامین  و  تصویب 
مورد  شرایط  واجد  روستاهای  از  دیگری  تعداد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(

شرکت تعاونی مسکن پویش کار شرق استان خراسان جنوبی
تاریخ انتشار: 95/5/11

جلسه مجمع عمومی عادی تعاونی مسکن پویش کار شرق خراسان جنوبی دوشنبه 95/5/25 
ساعت 18 در محل دفتر شرکت واقع در خیابان پاسداران 15 - رسالت 3 پالک 32 برگزار می 
شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک 
رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از 
تاریخ انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تحویل نمایند.

دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره  و بازرس 2- طرح و تصویب صورت مالی 1394 3- طرح و 

تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395 4- انتخابات برای انتخاب بازرس اصلی  و علی البدل برای 

مدت یک سال مالی     5- تصمیم گیری در خصوص تعیین خط مشی آتی شرکت 

هیئتمدیرهشرکتتعاونیمسکنپویشکارشرقخراسانجنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند

تاریخ انتشار: 1395/5/11

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه 
بیرجند چهارشنبه 1395/6/10 راس ساعت 17 در محل مسجد امام علی )علیه السالم( واقع در 
خیابان غفاری قدس شرقی - دشت علی آباد برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی 
بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش  به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر 
آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان سمت بازرسی 
مکلفند حداکثر به مدت یک هفته پس از انتشار آگهی دعوت به شرکت تعاونی مراجعه و فرم 

مربوطه را تکمیل نمایند.

دستورجلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94 3- انتخاب بازرس 
اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 4- تصمیم گیری در خصوص بودجه پیشنهادی 
سال 95 5- تعیین تکلیف اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل نکرده اند  6- تصمیم گیری در 

خصوص حسابرسی از شرکت تعاونی
هیئتمدیرهشرکت
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کارت تولدی که 47 سال است استفاده می شود
برترین ها - هرکسی دوست دارد کارت تولد دریافت کند، اما اگر درست ببینیم درختان جهان می توانند برای مصارف مهم تری استفاده شوند، مثل تامین 
هوای سیاره مان. بیل و استیو سهم کوچک خود را برای نجات محیط زیست انجام داده اند، چون آن ها 47 سال است که همین کارت تولد را با هم 
مبادله می کنند. این کارت در سال 1970 به قیمت ناچیز 25 سنت خریده شده و آن ها هرسال تولدشان از همین کارت استفاده می کنند.

والدینعامل80درصدکودکآزاریها

شیر مادر موثر در عملکرد رشد مغزی نوزاد

کارشناس مراکز مداخله و اورژانس اجتماعی 
بهزیستی خراسان جنوبی گفت: 80 درصد از 
کودک آزاری ها توسط والدین انجام می شود.

ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  حسن پور  معظمه 
گفت: ازبین موارد کودک آزاری گزارش شده 
به مراکز اورژانس اجتماعی، تعدادی از موارد 
والدین  دوباره  ازدواج  از  پس  کودک آزاری 
توسط والد یا ناپدری یا نامادری اتفاق افتاده 
موارد کودک  متاسفانه 80 درصد  اما  است، 
آزاری توسط والدین اصلی و در همان ازدواج 

اول بروز کرده است.
وی افزود: هر گونه رفتار یا کوتاهی و انجام 
رشد  و  روانی  جسمی،  سالمت  که  عملی 
کودک آزاری  اندازد،  مخاطره  به  را  کودک 

تلقی می شود.
اورژانس  و  مداخله  مراکز  کارشناس 
اظهارکرد:  استان  بهزیستی  اجتماعی 
 10 در  کنون  تا  بهزیستی  سازمان 
طبس،  قاین،  »بیرجند،  استان  شهرستان 

نهبندان،  سرایان،  سربیشه،  فردوس، 
به  اقدام  زیرکوه«  و  بشرویه   درمیان، 

راه اندازی اورژانس اجتماعی کرده است.
تأمین  و  فقر  کاهش  کرد:  بیان  حسن پور 
توجه  اجتماعی،  عدالت  و  امنیت  و  رفاه 
آن  از  حمایت  و  کمک  و  خانواده  نهاد  به 
توجه  و  کودکان  به  مربوط  وظایف  برای 
مربیان  و  معلمان  آگاه سازی  و  آموزش  به 
شیوه های  از  استفاده  برای  مهدکودک 
مؤثر  موارد  جمله  از  مناسب  تربیتی 

پیشگیری از کودک آزاری است.
وی، بازنگری در قوانین مربوط به کودکان 
قوانین  دقیق  اجرای  بر  نظارت  خانواده،  و 
مقامات  طریق  از  آزاری  کودک  به  مربوط 
مشاوره  خدمات  ارائه  انتظامی،  و  قضایی 
به  روان شناسی  خدمات  ارائه  و  کودک 
مشکالت  کردن  برطرف  خانواده ها، 
ارائه  ـ  روانی  بیماری های  ـ  شخصیتی 
آگاهی الزم از چگونگی برخورد با کودکان 

دیگر  یا  والدین  اقتصادی  رفع مشکالت  و 
اشتغال  ایجاد  ازطریق  کودک  سرپرستان 
موارد  دیگر  از  را  خانواده  سرپرستان  برای 

مؤثر پیشگیری از کودک آزاری عنوان کرد.
کارشناس مراکز مداخله و اورژانس اجتماعی 

بهزیستی استان گفت: اگر کودکی مورد آزار 
و اذیت والدین قرار گیرد و همه مردم این 
جرأت را پیدا کنند که بعد از مشاهده هرگونه 

مسئله کودک آزاری آن را به مراکز اورژانس 
کمتر  دیگر  شاید  کنند،  گزارش  اجتماعی 

شاهد این گونه موارد باشیم.
حسن پور بیان کرد: برای فراهم کردن کمک 
عصبی،  فشار  مواقع  در  والدین  به  فوری 
در  ساعته   24 باید  مراقبت  برنامه های 
دسترس باشد و خدماتی هم چون خط تلفن 
ارائه  را  بحران  فعال و مراقبت کننده موقع 
دهند. وی با بیان اینکه کمک باید از طریق 
تلفن و یا از طریق فرد مشاور فراهم باشد، 
ادامه داد: برنامه هم چنین باید در مواقع لزوم 
به کودک کمک کرده و مراقبت مناسب از 
او در خانه و یا انتقال کودک به مرکز فوریت 

پرستاری به انجام رساند.
کارشناس مراکزمداخله و اورژانس اجتماعی 
استان  درمرکز  یادآورشد:  استان  بهزیستی 
صبح   7:30 ساعت  از  اجتماعی  اورژانس 
فردوس،  های  شهرستان  در  و  شب   23 تا 
طبس، قاین از ساعت7:30 صبح تا 20:30 
ساعت  از  شهرستان ها  سایر  در  و  شب 
7:30صبح تا ساعت 14:30ظهر فعال است.

گفت:  جنوبی،  خراسان    در  ماما  یک 
خاصیت های شیر مادر برای رشد مغز نوزاد 
بسیار زیاد بوده و می تواند در بهبود عملکرد 
رشد مغزی نوزادان تاثیر بسزایی داشته باشد.

ایسنا،  با  گو  و  گفت  در  درایتی  فرشته 
هنگام  به  و  انحصاری  تغذیه  کرد:  اظهار 
با شیر مادر به بقاء کودکان کمک می کند، 
افزایش  و  سالم  مغزی  رشد  به  همچنین 
کودکان  یادگیری  و  شناختی  توانایی های 
داد:  ادامه  وی  می کند.  شایانی  کمک 
و  زودرس  نوزادان  مورد  در  تغذیه  اهمیت 
از  بیشتر  بسیار  هستند،  بیمار  که  نوزادانی 
این  برای  مادر  شیر  و  بوده  نوزادان  دیگر 
در  چشمگیری  حد  تا  می تواند  کودکان 

سالمت آن ها تغییر ایجاد کند.
شروع  اینکه  بیان  با  استان  در  ماما  این 

مصرف شیر مادر برای نوزاد در واقع اولین 
کرد:  بیان  می شود،  محسوب  واکسیناسیون 

مصرف شیر مادر اثر واکسنها را تقویت کرده 

و در مقابل میکروب ها و ویروس های عدیده 
دیگر نیز اثر پیشگیری از بیماریزایی دارد. 

مصرف  که  در صورتی  کرد:  عنوان  درایتی 

آغوز و شیر از اولین ساعات تولد شروع شود، 
قطعی  نیز  آن  ادامه  و  شده  برقرار  آمنوره 
خواهد بود. وی یادآور شد: در جریان تغذیه 
با شیر مادر در شش ماه اول از دادن هر نوع 
غذای دیگری به کودک باید خودداری کرد، 
البته مصرف آب و سایر مایعات به مقدار کم 

تاثیر مضر چندانی ندارند. 
این ماما در استان ادامه داد: شیر خشک به 
و کیفی شیر  ترکیبات کمی  با  عنوان  هیچ 
جایگزین  متاسفانه  اما  نیست،  برابر  مادر 

شیر مادر شده است.
نعمت شیر  از  را  نوزاد  اینکه  بیان  با  درایتی 
مادرانی  کرد:  بیان  نسازید،  محروم  مادر 
از فرزندشان دریغ می کنند  را  که شیر خود 
سخت در اشتباه بوده چون خاصیت های شیر 

مادر برای رشد مغز نوزاد بسیار زیاد است.

وی افزود: جنین که در داخل رحم در یک 
از  تولد  هنگام  به  که  بوده  استریل  محیط 
زایمانی عبور کرده و وارد محیطی  مجرای 
می شود که می تواند او را به عفونت ها آلوده 
کند و مادر دارای آنتی بادی های زیادی بوده 

و می تواند  نوزاد را ایمن کند.
مادر  شیر  کرد:   تاکید  استان  در  ماما  این 
مقدار  به  مختلف  های  بادی  آنتی  حاوی  
کافی بوده و خوشبختانه این مواد به مقدار 
خیلی بیشتر از مقداری که در شیر وجود دارد 

در آغوز یافت می شود.
درایتی با بیان اینکه در مورد مدت شیردهی 
نشان  خاطر  گذاشت،  مختار  را  کودک  باید 
کرد: 8 تا 7 دقیقه طول می کشد تا پستان 
طول  مورد  در  بوده  بهتر  ولی  شود،  تخلیه 

مدت مکیدن تابع میل کودک باشیم.

بیخبریعجیببرنامههایتلویزیونی
ازلباسکاروانالمپیک!

لباس  مدام  سیما  تلویزیونی  های  برنامه  و  اخبار 
دهند. می  نمایش  را  المپیک  کاروان  قدیمی 
براي همه  روزها دیگر  این  انتخاب؛  به گزارش  
المپیک  کاروان  لباس  اهمیت  که  مشخص شده 
حتي که  آنقدر  باالست.  مردم  براي   چقدر 
کمیپین هاي مردمي باعث شدند طرح اولیه لباس 
ها تغییر کند. قرار شده لباسي که کامران بختیاري 
با الگو گرفتن از طرح پرچم ایران طراحي کرده، در 

المپیک بر تن کاروان ایران باشد.

این  طرح  حتي  که  شد  باعث  مردم  خواست  اما 
عجیب  نکته  اما  کند.  تغییر  بارها  هم  لباس 
در  سیما  خبري  هاي  بخش  همه  که  اینجاست 
اخبار مربوط به این اتفاق همان لباس هایي که 
بر تن دو ورزشکار ایران بود را نشان مي دهند. 
لباس هایي که دیگر وجود ندارند و تغییر کرده 
اند. این که در اخبار و یا برنامه هاي تلویزیوني، 
المپیک  کاروان  لباس  به  مربوط  نهایي  تصویر 

وجود ندارد، در نوع خود نکته جالبي است.

اولینکامیونبرقیدنیارونماییشد

یک شرکت اروپایی موفق به ساخت اولین کامیون 
کامال برقی دنیا شد. به گزارش مهر، مرسدس بنز 
برقی  تمام  کامیون  اولین  به ساخت  موفق  آلمان 
برباید.  خود  رقبای  از  را  رقابت  گوی  تا  شد  دنیا 

های کامیون  با  مقایسه  در  برقی  کامال   کامیون 
دیزلی بسیار کم سر و صداتر و ظرفیت حمل بار آن 
29 تن است. هدف اصلی از ساخت این کامیون، 
تردد در معابر شهری است و برای سفرهای برون 

شهری طراحی نشده است.

قوهقضاییهشبکههایاجتماعی
مجازیمعرفیمیکند

قوه  وقوع جرم  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
دارای  قوی،  بسیار  شبکه های  گفت:  قضائیه 
ایجاد  کشور  در  سرعت  با  و  خوب  اطالعات 
بر  قضائیه  قوه  اجتماعی  معاونت  تالش  و  شده 
این است که این شبکه های داخلی را به طرق 
مختلف به مردم معرفی کند. به گزارش انتخاب، 
محمدباقر الفت با اشاره به اقدامات این معاونت 
مجازی  فضای  آسیب های  از  پیشگیری  برای 
آسیب های  از  پیشگیری  کمیته   کرد:  اظهار 
و  است  فعال  معاونت  این  در  سایبر  فضای 

اقداماتی را در این راستا انجام می دهد.

اقدامعجیبحامدبهدادعلیهپزشکان

سینما  بازیگر  بهداد  حامداد  آنالین-  جم  جام 
به  یادداشتی  ارسال  با  اخیرا  که  تلویزیون  و 
ملی  انجمن  و  پزشکی  جامعه  اخیر  واکنش های 
به درگذشت عباس کیارستمی و  جراحان نسبت 
بود،  صحبت های داریوش مهرجویی پاسخ داده 
در صفحه اینستاگرامش طرحی را در رابطه با این 

موضوع منتشر کرده است.

“ طرحی از تیراندازی پزشکان به سمت مهرجویی، 
تقوایی و شجریان! “

به نظر می رسد که از نظر بهداد، پزشکان مقصر 
بیمار شدن یا کار نکردن هنرمندان هستند!

زنیکهقویترینچشماندنیارادارد

از 25 سال  بیش  از  بعد  انگلیسی  عصب شناسان 
جستجو اخیراً خبر داده اند که زنی را یافته اند که 
مخروطی  سلول های  از  بیشتری  گونه های  واجد 
- سلول های دریافت کننده رنگ در چشم - خود 
نسبت به سایر افراد است. به گزارش انتخاب،  این 
را نسبت به همه ما  بیشتر  زن 99 میلیون رنگ 
تشخیص می دهد و به عقیده دانشمندان این زن را 
باید جزو افراد با قدرت بینایی فوق العاده طبقه بندی 
کرد؛ افرادی که به آنها نام »تتراکرومات« )چهار 
رنگ بین( می دهند. اغلب انسان ها )سه رنگ بین( 
هستند به این معنی که اغلب سه نوع از سلول های 
خود  در چشم  رنگ ها  تشخیص  برای  مخروطی 
دارند. هر نوع از این سلول های مخروطی می توانند 
کنند.  شناسایی  را  رنگ  درجه   100 حدود  در 
رنگ  میلیون   1 حدود  در  ما  چشمان  نتیجه  در 
در  اکنون  اما  می دهند.  تشخیص  را  متفاوت 
گونه  چهار  که  می کند  زندگی  زنی  انگلستان 
متفاوت سلول مخروطی در چشم خود داشته و 
می تواند بیش از 100 میلیون رنگ را با چشمان 

خود تفکیک کرده و تشخیص دهد.

سینما بهمن سینمای خانواده 

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

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

زاپــــــــاس

  3 2236030  09151605216
ایزوگـام سلیمانــی 
خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   مه 

ت و بی
ضمان

سال 
 10

ران
ای

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

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حملاثاثیهمنزلباخاورمسقفوکارگرماهرحملبارواثاثیهمنزلرحیمآبادی
09159639065 - علی آبادی  )ضمنا   کارگر تنها  نیز داریم(

رتبه يك کارشناسي ارشد و دکتري
پرافتخارترين، معتبرترين و قوي ترين موسسه تحصیالت 

تکمیلي کشور
کالس هاي آنالين / پکیج هاي آموزشي 

مشاوره رايگان/ طرح مدير برنامه
آماده ارائه خدمات به کلیه ادارات وسازمان ها

مدرسان شريف 

ژه واقساط دلخواه
باتخفیفات وي

آدرس: خیايان معلم بین معلم 8 و10        32229666
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آیه روز  

 کسی که دیدار پروردگارش را تمنامی کند، عمل صالح بجای بیاورد و در عبادت پروردگارش هیچ کس
 را شریک قرار ندهد .کهف آیه ١١٠

حدیث روز  

دو خصلت است که باالتر از آن چیزی نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران. 
امام حسن عسكري)ع(

چون آب به جویباروچون باد به دشت
روزي دگر از نوبت عمرم بگذشت
هرگز غم دوروز مرا یاد نگشت

روزي که نیامدست و روزي که گذشت

عشق، موانع به ظاهر محال را ذوب مي کند
 و از سر راه برمي دارد . محبت، غیرممكن 

را ممكن مي سازد. کاترین پاندر

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

هم کار خیر کردن، هم پول در آوردن

هنگامی که دولت هایی که از بحران ها و مشكالت 
تا  می گیرند  تصمیم  آمده اند  ستوه  به  اقتصادی 
کمربند ها را سفت تر کرده و کسری بودجه خود را 
از طریق اخذ مالیات بیشتر از شرکت ها و ثروتمندان 
جبران کنند، بهترین گزینه پیش روی این شرکت ها و 
سرمایه داران عبارت خواهد بود از سرمایه گذاری روی 
برنامه های عام المنفعه و پروژه هایی که کلیه اقشار 

جامعه را منتفع می سازد.
در  زندانی  هر  نگهداری  هزینه  که  کنید  فرض   
سال برابر با 3٠٠٠٠ دالر در سال باشد و برای آزاد 
کردن هر زندانی 2٠٠٠٠ دالر مورد نیاز باشد. حال 
اگر سرمایه گذاری پیدا شود و حاضر باشد این کار را 
انجام دهد در ازای آزاد شدن هر زندانی تا 3٠٠٠٠ 
دالر از هزینه های عمومی کشور کاسته خواهد شد و 
این مساله کامال به نفع دولت است و دولت ها از چنین 
اقدامی استقبال می کنند و حاضرند هرگونه همكاری و 

مساعدتی را در این زمینه ارائه دهند  
سرمایه گذاری های  این  دامنه  که  کنید  فكر  حال 
اجتماعی به حوزه هایی چون بازگرداندن دانش آموزانی 
یا  شده اند  اخراج  مدرسه  از  مختلف  دالیل  به  که 
کارمندانی که شغل شان را از دست داده اند یا اجرای 
برنامه های واکسیناسیون که به خاطر کسری بودجه 
نیمه تمام مانده اند، تسری یابد. آنگاه خواهید دید که 
سرمایه گذاری هایی از این نوع می تواند چه پیامدهای 
مثبت اجتماعی شگرفی برای جامعه و دولت ها از 
یكسو و چه سودآوری هنگفتی برای سرمایه گذاران 

به دنبال داشته باشد.

اریكا در سال 88 برند سال ایران شد، باالتر از هاکوپیان 
و گراد. در سال 89 محمدحسن سید شجاع مدیر برتر 
تندیس  جشنواره  همان  در  و  شد  پوشاک  عرصۀ   در 
جوان ترین مدیر کشور را دریافت کرد. محمدحسن سید 
شجاع متولد سال ١36١ است. - اولین رویایت چه بود؟ 
- در پاساژی که کار می کردم، بتوانم مغازه ای اجاره 
کنم. من در رشتۀ ریاضی تحصیل کردم، اما هرچه که 
یاد گرفته ام از بازار و در حین کار کردن بود. روزی که به 
بازار رفتم، هنوز به مدرسه می رفتم. بنابراین مجبور شدم 
درسم را در دبیرستان شبانه مروی بخوانم تا به کارم لطمه 
نخورد. درسم خوب بود. وقتی در سال سوم دبیرستان 
بودم در المپیاد ریاضی نفر سوم کشور شده بودم. سال 
68. پدرم در تولیدی پوشاک کودکان مشغول به کار بود 
 من از شش هفت سالگی با پدرم به محیطهای تولیدی 
می رفتم و کار پوشاک برایم ملموس و آشنا بود. خالصه 
ادامه  آنكه وقتی بخاطر فشار اقتصادی قرار شد بین 
تحصیل دادن و کار در بازار یكی را انتخاب کنم، مردی 
که تاثیر مهمی در زندگی من داشت، گفت: بازار هم مثل 
دانشگاه است. شما در اینجا درس زندگی را بصورت 
عملی یاد می گیرید و آنجا درسهای تئوری را. خودت 
انتخاب کن و ببین می خواهی بروی زندگی را تئوری یاد 

بگیری یا زندگی را بصورت عملی.

اگر  اما  است،  داغ  موضوعی  حافظه  بهبود   
بخواهید بر حافظه ی کسی دیگر تاثیر بگذارید 
چه؟ به ویژه در این باره که شما را چگونه به 
کارمن  بیاورند(.  یاد  به  اگر  )یا  می آورند؟  یاد 
سیمون، دانشمند شناختی و نویسنده ی غیرقابل 
چشم پوشی: خلق محتوای به یاد ماندنی برای 
نفوذ بر تصمیمات، می گوید این موضوع مهمی 
است که باید در نظر داشته باشید زیرا فراموش 
شدن برای موفقیت سمی است.او می گوید ” 
می گویید  را  آن چه  درصد  احتماال 9٠   آدم ها 
که  است  معنا  بدان  این  و  می کنند  فراموش 
برندتان، پیغام تان، دعوت تان به اقدام، هرچیزی 
که می خواهید شنوندگان تان به آن عمل کنند، 
نادیده انگاشته خواهد شد. برای آن که در ذهن 
آدم ها بمانید، باید بخشی از واکنش ها، عادات و/یا 
اهدافی باشید که برایشان باارزش است.” این به 
معنای هدف مندتر بودن درباره ی چیزهایی است 
که می گویید یا کارهایی که انجام می دهید. در 
ادامه به هفت عادت اشاره می کنیم که افراد به 
یاد ماندنی برای در خاطر ماندن انجام می دهند:

۱. از قدرت غافلگیری استفاده می کنند.
سیمون می گوید انتخاب طبیعی به سود کسانی 
است که می توانند آینده را دقیقا پیش بینی کنند، و 
مغز ما به گونه ای تكامل یافته است که باور کند 
غافلگیری بد است. »وقتی غافلگیری بد نباشد 
تضاد شناختی بزرگی به وجود می آید. گنجاندن 
یک روایت یا غافلگیری غیرمنتظره در پیغام تان 
یک پاسخ ستیز و گریز، از نوع لذت بخش، به راه 
می اندازد. ”او می گوید از آن جایی که مغز دوست 
دارد به سوی الگوها حرکت کند، انجام کاری 
غیرمنتظره برای آن انحرافی از معیار خواهد بود، 
و شما را به یاد ماندنی تر می کند. برای مثال، به 
تشكر دست نویس  یاداشت  ایمیل، یک  جای 
ارسال کنید، رفتاری که روز به روز نادرتر می شود. 
یا با لباس پوشیدن متفاوت با سایرین، یكی از آن 

قوانین »صنعت تان« را زیر پا بگذارید.
۲. به ارز ش های اولیه تمسک می جویند.

راهبردها  ارشد  اجرایی  مدیر  سوبل،  اسكات 
کلی  طور  به  می گوید  کی گلوبال  ارتباطات  و 
که  مغز،  لیمبیک  سیستم  با  ابتدا  انسان ها 

چیزهایی از قبیل خشم، امنیت، یا خشنودی را 
تولید می کند، به محرک بیرونی واکنش نشان 
می دهند. و دونالد ترامپ، صرف نظر از نظرتان 
راجع به او، مثال خوبی است که نشان می دهد 
این تاکتیک چگونه می تواند شما را به یاد ماندنی 
تنبلی،  برچسب  کسی  به  ترامپ  وقتی  کند. 
دیگر  چیزهای  یا  بودن  کوچک  دروغگویی، 
می زند، یا از ساخت دیواری برای محافظت از 
ما حرف می زند، مغز اولیه ی ما معنای ابتدایی 
و اساسی را تشخیص می دهد و آن جمله ها را 
از طریق مغز شناختی مان ترکیب کرده و یک 

تصویر و خاطره می سازد.
 برای ما واقعا سخت است از دست آن خاطرات 
ابتدایی خالص شویم. ترامپ در به جا گذاشتن 
تصاویر به یاد ماندنی که از نیازهای اولیه مان 
سوءاستفاده می کنند، استاد است. سوبال می گوید 
هنگام نزدیک شدن به فرد دیگری می توان از 
این ارتباط مغزی به شیوه ای مثبت استفاده کرد. 
از خودتان بپرسید برای کمک به محافظت از 
آن ها، افزایش موفقیت یا امنیت شان، یا حتی 

چیزی  چه  خود  به  نسبت  خوبشان  احساس 
می توانم فراهم  کنم، ؟ زیرا شما را می شناسند 

و می دانند قادر هستید چه چیزی به آنها دهید.
۳. عاشق کمک کردن به دیگران هستند.

جوزف واینتراب، بنیان گذار و مدیر موسسه ی 
برنامه ی کار  و  بابسون  کوچینگ فور لیدرشیپ 
تیمی دانشگاه بابسون می گوید آدم های نابغه 
یاد  به  دیگران،  موفقیت  به  کردن  کمک  در 
ماندنی هستند. او می گوید ” کسانی که به کمک 
آنها فرصت می دهند  به  دیگران می شتابند و 
بتوانند کاری را که به خاطرش استخدام شده اند 
واقعا انجام دهند، حتی سال ها بعد نیز با عالقه به 

خاطر آورده می شوند.”
وینتراب اضافه می کند که این می تواند شامل 
تسهیم اطالعات نیز باشد. او می گوید »خارج 
شدن از مسیرتان برای آن که بدون درخواست 
اطالعاتی را با دیگران به اشتراک بگذارید یكی 
از بهترین راه های به یاد ماندنی شدن است زیرا 

افراد کمی واقعا این کار را انجام می دهند.”
۴. تمایل دارند مخالفت جو باشند.

دن ویدن، نویسنده ی رهبری آزاد: به حداکثر 
ساندن استعداد و عملكرد با گشودن دروازه های 
فرصت،  می گوید موافقت با هر چیز و هر کسی 
به صدای برفكی تبدیل می شود. آدم هایی که 
به یاد ماندنی هستند تمایل دارند نظرشان را 
بیان کنند، حتی اگر برخالف نظر جمع باشد. 
او می گوید »حتی اگر یكی از آنها با آن مفهوم 
موافقت کند، برای ایجاد عالقه راه متفاوتی در 

چارچوب بندی آن می یابد.«
۵. عمل کننده هستند.

وینتراب می گوید یكی از بهترین راه های به یاد 
از  ماندن عملكرد در سطوحی است که دائما 
آن چه ” آزمایش شده و درست” است فراتر رود. 
او می گوید »بین حرف زدن و عمل کردن تفاوت 
زیادی وجود دارد، کسانی که دائما از انتظارات 
فراتر می روند و همواره به دنبال راه هایی برای 
عملكرد در سطوح باالتر هستند، و بعد در آن 
به  اطرافیانشان  سطوح عمل می کنند، توسط 
صورت فردی و سازمانی به یاد آورده و ارزش مند 

دانسته می شوند.«

عارفانه روز

آنچه انسان هرگز نخواهد فهمید این است که 
چگونه در برابر کسی که ما را آفریده و همه 

چیز ما از اوست، مسئول خواهیم شد و او از ما 
بازخواست خواهد کرد ؟!؟!؟ موریس مترلینگ

طراح: نسرین کاری                        
افقي: 1- محل پيدايش - نويسنده 
 - هياهو  و  خشم  اثر  آمريكايي 
تفحص-   و  جستجو   -2 ويرايش 
پرتابي  وسيله  آقايان-   برای  نامی 
از  شعري  مجموعه   -3 ورزشي 
سپيده كاشاني-  ظالم 4- گذرگاه 
دچار   - كتف  و  شانه  كوهستان-  
شدن 5- راه شاعرپسند - تخم كتان 
-  آغشته 6- از كوه هاي كشور-  
كشاورز -  حرف ندا 7 - زبان مردم 
تايلند - سالن پذيرايي بزرگ  - عابد 
و زاهد 8- كارآگاه به دنبال كه در 
مونيخ » كانون « آن است  - هفته 
نامه آلماني به معناي منتشر مي شود 
-  از ماه های ميالدي 9 - حاال و 
االن-  تا زماني كه - شهر خروس 
جنگي 10 - دهان عرب - سزاوار و 
شايسته-  خواننده تصنيف الهه ناز 
مسلمانان  كتاب   - همزمان   -  11
آوردن  به دست  تو 12 -  و  - من 
عابد   - مسافرتي  بزرگ  كيف   -
نصاري 13 - درختچه اي در مناطق 
گرمسيري-  شغل خانم 14 - حقه و 
فريب  -زبان ساختگي - نژاد ما 15 
- توقف ناگهاني قلب -  گشادگي 
رگهاي پا - ترسناك و حيرت انگيز 

اندازه  به  و  درست   -1 عمودي: 

بسامد   - اتريش  در  شهري    -
فرمان   - آهسته    - زرقلب   -2
كشتي 3-  رماني از ميالن كوندرا، 
ظروف  از   - چك  نامدار  نويسنده 
ميمون  و  خجسته    - آشپزخانه 
 - غربي  آذربايجان  در  4- شهري 
فرنگي  آش   - پيامبر)ص(  غزوه 
پاكستان  بنادر  از   - توهين   -5
پنبه   - خبر  شدن  آشكار   -  6
مستقبل   -  7 پاييزي  ميوه   - زن 
تعجب معروف - حرف  روزنامه   - 
فرانسوي  »جهان«    -8 ها  خانم 
سنگال  پايتخت   - وزغ  معناي  به 

از   - چوپان  ساز   -  9 ستاره   -
پرنده   - سمنان  استان  شهرهاي 
شمارش  واحد    -10 آواز  خوش 
در  اي  رشته   - ناپايدار  احشام 
  -11 قرآني  مردم   - شمشيربازي 
جريمه و غرامت - گلدسته مسجد 
جمالزاده   محمدعلي  آثار  از   -12
امالء  درس    -13 شدن  ويران   -
- فضاي سرپوشيده نسبتا بزرگ -  
سرد  14- جناحل شكر - پايتخت 
غنا - از زوجات پيامبر اكرم )ص( 
 - ستوان  از  باالتر   - مكرر    -15

غذاي نذري
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از بزرگی نترس؛ بعضی بزرگ زاده می شوند، 
برخی بزرگی را به دست می آورند و بعضی 

بزرگی را به دامانشان می اندازند. ویلیام شكسپیر

 زندگی هرچقدر هم که بد به نظر برسد، همیشه 
کاری هست که بشه انجام داد و موفق بود. 
تا زمانی که زندگی هست، امیـد هم هست. 

استیون هاوکینگ

123456789101112131415

درایلیبشوجهوهق1

اونانالولدکار2

نسوکنیارایلوا3

شیاتیاغطبانب4

اعبرمرابردی5

مرومکشناوختفه6

ووهیتلاجخایر7

زیمشمهتمینمشد8

یتاهزرابممتس9

هناخدوردیابهت10

اهسردمننسمن11

تسستاورایهجو12

مویلههیامسناش13

ییرمباهشلدابت14

لاتسیرکدرگهزره15

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

تجربه کنید.   09158668002

پخش تراکت  تبلیغاتی 
تضمینی و در اسرع وقت 

09389282099

نصب و تعمیر  کولر آبی ، پمپ 
آبگرمکن ، لوله کشی و برق کشی 

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب
  09156633230- برگی

به تعدادی فروشنده خانم با روابط عمومی باال 
برای کار در فروشگاه پوشاک نیازمندیم.
32440925 -09019151618

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

منزل ویالیی ترجیحاً جنوب 
شهر حدود 200 میلیون

خریداریم.
09389282099

فروش پراید مدل 82، مشکی  متالیک 
یک سال بیمه ، تمیز   فی: توافقی

 یا معاوضه با نیسان    09157236500

نیسان از مدل 81 تا 86
تمیز، دوگانه خریداریم.

09159626514

فروش یک کالته دربست با چند خانه و انواع 
اشجار در کوه های باقران یا معاوضه با خانه

 در بیرجند    09151607852- 32323386

فروش منزل ویالیی در مهرشهر، 150 متر
 2 طبقه ، 200 متر بنا ، نوساز یا قابل معاوضه 

با ملک در تهران و حومه
09125725020

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

09153613243 - شریفی

گواهینامه رانندگی به نام مسعود 
رمضانی فرزند علی اکبر دارای 

شماره شناسنامه 14405 مفقود 
گردیده است از یابنده تقاضا می 
شود با شماره 09157124410 

تماس بگیرد.

فروش کلیه لوازم و وسایل 
کلی فروشی سوپر مارکت
 به صورت کلی یا جزیی 

09153636951

به یک آشپز ماهر 
و حرفه ای با مدرک و 
سابقه کار نیازمندیم.

09155616181
به تعدادی بازاریاب خانم یا آقا 

به صورت حرفه ای با روابط عمومی 
باال نیازمندیم.

مدرس 61- ابتدای کوچه
32323292 -09159371053

به دو نفر نیروی خانم برای کار 
در آشپزخانه رستوران نیازمندیم.
خیابان محالتی - مقابل پارک آزادگان

ساعت تماس: 11 الی 22
09152694969

به تعدادی بازاریاب حرفه ای 
با روابط عمومی باال )سابقه کاری( 
برای کار در پخش مواد غذایی 

نیازمندیم.
09156566698-32238729

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 
آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          

تلفن تماس: 32224852
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نشان طالی استان خراسان جنوبی 
در مسابقات بازی های بومی محلی بسیجیان کشور

فارس- در هفتمین جشنواره فرهنگی ورزشی و مسابقات بازی های بومی 
و محلی بسیجیان کشور نماینده استان در هفت سنگ، طالیی شد و در 
بازی لی لی به مدال برنز رسید. دبیر هیأت ورزش روستایی و بازی های 
بومی محلی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در این جشنواره بیش از 300 
ورزشکار از 16 استان جنوبی کشور شرکت داشتند، گفت: تیم هفت سنگ 
خراسان جنوبی دور مقدماتی از سد تیم های فارس، خوزستان و بوشهر 
با اقتدار گذشت و در دور نیمه نهایی با نتیجه 61 بر 17 نماینده یزد را 
شکست داد و سپس با غلبه بر تیم اصفهان به دور نهایی رقابت ها صعود 
کرد. علیرضا چاجی یادآور شد: تیم هفت سنگ خراسان جنوبی در فینال 
مسابقات در مقابل نماینده هرمزگان به میدان رفت که 46 بر 30 از سد 
حریف گذشت و با گردن آویز طال بر سکوی نخست این رقابت ها ایستاد.

نتایج مسابقه دارت شهرستان خوسف اعالم شد

به  اداره ورزش وجوانان شهرستان خوسف،  روابط عمومی  به گزارش 
مناسبت گرامیداشت هفته ملی و مهارت  مسابقات دارت با همکاری اداره  
ورزش و جوانان شهرستان خوسف و اداره فنی وحرفه ای در محل مرکز 
فنی و حرفه ای برگزار گردید. در این مسابقات  تعداد 25 نفر از کارآموزان 
شرکت نمودندکه به ترتیب خانم ها مریم ضابطی  مقام اول، فهیمه اکبری 
مقام دوم و زهرا کرمی مقام سوم این سری از مسابقات را کسب کردند.

پایان کار تیم ملی بسکتبال در جام ویلیام جونز 
با پیروزی برابر هند 

مهر- دیدار تیم ملی بسکتبال ایران مقابل هند در روز پایانی رقابتهای 
پوشان  ملی  برگزار شد.  تایپه  در چین  روز گذشته  ویلیام جونز  جام 
کشورمان در این دیدار موفق شدند حریف خود را با نتیجه 71 بر 56 
شکست داده و به ششمین برد خود در این رقابت ها دست یابند. تیم 
ملی بسکتبال ایران پس از برتری 15 بر 10 در کواتر نخست، کوارتر 
دوم را 17 بر 21 به حریف واگذار کرد.تیم کشورمان دو کوارتر نیمه 
دوم این دیدار را هم با برتری 24 بر 1۹ و 15 بر 6 خودتمام کرد 
و بدین ترتیب به برتری 71 بر 56 در مجموع بازی دست یافت. 

تنها بوکسور ایران هم، عازم ریو شد

های  بازی  برگزاری  محل  به  ورزشی  های  تیم  اعزام  ادامه  در  مهر- 
المپیک 2016، روز گذشته تنها بوکسور ایران همراه با مسئوالن تیم 
احسان  کردند.  ترک  ریودوژانیرو  مقصد  به  را  تهران  دوچرخه سواری، 
روزبهانی تنها بوکسور ایران است که صاحب سهمیه المپیک ریو شده 
است. وی روز گذشته همراه با مربی خود راهی برزیل شد. خسرو قمری، 
رئیس فدراسیون دوچرخه سواری همراه با مصطفی چایچی سرمربی 
تیم ملی دوچرخه سواری نیز ساعت 5 صبح همان روز راهی ریو شدند.

1- نترسید! خونسردی خود را حفظ کنید و مراقب باشید 
بیمار حین حرکات شدیدی که دارد، به جایی نخورد یا از 
بلندی سقوط نکند 2- او را به پهلو بخوابانید و راه تنفسی  
اش را باز نگه دارید. یعنی اگر در دهان او جسم خارجی 
مثل دندان مصنوعی، بقایای استفراغ، آدامس، لقمه غذا 
و غیره وجود دارد، به سرعت آن را خارج کنید تا باعث 

خفگی نشود 3- اگر یقه لباس محکم بسته شده،  آن را 
شل کنید تا بیمار بهتر نفس بکشد4- دستتان را داخل 
دهان او نبرید زیرا عضالت فک بسیار قوی هستند و در 
صورت قفل شدن دهان، ممکن است آسیب شدیدی به 
دستتان وارد شود 5- برخی افراد برای اینکه دندان ها به 
هم قفل نشوند و بیمار احیاناً زبانش را گاز نگیرد، قاشق یا 

وسیله ای  داخل دهان بیمار می  گذارندکه اینکار خطرناک 
است و ممکن است باعث آسیب بیشتر بیمار شود 6- 
اصال مانع حرکات شدید بیمار نشوید و اجازه بدهید تشنج 
تمام شود 7- معموالً تشنج کسی را نمی کشد و اغلب بعد 
از 5 تا 10 دقیقه تمام می شود و به اقدام خاص دیگری 
نیاز نیست، اگر بیشتر  طول کشید، اورژانس را خبرکنید.

نکاتی در مورد سالمتی و بهداشت
 در سفر و مسافرت

 
1- استفاده از غذاهای ناسالم و فاسد شده اصلی 
ترین علت مسمومیت در سفر است. در صورتی 
که قصد استفاده از غذاهای کنسرو شده را دارید 
حتماً مراقب باشید که قوطی ها برآمده یا فرورفته 
نباشند 2- از غذاهای آب پز با حجم کم استفاده 

شود 3- مصرف آب آلوده نه تنها ممکن است 
باعث مسمومیت شود، بلکه امراض دیگری را 
مانند تب تیفوئید، اسهال، بیماری های ویروسی 
مثل هپاتیت A و B، فلج اطفال و حتی وبا موجب 
می شود، پس در خرید یخ دقت کنید 4- اگر 
دست تان به دستگیره دستشویی یا به جاهایی 
که از تمیز بودن آنها مطمئن نیستید)رستوران ها(، 
برخورد کند، دست تان را بالفاصله با صابون بشویید.

فواید آب نگهداری شده 
در ظروف مسی 

  
1- پیشگیری از بیماری های منتقل شونده توسط 
آب: مس بسیاری از باکتری های عامل بیماری 
های منتقل شونده توسط آب را از بین می برد. 
پس اگر شک دارید که آب الوده است آن را در 
ظروف مسی ذخیره نمایید تا مطمئن شوید آب 

سالم و تمیز می نوشید 2- حفظ سالمت دستگاه 
گوارش،  بودن دستگاه  اسیدی  گوارش: هنگام 
یبوست و سوء هاضمه آب مس دار مفید است 
به کاهش وزن: حذف سلول های  3- کمک 
افزایش   -5 قلب  سالمت  افزایش   -4 چربی 
سالمت پوست 6- کاهش کم خونی 7- کند 
کردن روند پیری پوست 8- افزایش عملکرد 
مغز ۹- مقابله با التهاب 10- تنظیم غده تیروئید.

آب این میوه 
 حافظه ای باور نکردنی

و  کرده  تقویت  را  حافظه  تواند  می  انگور  آب 
واقع  در  کند.  ترمیم  را  حافظه  قدرت  کاهش 
آب  و  پوست  در  حاضر  های  اکسیدان  آنتی 
انگور می توانند توانایی مغزی را تقویت کرده 
و اثرات کاهش حافظه و آلزایمر را کم کنند. از 

دیگر فواید آن: 1- نوشیدن آب انگور در صبح 
بدون شکر به درمان میگرن کمک می کند 2- با 
نوشیدن آب انگور ،سطح اکسید نیتریک در بدن 
باال می رود که ایجاد لخته در رگ های خونی 
را کاهش می دهد 3- نوشیدن روزانه آب انگور 
به پایین نگه داشتن فشارخون کمک می کند 
4- درمان کننده آسم 5- دارای اثر ضد پیری و 
پایین نگه داشتن وزن 6- درمان کننده یبوست.

10 نشانه اصلی کمبود منیزیم
 و راه های افزایش آن 

1- گرفتگی عضالنی 2- میگرن های مکرر 
3- ریتم نامنظم قلب 4- اضطراب، افسردگی و 
بی قراری 5- از دست دادن اشتها 6- خستگی و 
ضعف بدون دلیل خاص 7- افزایش فشار خون 
8- نداشتن خواب سالم ۹- مشکل تمرکز، حواس 

پرتی 10- بوی ناخوشایند بدن. راه های افزایش 
آن: مصرف مواد غذایی غنی از منیزیم مانند: بادام، 
آووکادو، موز، لوبیا، تخم کدو تنبل، توفو، شیر 
سویا، کاشو، گردو، سیب زمینی، ماست، غالت 
و سبزیجات دارای برگ سبز 2- کاهش مصرف 
الکلی،   های  نوشیدنی  شکر،   نمک،  کافئین، 
قرص های جلوگیری از بارداری، داروهای فشار 
خون باال، انسولین و آنتی بیوتیک های خاص.

بهترین روشهای گیاهی درمان 
بواسیر)هموروئید( 

1- یخ: اولین درمان خانگی بسیار موثر هموروئید 
می باشد. یک بسته یخ یا یک تکه یخ پیچیده 
شده در پارچه را مستقیماً سه بار در روز به مدت 
10 دقیقه روی محل آسیب دیده قرار دهید 2- 
آلوئه ورا 3- آبلیمو: یک تکه پنبه را به آبلیموی 

تازه آغشته نموده بر روی محل قرار دهید 4- 
روغن بادام: با مرطوب کردن و رفع التهاب مقعد 
سوزش و خارش این ناحیه را برطرف می نماید 
5- روغن زیتون: روزانه یک قاشق غذاخوری 
مصرف نمایید 6- غالت سبوس دار: به تمیز 
کردن دستگاه گوارش کمک میکند 7- سرکه 
سیب: یک پنبه آغشته به سرکه سیب را روی ناحیه 
ملتهب بگذارید  8-  آب: حتماً روزی 10 لیوان بنوشید.

بهترینبرخوردباصرعرایادبگیرید...

یک مغازه گل فروشی در بیرجند 
بطور کامل در میان شعله های آتش سوخت

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی خبر از سوختن یک مغازه 
گل فروشی در شهرستان بیرجند داد. به گزارش پایگاه خبری 
پلیس، سرهنگ مجید شجاع گفت: بامداد روز شنبه با اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر آتش سوزی یک مغازه 
در بیرجند، بالفاصله مأموران انتظامی و گروه امداد به محل حادثه 
اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در صحنه مشاهد کردند 
که مغازه گل فروشی به علت نامعلوم به طور کامل در آتش سوخته 
است که در نهایت با تالش مأموران انتظامی کالنتری 15مهرشهر 
و همکاری آتش نشانان، شعله های حریق خاموش شد. وی تصریح 
کرد: علت حادثه و برآورد خسارت در دسترس بررسی می باشد.

توقیف اتوبوسی با 50 میلیون ریال 
کاالی فاقد اسناد گمرکی 

از توقیف یک دستگاه  نهبندان  انتظامي شهرستان  فرمانده 
ریال  میلیون   50 ارزش  به  قاچاق  کاالی  حامل  اتوبوس 
پلیس،  خبري  پایگاه  گزارش  به  خبرداد.  شهرستان  این  در 
سرهنگ غالمرضا شاهوردی گفت: طی 48 ساعت گذشته 
مأموران ایست و بازرسی سهل آباد در اجراي طرح ممنوعیت 
ورود کاالي قاچاق، به یک دستگاه اتوبوس که از سیستان و 
بلوچستان عازم خراسان رضوی بود، مشکوک و خودرو را جهت 
بازرسي متوقف کردند که در بازرسي ازخودرو،420 قلم لوازم 
آرایشی،176کیلوگرم انبه و 50کیلوگرم پارچه خارجی قاچاق که 
فاقد هرگونه اسناد گمرکي بود را کشف و متهم را دستگیر کردند.                                                                                                                 

آزادی و بخشش یک زندانی 
توسط فرمانده انتظامی خراسان جنوبی

فردی که با توهین و تمرد به مأموران انتظامی استان خراسان 
جنوبی در محاکم قضائی به یک سال حبس محکوم شده بود، 
توسط فرمانده انتظامی استان بخشیده شد. به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ مجید شجاع در بازدید از زندان مرکزی 
بیرجند با یکی از زندانیان که به جرم توهین و تمرد به مأموران 
نیروی انتظامی و تمرد از دستور آنان به یک سال حبس محکوم 
شده  و در زندان بود، مالقات کرد. این زندانی پس از مالقات با 
سرهنگ شجاع و اظهار ندامت و پشیمانی از عمل مرتکب شده 
پس از تحمل شش ماه حبس در زندان مرکزی بیرجند توسط 
فرمانده انتظامی استان بخشیده شد و به آغوش خانواده بازگشت.

سواری پژو پارس با 25میلیون ریال خالفی
در محور قاین - بیرجند توقیف شد

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی از توقیف یک دستگاه 
سواری پژو پارس با خالفي 25میلیون و ۹00 هزار ریال خبر 
داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی در 
تشریح این خبر گفت: در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و 
حادثه ساز مأموران پلیس راه استان هنگام کنترل خودروهاي 
عبوري یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس را در محور  
قاین-بیرجند به علت تخطي از سرعت مجاز متوقف کردند. 
وي تصریح کرد: پس از توقف این خودرو و استعالم به دست 
آمده، مشخص شد خودرو داراي مبلغ 25 میلیون و ۹00 هزار ریال 
خالفي معوقه است که طبق قانون، این خودرو روانه پارکینگ شد.

مشاور امالک انصاری فرد 
   خرید - فروش - رهن و اجاره 

اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  0915پیامک یا تلگرام فرمایید 
خیابان توحید - 20 متری میرزا کوچک خان غربی پالک 5 

32443737-32444340

ایزوگام

 رهبــردار
  فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

تعمیر لوازم خانگی در منزل      
لباسشویی، کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهریاری      

09151643778    32229117
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تسنیم-  معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد استان گفت: کتاب “کرشمه وصال ۵” که حاوی آثار برتر جشنواره نقاشی خط و حروف نگاری رضوی است در بیرجند چاپ می شود. سیدعلی 
زمزم با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره ملی نقاشی خط و حروف نگاری رضوی اظهار کرد: اختتامیه این جشنواره 18 مرداد در بیرجند برگزار می شود. وی افزود: کتاب “کرشمه وصال ۵” 
حاوی 21 اثر برتر این جشنواره در بخش نقاشی خط و 20 اثر فاخر در بخش حروف نگاری است که بعد از مشخص شدن نفرات اول تا پنجم تا پایان مردادماه امسال در بیرجند چاپ می شود.

دوشنبه * 11 مرداد 1395 * شماره 3566
7

آب ۳۱ روستای طبس
وصل شد

روستایی  فاضالب  و  آب  امور  سرپرست  مهر- 
و  آب  انتقال  لوله  ترکیدگی  به  اشاره  با  طبس 
قطعی آب ۳1 روستای این شهرستان گفت: هم 
اکنون آب روستاها وصل شده اما نزدیک به ۶00 
این حادثه هدر رفت. شجاعی  در  مترمکعب آب 
اظهار کرد: پس از وقوع حادثه ترکیدگی لوله در 
خط انتقال آب مجتمع کوثر آب اکثریت روستاهای  
پایین تر از اصفهک  روستای مهدی آباد  و مهرآباد 
شامل ۳1 روستا است قطع شد که با توجه به اتفاق 
انتقال آب مجتمع کوثر و  ترکیدگی لوله در خط 
حساسیت موضوع  که در کمربندی جاده ی طبس 
یزد بوده بالفاصله با هماهنگی اداره راه و پلیس 
راه  مشغول به رفع مشکل شدیم. وی تصریح کرد: 
پیش بینی می شود نزدیک به ۶00 متر مکعب آب 
در این حادثه هدر رفته باشد که در جریان تعویض 

لوله، یک لوله 12 متری جایگزین شد.

بازدید رئیس شبکه آزمایشگاه های علمی 
ایران از دانشگاه بیرجند

های  آزمایشگاه  شبکه  رئیس  مقدم-  دادرس 
بازدید  بیرجند  دانشگاه  از  )شاعا(  ایران  علمی 
تجهیزات  و  امکانات  با  نزدیک  از  و  نمود 
این دانشگاه آشنا شد.  آزمایشگاهی و تحقیقاتی 
که  بازدید  این  نهایی  و  بندی  جمع  نشست  در 
ناصر  برگزار شد  دانشگاه  ریاست  دفتر  در محل 
آزمایشگاه  تعداد  فناوری  و  پژوهش  معاون  ندا 
های تحقیقاتی و آموزشی فعال دانشگاه بیرجند 
را 11۳ آزمایشگاه عنوان کرد که ۶0 درصد این 
آزمایشگاه ها در شبکه شاعا ثبت شده و بقیه این 

آزمایشگاه ها نیز در حال ثبت می باشد.

اعتبارات فعلی
جوابگوی نیاز کتابخانه های شهرستان نیست

پیشه ور- سرپرست فرمانداری شهرستان بشرویه، 
ضمن اشاره به این نکته که امسال اعتبار خوبی 
برای کتابخانه های عمومی شهرستان بشرویه در 
نظر گرفته شده، عنوان کرد: هنوز هم این اعتبار 
برای مکانی فرهنگی چون کتابخانه کافی به نظر 
نمی رسد. حسین مرادی، ضمن اشاره به گنجینه 
غنی و پربار کتابخانه مرکز شهرستان خاطر نشان 
کرد: تمام اعضای انجمن باید تالش خود را برای 
رفع مشکالت کتابخانه ها به کار گیرند، به ویژه 
شهرداری که باید از تمام ظرفیت خود در بحث 
واریز نیم درصد درآمد، همچنین کمک به شاداب 
نماید.  استفاده  کتابخانه  سبز  فضای  و  سازی 
گفتنی است در حاشیه این جلسه، کیال بخشدار 
بخش مرکزی به معرفی کتاب »جامعه شناسی 

خودمانی« پرداختند.

اجرای برنامه های فرهنگی
در هفته دولت مورد توجه قرار گیرد

مهر- فرماندار ویژه طبس گفت: در کنار توجه به 
باید به  افتتاح پروژه ها در هفته دولت،  تکمیل و 
برنامه ها و مفاهیم فرهنگی توجه ویژه ای از سوی 
مدیران دستگاه شود. مهدی اخوان صفار عنوان 
کرد: سال گذشته پروژه های زیادی افتتاح گردید 
و امسال هم پروژه های متعددی افتتاح و کلنگ 
اساسی  نیاز  اینکه  بیان  با  وی  شد.  خواهد  زنی 
کشور مسائل فرهنگی است، عنوان کرد: خدمات 
دولت از ابتدای انقالب تاکنون و بیالن عملکرد 
این  در  شود.  تهیه  امید  و  تدبیر  دولت  سال  سه 
جلسه با قرائت چارت تشکیالتی ستاد بزرگداشت 
شدند  مشخص  کمیته ها  مسئولین  دولت،  هفته 
ارباب رجوع،  و  اهمیت جلب رضایت مردم  بر  و 
پاسخگویی شفاف و صحیح به مراجعین و تجلیل 

از کارمندان نمونه تأکید شد.

برگزاری بیست و هشتمین دوره مسابقات 
قرآن کریم سازمان جهاد کشاورزی

غالمی- بیست و هشتمین دوره مسابقات قرآن 
برگزار  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  کریم 
اداره  رئیس  حیدری  االسالم  حجت  گردید. 
آموزشی عقیدتی سازمان جهاد کشاورزی استان 
های  رشته  در  استانی  مرحله  مسابقات  گفت: 
قرائت، ترتیل، حفظ 1 و ۵ و 10 و 20 و کل، اذان 
و تفسیر در دو گروه برادران و خواهران به مدت 
سه روز درمرکز استان برگزار گردید. وی اضافه 
کرد: نفرات اول هر رشته به مسابقات کشوری که 

در شهریور ماه برگزار میگردد اعزام خواهند شد.

خرید توافقی و تضمینی 50 هزار تن 
محصوالت کشاورزی در استان

استان  روستایی  تعاون  سازمان  مدیر  فارس- 
شده  انجام  خریدهای  میزان  مجموع  گفت: 
و  توافقی  از  اعم  امسال  نخست  ماهه  چهار 
هزار   ۵0 میزان  به  استان  سطح  در  تضمینی 
آغاز  از  کرد:  اظهار  اسفندیاری  است.  بوده  تن 
خرید  برای  ریال  میلیارد   ۳1.4 تاکنون  امسال 
سازمان  توسط  کشاورزی  محصوالت  توافقی 
به  تسهیالت  قالب  در  استان  روستایی  تعاون 
شده  پرداخت  کشاورزی  بخش  بهر ه برداران 
نخست  ماهه  سه  در  اینکه  بیان  با  وی  است. 
محصوالت  انواع  تن  هزار   2۵ میزان  امسال 
توسط  توافقی  صورت  به  دامی  و  کشاورزی 
روستایی  تعاون  سازمان  زیرپوشش  تشکل های 
خراسان جنوبی خریداری شده است، افزود: این 
میزان در مدت مشابه سال گذشته 1۶ هزار تن 

بوده که این نشانگر رشد آن است.

برای مرز شرقی وزش تندباد در راه است 

مهر- مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی از وقوع 
گرد و خاک در برخی نقاط استان خبر داد و گفت: 
همچنین برای مرز شرقی خراسان جنوبی وزش 
گرد و خاک و تند باد پیش بینی می شود. خندان 
آسمان  را  بیرجند  امروز  رو وضعیت جوی هوای 

صاف تا کمی ابری پیش بینی کرده است.

مدیرکل جدید کمیته امداد
استان خراسان جنوبی معرفی شد

کمیته  مدیرکل  معارفه  و  تودیع  مراسم  فارس- 
با  دیروز  جنوبی ظهر  خراسان  خمینی  امام  امداد 
حضور قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی 
جواد  سید  زحمات  از  مراسم  این  در  شد.  برگزار 
رضوی مدیرکل پیشین قدردانی و رضا سلم آبادی 
به عنوان مدیرکل جدید کمیته امداد امام خمینی 
خراسان جنوبی معرفی شد. گفتنی است؛ سلم آبادی 
پیش از این مدیر نظارت و رسیدگی به شکایات 

اداره کل کمیته امداد خراسان جنوبی بوده است.

اجرای طرح کارت اعتباری کشاورزی 
برای نخستین بار در استان

ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: 
کارت اعتباری کشاورزی با هدف توزیع نهاده ها به 
صورت بلند مدت برای نخستین بار در کشور بین 
کشاورزان این استان توزیع می شود. ولی پور مطلق 
عنوان کرد: کارت اعتباری کشاورزی یک نمونه از 
فعالیت های بخش کشاورزی در زمینه تسهیالت 
است و کشاورز به دنبال گرفتن وام و وثیقه نبوده 
و به راحتی این کارت را از سازمان جهاد کشاورزی 
دریافت می کند و پس از 9 ماه از نخستین خرید 
نهاده ها اقساط با بازپرداخت بلندمدت آغاز می شود.

خسارات سیل به 10 روستای خوسف 
و 40 میلیارد ریال به روستاهای نهبندان

بیان  با  خوسف  فرمانداری  سرپرست  فارس- 
اینکه بر اثر بارش شدید باران در روز گذشته، در 
از شهرستان سیل جاری شد، گفت:  بخش هایی 
خسارت  شهرستان  این  روستای   10 به  سیل 
تعدادی  و  بازدید خود  از  فاطمی  وارد کرد.  مالی 
از مدیران دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران 
شهرستان از منطقه سیل زده این شهرستان خبر 
منازل  آبگرفتگی  به  توجه  با  بیان کرد:  داد. وی 
همچون  اولیه  وسایل  سکونت،  امکان  عدم  و 
به  خوراکی  مواد  و  کمپوت  چراغ،  پتو،  چادر، 
خسارت دیدگان تحویل داده شد. همچنین معاون 
سیاسی اجتماعی فرماندار نهبندان در برآوردهای 
به  روز  چند  این  سیالب  خسارت  میزان  اولیه 
روستاهای نهبندان را 40 میلیارد ریال اعالم کرد. 
محمدی اظهار کرد: تمامی مسیرهای ارتباطی که 
به دنبال بارندگی قطع شده بود با تالش راهداران 
بازگشایی و رفت و آمد بدون مشکل خاصی در 
جریان است. محمدی بیان داشت: باران به بخش 
راه ها، مزارع صیفی جات و جالیز، تلف شدن 20 
رأس دام و آب نماها، پل ها و راه ها و همچنین 
روستاهای  قنوات  و  آبرسانی  زیرساخت های 

سیدال، محمودعلی و مهل آباد وارد کرده است.

واگذاری 32 واحد گلخانه ای
به فارغ التحصیالن بخش کشاورزی

فارس- رئیس جهاد کشاورزی فردوس از آمادگی 
واگذاری مجتمع گلخانه ای در سطح 20 هکتاری 
بخش  فارغ التحصیالن  به  گلخانه ای  واحد   ۳2
کشاورزی این شهرستان خبر داد. علیرضا مهمیز 
اظهار کرد: شهرستان فردوس با ۵0 واحد گلخانه ای 
فعال، بیشترین تعداد گلخانه در استان را داراست و 
مجموعه مدیریتی شهرستان برای افزایش و توسعه 
آن آمادگی کامل را دارد. وی تصریح کرد: ساالنه 
شامل  گلخانه ای  محصوالت  تن  و 270  هزار   ۵
صیفی  و سبزیجات توسط واحدهای گلخانه ای این 
شهرستان تولید و روانه بازار مصرف می شود. مهمیز 
گلخانه ها،  ساماندهی  محدود  اعتبار  به  اشاره  با 
افزود: طرح ساماندهی گلخانه ها هر ساله با اعتبار 
محدودی انجام می شود که این اعتبار صرف خرید 

کود و توزیع آن بین گلخانه داران می شود.

فعالیت موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی 
پیروزان فردوس در 23 رشته تحصیلی

اخذ  سال  چهارمین  شروع  آستانه  در  سربازی- 
مجوز موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پیروزان 
فردوس، رئیس این موسسه در نشست خبری با 
خبرنگاران به تشریح عملکرد آن پرداخت. عبدا...
زاده اظهار کرد: در بخش آموزش در حال حاضر 
کارشناسی،  سه  شامل  که  تحصیلی  رشته  در2۳ 
ناپیوسته  کارشناسی   9 ارشد،  کارشناسی  یک 
 22۵ شد:  آور  یاد  وی  باشد،  می  کاردانی   10 و 
ارشد مهندسی  کارشناسی  داریم که  دانشجو  نفر 
مکانیک،  مهندسی  پیوسته  کارشناسی  مکانیک، 
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر و کارشناسی 
ناپیوسته مهندسی در رشته های معماری، عمران 
و تاسیسات از جمله مهمترین این رشته ها است و 
در رشته های علوم انسانی، مدیریت و حسابداری 

از سال تحصیلی آینده دانشجو خواهیم گرفت.

برنامه  کمیته  جلسه  دیروز  صبح  مالیی- 
رؤسای  حضور  با  بیرجند  شهرستان  ریزی 
 1۵ با  شهرستان  اجرایی  های  دستگاه 
برگزار شد  تاخیر در سالن فرمانداری  دقیقه 
جلسه  این  در  بیرجند  فرماندار  ناصری  که 
به  نسبت  شهرستانی  اعتبارات  کرد:  عنوان 
اما  داشته  افزایش  درصد   ۳۶ گذشته   سال 
ادامه  است. وی  تغییر کرده  آن  فصل های 
داد: در اعتبارات تملک و دارایی یک درصد 
کاهش اما در اعتبارات متوازن یا حق سهم 

گاز و نفت 42 درصد افزایش داشته است.
از 44  بیش  اعتبار  با  پروژه  از 22۶  ناصری 
و  داد  خبر  استان  مرکز  در  تومان  میلیارد 
مصوب  گذشته  سال  در  پروژه   194 افزود: 
تعریف  تازه  های  پروژه  آن  الباقی  که  شده 
به  اشاره  با  وی  شوند.  می  محسوب  شده 
تاکید  استان  مرکز  دار  اولویت  های  پروژه 
آب،  فرودگاه،  مانند  ها  پروژه  برخی  کرد: 
بیرجند  در شهرستان  درمان  و  بهداشت  راه، 
ارائه  خدمات  استان  تمام  به  که   هستند 
تامین  استانی  اعتبارات  از  باید  و  دهند  می 
شوند. فرماندار اذعان کرد: هرچند فرمانداران 
مسئولیت توزیع اعتبارات در سطح شهرستان 
را دارند؛ اما الزامات قانونی مشکالت زیادی 
برای ما به وجود آورده است. وی افزود: در 
جاهایی که اولویت های ما نیست باید اعتبار 
بگذاریم و همین موضوع تفاوت های زیادی 
را برای عملیاتی کردن پروژه و تقسیم درست 

اعتبارات به وجود آورده است.
ناصری خاطرنشان کرد: سهم اعتبارات امسال 
مرکز استان 21 میلیارد از محل اعتبارات ماده 
اعتبارات  از  تومان  میلیارد   2۳ و  ملی   180
اعتبارات موازن حق  بعالوه  دارایی  تملک و 
سهم نفت و گاز است که الزامات قانونی ما را 

اجبار به این گونه تقسیم ها کرده است.
وی با اشاره به الزامات قانونی تقسیم اعتبارات 
فرمانداران  برای  قانونی  الزامات  داد:  ادامه 
دست و پا گیر است و باید در کمیسیون های 
مجلس این گونه مسائل مطرح  و حل می شد 

تا محدودیت اعتبار نمی داشتیم.

برای  فرماندار  خوش  های  خبر 
ساکنان حاشیه شهر

ناصری از ساخت دو و تجهیز یک مدرسه در 
مهر شهر خبر داد افزود: یک مدرسه در حاجی 
آباد،  و یک مرکز کانون پرورش فکری در 

مهر شهر ساخته خواهد شد.فرماندار از تجهیز 
آزمایشگاه دامپزشکی در سال آینده  خبر داد 
ساخت  روستایی،  طرح   27 اجرای  گفت:  و 
پارک، آتش نشانی در مهر شهر امسال اجرا 
می شود. وی افزود: امسال20 روستای باالی 
ناصری  شد.  خواهند  رسانی  آب  خانوار   20
با  بازی  درباره  کشور  پایتخت  از شگردهای 
اعتبارات شهرستانی خبر داد و تاکید کرد: در 
مرکز  می گویند هرچه اعتبارات شهرستانی 
باشد ما ۳برابر آن را خواهد گذاشت اما مدیران 
ظرفیت  از  اعتبار  جذب  برای  شهرستانی 

نمایندگان مجلس و استاندار استفاده کنند.

26فصل اصلی
برای پروژهای مرکز استان

حمید جهانشاهی سرپرست معاونت هماهنگی 

و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان نیز در این جلسه بیان کرد: امسال در 
مجموع 22۶ پروژه با پیش بینی 44۵ میلیارد 
برنامه  قالب 2۶ فصل و ۶4  اعتبار در  ریال 
بین ۳۵ دستگاه اجرایی در شهرستان بیرجند 

تعریف و اجرایی خواهد شد.
تملک  اعتبار  از  شهرستان  این  سهم  وی 
دارایی های سرمایه ای استان در سال 9۵ بر 
اساس شاخص های جمعیت، مساحت و عدم 
بودجه  مجموع  از  درصد   20.7 برخورداری 
های  دارایی  تملک  اعتبار  کرد.وی  اعالم 
سرمایه ای شهرستان را 98 میلیارد و ۵10 
از  افزود: همچنین  و  ریال ذکر کرد  میلیون 
محل اعتبار دو درصد درآمد نفت معادل 107 

استانی  بخش  ریال،  میلیون  و 240  میلیارد 
 29 )تملک(  متوازن  استفاده  قانونی  اعتبار 
میلیارد و ۶0 میلیون ریال، بخش ملی اعتبار 
قانونی استفاده متوازن )تملک( 210 میلیارد و 
۵0۵ میلیون ریال است که پروژه های مرتبط 

با آن تعریف و تصویب می شود.
سرپرست معاونت هماهنگی و برنامه ریزی با 
اشاره به 198 شاخص تقسیم اعتبارات عنوان 
کرد: اولویت با پروژهای اقتصادی مقاومتی 
و ارتقا شاخص های میانگین کشوری بوده 
است. وی افزود:  27 فصل اصلی برای ۳۵ 
دستگاه اجرایی با مشورت کارشناسان تدوین 
شده است  که تقسیم اعتبارات شهرستانی بر 

این اساس انجام خواهد شد.
جهانشاهی با اشاره به 27 فصل گفت: فصل 
راه و شهرسازی، حمل و نقل، آموزش فنی 
کشاورزی،  معدن،  و  صنعت  ای،  حرفه  و 

اداره عمومی، آب و فاضالب، درمان، میراث 
دستی،   صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  
ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر، آموزش و 
پرورش، دین و مذهب، امداد و نجات، منابع 
طبیعی از جمله فصل بندی های هستند که 

پروژه ها در آن تعریف شده است.
برنامه  و  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
دارایی  اعتبارات تملک و  به  اشاره  با  ریزی 
های  پایگاه  از  حمایت  کرد:  خاطرنشان 
بسیج یک درصد، اجرای طرح های هادی 
آبرسانی   ، درصد   8 ها  روستا  بهسازی  و 
روستایی10  درصد و تکمیل و تجهیز حوزه 
به  را  اعتبارات  این  از  های علمیه ۳ درصد 

خود اختصاص دادند.

۱24نامه مردمی برای رسیدگی
به وضع منابع طبیعی مرکز استان

نماینده اداره کل آبخیز داری و منابع طبیعی 
به وضع  برای رسیدگی  نامه مردمی  از 124 
افزود:  و  داد  خبر  استان  مرکز  طبیعی  منابع 
در سال گذشته برای پروژه های آبخیز داری 
ماده  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد   400
180 مصوب شد که تخصیصی نداشته است.

برای  را معضلی  ها  آب  روان  رفت  وی هدر 
شهرستان دانست و تاکید کرد: باید به پروژه 

های آبخیز داری نگاه ویژه ای شود.

ریزگردها مشکل جدید استان 

اله پور معاون فنی محیط زیست استان نیز  از 
دستورعمل مقابله با ریزگردها خبر داد و بیان 

در  ناسالم  روزهای  تاکنون  سال 90  از  کرد: 
استان بیشتر شده است که دستگاههایی مانند 
شهرداری، هواشناسی، محیط زیست و منابع 
طبیعی باید طرح و پروژه های به این موضوع 

اختصاص دهند.
عدل معاون عمرانی شهرداری مرکز استان با 
گالیه از کمیته برنامه ریزی شهرستان گفت: 
از   بیرجند  شهرداری  های  پروژه  درصد   90
اعتبارات  ماده 180 پیش بینی شده است که 
شاید تخصیص نیابد. عدل از نیازمندی های 
عمومی ویژه مهرشهر خبر داد و تاکید کرد: 
بدون هیچ اعتباراتی بخش عظیمی از مهر شهر 
را تحویل شهرداری داده اند که به نوعی آتش 
نشانی، جداسازی آب شرب از آب کشاورزی، 

آسفالت، آماده سازی معابر ورودی در مهر شهر 
نیازمند نگاه ویژه است.

خراسان جنوبی تا 5 سال دیگر
کویر مطلق خواهد شد

زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی استان 
بیان کرد: این سازمان با دستگاه های اجرایی 
تفاهم نامه های دارد که می تواند از ظرفیت 
خود برای عملیاتی سازی پروژه هایی مانند 
آب رسانی به روستاها استفاده کند و باید نام 
بسیج سازندگی در تقسیم اعتبارات ذکر شود. 
وی افزود: کارشناسان گفته اند که تا ۵ سال 
نخواهد  بیش  دیگر خراسان جنوبی کویری 
باید فکر اساسی کرد. رئیس سازمان  بود و 
بسیج سازندگی تاکید کرد: آبرسانی سیار به 
روستاها افتخار نیست وقتی مجتمع های آب 

رسانی تاسیس کردیم باید افتخار کنیم.

آبرسانی به بعضی از روستاهای مرکز 
استان بیش از یک میلیارد هزینه دارد

نماینده شرکت آب و فاضالب شهرستان نیز 
در این جلسه گفت: ۵0 درصد روستاهای مرکز 
استان آبرسانی نیست و هزینه هر روستا بیش 
از یک میلیارد تومان می شود. وی تصریح کرد: 
گران بودن آبرسانی به روستاهای شهرستان 

بیرجند باید در سطح ملی مطرح شود.

به  مدیران  اعتمادی  بی   : حاشیه  در 
تخصیص اعتبارات ملی ماده ۱80 

برنامه  کمیته  اعضای  جلسه  این  حاشیه  در 
که  داشتند  ای  رسانه  های  صحبت  ریزی 
اینجاست  جالب  نگفتند.  نامعلوم  دالیل  به 
که مدیران به تخصیص اعتبارات ماده 180 
اعتماد نداشتند و اعتبارات شهرستانی را طلب 
می کردند. فرماندار شهرستان بیرجند با انتقاد 
تاکید  مجلس  در  استان  مردم  نمایندگان  از 
محروم  مناطق  جزء  بیرجند  کرد: شهرستان 
نیست و چرا این در جایی دیده نشده است؟ 

در این جلسه سازمان هایی مثل بنیاد شهید 
حاضر به بخشیدن اعتبارات ناچیزشان بودند 
تا گره ای از مشکالت دیگر دستگاه ها باز 
کنند یا حتی بعضی از مدیران به ترمیم آثار 
تاریخی و باستانی هم ایراد می گرفتند و به 

دنبال منفعت ترمیم می گشتند..؟!    

درکمیتهبرنامهریزیشهرستانبیرجندمطرحشد:

شگردهای پایتخت در بازی با اعتبارات شهرستانی

مدیرانشهرستانیبرایجذباعتبارازظرفیتنمایندگانمجلسواستانداراستفادهکنند

برزجی- محقق و پژوهشگر گیاهان دارویی در 
استان گفت: جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی 
در  استوار  گام هایی  دارویی  گیاهان  زمینه  در 
مدیریت  و  اشتغال زایی  و  آوری  ارز  پروسه 
اقتصادی صنعت گیاهان دارویی برداشته است.
محسن پویان  در گفت وگو با آوا با بیان این 
مطلب افزود: رویکرد گیاه درمانی و استفاده از 
داروهای گیاهی یکی از پروسه های مورد توجه 

جهان درقرن حاضر است.
وی خاطر نشان کرد: پس از نهضت موج سبز 
در کشورهای اروپایی و آمریکایی پیش بینی 
می شود، گردش اقتصادی گیاهان دارویی در 
سال 20۵0 به پنج تریلیون دالر برسد و تنها 
مقوله ای است که رشد اقتصادی آن بی رقیب 
خواهد بود.مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی 
کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی 
کشور ایران اسالمی سابقه ای چند هزار ساله 

در زمینه گیاهان دارویی در حافظه تاریخی خود 
بر آن می دارد  را  ما  واقعیت  این  و  دارد  ثبت 
جهانی  گسترش  به  رو  صنعت  این  در  که 
سهم خود را به دست آوریم.پویان یادآور شد: 
پشتوانه  با  جنوبی  خراسان  جهاددانشگاهی 
علمی و سابقه ارزشمند جهاددانشگاهی کشور 
در زمینه گیاهان دارویی و صنایع وابسته هم 
اکنون گام هایی استوار در راستای تبیین این 
و  اشتغال زایی  آوری،   ارز  پروسه  در  مقوله 
با  دارویی  گیاهان  اقتصادی صنعت  مدیریت 
همکاری مدیران و ارگان های ذیربط استانی 
گیاهان  پروژه  داد:  ادامه  وی  است.  برداشته 
پارک گیاهان  یا  تولیدی  دارویی یک مزرعه 
را  این  از  فراتر  اهدافی  بلکه  نیست،  دارویی 
در برمی گیرد. پویان تصریح کرد: در یک نگاه 
کلی دهکده گیاهان دارویی اهدافی از جمله، 
جاذبه های جلب توریست و مرکزی تفرجگاهی 

برای بازدیدکنندگان بومی و فرا استانی، مرکزی 
ترویجی گیاهان  و  نمایشگاهی  برای کاشت 

زراعی  قابلیت  که  گیاهانی  و  استان  دارویی 
شدن با توجه به اقلیم و آب و هوای استان 

را دارا هستند و مرکزی برای خرید محصوالت 
دارویی جمع آوری شده و کاشته شده به صورت 

یک تعاونی فراگیر استانی خواهد بود.وی افزود: 
دهکده گیاهان دارویی مرکزی برای بسته بندی 

گیاهان پس از بوجاری و میکروب زدایی و ارائه 
آنها به خارج استان و صادارت خارج از کشور 
محصوالت  فروش  و  بازاریابی  ملی،  برند  با 
به اشکال فرآورده های اولیه و ثانویه گیاهان 
نیمه  فراوری  مراکز  ایجاد  و  احداث  دارویی، 
صنعتی روستایی و ترویج آن است. مدیر پروژه 
دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان 
با بیان اینکه آموزش، پژوهش و تولید دانش 
محصوالت  برداشت  و  داشت  کاشت،  فنی 
دارویی و ارائه و ترویج آن در مراکز روستایی 
استان از اهداف دهکده گیاهان دارویی است، 
نامه های  پایان  هدایت  کرد:  خاطرنشان 
دانشجویی رشته های مرتبط برای رفع تنگناها 
و مشکالت گسترش کشت گیاهان دارویی و 
ارائه کاشت و تولید گلخانه ای گیاهان دارویی 
با توجه به کم آبی استان از جمله برنامه های 

دهکده گیاهان دارویی است.

دهکدهگیاهاندارویی؛گامیاستواردراشتغالزاییاستان

بر  جنوبی  خراسان  استاندار  خبر-  گروه 
در  اشتغال  ایجاد  و  گذاری  سرمایه  توسعه 
در  دیروز  ظهر  پرویزی  کرد.  تاکید  استان 
امام  امداد  کمیته  رئیس  مقام  قائم  دیدار 
ایجاد  و  گذاری  سرمایه  توسعه  خمینی  
کاری  های  اولویت  جمله  از  را  اشتغال 
کرد:  تصریح  و  دانست  استان  در  دولت 
کمیته امداد امام خمینی به عنوان یکی از 

دستگاه های معین در این زمینه می تواند 
نقش بسیار مهمی ایفا نماید.

طریق  از  اشتغال  ایجاد  کرد:  عنوان  وی 
مددجویان  به  زایی  اشتغال  تسهیالت  ارائه 
در  کاری  های  سرفصل  مهمترین  از  یکی 
این نهاد مهم و انقالبی است که باید مورد 
توجه قرار گیرد. استاندار با بیان اینکه تعداد 
باید  امداد  کمیته  پوشش  تحت  مددجویان 

روز به روز کمتر شود، افزود: توانمندسازی 
بسیار  اصل  یک  عنوان  به  باید  قشر  این 
مهم و اساسی مورد توجه مسئولین و دست 

اندرکاران امر در این حوزه قرار گیرد. 
به  موقع  به  پاسخگویی  لزوم  پرویزی 
تاکید  مورد  را  مددجویان  و  مراجعین 
درخواست  صورتیکه  در  افزود:  و  داد  قرار 
همخوانی  اداری  مقدورات  با  مراجعین 

باشد  مقررات  و  قوانین  مغایر  یا  و  نداشته 
حرمت  رعایت  با  و  وقت  اسرع  در  باید 

وعزت مردم پاسخ الزم ارائه شود.
که  آنچه  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
درون  از  و  شده  سازمان ها  نابودی  سبب 
بی اعتمادی  می کند  چالش  دچار  را  نظام 
کارگزاران  و  مسؤوالن  به  مردم  عمومی 

نظام در تمامی رده ها و بخش ها است. 

توسعهسرمایهگذاریوایجاداشتغال،اولویتکاریدولتدراستان
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پیشنهاد اردوغان: پایان تجمعات شبانه 
هواداران تا یک هفته دیگر

برای  ترکیه  جمهور  رئیس  اردوغان،  طیب  رجب 
به گردهمایی های شبانه هوادارانش  پایان دادن 
در میدان های اصلی شهرهای ترکیه زمان تعیین 
اینکه در این زمینه پیشنهاد  با اشاره به  کرد.وی 
 7( آینده  هفته  یکشنبه  در  گفت:  دارد،  جدیدی 
اگوست( با یک گردهمایی بزرگ در محله “ینی 
کاپی” در استانبول می توان به این گردهمایی ها 

خاتمه داد.

دیدار رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین با مریم رجوی

و سرکرده  فلسطین  تشکیالت خودگردان  رئیس 
در  رجوی  مریم  خلق(  مجاهدین  )گروه  منافقین 
نزدیک  »صفا«  خبرگزاری  کردند.  دیدار  پاریس 
نادر،  دیداری  »در  کرد:  اعالم  حماس  جنبش  به 
محمود عباس در مقر اقامتش در پاریس، پایتخت 

فرانسه، با »مریم رجوی« دیدار کرد.

31 هزار زن داعشی باردار هستند

گزارش  در  )یوروپل(  اروپا  قانون  اجرای  آژانس 
سالیانه خود به اتحادیه اروپا در خصوص تروریسم 
اعالم کرد دست کم 50 کودک انگلیسی در مناطق 
تحت تصرف داعش زندگی می کنند و 31 هزار 
زن که به این گروه تروریستی پیوسته اند، باردار 
هستند. در گزارش یوروپل آمده است که داعش 
به این زنان اجازه مبارزه نمی دهد و وظیفه اصلی 
با  متناسب  شان  کودکان  تربیت  و  آموزش  آنها 

ایدئولوژی این گروه تروریستی است.

  زخمی شدن سردار نقدی تکذیب شد 

یک منبع آگاه با تکذیب خبر روزنامه صهیونیستی 
در  نقدی  سردار  مجروح شدن  بر  مبنی  هاآرتص 
مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس  گفت:  سوریه 
روزانه  فعالیت های  مشغول  سالمت  کمال  در 
است و پخش چنین شایعه ای ناشی از عصبانیت 
مقتدرانه  حضور  تصاویر  انتشار  از  صهیونیست ها 
سردار نقدی در قنیطره و بلندی های جوالن است. 

گاردین: امارات کودتاگران ترکیه
 را تامین مالی کرده است

کرد،  فاش  گاردین  ارشد  نگاران  روزنامه  از  یکی 
امارات متحده عربی با تامین مالی توطئه کودتا به 
صورت مستقیم در کودتای نافرجام 15 ژوئیه در 
ترکیه دست داشته است. وی همچنین مدعی شد 
محمد دحالن، عضو ارشد دفتر مرکزی جنبش فتح 
که در امارات به سر می برد بر این مسئله نظارت 

ایرنا- پیکر شهید محمد دهقانی پس از 28 سال در روستای سنوک شهرستان سربیشه به خاک سپرده شدعکس روز داشته است.

موافقت دولت مستعفی یمن با پیشنهاد 
سازمان ملل متحد

 
رسانه های عرب زبان از موافقت دولت مستعفی 
حل  برای  متحد  ملل  سازمان  پیشنهاد  با  یمن 
به  به گزارش مهر،  دادند.  این کشور خبر  بحران 
موجب این پیشنهاد که برای پایان دادن به بحران 
یمن و تجاوز عربستان سعودی به یمن مطرح شده 
از  نشینی  عقب  با  مسلحانه  های  درگیری  است، 
صنعاء و همچنین شهرهایی همچون تعز و الحدیده 
به اتمام خواهد رسید. یک مقام مسئول در وزارت 
امور خارجه کویت از تمدید یک هفته ای مذاکرات 
صلح یمن به میزبانی این کشور در پی درخواست 

سازمان ملل متحد خبر داد.

نماینده ولی فقیه در سپاه:کودتای نافرجام 
ترکیه شباهت هایی با فتنه 88 داشت

به  اشاره  با  پاسداران  سپاه  در  فقیه  ولی  نماینده 
برخی شباهت های کودتای نافرجام اخیر ترکیه با 
فتنه سال 88 در ایران، اظهار کرد: رفتار و عملکرد 
رهبری نظام و حاکمیت دینی در چارچوب اصول 
الهی است. حجت االسالم  و مبانی و معیارهایی 
علی سعیدی  متذکر شد: در این گونه موارد باید با 
عناصر اصلی برخورد شود؛ اینکه حدود 50 هزار نفر 
به جرم نقش آفرینی در یک کودتای نافرجام، عزل 

و یا محاکمه شوند، قدری نامتعارف است.

»اینجرلیک« در محاصره پلیس ترکیه 
  

ارائه  پلیس سراپا مسلح ترکیه بی آنکه توضیحی 
دست  در  که  را  »اینجرلیک«  هوایی  پایگاه  دهد، 
داعش  با  مبارزه  اصطالح  به  ائتالفی  نیروهای 
است به محاصره درآورد. به گزارش مهر به نقل از 
راشاتودی، حدود هفت هزار نفر از نیروهای مسلح 
پلیس ترکیه در حالی که به خودروهای زرهی مجهز 
در  واقع  ناتو  »اینجرلیک«  هوایی  پایگاه  هستند، 
شهر »آدنا« را به محاصره خود درآوردند. اینجرلیک 
اصطالح  به  ائتالف  نیروهای  که  است  پایگاهی 
مبارزه با داعش پروازهای هوایی خود بر فراز سوریه 

و عراق را از آنجا سازماندهی می کنند.

 شعار»با کسی عقد اخوت نبسته ام« را در 
برخورد با برادرتان عملی کنید

دبیرکل جمعیت رهپویان انقالب اسالمی در نامه ای 
»مفاسد  درباره  مباحثی  رئیس جمهور  به  خطاب 
اقتصادی« مطرح کرد. علیرضا زاکانی نوشت: کمتر 
انتخاب  از یک سال دیگر، حضرتعالی در معرض 
مجدد مردم برای دوره ای دیگر هستید. تردید نکنید 
که اگر عزم خود را در مبارزه با فساد نشان دهید و 
این مدعای خود که »با کسی عقد اخوت نبسته ام« 
را در برخورد جدی با اخوی و اطرافیان و مدیران 
جایگاه  مردم  نگاه  در  نمایید،  ثابت  خود  منتسب 

ویژه ای خواهید داشت.

زمان مقابله به مثل ایران فرا رسیده است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس  
گفت: زمان مقابله به مثل ایران طبق توافق هسته ای فرا 
رسیده است. حجت االسالم نوروزی اظهار داشت: با وجود 
گذشت حدود 6 ماه از اجرایی شدن برجام، اما در این مدت 
بارها شاهد نقض چندین باره توافق برجام توسط آمریکا و 
برخی هم پیمانانش بوده ایم، آمریکایی ها در این مدت نه تنها به تعهدات شان عمل 

نکردند، بلکه حتی پا را فراتر گذاشته اند.

هیئت نظارت بر برجام موضع خود را درباره نحوه اجرای آن اعالم کند

نماینده اصالح طلب مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه هیئت نظارت بر برجام باید موضع خود را درباره روند اجرای برجام اعالم کند، گفت: 
برجام برای آمریکا فرصت خوبی بود تا اعتماد از دست رفته خود را بازگرداند که نکرد. محمدرضا تابش افزود: آمریکا در بسیاری از مقاطع حساس 
ناروایی هایی را در حق ملت ایران داشته و در مواردی باعث شکست قیام های مردمی شده و در جنگ تحمیلی نیز مداخالتی را علیه جمهوری 
اسالمی ایران داشته است. نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: در ابتدای مذاکرات برای حل مناقشه هسته ای رهبر معظم 

انقالب فرمودند که ما نسبت به آمریکایی ها اطمینان نداریم اما برای اینکه حجت را تمام کنیم، مذاکره می کنیم.

امیر پوردستان: عباسی فردی کم اطالع است

اظهار  انتشار  گذشته  هفته  طی  تسنیم،   گزارش  به    
با  ایران  اسالمی  ارتش جمهوری  درباره  عباسی  نظر  
نیروی  فرمانده  پوردستان،  امیر  شد.  روبرو  انتقاداتی 
زمینی ارتش تاکید کرد که این فرد کم اطالع  است 
نیز خاطر  از وی شکایت شده است. دریادار سیاری  و 
نشان کرد: با توجه به وضعیت پیرامونی ایرانی اسالمی، امروز نیروهای مسلح 

قادرند امنیت کشور را به خوبی تامین کنند.

  محمدجواد الریجانی، دبیر ستاد حقوق 
بشر قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ 
به سوال ایسنا درباره اقدامات ستاد حقوق 
برای رفع حصر موسوی و  این قوه  بشر 
کروبی گفت: ستاد طرفدار کسانی است که 
محکوم هستند و آن هایی که محکومیت 
دارند زیر ذره بین ستاد حقوق بشر هستند 
و ستاد محل تردد گروه های زیادی است 
افراد و گروه های مختلف  برای  و در آن 

باز است.
فتنه  در  داد: کسانی که  ادامه  الریجانی 
88 بودند و  عمل کودتا و شورش علیه 
پیگردهای  تحت  دادند  انجام  را  نظام 
قانونی قرار گرفتند و آن چه ستاد وظیفه 
خود می داند این است که باید مر قانون 
رعایت شود. وی اظهار داشت: در مورد 
سران فتنه نیز  محدودیت خاصی در نظر 
را  بعضی  قانون  اساس  بر  و  شد  گرفته 

کردند؛  تنبیه  اجتماعی  حقوق  سلب  با 
و  مورد محکومین  در  قانون  مر  باید  لذا 
متهمان انجام شود و قوه قضائیه مسئول 

اجرا و صدور حکم است.
بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  الریجانی 
مجازات  حذف  بحث  به  توجه  با  این که 

آیا  مخدر،  مواد  قاچاقچیان  برای  اعدام 
ایران برای سایر محکومان در تغییر اجرای 
این مجازات شیوه ای را اعمال خواهد کرد، 

گفت: قانون مربوط به این موضوع هنوز 
ارزیابی  قانون  باید  و  است  نکرده  تغییر 
شود. نبرد ما با مسئله مواد مخدر و جرائم 

آن بی امان است و ما نمی خواهیم  ساده 
اعمال  را  راه ها  بهترین  باید  ولی  بگیریم 

کنیم.
در  غربی ها  رفتار  از  انتقاد  با  الریجانی 
مواد  جرائم  در  اعدام  مجازات  با  رابطه 
مخدر گفت: نگاه غربی ها بی اساس است؛ 
موضوع  مانند  است،  بد  اعدام  می گویند 
هم جنس گرایی که تا 25 سال پیش جرم 
بود ولی اکنون می گویند خوب است و ما 
معتقدیم برای جرائم سنگین و جدی  باید 

مجازات اعدام وجود داشته باشد.
هم  قصاص  امر  در  ما  افزود:  الریجانی 
وجود  آن  در  بشر  برای  حیاتی  معتقدیم 
است.  اجتماعی  التیام  نوعی  به  و  دارد 
قصاص  موارد  از  درصد   50 به  نزدیک 
منجر به رضایت می شود که یک فرآیند 
اجتماعی سالم است و قصاص حق مردم 

و شهروندان است نه حق حکومت.

برای سران فتنه محدودیت خاصی در نظر گرفته شد
محمدجواد الریجانی: قصاص حق مردم است نه حق حکومت !

جناب آقای سید ولی فاطمی 
مدیر محترم کاروان دفتر زیارتی کویران 

حجت االسالم و المسلمین سید عباس حسنی    روحانی محترم کاروان
حالوت زیارت پرفیض عتبات عالیات با توانمندی بسیار باالی مدیریت و روحانی محترم در کام مان جاودانه 

ماند. خداوند اجرتان دهد و این توفیق برایتان مستدام باد

زائران اعزامی 95/5/2 - دفتر زیارتی کویران

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

 کـــــاالی چـــــوب مظلومــــی

شعبه یک : بیرجند- نبش مطهری 16
شعبه 2: خیابان مدرس – نبش بیست متری چهارم خلیل طهماسبی   09155618059- 09155619149

* مــرکــز تــولیــد ســرویــس خــواب سیسمــونـــی و ... 
* معمــار رویاهایتــان »گـــل چـــوب« 

PVC -آیشیک – AGT پخــش انواع ام. دی. اف *

واگـذاری یـا اجـاره
معـدن گرانیت  با رنگ ِکرم در منطقه شاهکـوه نهبنـدان با  
تجهیزات  معدنی،  کمپ ، آب ، برق ، باسکول،  با دو جبهه سینه کار 

آماده بارگیری           09121236724

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های:
 ضد سرقت، )ترکیه، ایران، چین(  ضد حریق، اتاق سرور و درب های اتاق خواب و سرویس

نمایندگی انحصاری درب و دیوارپوش کیش چوب
اقساط 12 ماهـه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان »بدون ضامن و پیش پرداخت« 

خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی

مسابقات قرآنی » مدها متان« 
ویژه خواهران و برادران 

برگزار می شود:
رشته های مسابقات برادران:

 قرائت ، حفظ کل ، حفظ 20 جزء ، اذان ، ترتیل، مفاهیم قرآن و نهج البالغه در رده سنی 18 تا 30 سال
رشته تفسیر )تنها ویژه ائمه جماعات و بدون محدودیت سنی( و رشته صحت قرائت حمد و سوره

 و اذکار نماز )در رده سنی 8 تا 15 سال(
رشته های مسابقات خواهران:

قرائت ، حفظ کل، مفاهیم قرآن و نهج البالغه در رده سنی 18 تا 30 سال 
صحت قرائت حمد و سوره و اذکار نماز )در رده سنی 8تا 15 سال(

آخرین مهلت ثبت نام: 14 مرداد 95 
 لطفا برای ثبت نام در ساعت اداری  با شماره 32332554 و 32332567 داخلی 2 

یا شماره همراه 09361965301 تماس حاصل نمایید.

دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی


