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میالد شکوهمند حضرت ابوالفضل العباس )ع( علمدار کربال بر عاشقان آن حضرت مبارک باد 

ارتقای وضعیت معیشت کارکنان ناجا 
در دستور کار

هماهنگ  معاون  سلیمان،  ایوب  سردار  فارس- 
هزینه کردها  مدیریت  لزوم  بر  تأکید  با  ناجا  کننده 
ناجا  حقه  حقوق  از  باید  گفت:  اولویت ها  براساس 
با تمام توان در عرصه های مختلف صیانت کنیم. 

ساعات کار بانوان شاغل
 دارای شرایط خاص کاهش یافت

کار  اسالمی ساعات  نمایندگان مجلس شورای  فارس- 
تصویب  و  بررسی  را  خاص  شرایط  دارای  شاغل  بانوان 
کردند. طبق این مصوبه ساعات کار هفتگی بانوان شاغل 
اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی که موظف به 44 ساعت 
کار در هفته هستند، 36 ساعت در هفته با دریافت حقوق و 

مزایای 44 ساعت تعیین می شود.

ویزیت رایگان زوج های نابارور 
یکشنبه آینده در مراکز ناباروری 

به  گفت:  جنین شناسی  انجمن  رئیس  فارس- 
سراسر  نابارور  زوج های  جمعیت  ملی  هفته  مناسبت 
 bamaan.ir سایت  به  مراجعه  با  می توانند  کشور 
درخواست خود را برای ویزیت رایگان ثبت کنند و در 

یکی از مراکز ناباروری کشور ویزیت شوند.

یادداشت

اگر مفاخر استانمان 
را نشناخته ایم ...

* سردبیر

ماست  استان  فرهنگی  افتخار  شکوهی«  »دکتر 
خیلی  از  رفت،  خدا  رحمت  به  پیش  روز  چند  که 
پرسیدم  می  وقتی  شدم  می  دلگیر  جوانان   از 
می شناختید ایشان را؟ و آنها لبخندی می زدند و می 
گفتند: نه متأسفانه! و فاجعه بود وقتی که آنها این 
حرف را با خجالت می گفتند و فاجعه آمیزتر وقتی 
 می فهمیدی احتمااًل »لیدی گاگا« و »بن جووی«

و »جاستین بیبر« و »ساسی مانکن« و »جیم کری« 
و »بیل گیتس« را بیشتر و بهتر از دکتر شکوهی، 
پروفسور گنجی، دکتر معتمد نژاد، دکتر باللی، استاد 
احمدی بیرجندی، استاد سعیدی، عالمه فرزان و یا 
اشتباه  نه!  شناسند!!  می  ای  بشرویه  علی  شیخ  آقا 

نکنیم. تقصیر آنها نیست. 
ما از خود بپرسیم چه کرده ایم با روح این جوانان و 
 چه کرده ایم با فرهنگ این سرزمین؟ همین درد را 
می خواهم به حوزه های دیگری هم تعمیم بدهم و این 
سؤال را بپرسم که چه کرده ایم برای حل مشکالت 
مردم که بعضی از آنها زخمی سی و چند ساله شده 
اند، ساله  چند  هنوز  که  ها  بعضی  و  ها  دل  بر   اند 
تر و تازه اند،  باز به همان سرنوشت دچار می شوند؟ 
میزان،  داستان  زمین های مرحوم موسوی،  داستان 
پدیده، مؤسسه ثامن الحجج، زمین های بنیاد شهید 
در حومه سراب، بخشی از زمین های حومه مهرشهر، 
مشکالت مردم و منابع طبیعی در برخی از روستاها، 
 اختالفات مردم و بنیاد ها و سازمان ها و شهرداری ها،
 اختالفات مردم و شرکت گاز، و ده ها مشکلی که 
می شد با تدبیر، با پیگیری و با نشاندن حق در مقابل 

خود، به راحتی حلشان کرد. ) ادامه در صفحه 2 ( 

MRI پایان انتظار برای
با آغاز بهره برداری از دومین دستگاه MRI در استان محقق می شود

پرسنل نمایندگی کمک رسانی 
ملل متحد به افغانستان در تهران:

احداث جاده فراه تا میل 
78راپیگیری می کنیم
صفحه 7

جناب آقای غالمرضا هریوندی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر شعب بانک صادرات خراسان جنوبی
 تبریک و تهنیت عرض نموده 

 از حضرت حق توفیقات روز افزون شما را خواهانیم. 

هیئت حضرت علی اکبر )ع( بیرجند

جناب آقای غالمرضا هریوندی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیر شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی
 که نشان از لیاقت و کاردانی شما می باشد، تبریک می گوییم.

 همسر و فرزندان

جناب آقای محمودآبادی
رئیس محترم اتحادیه اغذیه و چلوکباب و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف 

با نهایت تاثر درگذشت مادرخانم گرامی تان را خدمت جناب عالی
 تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان محترم 

صبر و سالمتی آرزومندیم.

اعضا و هیئت مدیره اتحادیه صنف اغذیه و چلوکباب

جلسه اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان و خواهری دلسوز 

مرحومه حاجیه خدیجه پرتوی فر 
)مادر شهید گرانقدر رضا چهکندی نژاد و همسر مرحوم حاج رسول چهکندی نژاد(

 فردا پنجشنبه 95/2/23 از ساعت 16 الی 17 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار 
می گردد، حضور سروران عزیز باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: چهکندی نژاد ، پرتوی فر، خازنی فر، افضلی فرد ، مالکی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان

 غالمرضا بهمنی  بازنشسته آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد 
جلسه بزرگداشتی پنجشنبه 95/2/23 از ساعت 17/15 الی 18/15 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی منعقد می گردد
 حضور سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های: بهمنی، ساالری و سایر فامیل وابسته

جناب آقای علی مهدیزاده
با سپاس به درگاه احدیت، انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند
 که نشان از لیاقت و شایستگی شما می باشد، تبریک عرض نموده

موفقیت و سربلندی تان را از خداوند متعال آرزومندیم.

خانواده های: حسینی ، احمدی ، اکبری

جناب آقای غالمرضا هریوندی
با کمال مسرت انتصاب جناب عالی را به سمت 

مدیر شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی
که نشان از لیاقت، تجربه و درایت شما می باشد تبریک عرض نموده ، از ایزد منان موفقیت و سربلندی 

شما را مسئلت داریم.

مهندسین مشاور پارس نقش-  حسین صباغ

دانش آموز عزیز و افتخار آفرین

سرکار خانم زهرا شهیدی
کسب رتبه اول استانی و  راهیابی به مرحله کشوری

مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی )محور دست سازه( را حضور شما تبریک عرض نموده
 موفقیت روز افزون تان را آرزومندیم.

مدیر، کارکنان ، دبیران  و اعضای هیئت امنای دبیرستان معرفت )دوره اول(

سرکار خانم شهناز ملول
مربی و نایب رئیس محترم بانوان هیئت جودو استان خراسان جنوبی
کسب یک مقام اول و 4 مقام سوم توسط تیم جودوی بانوان نوجوان و جوان استان 

را در مسابقات قهرمانی جودو منطقه 5 کشوری
تبریک گفته و از زحمات شما تشکر و قدردانی می گردد.

روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان خراسان جنوبی 

سـوم  شعبـان 
میالد با سعادت حضرت سیدالشهدا امام حسین)ع( 

و روز پاسدار، این سروهای سرافراز وادی عشق

چهـارم  شعبـان 
والدت علمدار کربال حضرت ابوالفضل العباس)ع( 

و روز جانباز، یادگاران روزهای عشق و حماسه

پنجـم شعبـان
 میالد سید الساجدین حضرت امام زین العابدین )ع( مبارک باد

شورای اسالمی شهر بیرجند 

 سالروز میالد باسعادت سرداران کربـال جوانان بهشت امام حسیـن)ع(
علمدار وفادار امام حسین حضرت ابوالفضـل)ع( و امام سجـاد)ع(

 سید الساجدین و امام العارفین بر تمامی مسلمین تبریک و تهنیت باد
روابط عمومی بانک صادرات خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت مادر عزیزمان مرحومه مغفوره 

حاجیه معصومه چوپانی »همسر مرحوم محمد حسین بذرافشان«
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/2/22 از ساعت 16/30 الی 17/30 

در محل مسجد امام جعفر صادق )ع( واقع در میدان اول سجادشهر برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران معزز موجب شادی روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: بذرافشان ، چوپانی ، نجاتی ، محمدی ، محمودآبادی و سایر بستگان

مدیریت محترم موسسه فرهنگی و هنری افق هزاره سوم کویر
    مراتب سپاس و تشکرمان را در طبقی از اخالص صادقانه به پاس حضور 

هنرمند محبوب  کشور جناب آقای فریدون آسرائی
 در موسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( تقدیم محضر پرمهرتان می کنیم، باشد که باشید و در ظل توجهات 

حضرت ولی عصر )عج( باغبان شکوفایی لبخند شادی بر لبان این گل های معصوم بمانید.
روابط عمومی  و امور فرهنگی موسسه حضرت علی اکبر )علیه السالم(



اگر مفاخر استانمان 
را نشناخته ایم ...

 ) ادامه از صفحه  اول ( 
   اگر آن جوان هم استانی، »دکتر شکوهی« را نمی شناسد،
قطعًا نام ایشان هم در البالی هزاران برگ گزارش 
و بولتنی که در حوزه های مختلف برای تسکین دل 
هزارتوی  در  یا  و  شده  ارجاع  محترم  مراتب  سلسله 
تمامی  هم  هیچوقت  که  ای  ساخته  خود  مشکالت 

ندارد، به فراموشی سپرده شده است.
به  و مشاهیرمان  و رسوم  آداب  فرهنگ،   شناساندن 
نسل بعد و نسل های بعدتر، مدیرانی می خواهد که 
 خودش در این حوزه بی تخصص و بی درد و بی دغدغه
نباشد. فراموش نکرده ایم بزرگداشت پروفسور گنجی 
که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار 
شد را که حتی برخی مدیران استانی زحمت شرکت 
در مراسم بزرگداشت ایشان را هم به خود نداده بودند 

چه برسد به حمایت از این نوع برنامه ها !
با  بشناسانیم  را  استانمان  مفاخر  است  قرار  اگر  و 
بودجه های قطره چکانی فرهنگ و سیل بودجه های 

تشریفاتی شاید این کار به سرانجام نمی رسد.
هزینه  از  بخشی  با  شاید  اما  نداریم  مقایسه  قصد 
جدید  ساختمان  برق  و  زرق  پر  تشریفات  و  مبلمان 
نشینی  کاخ  فرهنگ  گر  تداعی  که  استانداریمان 
کرد  می  پیدا  اختصاص  فرهنگمان  حوزه  به  است 
امروز  که  کنیم  معرفی  را  مفاخرمان  توانستیم  می 

مشاهیرمان ناشناخته نمانده بودند.
از  خبر  بی  و  است  نشده  دیر  هنوز  مسئول    آقایان 
تالش های فرهنگ و ارشاد استان برای برپایی نکوداشتی 
برای پروفسور معتمد نژاد نیستیم نکوداشتی که به گفته 
مدیر کل محترم این مجموعه چنانچه در خور شأن برگزار 
شود، خراسان جنوبی  دبیرخانه دائمی جشنواره ای ملی 
به نام این استاد بزرگ ارتباطات را به دست خواهد گرفت 
و این آزمون بزرگی است برای همه آنهایی که ادعای 

حمایت و اهمیت فرهنگ این خطه را دارند. 
برای  ملی  های  جشنواره  گرفتن  دست  در  بی شک 
انکاری و  قابل  استان و مفاخرمان نقش غیر  معرفی 
قابل تقدیری خواهد داشت و حال که این اقدام بزرگ 
شروع شده بهتر است همه دست در دست هم به این 
 مهم کمک کنیم. من رسانه با معرفی این شخصیت ها،
من شهروند با افتخار و آشنایی با این بزرگان و شمای 
مسئول با تدابیر صحیح و حمایت معنوی و بودجه ای 

از این حرکت های فرهنگی بزرگ . ان شاء ا...

یادداشت

ایسنا- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بیمه درمان کارگران غیر رسمی و ساماندهی آنها در قالب مشاغل پاره وقت 
خبر داد و گفت: نظام تعیین مزد باید اصالح شود. ربیعی با بیان اینکه نظام مزد انعطاف الزم را ندارد و نیازمند اصالح 
 است، گفت: کسی که در شبانه روز 20 ساعت کار می کند باید مزد مناسب بگیرد و از ظرفیت های قانون کار بهره مند

شود. وی رکود در بازار و اعمال تحریم ها را در افزایش مشاغل غیر رسمی موثر خواند.

نظام دستمزد باید اصالح شود
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قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 
اشاره به گردش مالی 600 میلیارد دالری مواد 
مخدر در دنیا، گفت: گردش مالی قاچاقچیان 
در ایران 3 میلیارد دالر است بنابراین طبیعی 
است که قاچاقچیان دست بردار نباشند و مدام 

فعالیت های خود را گسترش دهند. 
در  جزینی  علیرضا  فارس،  گزارش  به 
رسانه،  و  اعتیاد  جشنواره  چهارمین  اختتامیه 
مورد  در  رهبری  معظم  مقام  دغدغه های  به 
موضوع اعتیاد اشاره کرد و گفت:  ایشان عالوه 
ابالغ 11 سیاست در حوزه مواد مخدر در  بر 
سال 85، برای برنامه ششم توسعه نیز تأکید 

کردند که میزان اعتیاد به مواد مخدر باید تا 
پایان این برنامه، 25 درصد کاهش یابد. 

مواد  شدن  صنعتی  به  نسبت  هشدار  با  وی 
مخدر  ماده  نوع   540 شد:  یادآور  مخدر، 
صنعتی توسط سازمان ملل گزارش شده است 
در  شیشه  تولید  کارگاه   220 گذشته  سال  و 

ایران منهدم و 2 تن شیشه کشف شد. 
 70 امسال  ابتدای  از  کرد:  نشان  خاطر  وی 
تن مواد مخدر کشف شده است و در مجموع 
سراسر کشور 790 هزار نفر هم اکنون تحت 

درمان هستند.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با 

اشاره به اعتیاد 3 درصد جامعه از میان 15 تا 
65 ساله ها گفت: ساالنه بیش از 30 تن دارو 
می شود  مصرف  مخدر  مواد  درمان  حوزه  در 
کشور  به  تومان  میلیارد  هزار   10 از  بیش  و 
بانوانی  از  انتقاد  با  خسارت وارد می شود. وی 
که آرایشگاه ها را با داروخانه اشتباه می گیرند، 
الغری  قرص  باید  آنها  از  برخی  چرا  گفت: 
خود را که حاوی آمفتامین و متامفتامین است 
به  اشاره  با  آرایشگاه ها تهیه کنند؟ جزینی  از 
اثر سوء مصرف  فوت 3 هزار نفر در سال بر 
در  نفر  یک  ساعت   8 هر  گفت:  مخدر  مواد 
کشور فوت می کند چرا که اکنون ناخالصی ها 

در مواد مخدر افزوده شده و به تبع آن مرگ 
و میر نیز افزایش یافته است. وی با انتقاد از 
کسانی که معتقدند ستاد مبارزه با مواد مخدر 
نباید آمار مربوط به اعتیاد را منتشر کند، گفت: 
نمودن  حساس  و  جریان سازی  جهت  در  ما 
درصد  یک  که  می کنیم  اعالم  خانواده ها 

دانش آموزان مصرف کننده مواد هستند.
جزینی در پایان با بیان اینکه 21 درصد جامعه 
مواد  مصرف کننده  کشور  صنعتی  و  کارگری 
مخدر هستند، گفت: بدانید که 97 درصد جامعه 
ما پاک است و می توانیم از ظرفیت آنها برای 

ریشه کن کردن اعتیاد استفاده کنیم.

گردش مالی 3 میلیارد دالری مواد مخدر در ایران

نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ صفر شد

مهر- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، 
نرخ رشد اقتصادی سال 94 را »صفر« اعالم کرد و 
گفت: رشد 4 تا 5 درصدی منطقی است، چرا که تولید 
افزایش یافته و قیمت نفت نیز باال رفته است و از سوی 
دیگر برداشته شدن تحریم ها هم موجب می شود تا ما 
به رشد 5 درصدی اقتصاد برسیم. به گفته خوانساری، 
اقتصاد ایران باید طی سال 95 چند اولویت را در دستور 
کار قرار دهد که مهمترین آنها اصالح نظام بانکی بوده 
ارز، رشد سرمایه گذاری و کاهش  از آن نرخ  و پس 

نظام اداری و بروکراسی است.

اعالم ورشکستگی،  راه فراری
 برای بدهکاران بانکی

کاهش  به  اشاره  با  رئیس جمهور  اول  معاون  فارس- 
چشمگیر مطالبات معوق، گفت: متأسفانه امروز قبح این 
کار شکسته شده و به راهی برای فرار از پرداخت بدهی 
تبدیل شده است. جهانگیری در جلسه  ستاد هماهنگی 
بانک  گزارش  کرد:  اظهار  اقتصادی  مفاسد  با  مبارزه 
بدهکاران  از  برخی  اعالم ورشکستگی  درباره  مرکزی 
کالن بانکی نشان می دهد این افراد تالش می کنند با 

این روش از پرداخت بدهی های خود سرباز زنند.

صادرات از واردات پیشی گرفت

مهر- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در فروردین 
سال 1395 صادرات نزدیک به یک میلیارد دالر بیش 
از واردات به کشور بوده است. نعمت زاده گفت: امیدوارم 
بتوانیم در سال جاری شاهد رشد صادرات غیرنفتی در 
باشیم، در عین  اقتصاد مقاومتی  راستای سیاست های 
حال، طبقات تعرفه ای از 14 طبقه به 10 طبقه و سپس 
در سال جاری به 8 طبقه رسانده شده که این موضوع با 

جلسات فشرده با دستگاه های محقق شد.

قیمت  دنا و تندر۹۰ آزاد شد

فارس- به دنبال تالش خودروسازان، وزارت صنعت و 
شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو، در اولین 
اقدام قیمت دو محصول ایران خودرو آزاد شد. به این 
ترتیب قیمت گذاری دنا و تندر90 دنده اتوماتیک از شمول 
رقابت  شورای  مصوب  که  قیمت گذاری  دستورالعمل 
است، خارج شد و از این به بعد خودروسازان می توانند 
به دلخواه خود برای این دو محصول تعیین قیمت کنند.

دلیل این اقدام، وجود رقیب برای دنا و تندر 90 اتوماتیک 
در بازار اعالم شده است.

بوش در ایران دفتر می زند

ایسنا- قطعه ساز خودروی آلمانی رابرت بوش یک دفتر 
در تهران افتتاح می کند و قصد دارد تا پایان امسال 50 
نفر را استخدام کند. اووه راشکه، یکی از اعضای هیئت 
مدیره رابرت بوش که مسئول فعالیت های این شرکت 
باره  این  آفریقا است، در  اروپا، خاورمیانه و  در مناطق 

گفت: از اینکه به ایران بازمی گردیم خوشحال هستیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از دست  درازی 
بهانه  به  به اصناف  ارگان های دولتی  و  نهادها 
بودند  این  دنبال  به  برخی  کوچک سازی گفت: 
که 26 اتحادیه را از اصناف جدا کرده و تحت 
فاضلی  فارس،  به گزارش  ببرند.  دولت  نظارت 
اصناف  اتاق  ششم  دوره  اجالسیه  پنجمین  در 
دولت  وعده   از  انتقاد  با  را  خود  سخنان  ایران 
برای کوچک سازی بدنه خود آغاز کرد و گفت: 

اما  بود  داده  را  خود  کوچک سازی  وعده  دولت 
در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است اگر چه این 
موضوع سخت است و بیش از 36 سال است که 
اقتصاد ما در بخشی نهادینه شده که از درون 
است.  نشده  تراوش  دیگری  چیز  فساد  جز  آن 
وی با اشاره به اینکه امروز دولت به کم اهمیت 
ترین موضوعات وارد می شود، خاطرنشان کرد: 
بسیاری از نهادها و ارگان های دولتی به دنبال 

را  دولتی  غیر  تشکل ها  و  نهادها  هستند  این 
برخی  به عنوان مثال  ببرند  تحت سیطره خود 
به دنبال این بودند که 26 اتحادیه را از اصناف 
جدا کرده و تحت نظارت دولت ببرند و به نوعی 
وی  می کنند.  یکدیگر  کفش  در  پا  دارند  همه 
از نحوه برگزاری نمایشگاه ها نیز گالیه کرد و 
گفت: با شعار اقتصاد مقاومتی نمایشگاهی برپا 
و  دالالن  جیب  به  آن  سود  تنها  که  می کنند 

کیفیت  بی  خارجی  کاالی  و  می رود  واسطه ها 
اکنون  فاضلی  گفته  به  می شود.  عرضه  آن  در 
می دهیم  سر  مقاومتی  اقتصاد  شعار  همه 
تشکل های  به  که  است  عملی  چه  این  اما 
از  که  حالی  در  می شود  دست درازی  مردمی 
اقتصاد  کردن  مردمی  مقاومتی،  اقتصاد  اصول 
در  جایگاهی  متاسفانه  اصناف  افزود:  وی  است. 
سیاست گذاری ها ندارند و باید حضورشان را پررنگ 

دست درازی دولت به نهادهای صنفی به بهانه کوچک سازی

22۰ هزار سقط جنین درکشور

مهر- یک پژوهشگر بحران جمعیتی با اشاره به اینکه 220 هزار سقط جنین 
در سال گذشته انجام شده است، گفت: کمتر از 6 هزار سقط در کشور قانونی 
بوده است. دکتر حسین مروتی در مورد علت افزایش آمار سقط جنین گفت: 
به نظر بنده علت محوری افزایش آمار این آسیب اجتماعی »فرهنگ تنظیم 
خانواده« است. به گفته وی آمار بیش از 200 هزاری سقط جنین ساالنه 
هرگز برازنده کشوری مانند ایران نیست و همانگونه که برای کاستن از آمار 
18 هزار مرگ و میر ناشی از تصادف های جاده ای کار فرهنگی صورت 
می گیرد باید برای کاستن از آمار باالی جنایت سقط جنین نیز کار فرهنگی 
صورت گیرد، که به نظر بنده در این زمینه نیز وزارت بهداشت مؤثرترین 
نهاد فرهنگ ساز به شمار می آید. در این زمینه وزارت بهداشت می تواند 
به صورت جدی با مراکز غیرقانونی انجام سقط مبارزه برخورد کرده و با کار 

فرهنگی مستمر، مردم را نسبت به عواقب سقط جنین آگاه کند. 

6۰ درصد کارگران دوشغله  هستند

کارگران  صنفی  انجمن های  عالی  کانون  رئیس 
کارگران  از 60 درصد  بیش  اینکه  بیان  با  کشور 
می خواهند  دولت  از  کارگران  گفت:  شغله اند،  دو 
که برای امنیت شغلی و ارتقای معیشت آنها اقدام 
ایسنا،  با  اساسی صورت گیرد. عباسی در گفتگو 
به  کارگران  گرایش  دلیل  مهمترین  کرد:  اظهار 
مشاغل کاذب به عنوان شغل دوم فاصله بین حداقل دستمزد با رقم سبد 
در حالی که حداقل دستمزد  افزود:  است. وی  هزینه خانوارهای کارگری 
کارگران 812 هزار تومان است سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری به 
رقمی در حدود سه میلیون و 300 هزار تومان در ماه می رسد. به گفته وی 
کارگری که دغدغه تأمین معاش و اجاره بها را دارد ناچار است به کار در 

شیفت های طوالنی تن بدهد یا به شغل دوم و سوم روی بیاورد.

موضع وزیر ورزش درباره وام 1۰ میلیونی ازدواج 

خبرگزاری  با  گفتگو  در  جوانان  و  ورزش  وزیر 
دانشجویان ایران )ایسنا( گفت: با وجود آن که 
تومانی  میلیون  سه  وام  پرداخت  و  تأمین  برای 
ازدواج هم مشکالتی وجود دارد ولی امیدواریم 
پرداخت وام 10  ازدواج،  به هزینه های  با توجه 

میلیون تومانی ازدواج نهایی شود.
 گودرزی با اشاره به قطعی نبودن پرداخت وام 10 میلیونی تا زمان اعالم 
نظر شورای نگهبان گفت: این وام کمک هزینه محدودی برای جوانان 
آماده ازدواج می تواند باشد ولی کافی نیست البته اگر وضعیت اقتصادی 
این  به  جوانان  نیاز  شود،  حل  حدودی  تا  اشتغال  مشکل  و  بهتر  کشور 
مسکن  مانند  هایی  وام  چنین  زمان  آن  تا  ولی  شود  می  کمتر  ها  وام 

می تواند عمل کند.

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی   ضمنا کارگر تنها نیز داریم

رهن کامل 3 واحد آپارتمان 90 متری در خواب شیک طبقه اول 18 م، طبقه سوم 12 میلیون با امکانات دست اول، 
سپیده کاشانی موقعیت عالی، حاشیه بیست متری ... غربی 

فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه 5 واحد، سپیده کاشانی 3 دونبش 235 میلیون ضخامت دریافت وام مسکن 
85 میلیون نقد اولیه 50 میلیون

خیام 20 متر مغازه نقد و اقساط 80 میلیون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی  
با برنج درجه یک ایرانی  و ته چین زعفرانی و روچین کامل

خدمتی دیگر از غذای برگ با نازل ترین قیمت طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی
 با برنج خارجی و ته چین زعفرانی

پیک

 رایگان 

آدرس: نبش غفاری   34  32404043

درخدمت شما همشهریان گرامی 

فروشگـــاه مـــروج
نمایندگی دستگاه های تصفیه آب

Artec- soft water – water safe – king water

اقسـاط 10 ماهـه بـدون کارمـزد
بیست ماه گارانتی بدون قید و شرط و تا سه ماه امکان بازگشت کاال

دستگاه های آب سرد و جوش

NIkaI - Gossonic – National
در صورتی که دستگاه تصفیه آب دارید

مشترک خدمات ما شوید
هر 2 سرویس یک سرویس رایگان هدیه بگیرید

تعمیرات تخصصی کولر- آب گرم کن- نصب و تعمیر شیرآالت
لولـه کشی آب سـرد و گرم نیـز به خدمـات اضافـه گردد.  

بین معلم 44 و چهار راه 15 خرداد   تلفن: 09151615329 - 09398400125
تلفن خدمات پس از فروش: 31057

مـژده



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3 به مناسبت میالد باسعادت امام حسین )ع( بانوان روستای حسین آباد بیرجند یک تخته فرش به عتبات عالیات اهدا کردند. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات 
خراسان جنوبی گفت: این فرش با مساحت 6 متر مربع ، در مدت 3 ماه با تالش 30 نفر از بانوان روستای حسین آباد بیرجند بافته شد. سرهنگ جوینده ارزش این 
فرش را 40 میلیون ریال اعالم کرد و افزود: درآمد حاصل از فروش این فرش برای کمک به ساخت صحن حضرت فاطمه زهرا )س( در نجف اشرف اهدا می شود.

اهدای یک تخته فرش خراسان جنوبی به عتبات عالیات 

نسرین کاری- هنوز هم  در کنج تنهایی، دلش برای 
حال و هوای روزهای جنگ تنگ می شود. سال هاست 
که پوتین هایش واکس خورده کنار در اتاق قرار دارند  
وطن  از  دفاع  برای  تا  است  فرمان  به  گوش  هنوز 
از گذشته گره بزند. آسوده  بندهای پوتین را محکم تر 
آرزو شده است و  برایش  نفس کشیدن سال هاست که 
آخرین باری را که در آینه به خودش خیره شد، به یاد 
نمی آورد. مرد 50 ساله ای که بخاطر زخم های ترکش 
و شیمیایی بیشتر از سنش نشان می دهد.  رضا جعفری  
در  است  فرزندانش  شدن  خوشبخت  آرزویش  تنها  که 
خانه ای که با قسط و وام سرپا شده در مهرشهر زندگی 
می کند . مردی که  سال 65 درس جانبازی را با ترکش 
حال  در  که  زمانی  فاو   شهر  در  داد.  پس  شیمیایی  و 
با اصابت ترکش خمپاره به صورت  بودند  عقب نشینی 
و بدنش مجروح شد. رضا جعفری  این روزها همراه با 
5 فرزند در کنار همسر وفادارش زندگی می کند. همسر 
مهربانش در 3 دهه زندگی ثابت کرد سیرت زیبا برای 
ترین  شیرین  و  است  مهمتر  زیبا  صورت  داشتن  از  او 
کنار  در  )ع(  هشتم  امام  زیارت  را  اش  زندگی  لحظات 

همسرش می داند.
همسر  رفتیم  جنگ  روزهای  مرد  شیر  این  منزل  به 
به  نبود  خودش  چون  و  شدند  ما  میزبان  فرزندانش  و 
را  دخترش  و  او  خیابان  کنار  در  و  رفتیم  بیمارستان 
درمانی  شیمی  برای  بود  گفته  آنها  به  دکتر  که  دیدیم 
باید به مشهد بروند. همانجا در همان خیابان پای درد 

نشستیم: دلهایش 

روایت آتش و خون

در خانواده ای کشاورز در روستای رهنیشک درمیان به 
همان  از  دهد:  می  ادامه  صدا  در  بغضی  با  آمدم.  دنیا 
من  به  پدرم  بایستم  پای خود  روی  گرفتم  یاد  کودکی 
آموخته بود رضایت مردم بهترین پاداشی است که خدا 
از من  به آدم می دهد و همه تالشم این بود که مردم 

راضی باشند. جنگ که شروع شد به جبهه رفتم.

در شهر فاو شیمیایی شدم

های   بمب  با  مجروحیت  از  ناشی  عدیده  مشکالت 
می گوید:  شد.  جانباز  این  گریبانگیر  زود  خیلی  شیمیایی 
»در سال های 63 ،  64 و 65  در جبهه بودم و در فاو این 
اتفاق برایم افتاد. در اوایل مجروحیتم تاثیر مواد شیمیایی 
خود را خیلی کم بروز می داد، فقط در حد تاول زدن روی 
پوست و جاهای مرطوب بدن اما بعد از گذشت زمان بروز 
عوارض شیمیایی بیشتر و بیشتر شد.  و حاال عوارض آن 
که  حالیست  در  این  می آید.  سراغم  به  یکبار  وقت  چند 
گاز شیمیایی که من استشمام کرده بودم، بسیار کم بود 
اما دردسر ساز شد. وی می افزاید: دو فرزند دخترم یکی 
دانشجو و دیگری در شهرک صنعتی کار می کند و خرج 
خانه ما از 330 هزار تومان حقوق او تامین می شود! و 
یارانه ای که  برای قسط خانه می رود.  سه فرزند دیگرم 
اما  کوچک هستند و دوتایشان مدرسه ای  هستند، دختر 
حسابداری  کارشناسی  دوره  در  و   شده  عقد  هم  دومم 

تحصیل می کند.

5  درصد از کار افتادگی به من تعلق گرفت

خدمت  پایان  با  همزمان  کند:  می  عنوان  جعفری 
و  سر  به  ترکش  اصابت  بخاطر   65 سال  در  سربازی 
جاهای دیگر بدن و نیز عوارض شیمیایی پنج درصد از 

کار افتادگی به من تعلق گرفت.
از  عمال  چون  شده  ضایع  من  حق  ولی  افزاید:  می   
نهادی  هیچ  از  و  نیستم  کار  به  قادر  مجروحیت  زمان 
بعلت  دهد:  می  ادامه  وی  شوم.   نمی  حمایت  هم 
قنات  آب  فنجان  چند  اداره  به  نتوانستم  خشکسالی 
ترک  را  روستا  ناچار  به  و  بپردازم  شده  خشک  کامال 
همسر  تا  آمدیم  بیرجند  به  معاش  امرار  برای  و  کردم 
و فرزندانم بتوانند با کار روزانه از عهده مخارج روزمره 
زندگیمان برآیند که نتیجه آن هم شد کار دختر بزرگم 
تومان!   300 ناچیز  بسیار  حقوق  و  دوندگی   کلی  با 
پاک دست  با  را  چشمانش  اشک  رزمنده  جانباز   این 

می کند و گالیه می کند: از آن که او را  در راه اسالم و 
کشور سالمتی خود را از دست داده فراموش کرده اند از 
مسئوالن محترم می خواهم پرونده پزشکی ام  را ببینند 
دیار  آواره  معاش  امرار  برای  که  کنند  اتخاد  ترتیبی  و 
غربت نشوم  و بتوانم حداقل در شهر خودم از کمترین 

امکانات زندگی بهره مند شوم.
جانبازی  کد  و  پزشکی  پرونده  دهد:  می  ادامه  جعفری 
دوران  با  همزمان  من  مجروحیت  چون  و   دارم 
به جبهه  بوده  ات  گفتند وظیفه  به من  بود  ام  سربازی 
پیگیری  تمام  با  و  ای  گذرانده  را  ات  اجباری  و  بروی 
به  درصد   5 از  را  ام  جانبازی  درجه  توانستم  فقط  ها 
را  درمانم  هزینه  شهید  بنیاد  فقط  و  برسانم  درصد   10
و بچه   5 خرج  با  ام  مانده  من  ولی  است.  کرده   تقبل 

قسط های خانه چگونه گذران زندگی کنم. و االن تنها 
ام  افتاده  کار  از  و  کنم  می  مراجعه  پزشک  به  روز  هر 
باشد  برای فرزندانم می  آرزوی من حداقل حقوق  تنها 
و  آرام  زندگی  یک  سخت  شرایط  این  در  بتوانند  که 

خوب داشته باشند.

درد دل های فرزند جانباز شیمیایی   

پیشه  سکوت  صبورانه   ها  سال  که  کسانی  برای  آیا 
وارثان  عنوان  به  زمان  چه  تا  نیست؟  دیر  فردا  کردند، 
و  بنوازیم  هایمان  گونه  به  سیلی  شیمیایی  جانبازان 
شرم  از  باید  وقت  چه  تا  پدر  رخ  و  کنیم  سرخ  چهره 

گلگون باشد ؟ 
مادر گریان! برادرانم نگران و من محکوم به فروخوردن 

بغض ترکیده در گلو.
 »تکتم جعفری« دختر جانباز علی جعفری  با بیان این 
ناموس،  حفظ  میهن،  خاطر  به  پدرم  می گوید:  مطلب 
حفظ آب و خاک و دین و اعتقاداتش پا به عرصه جبهه 
و جنگ نهاد و  ایثار و جانفشانی کرد و مادرم با داشتن 
سه فرزند و نبود پدر مسئولیت خانه را به دوش کشید.
از  خانه  اجاره  و مخارج سنگین  از یک طرف  پدر  نبود 
طرف دیگر به مادرم هجوم می آورد و مادر این اسوه 
فداکاری تمام این مشکالت را به جان خرید و خم به 

ابرو نیاورد.
طلوع  از  قبل  ساعتی  از  متمادی  روزهای  مادرم  آری 
غرق  همه  ما  و  بود  پرستار  شب  از  پاسی  تا  آفتاب 
مناجات ؛ خدایا ما را دریاب. غریبی ما را ، تنهایی ما را 
و دیگران با ما همنوا شدند تا او به لطف خود نظری به 

ما کرد و پدر ماند.
اکنون از شما مسئوالن می پرسم آیا حقیقت نمایان و 
روی  سالهاست  که  نیستند  کسانی  ایثار،  آنهمه  بیداری 

تخت های سرد و بی روح خوابیده اند؟
آیا برای کسانی که سالها در سکوت صبر پیشه کردند، 
جانبازان  ویژه  به  جانبازان  این  آیا  نیست؟  دیر  فردا 

شیمیایی،  اسوه های ایثار، فریادرسی دارند؟

شهید زنده

همسر جانباز 47  بهار را پشت سر گذاشته است اما بهار 
زندگی اش را وجود رضا جعفری می داند.

که  شدم  متوجه  زندگی  آغاز  سال های  همان  می گوید: 
رضا به زمین تعلق ندارد و با شروع جنگ لباس رزم به 
تن کرد و راهی جبهه شد. پرستاری از یک جانباز برای 
من افتخار است و امیدوارم خدا هم از من خشنود باشد.

عیارسنجش جانبازی چیست؟

جانبازان شیمیایی را دریابید

چند درصد عشق؟!
جوابیه اداره کل ثبت احوال در پاسخ به درج 
گزارش زنگ خطر کاهش ازدواج در استان

کاهش  خطر  »زنگ  عنوان  با  مطلبی  چاپ  پی  در 
ازدواج در استان« به نقل از سایت مهر در روزنامه 
اداره  سوی  از  ای  جوابیه   95/2/21 تاریخ  به  آوا 
چاپ عینا  که  رسید  دستمان  به  احوال  ثبت   کل 
سوی  از  اعالمی  ثبتی  آمار  براساس  شود:  می 
میزان   1394 سال  در  کشور  احوال  ثبت  سازمان 
به  واقعه  واقعه طالق در خراسان جنوبی 1/4  ثبت 
و  بیست  رتبه  که  بوده  جمعیت  نفر  هزار  هر  ازای 
ششمین را در میان سایر استان ها به خود اختصاص 
داده که اشتباها دومین رتبه در خبر درج شده است. 
 1394 سال  ازدواج  واقعه  آمار  کاهش  درصد  ضمنا 
اشتباه  به  که   بوده   6/01 آن  قبل  سال  به  نسبت 

6/93 تحریر گردیده است.
آوا: روزنامه آوا با ابراز خرسندی از کاهش چشمگیر 
گزارش  دارد  می  مستحضر  طالق  به  مربوط  آمار 

مذکور عینا از سایت مهر برداشت شده است.

جوابیه های شهرداری بیرجند

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   *
 400 »آسفالت  درباره   95/1/16 مورخ  شما  پیام 
لطفًا  رساند:  می  استحضار  به  ایثارگران«  واحدی 
شهروند گرامی آدرس دقیق را اعالم تا اقدام الزم 

صورت پذیرد.
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
مورخ 95/1/16 درباره »مشکالت پروژه 87 واحدی 
معصومیه« به استحضار می رساند: محل مورد نظر 
ساخت  از  پس  لذا  است  گردیده  شهرداری  تحویل 
شهری  تاسیسات  اجرای  و  معبر  درصد   70 حداقل 
، آسفالت انجام خواهد شد . ضمنًا سطل زباله نیز در 

محل نصب گردیده است.
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
ترمینال«  به  ماشین  »ورود  درباره   95/1/16 مورخ 
شخصی  خودروهای  ورود  رساند:  می  استحضار  به 
به داخل پایانه موجب ترافیک گردیده و در سکوی 
اتوبوس ها بی نظمی به دنبال خواهد داشت، ضمنًا 
از چرخ  توانند  می  بار  محترم جهت حمل  مسافران 

دستی های داخل سالن استفاده نمایند.
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
خیابان  رفتگران  بر  »نظارت  درباره   95/1/16 مورخ 
مسیرهای  نظافت  رساند:  می  استحضار  به  جنت« 
به  فرعی  معابر  نظافت  و  روزانه  صورت  به  اصلی 

صورت هفتگی انجام می شود.
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
عصر  ولی  خیابان  درباره»آسفالت   95/1/17 مورخ 
آسفالت  رساند:  می  استحضار  به  شهر«  مهر  )عج( 
فرعی  معابر  چنانچه  لذا  است  شده  انجام  خیابان 
مد نظر شهروند گرامی می باشد اعالم نموده تا در 

صورت امکان در دستور کار شهرداری قرار گیرد.
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
های خواسته  برابر  »در  درباره   95/1/17  مورخ 
استحضار به  ایم«  آورده  کم  شهرداری   مالی 
خدمات  بهاء  و  عوارض  هرگونه  وصول  رساند:  می 
قوانین  برابر  و همچنین کسبه محترم  از شهروندان 
و مقررات می باشد و بدون منبع قانونی هیچ مبلغی 
وصول نمی گردد. در مورد اجاره عنوان شده در متن 
پیام با توجه به ابهام موجود خواهشمند است شهروند 
محترم به واحد امور مالی شهرداری در میدان ابوذر 

مراجعه نمایید تا بررسی گردد.
 * در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام شما 
مورخ 95/1/21 درباره »آسفالت پیاده روهای مصلی 
المهدی )عج(« به استحضار می رساند: تمام پیاده رو 

های اطراف مصلی آسفالت شده است.
پیام شما  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  * در 
مهر  مسکن  سازی  »آماده  درباره   95/1/24 مورخ 
آماده سازی  رساند:  استحضار می  به  اداری«  سایت 
از  پس  لذا  نبوده  شهرداری  عهده  بر  اداری  سایت 
تحویل به شهرداری اقدامات الزم انجام خواهد شد. 
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چرا سکوت  بپرسید  صادرات  بانک  روساي  فرماندار، 
از  شد؟  چی  تعهد  و  وعده  همه  آن  پس  کرده اند؟! 
آقای استاندار خواهش می کنیم پیگیر مطالبات مردم از 
موسسه میزان باشن. برای چی پول ملت را نگه داشته 

و نمی دهند. تا کی صبر کنیم؟
939...085
نسنجیده  های  حرف  افراد  مواقع  بعضی  آوا.  سالم 
میزنن در مورد اتوبوسا ولی به این که این خیابونا کی 
درست شده  و آیا گنجایش این همه اتوبوس و وسیله 
نقلیه  داره یا نه و به بقیه جوانب امر توجه ندارن. بیشتر 
خیابونا طوری هستن پارک یک ماشین کنار خیابان یا 
اینکه اگر یک ماشین خراب بشه یا ماشینی بد پارک 

کنه اتوبوس نمیتونه رد بشه
939...564
این  در  احتماال  سالم  با  پرورش  آموزش  اداره 
کار شما  اداره  کولر  گیر  نفس  و  گرم   روزهای 
می کند یخچال هم دارید آب سرد می نوشید اما در 
همین نزدیکی بچه های دبستان شهید نیرومند زاده 
گو  پاسخ  لطفا  محرومند  ها  این  از  بعثت(  )شهرک 

باشید باتشکر از آوا
915...806
با عرض سالم، کسبه میوه وتربار، خیابان جمهوری 
میوه  های  دستی  گاری  نابسامانی  از  اسالمی گالیه 
فروش برادران افغانی داشتند. ما صنف خوار و بار و 
با این معضل گرفتاریم. طوماری باچندین  عطار هم 
مهر و امضا به 5 مسئول نوشتیم، دریغ از یک جواب...
915...435
گفت  نباشید  خسته  رانندگی  و  راهنمایی  به  باید 
و توحید  خیابان  روی  پیاده  در  ماشین  همه   این 
ایستگاه های اتوبوس و تاکسی و دوبله که در شهر 
پارکن را  چرا جریمه نمی کند؟ جریمه کردن هم دل 

بخواهی است؟
915...437
مورد  در  سالمت  کارگروه  مصوبه  از  آوا  سالم 
با حذف  بسیار تشکر می کنم شاید  بازار  چهارشنبه 
فروش مواد غذایی از چهارشنبه بازار شاهد رونق کار 

ما مغازه داران باشیم.
915...803
با عرض سالم از مسئوالن محترم استان خواهشمندم 
سری به برخی ادارات و سازمان های بیرجند بزنید و 
 اوضاع بی عدالتی ها در نیروهای خدماتی را ببینید که
پارتی بازی در بین نیروها ایجاد کردند گناه گروهی 
پاسخگو  باید  کسی  چه  چیست؟  ندارند  پارتی  که 

باشد؟ آوا لطفا چاپ کن
915...952
سالم. شمارو به خدا به همسایگانی که در آپارتمان و 
خانه مسکونی مرغ و خروس نگهداری می کنند تذکری 
بدهید. صدای خروسشان باعث سلب آسایش همسایه 
هاست. ما کی می خواهیم آداب و فرهنگ شهرنشینی 

را یاد بگیریم و حقوق شهروندی را رعایت کنیم؟
915...942
 با سالم . مسووالن محترمی که بعد از 7 سال می گویند

بیمارستان خوسف ردیف اعتباری ندارد گویی مردم 
خوسف باید پیگیر این قضیه باشند... آقایان در این 7 
سال  چرا دست روی دست گذاشتند تا این وضعیت 

اسف بار رقم بخورد؟؟!
915...008
با سالم. خواهش می کنم در رابطه با تاخیر پرداخت 
پول مردم )سپرده گزاران بیچاره میزان( توسط بانک 
صادرات گزارش تهیه کنید. بخدا دستمون به جایی بند 

نیست هیچ کس جوابگو نمی باشد.
915...826
و  بیکاری  در  مان  جوانان  دانستیم  می  سالم کاش 
بی پولی می سوزند آن وقت پروژه های اشتغال زا 
فقط وعده افتتاح دروغ یدک نمی کشید مثل سیمان 

درمیان و ...
935...032
آقایان مسئول مخابرات شهرستان طبس و استان. 
مجتمع  و  صدوقی  شهرکهای  که  است  هفته  سه 
و وصل  قطع  موبایل  آنتن دهی خطهای  توریستی 
اقدام  درسال  گونیست؟!  جواب  کسی  شود  می 

وعمل به فکر باشید.
936...807

تورهای ویژه بازنشستگان کشوری

تور شیراز )2 خرداد(
تور مشهد مقدس )12 خرداد(

کیش هوایی- قشم و...
تورهای دبی- آنتالیا و استانبول 

مالزی - چین - هند و...

شرکت میناب سیر شرق
32221719

09159618005
09373751404
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منطقه گردشگری پارادایس واشنگتن، ساالنه حدود 285 هزار میلی متر بارش برف را شاهد است. منظره و چشم انداز این 
منطقه بسیار زیبا و چشم نوازست. افرادی که اسکی دوست دارند یا افرادی که بارش برف و تماشای آن روی کوه ها را از 
پشت شیشه بسیار دوست دارند، مسلما از آشنایی با پربرف ترین شهرهای دنیا بسیار خوشحال خواهند شد.

بیشترین بارش برف کجای دنیاست؟

 به مناسبت والدت حضرت
 ابوالفضل العباس )ع( و روز جانباز

پیشوایان معصوم، عالی ترین نمونه رهبری در جهان 
مبارکشان  وجود  در  پیشوایی  صفات  همه  و  هستند 
در  بزرگواران  این  همچنانکه  است.  رسیده  کمال  به 
رهبری بی نظیرند، در میان پیروان شان نیز کسانی 
یافت می شوند که در رهروی و پیروی از پیشوایان 
معصوم، مرتبه ای عالی و بی نظیر دارند، به عبارت 
اعال  نمونه  که  دارند  پیروانی  معصومین)ع(  دیگر، 
برای چگونه پیروی کردن از پیشوایان الهی هستند.
در حقیقت، اینگونه افراد درس پیروی از معصوم را به 

طور عملی به دیگران می آموزند.

برترین  علی)ع(،  بن  عباس  حضرت  الحوائج،  باب 
پیشوای  از  پیروی  چگونگی  که  است  ای  نمونه 
معصوم را عماًل تعلیم می دهد. شخصیت آن بزرگوار 
الزمه  که  را  صفاتی  همه  که  است  ای  گونه  به 
و  داده  بروز  کامل  نحو  به  است،  واقعی  پیرو  یک 
مهمترین  از  »وفا«  است.  فضائل  همه  از  تجسمی 
صفات انسانی است و معیاری برای شناختن نیکان 
است. این صفت زمانی پسندیده تر است که انسان 
نسبت به میثاق خدایی وفادار باشد. وفاداری نسبت 
به پیشوای معصوم از مهمترین مصداق وفا به میثاق 
الهی است و حضرت باب الحوائج عباس بن علی )ع( 
تا پای جان به میثاق خویش وفادار ماند. به طوری 
وفا  مظهر  عنوان  به  تشیع  تاریخ  در  پس  آن  از  که 
مترادف  بزرگوار  آن  نام  به  وفاداری  و  شده  شناخته 
گردیده است. جانباز قهرمان کربال، همه صفاتی را 
که یک پیرو واقعی معصوم باید داشته باشد، دارا بود. 
از والیت و  پیروی  آموزگاری است که چگونگی  او 
به دیگران آموخته است.  را  راه حقیقت  جانبازی در 
قیامت همه  روز  در  که  است  امر سبب شده  همین 
تاریخ غطبه  مرد  بزرگ  آن  منزلت  و  مقام  بر  شهدا 
فرماید:  می  سجاد)ع(  حضرت  همچنانکه  بخورند. 
که  دارد  منزلتی  خداوند  پیشگاه  در  عباس  »عمویم 

در روز قیامت همه شهدا غبطه اش را می خورند.
ما  امروز  نسل  که  است  مناسبی  فرصت  جانباز  روز 
های  جانبازی  و  ها  رشادت  از  الگوپذیری  بر  عالوه 
حضرت عباس )ع( در وقایع دفاع مقّدس و دالوری 
ایران  غیرتمند  و  عزیز  جانبازان  های  و شجاعت  ها 
اسالمی به مطالعه بپردازند و درسها و پیامهای زندگی 

ساز را از متن این تاریخ ماندگار استخراج نمایند.

مناسبت ها

2۱ اردیبهشت سالروز تولد دکتر کاظم معتمدنژاد »پدر علم 
 82 بود،  ما  بین  در  امروز  اگر  که  است  ایران«  ارتباطات 

سالگی اش را جشن می گرفتیم.
 ۱3۱3 سال  در  معتمدنژاد  پرفسور  شبستان،  گزارش  به 
تحصیالت  متولد شد.  بیرجند  مود شهرستان  روستای  در 
در  را  خود  متوسطه  تحصیالت  از  قسمتی  و  ابتدایی 
زادگاهش و قسمت دیگر را در بیرجند و سال ششم ادبی را 

در دبیرستان مروی تهران گذرانید.
در سال ۱336 به اخذ درجه لیسانس و در سال ۱339 به 
اخذ درجه دکتری در رشته قضائی از دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران نائل شد. وی در زمان تحصیل در 
دوره کارشناسی با مدیر وقت روزنامه کیهان که استاد ایشان 

نیز بود رابطه دوستانه ای برقرار کرد.
وقتی استاد از دانشجویان دوره دکتری برای همکاری در 
کیهان دعوت کرد، معتمد نژاد فرصت را غنیمت شمرده و 

به محیط روزنامه وارد شد.
دیری نپائید که از مترجمی زبان فرانسه، به مسؤلیت گروه 
خارجی و مقاالت ارتقاء یافت. روزنامه کیهان که به روزنامه 
نگاران تحصیلکرده نیاز داشت، برای وی بورسیه ای از دولت 
فرانسه دریافت داشت. معتمد نژاد در دانشگاه سوربن فرانسه 
موفق به اخذ دکتری حقوق و علوم سیاسی و نیز دکتری 
علوم  و  مطبوعات  انستیتوی  از  نگاری  روزنامه  تخصصی 

نظری دانشگاه پاریس گردید)۱343(.
خدمات دانشگاهی ایشان ارسال ۱344 در سمت استادیاری 
آغاز  تهران  دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  در 
با  ایران  به  ورود  آغاز  از  را  خود  همکاری  ضمناً  می شود 

موسسه کیهان حفظ کرد.
در سال ۱343 مؤسسه کیهان پیشنهاد وی را برای یک 
از  منظور  این  برای  و  پذیرفت  نگاری  روزنامه  عالی  دوره 
بین داوطلبان دیپلم 25 نفر انتخاب شدند. در پایان دوره 
دو ساله، اسم این دوره عالی به مؤسسه عالی مطبوعات 
و روابط عمومی تغییر کرد. در سال ۱350 یعنی زمانی که 

نخستین فارغ التحصیالن در بحبوحه اخذ دانشنامه بودند، 
تغییر  اجتماعی  ارتباطات  علوم  دانشکده  به  مؤسسه  اسم 
از دانشیاری دانشکده حقوق دانشگاه  این موقع  یافت. در 
تهران استعفا داده و در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی در 

سمت معاونت دانشکده مشغول به کار شد. از سال 56 تا 59 
نیز سمت ریاست دانشکده را عهده  دار بود. با پیش آمدن 
انقالب اسالمی، دانشکده مذکور تعطیل و در دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان یک گرایش  
ادغام شد. با تعطیل شدن دانشگاه ها، معتمد نژاد به پاریس 
رفت و در آنجا به تدریس و تحقیق پرداخت. تا یاد وطن او 
را دلتنگ کرد و در سال ۱368 به ایران بازگشت. معتمدنژاد 

گشایش  و  ارتباطات  علوم  رشته  توسعه  به  نسبت  مجدداً 
دوره ه ای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام نمود 
تا سرانجام در سال ۱375 با پذیرفته شدن دوره دکترای 
آرزوی  به  عالی  آموزش  و  فرهنگ  وزارت  در  ارتباطات 

دیرین خود رسید. معتمدنژاد در تشکیل و عضویت انجمن 
مطبوعات،  آزادی  از  دفاع  انجمن  قبیل  از  مختلف  های 
انجمن بین المللی تحقیق در ارتباطات جمعی، انجمن بین 
المللی حقوق فضا، انستیتوی بین المللی ارتباطات، انجمن 
داشته  عمده  نقش  اطالعات  و  ارتباطات  علوم  فرانسوی 
بین  مجامع  به  علمی  مقاله  از 70  بیش  معتمدنژاد  است. 
 المللی و یا مجالت ارائه داده و یا خود در تشکیل سمینار ها 

و کنفرانس های علمی نقش مهمی داشته است. معتمدنژاد 
بعدازظهر چهاردهم آذر ۱392 در بیمارستانی در تهران به 
دلیل بیماری درگذشت و پس از تشییع جنازه ای باشکوه در 

قطعه نام آوران بهشت  زهرا به خاک سپرده شد. 

برگزاری مراسم نکوداشت پرفسور معتمدنژاد با 
حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان 
با  از برگزاری مراسم نکوداشت پرفسور معتمدنژاد  جنوبی 
حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد در بیرجند خبر داد و 
مراسم ساعت  این  بیرجند گفت:  در  خبرنگار شبستان  به 

۱0 صبح دوشنبه 27 اردیبهشت برگزار می شود. عباسعلی 
بهاری افزود: در این مراسم خلیل معتمدنژاد برادر پرفسور 
معتمدنژاد، پرفسور باللی مود پدر علم سم شناسی ایران، 
دکتر میرعابدینی مدرس علوم ارتباطات، جواد قاسمی رئیس 
روزنامه  مسئول  مدیر  ایران،  های  عمومی  روابط  انجمن 
خراسان  استان  فرهیختگان  و  بزرگان  از  جمعی  و  شرق 
جنبی  های  برنامه  درخصوص  وی  دارند.  حضو  جنوبی 
مهمانان  و  مسئوالن  بازدید  گفت:  نکوداشت  مراسم  این 
این مراسم از زادگاه پرفسور معتمدنژاد در شهر مود، افتتاح 
نام پرفسور معتمدنژاد،  به  بیرجند  پارکی در خیابان دولت 
رونمایی از بافت تابلو فرش پرفسور معتمدنژاد و بازدید از 

موزه مشاهیر از جمله این برنامه هاست.

بافت تابلو فرش »پرفسور معتمدنژاد«
در مود  آغاز می شود

 27 با  همزمان  گفت:  سربیشه  شهر  شورای  رئیس 
فرش  تابلو  بافت  از  مسئوالن  حضور  با  و  اردیبهشت 
»پرفسور معتمدنژاد« در شهر مود رونمایی می شود. حسین 
فنودی گفت: مراسم گرامیداشت پرفسور معتمدنژاد همزمان 
با صبح 27 اردیبهشت در بیرجند برگزار می شود. وی با 
معتمدنژاد  پرفسور  تابلوفرش  بافت  نقشه  اینکه  به  اشاره 
به تایید اعضای شورای شهر مود و سربیشه رسیده است، 
با  و  روز  تابلوفرش در همان  این  بافت  از  رونمایی  افزود: 
حضور مسئوالن در مود انجام خواهد شد. فنودی با بیان 
اینکه بافت این تابلوفرش حدود 2 ماه به طول می انجامد، 
گفت: بافت تابلوفرش پرفسور معتمدنژاد به همت 4 تن از 

هنرمندان شهر مود و در دو شیفت کاری انجام می شود.
تابلوفرش  این  ابعاد  شد:  یادآور  مود  شهر  شورای  عضو 
90*70 است و بعد از بافت،  این تابلو فرش در موزه شهر 
مود که قبال مدرسه محل تحصیل پرفسور معتمدنژاد بوده 

است، نصب خواهد شد.

 به بهانه زادروز پدر علوم ارتباطات ایران؛

پدری برای اهالی رسانه در تمامی دوران ها
شرکت معاون وزیر ارشاد در مراسم نکوداشت پرفسور معتمدنژاد

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  
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 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، 
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 واحد 98
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09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ
مهـــراز تهویـــهمسير مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

فروش کولرهای گازی ایرانی
فروشگاه: خیابان 15 خرداد، حدفاصل معلم  و غفاری نرسیده به چهارراه معلم - پالک 3

تلفن: 32440420
دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان 22 بهمن، حدفاصل 1 و 3 

جنب مسجد حضرت ابوالفضل )علیه السالم(   تلفن: 32449911 فاکس: 32449499
Telegram.me/mehrazt .برای مشاهده قیمت ها از کانال تلگرام ما  دیدن فرمایید

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد



672431895
398257461
541986732
957813246
283694157
416572983
739145628
825769314
164328579

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3481                         طراح: نسرین کاری
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طول  زیاد  هیچوقت  که  دعوایی  از  بعد  اردک   دو 
نمی کشد، از هم جدا می شوند و در جهت مخالف 
هم شنا می کنند.  بعد هر یک از اردک ها چند بار 
بالهایش را به شدت به هم می زند و انرژی مازادی 
را که در طول دعوا در او جمع شده بود آزاد می کند 
.آنها بعد از بهم زدن بالهایشان با ارامش روی آب 
شناور می شوند، مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
زندگی  قدر  چه  بود،  انسان  ذهن  دارای  اردک  اگر 
ما  به  اردک  که  درسی  شد....  می  دشوار   برایش 
می آموزد این است: بال هایت را به هم بزن ماجرا 
را رها کن، کینه کسی رو به دل نگیر وقتی از کسی 
کینه به دل می گیرید در حقیقت، برده او می شوید 
را  او  آزارد  می  را  شما  باشید.هرکس  خود  مراقب 
است  بخشش  مستحق  او  اینکه  بخاطر  ببخشید.نه 

به دلیل اینکه شما سزاوار و مستحق آرامشید .....،
که این نفرت مثل زهری است که ذره ذره  خود می 
نوشی و انتظار داری طرف مقابلت اسیب ببیند ، در 
حالی که اینطور نیست ، جز اسیب به خود نتیجه ی 
دیگری ندارد پس  ببخش و رها شو و  به تنها مکان 

قدرت یعنی زمان حال برگرد .
باعث  کلماتتان  دهید  گذشته«.....،اجازه  از  »رهایی 
باشد  شان  بخش  شود،الهام  دیگران  قلب   قوت 

و مسیرشان را روشن کند .

وقتی یکی از درهای خوشبختی بسته می شود، در 
دیگری باز می شود، ولی اکثر ما آنقدر به در بسته خیره 

می مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم.

  افراد موفق همیشه دنبال فرصت هایی برای کمک 
به دیگران هستند. افراد ناموفق همیشه 

می پرسند »این کار چه نفعی برای من دارد؟« 

خواهی چو خلیل کعبه بنیاد کنی
و آنرا به نماز و طاعت آباد کنی
روزی دو هزار بنده آزاد کنی

به زان نبود که خاطری شاد کنی

آدم های خوب مانند گل قالی هستند؛ 
نه باران را انتظار می کشند و نه از این 
می ترسند که روزی آن ها را بچینند.

راه های آینده ابتدا در اندیشه خردمندان 
رسم می گردد سپس مردم با کوششی

 بسیار آن راه ها را خواهند ساخت. ارد بزرگ

حضرت ابوالفضل العباس نخستین فرزند از ازدواج حضرت 
امیر المؤمنین علی)علیه السالم( و ام البنین بود. ایشان در 
به  مدینه چشم  در  شعبان سال 26 هجری  چهارم  روز 

جهان گشودند.
ماجراى ازدواج على)ع( با ام البنين

قضیه ازدواج مادر مکرمه اش ام البنین با حضرت علی)ع( 
)س(  زهرا  حضرت  شهادت  از  پس  که  بود  گونه  بدین 
علی )ع( برادرش عقیل که در علم نسب شناسی آگاهی 
کامل داشت و قبایل و خصلت های اخالقی و روحی انها 
آشنا بود را به حضور طلبید و از وی خواست که برای آن 
حضرت همسری شایسته و از قبیله ای که اجدادش از 
شجاعان و دلیر مردان باشند، پیدا کند تا ثمره ازدواجشان 
فرزندانی شجاع و رشید باشند. پس از مدتی عقیل زنی 
از طایفه بنی کالب را به حضرت معرفی کرد که دارای 
آن ویژگی ها بود نامش فاطمه دختر حزام بن خالد بود و 
نیاکانش همه از دلیرمردان بودند. حضرت با وی ازدواج 
برای فرزندان  نیز وظیفه مادری و سرپرستی  او  نمود و 
حضرت زهرا )علیها السالم( را به عهده گرفت و آنان را 
چون فرزندان خود بلکه بیشتر از فرزندانش دوست می 
داشت. گویند وقتی وی را فاطمه صدا می زدند می گفت 
مرا فاطمه صدا نکنید زیرا فرزندان با شنیدن نام فاطمه به 
یاد غم های مادرشان می افتند و ناراحت می شوند بلکه 
مرا خادم خود بنامید و حضرت علی)ع( وی را ام البنین 

یعنی مادر پسران نامید و به این نام شهرت یافت.
تولد حضرت عباس

حضرت ابوالفضل نخستین فرزند از چنین بانوی با معرفت 
السالم( و  بود. تولد وی، خانه علی)علیه  و حق شناسی 
دل موال را غرق نور و سرور ساخت. وقتی که به دنیا آمد 
حضرت علی)علیه السالم( در گوش او اذان و اقامه گفت 
نام خدا و رسول خدا )صلی ا... علیه وآله( را بر گوش وی 

خواند و نام او را عباس قرار داد.
این نوزاد بسیار خوش منظر و زیبا بود به طوری که وی 
را قمر بنی هاشم نامیده اند و به ماه شب چهارده تشبیه 
نموده اند. حضرت وی را به نام عباس نام نهاد و آن به این 
علت بود که عباس هم به معنای شیر شرزه و خشمگین 
است و هم به معنای عبوس و چهره گرفته زیرا که ایشان 

نسبت به ظالمان چهره ای خشمگین داشتند.
در روز هفتم تولدش گوسفندی را به عنوان عقیقه ذبح 

کردند و گوشت آن را به فقرا صدقه دادند.
حضرت  کند،  می  خوشحالی  پدر  تولد  هنگام  که  آن  با 
گاهی قنداقه عباس خردسال را در آغوش می گرفت و 
آستین دست های کوچک او را باال می زد و بر بازوان 
پاسخ  در  حضرت  ریخت.  می  اشک  و  زد  می  بوسه   او 
ام البنین نسبت به این کار فرمودند این دست ها برای 
کمک و یاری به برادرش حسین)علیه السالم( قطع خواهد 

شد.

دامان  در  و  السالم(  علی)علیه  خانه  در  عباس  حضرت 
رشد  )ع(  امام حسین  کنار  در  و  وفادارش  ایمان  با  مادر 
کرد و درس های بزرگ انسانیت، صداقت و اخالق را فرا 
گرفت. تربیت خاص امام علی)علیه السالم( بی شک در 
شکل دادن به شخصیت فکری و روحی این نوجوان سهم 
عمده ای داشت. روزی حضرت علی)علیه السالم( عباس 
خردسال خود را نشانده بود و حضرت زینب)علیها السالم( 
هم حضور داشت. امام به این کودک عزیز گفت به بگو 
یک عباس، گفت یک فرمود بگو دو عباس خودداری کرد 
و گفت شرم دارم با زبانی که خدا را به یگانگی خوانده ام 
دو بگویم حضرت از معرفت این فرزند خوشحال شد و 

پیشانی عباس را بوسید.
شجاعت و شهامت عباس

در  بزرگوارش  پدر  زمان  از  نوجوان  این  های  دالوری 
جنگ های آن حضرت با مخالفین نمودار بود که برخی 
در جنگ صفین  را  نوجوان  این  از شجاعت  هایی  جلوه 
در تاریخ ثبت کرده اند. گویند: در یکی از روزهای نبرد 
صفین نوجوانی از سپاه علی)علیه السالم( بیرون آمد که 
نقاب بر چهره داشت و از حرکات او نشانه های شجاعت، 
هیبت و قدرت هویدا بود. از سپاه شام کسی جرأت نکرد 
به میدان بیاید معاویه یکی از مردان سپاه خود به نام ابی 
شقاء که دالوری نام آور بود را گفت به جنگ این جوان 
از آن است که به  باالتر  امیر شأن  برود. وی گفت: ای 

جنگ وی بروم بلکه من هفت پسر دارم و یکی از آنها را 
می فرستم تا او را از پای درآورد وی یکی از پسرانش را 
فرستاد که از پای درآمد پسر بعدی اش را فرستاد که او 
هم به سرنوشت برادر قبل دچار شد تا این که هر هفت 
پسر در نبرد با او کشته شدند و در این هنگام پدر خود به 
میدان کارزار آمد و پس از رد و بدل شدن ضرباتی چند 
ابن شعثاء نیز به مانند فرزندانش به هالکت رسید که این 
موجب تعجب حاضران شد. حضرت علی)علیه السالم( وی 
را فرا خواند و نقاب از چهره اش برداشت و پیشانی اش 
 را بوسید و در این هنگام همگان دیدند که این نوجوان 

عباس بن علی قمر بنی هاشم است.
و همچنین نقل کرده اند در جنگ صفین هنگامی که سپاه 
معاویه بر آب مسلط بودند و سپاه اسالم در تشنگی به سر 
می برد جمعی را در رکاب امام حسین)علیه السالم( فرستاد 
که شریعه فرات را از سپاه دشمن پس بگیرند در این جمع که 
موفق به باز کردن راه آب برای سپاه اسالم شدند حضرت 
عباس نیز حضور داشت.پس از مرگ معاویه حاکم مدینه 
که می خواست از امام حسین)علیه السالم( برای خالفت 
یزید بیعت بگیرد سی نفر از جوانان بنی هاشم به فرماندهی 
حضرت عباس با شمشیرهای برهنه بیرون خانه و پشت در 
ایستاده بودند و منتظر اشاره امام بودند که اگر نیازی باشد 
 مانع بروز هر حادثه ای شوند و اینان در تحت فرماندهی

حضرت عباس قرار داشتند.

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آن روز خدا جزای شایسته آنان را به طور کامل می دهد و خواهند دانست که خدا همان 
حقیقت آشکار است. سوره النور، آیه 25

حدیث روز  

چشمها نخشکید مگر بر اثر سخت دلی و دلها سخت نشد مگر به سبب گناه زیاد.
امام علی )ع(

سبک زندگی

حضرت ابوالفضل)ع( حماسه ساز  صحنه کربال

7 رفتار که باید از ثروتمندان یاد بگيریم

طلبی  راحت  و  چاق  آدم های  همیشه  ثروتمندان 
نیستند که پولشان را باد برایشان آورده باشد یا ارث 
برده باشند. در این نوشتار از 2۰ عادت رفتاری خوب 
مالی  موفقیت  بر  که  میگوییم  برایتان  ثروتمند  افراد 

شما تاثیر می گذارد. با ما همراه باشید.
کالری  کیلو   ۳۰۰ از  کمتر  ثروتمندان  درصد   ۷۰  )۱
فست فود در روز می خورند، درحالی که ۹۷ درصد از 
از غذاهای  این میزان  از  بیشتر  افراد معمولی روزانه 

فست فودی استفاده می کنند.
2( ۸۰ درصد ثروتمندان روی انجام و تحقق اهداف 
مشخصی تمرکز می کنند، در مقابل تنها ۱2 درصد از 

فقرا روی چنین اهدافی تمرکز دارند!
۳( ۷6 درصد پولدار ها چهار بار در هفته ورزش های 
درصد   2۳ تنها  درحالی که  می دهند،  انجام  هوازی 

آدم های فقیر ورزش می کنند.
۴( 6۳ درصد ثروتمندان در راه سفر یا رفتن به محل 
کار کتاب های صوتی را گوش می کنند، در مقابل ۵ 

درصد آدم های فقیر این عادت را دارند.
از  دارند  لیستی  دنیا،  ثروتمند  افراد  از  درصد   ۸۱  )۵
برابر  در  و  دهند  انجام شان  است  قرار  که  کار هایی 
این میزان، ۱۹ درصد از آدم های فقیر به این لیست 

اعتقاد دارند.
چند  یا  دو  ماه  در  ثروتمند  والدین  از  درصد   6۳  )6
این  درحالی که  می خوانند،  فرزندان شان  برای  کتاب 

درصد نزد والدین دیگر ۳ درصد است.
۷( ۷۰ درصد از والدین ثروتمند در هفته ۱۰ ساعت یا 
بیشتر فرزندان خود را به انجام امور داوطلبانه خیریه 
ترغیب می کنند، در مقابل ۳ ساعتی که خانواده های 

فقیر برای فرزندان در نظر می گیرند.

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

تجربه کنید.    09158668002
داربست ایستـا

اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
  09151609715

09151613901 فرج زاده

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

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

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

خارجی  و  ایرانی  برندهای  کلیه  دهنده  ارائه 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران۴ و ۶    

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

نصب و تعمیر کولر آبی 
پمپ ، آبگرمکن، لوله کشی 

و برق کشی ساختمان
در اسرع وقت

۰9۱5۱۶۳۳9۰۳ - دهشیبی

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسینی

به یک نفر فروشنده خانم با روابط عمومی باال 
برای کار در گالری امید نیازمندیم.

نبش فردوسی 1     09159044370

به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر آشنا 
به امور اداری و با روابط عمومی باال برای 
همکاری در آموزشگاه زبان نیازمندیم. 

32443311
ساعت تماس: 16 الی 19

داربست بنـی اسـدی
09151634010         تخته زیر پا رایگان

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

09159647685

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

زمین فروشی روستای کالته بجدی 

180 متر، فونداسیون دو طبقه ریخته 

شده ، سرنبش با بهترین موقعیت    

09156653138

فروش مغازه خشکشویی با تمامی امکانات 
واقع در پاسداران 33 ، جنب 90 واحدی 

 با موقعیت عالی    09153624852

 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 ۲8 و ۳۰ به سمت مزار شهدا )قلعه(   ۰9۱55۶۲۲۲9۱ - ۳۲۲۱۱۶8۴

الستیک فرازی

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

مسئولیت     ۰9۱55۶۱9۰59 

به تعدادی نیروی خانم برای کار در 
شهرستان مشهد به صورت شبانه روزی 
جهت نگهداری و مراقبت از سالمندان در 
منزل با در اختیار گذاشتن امکانات رفاهی
 و امنیت شغلی، تامین مسکن همراه با 

حقوق و مزایای عالی  نیازمندیم.
مشهد- شهرک غرب - شریعتی 70
 نرگس 6- مرکز سرای بهشت مهر 

09365327505

آگهی  استخدام
هلدینگ پخش گستر برای توسعه فعالیت در شعبه استان خراسان جنوبی از بین جوانان 

)آقا( با استعداد و دارای پشتکار برای سال جدید، نیرو جذب می نماید. عالقه مندان 
برای تعیین وقت مصاحبه و کسب اطالعات بیشتر لطفا در ساعات اداری با کپی شناسنامه 

و یک قطعه عکس به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
بیرجند، شهرک صنعتی ، تالش شرقی 3 ، قطعه آخر )شرکت متحد جنوب( 

 تلفن: 32255723-6 )056(

پیش نیازتعدادعنوان شغلی
بازاریاب 

)فروشنده(
روابط عمومی خوب، عالقه مند به حرفه فروشندگی۳ نفر

 و داشتن وسیله  نقلیه

حداکثر سن ۳۰ سال، سالمت و آمادگی جسمانی مناسبیک نفرتوزیع کننده
حداکثر سن ۳۰ سال، سالمت و آمادگی جسمانی مناسبیک نفرراننده پایه ۱

نداشتن منع خدمت سربازی الزامی است    حداقل تحصیالت دیپلم و مدارک باالتر 
در اولویت می باشند

پرسنل استخدامی از آموزش رایگان، بیمه ، حقوق ، مزایای قانونی ، پورسانت و تسهیالت 
جانبی بهره مند می شوند

شرکت پخش محصوالت غذایی، 
بهداشتی برای تکمیل نیروی بخش 
فروش خود از بازاریابان حرفه ای

 و مبتدی، خانم و آقا، فعال و با انگیزه 
دعوت به همکاری می نماید.

32424483 - 09391533558

فروش پراید مدل 88، رنگ مسی
 بیمه تا برج 95/3، الستیک 90 درصد 

چراغ جلو 131، دزدگیر، شیشه برقی
 و معاینه کامل فی: 11/500 میلیون

 لطفا پیامک بزنید   09158623277

شرکت تولیدی روغن موتور 
برای تکمیل کادر فروش خود در 

استان خراسان جنوبی به کارشناس 
فروش )آقا( با خودرو ، با حقوق ثابت 

و مکفی نیاز دارد. واجدین شرایط 
می توانند رزومه خود را به شماره 
05133931509 فاکس نمایند.

09134016105

مغازه حاشیه خیابان طالقانی 
120متر در صورت نیاز 

با 700 متر پارکینگ 
و 100 متر انباری

 اجاره داده می شود.
09155622318

عرضه مستقیم پوشال کولر بهاران
کلی  - جزیی 

   09126151475 - معلمی

مهسـان یـدک
ارزنی/ عرضه لوازم کولر- جاروبرقی

کلی - جزیی 
بیرجند، خیابان منتظری 6 ، مهسان یدک

09158635920

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  با باالترین 

قیمت     09159632924- امیرآبادی
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شهر خبر- بررسی ها نشان داده روغن نارگیل می تواند تاثیری مشابه و حتی بهتر از ضد آفتاب های موجود در بازار داشته 
باشد. روغن نارگیل خواص دارویی و پزشکی بسیاری دارد و استفاده منظم از آن سالمت پوست را تضمین می کند. 
بررسی ها نشان داده این روغن بهترین ضد آفتاب طبیعی است که از پوست در مقابل تابش نور خورشید محافظت می کند.

اخبار ورزشی روغن نارگیل بهترین ضد آفتاب طبیعی است

 کسب مقام سوم منطقه پنج توسط
 بانوی جودو کار خوسفی

جوانان   و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
مسابقات  در  را  سوم  مقام  زاده  عرب  نگین  خوسف، 
جودو منطقه پنج از آن خود کرد. این مسابقات باحضور 
پنج تیم از استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی ، 
سمنان، مازندران و خراسان جنوبی برگزار شد که نگین 
عرب زاده از خوسف مقام سوم را کسب کرد. رییس 
به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  کوراش  و  جودو  هیأت 
کسب مدال برنز »اعظم سامعی نیا«، در وزن منفی 48 
کیلو رده نوجوانان این رقابت ها، تصریح کرد: »مائده 
محمدی« در وزن منفی 57 کیلو، »کیمیا عربی« در 
وزن  در  عرب زاده«،  »نگین  و  کیلو   70 منفی  وزن 
مثبت 80 کیلو مدال برنز این ماراتن ملی را از آن خود 
کردند. تهوری یادآور شد: مسابقات جودوی قهرمانی 
منطقه ای شمال شرق کشور با شرکت ورزشکارانی از 
استان های خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان، 
مازندران و سمنان به مناسبت گرامیداشت عید مبعث 

به میزبانی مشهد برگزار شد.

موسسه مالی کاسپین قهرمان مسابقات 
فوتبال محالت شهرستان بیرجند شد

نهایی  نتایج  بیرجند  شهرستان  فوتبال  هیات  رییس 
به  را  بیرجند  شهرستان  محالت  فوتبال  مسابقات 
شرح ذیل اعالم کرد . محمد رضا سمعیان گفت : در 
وقت قانونی و در بازی فینال دو تیم موسسه مالی و 
اعتباری کاسپین و سرخپوشان به نتیجه صفر بر صفر 
به نفع طرفین رضایت دادند و در ادامه و ضربات پنالتی 
موسسه مالی و اعتباری کاسپین موفق شد با نتیجه سه 
بر دو از سد سرخپوشان بگذرد و قهرمان جام محالت 
بیرجند شود و سرخپوشان هم به نایب قهرمانی بسنده 
کرد و در بازی رده بندی نیز تیم کوشه ای توانست با 
نتیجه سه بر صفر خاتون را پشت سر بگذارد و به مقام 
سومی برسد تا پرونده این دوره از مسابقات با قهرمانی 
قهرمانی  نایب  کاسپین  اعتباری  و  مالی  موسسه 

سرخپوشان و مقام سومی کوشه ای بسته شود.

 جشن باستانی کاران شهرستان بشرویه
 در پارک شهر برگزار شد

 بمناسبت آغاز اعیاد شعبانیه هییت پهلوانی و زور خانه ای
ورزشکاران  بسیج  و  ورزش  اداره  حمایت  با  بشرویه 
شهرستان در محل پارک شهر جشن باستانی برگزارشد. 
و  کسوتان  پیش  از  زیادی  تعداد  که  مراسم  این  در 
ورزشکاران باستانی حضور داشتند اجرای نمایش این 
ورزشکاران مورد استقبال گرم مردم قرار گرفت. در پایان 
از رییس هییت پهلوانی شهرستان تقدیر شد و هدایایی 
شهدای  های  خانواده  به  ورزشکاران  بسیج  طرف  از 

ورزشکار اهدا شد.

این خوراکی ها کبد شمارا برای 
همیشه بیمه می کند

آکا ایران: جَگر یا کبد بزرگترین غده بدن است که 
در فعالیت های سوخت وساز بدن مانند گوارش 
نقش دارد. کبد تقریبا از هر اندامی در بدن حمایت 

می کند و برای بقا حیاتی است. . ۶ خوراکی عالی 
وجود دارند که به سالمت کبد و جلوگیری از ابتال 
به کبد چرب کمک می کنند. ۱. کاهش جذب 
چربی با خارمریم: این گیاه از آنجا که ترکیبی به 

نام سیلی مارین دارد، می تواند در کاهش میزان 
جذب چربی به ویژه چربی بد موثر باشد. ۲. با 
زنجبیل متابولیسم بدن را افزایش دهید: افرادی 
مصرف زنجبیل  بار   ۳ تا   ۲ هفته  طول  در   که 
در  آن  درمانی  خواص  از  توانند  می  کنند،  می 
کاهش جذب چربی ها بهره مند شوند. ۳. سویا 

را با گوشت قرمز عوض کنید: جایگزین کردن 
سویا و پروتئین گیاهی به جای پروتئین حیوانی به 
ویژه گوشت قرمز می تواند تاثیر زیادی در کاهش 
جذب چربی داشته باشد. 4. برای سالمتی کبد 

آبلیمو را فراموش نکنید: نوشیدن یک لیوان آب 
که در آن عصاره یک لیموترش تازه وجود دارد در 
آغاز روز می تواند بهترین دارو برای پیشگیری از 
ابتال به کبدچرب باشد. 5. از زردچوبه غافل نشوید:

افرادی که از زردچوبه به عنوان یک چاشنی در 
مقاوم  استفاده می کنند کبد  روزانه خود  برنامه 
دارند.  کبدچرب  بیماری  به  ابتال  برابر  در  تری 
۶. نوشیدن عرقیات گیاهی: برای سالمتی کبد 
عرق گیاهی شاه تره، خارشتر و کاسنی از جمله 
داروهای گیاهی موثر در کنترل و درمان کبدچرب 

به شمار می آیند.

 ادویه هایی که به الغر
 شدن کمک می کنند

بیشتر  چه  هر  هضم  و  جذب  به  زردچوبه: 
همه ی  به  می کند.  زیادی  کمک  چربی ها 
غذاهایتان زردچوبه اضافه کنید. هل: برای اینکه 
از خواص بی نظیر هل بهره مند شوید کافی است 
یک یا چند عدد از این ادویه ی خوش عطر را 
را  عدد  یک  یا  و  بیندازید  چایتان  قوری  داخل 
به فنجان قهوه تان اضافه کنید. دارچین: این 
می دانند.  الغری  ادویه های  ملکه ی  را  ادویه 
دارچین ضد اشتها است و می تواند میل شدید به 
مواد قندی و شیرین را کنترل کند. خوشبختانه 

دارچین همچنین به تنظیم قند خون نیز کمک 
می کند. تخم رازیانه: اگر اشتهایتان زیاد است 
رازیانه  تخم  مقداری  روزانه  که  کنید  عادت  
شده  غذا  راحت  هضم  باعث  کار  این  بجویید. 
و همچنین به خوشبو شدن نفستان نیز کمک 
می کند. فلفل تند: فلفل را یک سالح واقعی 

توصیه  بدانید.  چربی ها  حذف  و  مقابله  برای 
می کنیم به غذاهایتان فلفل بزنید به خصوص 
به منابع غذایی پروتئینی مانند غذاهای حاوی 
آرامش بخشی  وانیل:  ماهی.  و  گوشت  مرغ، 

و  اضطراب  استرس،  با  مقابله  برای  فوق العاده 
همچنین  ادویه  این  است.  روزمره  نگرانی های 
به  شدید  میل  و  شده  گرسنگی  کنترل  باعث 
پرخوری و هله هوله خوری را کاهش می دهد. 
به چای و قهوه تان وانیل بزنید و میزان کالری 

آن را کاهش دهید.

دانه هایی که بهتر است مصرف کنید

سالمت نیوز: دانه ها سرشار از مزایای بی شمار 
برای سالمتی هستند و آگاهی از مزایای آنها شاید 

تشویق تان کند تا بیشتر از قبل به مصرف آنها 
روی بیاورید. چند دانه خوراکی هستند که بهتر 
خود  غذایی  رژیم  در  را  ها  آن  روز  هر  است 
از  این دانه ها سرشار  بگنجانید. دانه های چیا: 
و  منگنز  کلسیم،  امگا ۳،  های  چربی  پروتئین، 
فسفر است. برنج قهوه ای: منبع فوالت، منیزیوم، 
فسفر، روی، ویتامین ب ۶ و نیاسین نیز به شمار 
از ویتامین ب،  تنبل: سرشار  می رود. دانه کدو 
آهن، منیزیم، زینک و پروتئین است. دانه های 
کتان: این دانه ها، منبع فیبرهای محلول هستند، 
میزان کلسترول را کاهش داده و باعث می  شوند 
که احساس سیری طوالنی مدتی داشته باشید. 
فیبرهایی  حاوی  ریز  های  دانه   این  دانه:  شاه 
هستند که برای سالمت قلب و سیستم گوارشی 
مفید هستند. شاه دانه به دلیل دارا بودن اسیدهای 
برای سالمت پوست و  امگا ۶  و  امگا ۳  چرب 
مو بسیار مفید است. دانه های آفتابگردان: این 
سالم  های  چربی  از  سرشار  همچنین  ها  دانه 
هستند. دانه آفتابگردان منبع فوق  العاده  ویتامین 
ب و فوالت محسوب می  شود. دانه کنجد: یک 
انتخاب هوشمند برای کاهش سطح کلسترول بد 
و تری گلیسیرید است، از ابتال به فشار خون باال 
کبد سالمت  تضمین  باعث  و  کرده   پیشگیری 
می شود. دانه های کنجد به خاطر داشتن مقادیر 

زیادی ویتامین E تقویت کننده قلب است.

ادویه هایی که به الغر شدن کمک می کنند

مصرف متادون اسماء دو ساله را به کام مرگ برد

جانشین انتظامي شهرستان فردوس از فوت دختر بچه دو  ساله بر اثر عوارض مصرف 
حسین  سرهنگ  پلیس  خبري  پایگاه  گزارش  به  داد.  خبر  شهرستان  این  در  متادون 
بر فوت مشکوک  مبني  پلیسي ۱۱0  فوریت هاي  اعالم مرکز  با   : اظهار کرد  جوادي 
کودکي خردسال در بیمارستان شهید چمران فردوس بالفاصله اکیپ گشت کالنتري 
انجام آزمایشات  با بررسي به عمل آمده و   : بیمارستان اعزام شد. وي گفت  مرکز به 
عوارض  اثر  بر  مذکور  کودک  که  بیمارستان مشخص شد  اورژانس  از طریق  پزشکي 
مصرف متادون قبل از رسیدن به بیمارستان فوت نموده است . سرهنگ جوادی افزود 
: در تحقیقات پلیس مشخص شد که پدر و مادر طفل مذکور معتاد بوده و پدرش در 
زندان بسر مي برد و پیگیری های قضایی در خصوص مرگ کودک دوساله ادامه دارد. 
گفتنی است سال گذشته نیز به واسطه ناآگاهی والدین از عوارض مصرف مواد مخدر 

برای کودکان طفلی یک و نیم ساله در شهرستان بیرجند جان خود را از دست داد .

یک کیلو و 300 گرم کراک در »بیرجند«کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی از کشف یک کیلو و ۳00 گرم کراک از قاچاقچی حرفه ای 
مواد مخدر در شهرستان بیرجند خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ حسن کاهنی در 
رابطه با این خبر گفت : مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر مرکز استان با وصول گزارشات مردمی مبني بر 
خرید و فروش مواد مخدر صنعتي بصورت گسترده در سطح شهرستان بیرجند و روستاهاي اطراف شناسایی 
از  با اطالعات تکمیلی یکی  : مأموران  قاچاقچیان مواد مخدر را در دستور کار خود قرار دادند . وی گفت 
قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر را شناسایی کردند و پس از حدود یک ماه عملیات تعقیب و مراقبت پاتوق 
با مواد مخدر  پلیس مبارزه  بیرجند شناسایي کردند. رئیس  را در سطح شهر و روستاهاي اطراف  هاي وي 
خراسان جنوبی ادامه داد: با اقدامات عملیاتی و اطالعاتی صورت گرفته خودروی متهم در محور فرعی های 
بیرجند شناسایي و متوقف شد و متهم  دستگیر شد . سرهنگ کاهنی  گفت : هماهنگي مقام قضائي خودرو 
و منزل متهم بازرسي شد که یک کیلو و ۳00 گرم کراک از متهم کشف شد . وی خاطر نشان کرد : متهم 

با تشکیل پرونده به دادسرا اعزام و با دستور قاضی روانه زندان شد .

 عدم رعایت حق تقدم سواري پراید 
جان سرنشین خودرو را گرفت

رئیس پلیس راهور شهرستان بیرجند از جان باختن یک نفر در اثر عدم رعایت حق تقدم 
یک دستگاه سواري پرایدخبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ محمد 
و  )ع(  امام رضا  خیابان های  تقاطع  در  به جرح  منجر  تصادف  مورد  قاسمی گفت: یک 
شهید ناصری شهر ستان بیرجند به مرکز فوریت هاي پلیسي ۱۱0 اعالم شد که بالفاصله 
گشت تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی و دیگر نیروهاي امدادي در محل حاضر شدند. 
سرهنگ محمد قاسمی گفت : در بررسي صحنه تصادف مشخص شد یک دستگاه سواري 
پراید در تقاطع خیابان های امام رضا )ع( و شهید ناصری به شدت با یک دستگاه مینی 
بوس برخورد کرده است. وي تصریح کرد: در این حادثه متاسفانه سرنشین 49ساله ردیف 
جلوی سواری پراید در اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان فوت کرد و سرنشین عقب 

که از ناحیه سمت راست بدن مجروح شده بود به بیمارستان اعزام شد .

کشف محموله قاچاق 70 کیلویی توسط 
مرزبانان 
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 شروع ثبت  نام مقطع کاردانی موسسه آموزش عالي هرمزان 
بیرجند برای سال تحصیلی 95-96 

زمان ثبت نام: از چهارشنبه 95/02/22 تا چهارشنبه 95/02/29 
www.sanjesh.org  :با مراجعه به سایت سنجش به نشانی

بیرجند، بلوار سجاد 
میدان تمنای باران

32425252 -05632425151  
bir-hormozan.ac.ir  

تعمیر لوازم خانگی 
لباسشویی - کولر

جاروبرقی - پنکه - آبمیوه گیری
نبش انقالب 6- شهریاری           

09151643778

      بنگاه قالب بتن 

تــوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

فـرش
 هامـون

فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر گرانیت و موزاییک ساده      

09156706538

آموزش ژیمناستیک
         ویژه پسران 6 تا 10 سال

استعدادیابی
آموزش حرکات پایه و اصولی ژیمناستیک

زیرنظر مربیان با سابقه و مجرب استان
آقایان: حسین بیابانی    09153620900 
 سید مجتبی عابدی     09158652065

مکان: بیرجند- ابتدای خیابان 17 شهریور
جنب دانشکده هنر، سالن ورزشی شهید کوشه ای 

زمان: روزهای فرد 
ساعت:16/30 الی18  18 الی 19/30

خریداریم
تانکر آب از 8000 

تا 11000 لیتر
09389282099

توجه               توجه
شعبه فالفل آبادان در بیرجند 

واگذار می گردد.
پاسخگویی فقط تلفنی
09365301059

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047
بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 

والدت حضرت 
ابوالفضل العباس )ع( 

و روز جانباز را تبریک می گوییم.
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مرکز مشاوره آموزش و پرورش افتتاح شد
 

کاظمی فرد- مرکز مشاوره آموزش و پرورش خراسان 
جنوبی با حضور مسئوالن با اعتباری بالغ بر 20 میلیون 
تومان در خیابان بهشتی بیرجند افتتاح شد. رئیس اداره 
مشاوره و تربیت تحصیلی اداره کل آموزش و پرورش 
استان در این مراسم گفت: این مرکز با 4 نفر نیروی 
تمام وقت و 15 نفر نیروی پاره وقت و در ابتدای کار 
روزانه 5 نفر و بعد از افزایش ظرفیت تا 8 نفر را می 
میلیون  اختصاص200  از  فرازی   کند.  پذیرش  تواند 
محل  از  مرکز  این  اندازی  راه  و  تجهیز  برای  ریال 
اعتبارات استانی خبر داد و گفت: مرکز مشاوره آموزش 
مشاوره  کلینیکی،  خدمات  ارائه  فرصت  پرورش  و 
کنکور،  شغلی،  تحصیلی،  مشاوره  کودک،  و  خانواده 
اعتیاد  رفتاری و درمان  و  یادگیری  اختالالت  درمان 

را برای مراجعه کنندگان فراهم می کند.

بهره برداری از چهار طرح هالل احمر در استان
 

خراسان  در  احمر  هالل  طرح  چهار  سیما-  و  صدا 
جنوبی به بهره برداری رسید. مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر خراسان جنوبی گفت: این طرح ها شامل مرکز 
ای او سی یا کنترل و فرماندهی عملیات هالل احمر 
بین  امداد  پایگاه  مربع،  متر   120 مساحت  به  استان 
ساختمان  مترمربع،  مساحت 250  به  بیرجند  شهری 
به مساحت 300 مترمربع  بیرجند  احمر  اداری هالل 
و نمازخانه جمعیت هالل احمر استان به مساحت 150 
مترمربع است. خامسان افزود: برای بهره برداری از این 

طرح ها 590 میلیون تومان هزینه شد.

اختصاص 985 میلیون تومان اعتبار 
برای تأمین آب عشایر 

 خاوران نیوز- 985 میلیون تومان اعتبار برای طرح های
تامین آب عشایر خراسان جنوبی اختصاص یافت. مدیر 
کل امور عشایر خراسان جنوبی با بیان اینکه این اعتبار 
از محل اعتبارات ملی به منظور جبران خسارت های 
ناشی از خشکسالی به استان امسال اختصاص یافت، 
گفت: از این میزان اعتبار، 655 میلیون تومان برای 
اجرای 20 طرح در زمینه های مرمت قنوات، چشمه ها 
و تکمیل و تجهیز چاه های مالداری مناطق عشایری 
در  اعتبار  این  افزود:  قوسی  یافت.  اختصاص  استان 
سرایان،  فردوس،  طبس،  بشرویه،  های  شهرستان 
خوسف، آرین شهر و قاین که بیشترین خشکسالی را 

داشته اند، هزینه خواهد شد.

آغاز مرمت و بهسازی بافت تاریخی خوسف

خوسف  تاریخی  بافت  ناظر  کارشناس  خبر-  گروه 
بار  نخستین  برای  که  خوسف  تاریخی  بافت  گفت: 
بهسازی  و  مرمت  است  برده  بهره  ملی  اعتبارات  از 
بافت  از جمله  بافت  این  افزود:  می شود. جمشیدی 
های با اصالت و دارای پیشینه معماری سنتی استان 
به  منحصر  و  زیبا  بناهای  دارای  بافت  این  و  است 
فردی همچون: خانه، آب انبار، مسجد، مدرسه علمیه 

و قلعه است.

خسارت یک میلیارد و 200 میلیون ریالی
 سیل در خراسان جنوبی 

میلیون   200 و  میلیارد  یک  سیل،  سیما-  و  صدا 
خراسان  زیرکوه  و  طبس  های  شهرستان  به  ریال 
مدیریت  دفتر  کل  مدیر  کرد.  وارد  خسارت  جنوبی 
بحران استانداری گفت: در اثر بارندگی های روزهای 
گذشته، سیل در شهرستان طبس سبب تخریب چند 
محور روستایی  از جمله محور عشق آباد - بردسکن 
شد. میرجلیلی افزود: سیل به  مزارع و باغات، قنوات، 
راه های روستایی و کانال های بین مزارع 3 روستا در 
شهرستان زیرکوه هم خسارت وارد کرد که بیشترین 
زهان  بخش  آباد  حسن  روستای  در  خسارت  میزان 
شهرستان  در  مسکونی  واحد   2 وی  گفته  به  بود. 
هالل  امدادگران  که  شد  آبگرفتگی  دچار  زیرکوه 

احمر به ساکنان این واحدها امداد رسانی کردند.

اولین مرحله مسابقات استانی ملی 
مناظره دانشجویان در بیرجند آغاز شد

مناظره  ملی  استانی  مسابقات  مرحله  اولین  ایسنا- 
مسئوالن  حضور  با  گذشته  روز  دانشجویان 
رئیس  شد.  آغاز  بیرجند  دانشگاه  و  جهاددانشگاهی 
جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی در مراسم افتتاحیه 
و  آراء  تضارب  می خواهیم  اگر  گفت:  مسابقات  این 
مناظره را تجربه کنیم چه جایی بهتر از دانشگاه که 
یک مکان علمی است و جوانان اهل علم و آگاهی در 
آنجا فعالیت دارند. صادقی یادآور شد: مناظره فرصتی 
برای نقد و بررسی عادالنه نظرات و ابراز عقاید در 
چارچوب مشخص است که در آن کنترل احساسات 
بسیار حائز اهمیت می باشد و نباید بگذاریم تبدیل به 
محمد  سید  مراسم  این  در  همچنین  شود.  مشاجره 
حسین قریشی، معاون فرهنگی دانشگاه بیرجند احمد 
بیرجند و  دانشگاه  بخشی، مدیر گروه علوم سیاسی 
پنجمین مسابقات ملی مناظره  داوران  رئیس هیئت 

در مرحله استانی نیز به ایراد سخن پرداختند.

بازدید گردشگران فرانسوی 
از روستای دهسلم

کل  اداره  لوت  بیابان  پایگاه  سرپرست  خبر-  گروه 
فرانسوی  گردشگران  گفت:  استان  فرهنگی  میراث 
لوت  بیابان  و  پایگاه  دهسلم،  زیبای  نخلستان  از 
بیابان  و  روستا  های  جاذبه  و  کردند  دیدن  استان 
لوت، بسیار مورد توجه آنها قرار گرفت. زهرا رضایی 
از  بازدید  فرانسوی ضمن  افزود:گردشگران  ملکوتی 
بانوان  دستی  تولیدات  از  روستا،  دستی  صنایع  خانه 

روستای دهسلم خریداری نمودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: اورژانس بیمارستان ولیعصر )عج( بیرجند از اول خرداد به مدت سه ماه برای تعمیر و بازسازی تعطیل است 
و در این مدت بیماران باید به بخش درمانگاه این بیمارستان و یا اورژانس بیمارستان امام رضا )ع( مراجعه کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 

وزارت بهداشت برای تعمیر اورژانس بیمارستان ولیعصر )عج( بیرجند یک میلیارد تومان پرداخت کرده است.

اورژانس بیمارستان ولیعصر )عج( بیرجند از اول خرداد، بیمار پذیرش نمی کند

های بیماری  تخصصی  کمیته  اولین   مالیی- 
خاص با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار؛ 
های انجمن  عامالن  مدیر  بیرجند؛  فرماندار    ناصری 

خیریه و سازمان های مردم نهاد و با موضوع مشکالت 
بیماران خاص و انجمن ها در مرکز معاونت بیماری های

خاص استان برگزار شد.
درون  نگاه  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
بخشی و جزیره ای را در کشور عاملی مخرب دانست و 
افزود: اگر انجمن ها و سازمان های مردم نهاد با یکدیگر 
را  مشکالت  بیشترین  توانند  می  شوند  همراه  و  یکدل 
حل کنند. حسینی خاطرنشان کرد: حل مشکالت بیماران 
خاص نیازمند همدلی و همکاری همه خیرین و مسئوالن 
در  اعتبارات  لحاظ  از  جنوبی  خراسان  گفت:  وی  است. 

پایین ترین ردیف کشور است اما مردم با فرهنگ استان 
که  دارند  را  آمارها  باالترین  و صدقات  خیر  کارهای  در 
 همین موضوع  نقطه قوتی برای رفع این مشکالت است.

سبک زندگی اشتباه عامل اصلی 
بروز سرطان و بیماری های خاص

به گفته کارشناس مسئول مرکز بیماری های خاص استان 
هزار و 700 نفر در این مرکز تحت درمان هستند. هادی 
های بیماری  بروز  در  هایی  نگرانی  درخصوص   دهقانی 
بیماران خاص  مناطق شیوع  خاص و سرطان ها گفت: 
در استان شناسایی شده است. وی افزود: سبک زندگی 
بیماران جدید  امروزی عامل اصلی سرطان ها و  اشتباه 

مانند ام اس است.

کارشناس مسئول مرکز بیماری های خاص استان شیوع 
بیماری ام اس را از سن 18 الی 24 سالگی اعالم کرد و 
خاطرنشان کرد: خانواده ها باید بیشتر نسبت به نحوه و 

کیفیت زندگی خود تالش کنند.
دهقانی کمترین سرانه بیماران را 60 میلیون تومان اعالم 
 کرد و افزود: جمع کامل سرانه بیماران خاص و سرطانی ها
در ماه بالغ بر یک میلیارد و 160میلیون تومان می شود. 
وی از حمایت های درمانی دولت و خیرین گفت و یادآور 
های  آسیب  وقوع  از  پیشگیری  و  اشتغال  معیشت،  شد: 
اجتماعی این بیماران باید اولویت کارها باشد. وی یادآور 
شد: نبود اسکان برای همراهان بیماران، نبود آمبوالنس 
و تجهیزات آزمایشگاهی بخشی از مشکالت این بیماران 
است که رفع آن نیازمند همکاری و همیاری مسئوالن و 

سازمان های خیریه می باشد.
 در حاشیه این مراسم نگرانی مدیر عامالن انجمن های
بیماران خاص و سازمان های مردم نهاد از قرار نگرفتن 
طیف  در  اوتیسم  اختالالت  مانند:  ها  بیماری  از  بعضی 
بیماران خاص مطرح شد که خانواده این دوره از درمان 

را به علت گران بودن از درمان بیمار خارج می کنند.
تشخیص اختالالت اوتیسم در بین مردم یکی از موضوعات 
این مراسم بود که باید در سطح استان غربالگری صورت 
گیرد و از این بیماری پیشگیری شود. نماینده هالل احمر 
استان نیز برای ارائه خدمات فیزیوتراپی با تجهیزات مدرن 
برای استفاده بیماران خاص اعالم آمادگی کرد و مقرر شد 
در جلسات آینده فقط یک موضوع تخصصی بررسی شود 

تا مصوبات این کمیته سریع تر عملیاتی شود. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری:
 نگاه جزیره ای مدیران، عامل اصلی تخریب سرمایه های اجتماعی

حسین زاده - رئیس نمایندگی کمک رسانی ملل متحد به 
افغانستان در تهران با بیان اینکه ما برای استقرار امنیت در 
 افغانستان تالش می کنیم، توسعه همکاری های منطقه ای

امنیت موثر دانست و  پایداری  ایجاد و  را در  اقتصادی  و 
گفت: ما می توانیم توصیه های به بخش های مربوط به 
توسعه سازمان ملل داشته باشیم و لذا در این راستا احداث 

جاده فراه تا میل 78 را مطرح و پیگیری خواهیم کرد.
خانم جوانا ناتان در حالی که از سوی ابراهیمی رئیس دفتر 
نمایندگی وزارت امور خارجه در بیرجند همراهی می شد از 

منطقه ویژه اقتصادی استان دیدن کرد.

فعالیت های منطقه ویژه اقتصادی  برای 
توسعه مبادالت تجاری ایران و افغانستان

در جلسه ای به همین منظور معاون اقتصادی و سرمایه 
گذاری منطقه ویژه اقتصادی با اشاره به مشترکات مردم 
با  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  افغانستان گفت:  و  ایران 
افغانستان   با  روابط  توسعه  نگاه  و  مشترک  مرز  به  توجه 
 ایجاد شده و  در راستای توسعه روابط دو کشور فعالیت های

خوبی داشته است. ملکی با اشاره به امتیازات منطقه ویژه 

ناتان  خانم  از  مالیاتی  های  معافیت  جمله  از  اقتصادی 
هدف  با  اقتصادی  ویژه  منطقه  معرفی  موضوع  خواست، 

افغانستان  رادیو  طریق  از  مشترک  گذاری  سرمایه  ایجاد 
امروز، تکمیل جاده فراه به میل 78، و ایجاد کنسولگری 

افغانستان در بیرجند و ایران در فراه را پیگیری نماید.
 فخر، مدیر کل بازارچه های مرزی هم عنوان کرد: روزانه

بیش از 500 کامیون ایرانی و افغانی در ماهیرود به مبادله 
کاال مشغول هستند. به گفته وی هر روز 3 هزار نفر در 

میل 78 کار می کنند که 2 هزار نفر آنها افغانی هستند. وی 
ادامه داد: برای افزایش خدمترسانی به افغانستان، ایجاد مرکز 

درمانی و فروشگاه های مرزی را در دستور کار داریم. 
اینکه توسعه  بیان  با  نیز  بیرجند  بازرگانی  اتاق  خامه زر عضو 
و سازندگی و خدمات رسانی به افغانستان جز با کمک ایران 
امکانپذیر نخواهد بود، میزان صادرات استان به افغانستان را 2 
میلیارد دالر و میزان واردات از این کشور را 100 میلیون ذکر کرد.

طرح دامپزشکی برای بهداشت 
دام و طیور در افغانستان

بهداشتی  کرد: مشکالت  عنوان  دامپزشکی هم  مدیر کل 
المللی  بین  تجارت  بر  افغانستان  در  و طیور  دام  با  مرتبط 
تأثیر منفی می گذارد و ما به دنبال انتقال خدمات تخصصی 
دامپزشکی به افغانستان هستیم. رفیعی با اشاره به اینکه  برای 
بهداشت دام و طیور در افغانستان طرحی تهیه کرده ایم، گفت: 
این طرح شامل صادرات واکسن و دارو، صادرات خدمات فنی 
مقابله با بیماری های مشترک دام و انسان، صادرات خدمات 
تشخیصی و آزمایشگاهی  و برنامه آموزشی و ترویجی است 

که نیازمند همکاری های بین المللی می باشد.

پرسنل نمایندگی کمک رسانی ملل متحد به افغانستان در تهران:

 احداث جاده فراه تا میل 78راپیگیری می کنیم

کوچ اجباری عشایر سرایان 

صدا و سیما- تشدید آثار خشکسالی و فقر مراتع در 
شهرستان سرایان، عشایر این شهرستان را مجبور به 
 کوچ اجباری و انتقال دام های شان به استان های
گفت:  سرایان  فرماندار  کرد.  جنوبی  خراسان  مجاور 
عشایر این شهرستان 15 هزار رأس خود را به دلیل 
نبود علوفه در مراتع سرایان، از مناطق کویری بخش 
سه قلعه به استان های مجاور خراسان جنوبی منتقل 
برای علوفه  و  جو  تأمین  خواستار  کریمی   کردند. 

دام های عشایر سرایان شد.

67 هزار نفر در استان با نام حسین)ع( 

صدا و سیما- تاکنون 67 هزار و 35 نفر در خراسان 
نامگذاری  )ع(  حسین  امام  القاب  و  نام  به  جنوبی 
شدند.مدیرکل ثبت احوال گفت: از این تعداد حسین، 
محمدحسین و امیرحسین با 57 هزار و 259 مورد، 
استان،  این  والدین  که  است  نام  فراوانی  بیشترین 

فرزندان پسر خود را به آن نامگذاری کردند. 

15 تیرماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار 
به پنجمین جشنواره ملی نقاشی خط رضوی 

خراسان  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیرکل  خبر-  گروه 
جنوبی گفت: 15 تیرماه آخرین مهلت ارسال آثار به 
نگاری  نقاشی خط و حروف  پنجمین جشنواره ملی 
از  جشنواره  این  کرد:  اظهار  محبی  است.  رضوی 
المللی  بین  جشنواره  چهاردهمین  برنامه های  سری 
جنوبی  خراسان  میزبانی  به  که  است  رضا)ع(  امام 
هزار   2 ارسال  با  وی  گفته  به  می شود.  برگزار 
کشور  سراسر  به  جشنواره  این  فراخوان  و  پوستر 
در  شرکت  برای  کشور  نقاط  تمام  هنرمندان  از 
عالقه  افزود:  وی  است.  شده  دعوت  جشنواره  این 
جشنواره  فراخوان  دریافت  برای  توانند  می  مندان 
همچنین و   khj.farhang.gov.ir سایت   به 

 www.khorasanjonobi.shamstoos.ir
و یا دبیرخانه جشنواره مراجعه کنند.

پروژه »سپاه هراسی« ناشی از موفقیت های
 بی نظیر و خدشه ناپذیر سپاه است

شبستان- سپاه انصارالرضا )ع( خراسان جنوبی با صدور 
»سپاه  پروژه   گفت:  پاسدار  روز  مناسبت  به  ای  بیانیه 
هراسی« توسط دشمنان ناشی از موفقیت های بی نظیر 
و خدشه ناپذیر سپاه در عرصه پاسداری از انقالب و رفع 
نیازهای حیاتی جامعه است. در این بیانیه آمده است: 
امروز نیز دشمنان کینه دوز انقالب اسالمی و در راس 
آنها استکبار جهانی با مشاهده پیشرفت ها و موفقیت های 
درخشان انقالب سعی دارند تا با استفاده از تمام ابزارها از 
 جمله تهدید نظامی، فتنه انگیزی، اسالم هراسی، پرورش 
نفوذ  منطقه،  در  ناامنی  برای  ترورستی  های  گروه 
فرهنگی و سیاسی، تحریم و جنگ اقتصادی انقالب 
اسالمی را از مسیر اصلی خود منحرف نماید و به انقالب 
ضربه بزنند که بحمدا... تا امروز در تمام نقشه های خود 
ناموفق بوده است. سپاه پاسداردان ضمن گرامیداشت یاد 
خاطره شهدای عظیم الشان انقالب اسالمی و تجلیل 
و  ایثارگران  جانبازان ،  آزادگان ،  سازی های  حماسه  از 
رزمندگان سپاه پاسداران به ویژه شهدای مدافع حرم 
که نشانه رویش بزرگی در سپاه پاسداران است، ابراز 
امیدواری می کند این نیروی مکتبی و مردمی در سایه 
الهی و تحت توجهات حضرت  اتکا به قدرت الیزال 
ولی عصر )عج( و نایب برحق ایشان، فرماندهی کل 
قوا حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه )مدظلله العالی(، 
در سالی که به نام »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« 
مزین شده است بیش از پیش در کنار سایر مسئوالن در 
راستای محرومیت زدایی و پیاده سازی دستورات مقام 
اقدامات  مقاومتی  اقصاد  در خصوص  عظمای والیت 
الزم را انجام دهد و بتواند همچون گذشته در راستای 
مقابله با جنگ اقتصادی دشمن و شکست آنان نقش 

فعال و موثری داشته باشد.

اهمیت کار خیرین ورزش یار 
باید در جامعه تبیین شود

اداره کل  پشتیبانی  و  منابع  توسعه  معاون  فارس- 
باید اهمیت  ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: 
کار خیرین ورزش یار و ضرورت توسعه آن همچون 
آحاد  به  به درستی و هدفمند  فرهنگ مدرسه سازی 
جامعه تبیین و از طریق رسانه ها معرفی شود. برومند 
مجمع  همایش  برنامه ریزی  و  هماهنگی  جلسه  در 
خیرین ورزش یار خراسان جنوبی، اظهار کرد: مجمع 
و  ورزش  اداره کل  و  مردم  بین  ارتباطی  پل  خیرین 
همراهی  بستر  باید  زمینه  این  در  و  است  جوانان 
در  ماندگار  و  بزرگ  اهداف  به  نیل  برای  تعامل  و 
حوزه ورزش و جوانان به صورت همه جانبه فراهم 
چارچوب  در  وعده ها  و  قول ها  به  پایبندی  زمینه  و 
درستی  به  آن  کردن  عملیاتی  برای  مناسب  کاری 
خیرین  همایش  نخستین  است،  گفتنی  شود.  لحاظ 
امسال  خردادماه  چهارم  جنوبی  خراسان  ورزش یار 
و  ورزش  وزیر  معاون  مناف هاشمی،  با حضور سید 

جوانان در بیرجند برگزار می شود.

وظایف دستگاه های اجرایی استان
 در مقابله با بیماری تب برفکی تشریح شد

از  جنوبی  خراسان  دامپزشکی  مدیرکل  خبر-  گروه 
در  استان  اجرایی  های  دستگاه  وظایف  تببین شرح 
مقابله با بیماری تب برفکی با محوریت دامپزشکی 
خبر داد. رفیعی پور با بیان این مطلب افزود: در جلسه 
کارگروه های مخاطرات زیست محیطی، بر همکاری 
ادارات با دامپزشکی در پیشگیری از بیماری های تب 
و  تأکید  کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  و  برفکی 
مقرر شد ادارات کل عشایری، حفاظت محیط زیست 
انسانی  نیروی  و  تجهیزات  اعتباری،  حوزه  در   ... و 
همکاری  ها  بیماری  این  کنترل  در  دامپزشکی  با 
از طرح پیشنهادی دامپزشکی  نمایند. وی همچنین 
برای جلوگیری و کنترل بیماری های تب برفکی و 
طاعون نشخوارکنندگان در جمعیت دام های اهلی و 

حیات وحش خبر داد.

خدمات  صادرات  میز  جلسه  فرد-  کاظمی 
با حضور مدیرکل دفتر توسعه  بنیان  دانش 
تجارت  توسعه  سازمان  کاالی  صادرات 
و  استان  فناوری  علم  پارک  رئیس  ایران، 
و  برگزار  بنیان  دانش  مدیران شرکت های 
و  تجاری سازی محصوالت  موانع،  رفع  بر 

حمایت از شرکت ها تأکید شد.
بیان  با  استان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
خراسان  در  دانش بنیان  شرکت  اینکه30 
بستر  به زودی  گفت:  دارند،  فعالیت  جنوبی 
صادرات و نقش آفرینی شرکت های دانش 
درگاه  جنوبی  خراسان  و  فراهم  بنیان 
و  افغانستان  به  شرکت ها  این  صادرات 

پاکستان می شود.
و  داد  خبر  رشد  مرکز   4 وجود  از  دوستی 
در  رشد  مرکز  جامع،  مرکز  یک  افزود: 

قاین  و  فردوس  طبس،  شهرستان های 
شرکت   30 و  مستقر  شرکت   127 و  است 
یاداوری  با  داریم. وی  دراستان  دانش بنیان 
دانشگاه های  در  فناوری  دفتر   3 راه اندازی 
حمایت  میزان  تاکنون  کرد:  اظهار  استان 
بیشترین  و  بود  تومان  میلیارد   2 تسهیالت 
شرکت های دانش بنیان در استان در زمینه 
وی   گفته  به  دارند.  فعالیت   ICT و   IT
زمینه توسعه IT در استان بسیار مناسب و 
در آینده خراسان جنوبی نیز تأثیرگذار است.

این  در  هم  بیرجند  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اصل  دو  تولید  و  فناوری  گفت:  جلسه 
جدایی ناپذیرند. احتشام با تأکید بر استفاده 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، اظهار 
کرد: باید این شرکت ها الگو قرار گرفته و 
در راستای اجرایی کردن شعار سال جاری 

از آنها استفاده شود.
برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن  معاون 
به  باید  اینکه  بیان  با  نیز  استان   و تجارت 
جنوبی  خراسان  خالق  و  جوان  نیروهای 
تسهیالتی کم بهره اعطا شود، گفت: یکی 
 از مباحثی که در این سازمان دنبال می شود،

ارتقای بهره وری است.
 اشراقی با بیان اینکه حمایت از پایان نامه های
دارد،  قرار  کار  دستور  در  ارشد  کارشناسی 
اظهار کرد: در این راستا نیز تفاهم نامه ای 

با دانشگاه ها امضا شده است.

مشکالت تولید به دلیل نگاه 
انحصاری به بازارهای داخلی است

کاالی  صادرات  توسعه  دفتر  مدیرکل 
این  در  نیز  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 

جلسه  عنوان کرد: بیش از دو هزار شرکت 
است  شده  ثبت  فناوری   و  علم  پارک  در 
غیرنفتی  صادرات  از  حمایت  برنامه  با  که 
شرکت های دانش بنیان در اولویت هستند.
محمود بازاری  ادامه داد: حوزه دانش بنیان 

محور اصلی توسعه اقتصاد ملی است.
کنونی  مشکالت  و  گرفتاری  وی  گفته  به 
بازار  به  منحصر  نگاه  از  ناشی  تولید،  حوزه 
برای  اولیه  طرح  کنون  تا  و  است  داخل 

  حضور در بازارهای خارج نداشته ایم.
فناوری و اطالعات خراسان جنوبی 

از بازار افغانستان استفاده نماید

بازاري با اشاره به فعالیت شرکت هاي دانش 
این شرکت  بنیان در خراسان جنوبي گفت: 
ها فعالیت عمده اي در حوزه هاي مختلف 

اعم از فناوري اطالعات دارند که مي توانند 
خدمات خود را به بازار افغانستان ارائه دهند.

مدیران  از  تعدای  جلسه  این  پایان  در 
معرفی   بیان  به  بنیان  دانش  های  شرکت 
دانش  های  شرکت  خدمات  و  شرکت 
موانع  رفع  خواستار  و  پرداختند  خود   بنیان 

شرکت های دانش بنیان شدند.
در  ها  شرکت  این  محصوالت  معرفی 
در  شرکت  گسترده،  تبلیغات  و  ملی   رسانه 
نمایشگاه های بین المللی، حمایت و کمک 
محصوالت  سازی  تجاری  و  فروش  به 
پرداخت  بنیان،  دانش  های  شرکت 
 تسهیالت و کمک های مالی و کمک های 
های  خواسته  از  اجرایی  های  دستگاه 
مدیران شرکت دانش بنیان بود که در این 

جلسه مطرح شد. 

شرکت های دانش بنیان، حمایت می شوند

و  بیرجند   دانشگاه  بین  مشترک  همکاری  نامه  تفاهم 
و  بیرجند  دانشگاه  رئیس  امضای  به  کویرتایر  شرکت 

مدیرعامل کویر تایر رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت کویرتایر؛ این تفاهم نامه 
تجاری سازی  و  دانشگاهی  های  از طرح  برای حمایت 
نتایج تحقیق و توسعه در دو حوزه محصول و فرایند، بین 
سیدمحمدحسین  و  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خلیلي  خلیل 

زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر منعقد شد.
چند  های  گروه  کار  ایجاد  قالب  در  دانشگاه  همکاری 
تعـریف  سنجی،  امکان  منظور  به  مشترک  تخصصی 
کیفی  ارتقای  برای  مختلف  های  پروژه  اجرای  و 
انرژی  ضایعات،  و  ها  هزینه  کاهش  محصوالت، 
 مصرفی و مخاطرات زیست محیطی، ارتقـای بهره وری 
تولید  برای  تالش  نهایتًا  و  تجهیـزات  و  آالت  ماشین 
محصوالت دانش بنیان در کارخانه کویرتایر از جمله مفاد 

این تفاهم نامه است.
همکاری دانشگاه در برگزاری دوره های آموزشی مورد 
درخواست شرکت کویر تایر، اجرای سمینارهای تخصصی 
دو طرفه، فراهم نمودن شرایط استفاده شرکت کویرتایر 
نامه های دانشجویی و  پایان  دانشگاه و  از منابع علمی 
همچنین استفاده از کتابخانه ها و بانک های اطالعاتی 
داخلی و خارج از کشور که دانشگاه به آنها دسترسی دارد 

از دیگر مفاد این تفاهم نامه است.  
بر  تأکید  با  آیین  این  در  کویرتایر  شرکت  مدیرعامل 

عالقمندی کویرتایر بر توسعه و تقویت روابط با دانشگاه 
در راستای برنامه های پژوهشی، اظهار کرد: امیدوارم این 
 تعامل و همکاری، الگویی برای دیگر صنایع و دانشگاه های

متقاضی دریافت خدمات باشد.
اقتصادی  سازمانی  کویرتایر  کرد:  بیان  زینلی  مهندس   

است لذا با این سرمایه گذاری انتظار دارد بتواند بخشی از 
مشکالت تولید را مرتفع سازد. وی از دکتر خلیلی به عنوان 
یکی از مفاخر علمی و دانشگاهی کشور یاد کرد و گفت: 
های حوزه  در  ارزشمندی  های  قابلیت  بیرجند   دانشگاه 

مختلف دارد که امید است با همکاری اجرایی بین صنعت 
جامعه  ارتباط  برای  ای  شایسته  های  قدم  دانشگاه  و 

صنعتی و دانشگاهی برداشته شود.
مدیرعامل  اینکه  بیان  با  هم  بیرجند  دانشگاه  رئیس 
و  وعمل  اقدام  نماد  و  تأثیرگذار  های  از چهره  کویرتایر 

خراسان جنوبی است، اظهار کرد: این مایه افتخار است 
و  مدیران  انتخاب  با  این مجموعه  مدیر  و  بنیانگذار  که 
کارشناسان ورزیده دانشگاهی که هسته اولیه این شرکت 
راستای  در  ارزشمندی  های  گام  دهند  می  تشکیل  را 

توسعه ارتباطات دو جانبه بین صنعت و دانشگاه برداشته 
با  اینکه  لحاظ  به  دانشگاه  اینکه  بیان  با  خلیلی  است.  
مباحث روز آشناست گرچه با صنعت فاصله گرفته است 
اما درصدد است روز به روز این فاصله را کمتر و با تعامل 
و همکاری  این ارتباط دوجانبه را تحکیم بخشد. وی از 
کویرتایر به عنوان سمبل صنعت استان یاد کرد و گفت: 
از سازمان های دولتی و خصوصی انتظار داریم به جای 
برای  نیرو  استخدام  ساختمان،  احداث  تجهیزات،  خرید 
در  را  گذاری  سرمایه  میزان  این  پژوهشی،  های  بخش 
به   را  وظیفه  این  دانشگاه  تا  دهند  قرار  دانشگاه  اختیار 
انجام رساند و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا بتوانند 
در موضوعات مرتبط و مورد نیاز پژوهش تحقیق نمایند.

معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه بیرجند هم در این 
استان  معدن  و  بخش صنعت  به  دانشگاه  گفت:  مراسم 
توجه ویژه ای داشته است. بهدانی گفت: دانشگاه بیرجند 
بین  در  دوم  رتبه  پژوهشی  قراردادهای  عقد  لحاظ  به 

دانشگاه های کشور را در اختیار دارد.
مدیر کارخانه کویرتایر هم گفت: اگر چه نیروهای قابل و 
توانمند از فارغ التحصیالن برتر دانشگاه معتبر کشور در این 
مجموعه جذب شده اند اما نیازمند آن هستیم تا با استمرار 
آموزش و پژوهش، فکر، اندیشه و ایده های نو و جدید را بکار 
گیریم. کمیلی گفت: انجام پروژه مشترک ارتقاء ماشین آالت 
استیل الستیک با همکاری یکی از اساتید دانشگاه بیرجند که 

به عنوان طرح ملی انتخاب گردید.

در راستای تجاری سازی صورت گرفت

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه بیرجند وشرکت کویرتایر
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بهره برداری از دومین دستگاه M.R.I استان
حسين زاده - طي مراسمي با حضور جمعي 
از مديران استاني دومين دستگاه M.R.I استان 
آموزشي  »مرکز  استان  تروماي  مرکز  در 

درماني امام رضا )ع(« به بهره برداری رسيد.
رئيس دانشگاه علوم پزشکی بيرجند در اين 
اين  يمن  به  اميدوارم  اينکه  بيان  با  مراسم 
روز مبارک و خجسته، اين اقدام بزرگ مورد 
رضايت خداوند قرار بگيرد و مردم عزيز استان 
پهناور خراسان جنوبی از اين نعمت استفاده 
ببرند گفت: افراد زيادی برای رقم خوردن ورود 
دومين دستگاه MRI به استان و راه اندازی 
آن تالش و پيگيری کردند و به دستور وزير 

بهداشت اين امر محقق شد.

 MRI بهره برداری از دومین دستگاه
برنامه  از  بزرگ  رهاوردی  استان 

عظیم نظام سالمت 
رئيس دانشگاه علوم پزشکي بيرجند در اين 
 M.R.I مراسم، بهره برداري از دومين دستگاه
استان را رهاوردی بزرگ از برنامه عظيم نظام 
سالمت دانست و گفت: با آنکه مجوز استقرار 

يک  جمعيت  ازاي  به   M.R.I دستگاه  هر 
ميليون نفري صادر مي گردد، اما به دنبال 
سفراول وزير بهداشت به استان و بازديد از 
مراکز درمانی، درجريان قرار گرفتن ايشان از 
نيازهای پزشکی درمانی استان و پيگيرهای 
 MRIمتعدد برای دريافت مجوز خريد دستگاه
، خوشبختانه وزير بهداشت مجوز را صادر کرد.

دکتر کاظم قائمی اضافه کرد: در نهايت با 
پيگيری استاندار، نمايندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی و مجموعه دانشگاه دستگاه 

وارد استان شد.
رئيس دانشگاه علوم پزشکی بيرجند با بيان 
اينکه اين دستگاه M.R.I به شرط تسريع در 
آماده سازي ساختمان مربوطه به استان تعلق 
گرفت، افزود: بر اين اساس ظرف يکي دو ماه 
و به سرعت کار آماده سازي ساختمان را به 

انجام رسانديم.
به گفته وي 80 درصد هزينه تهيه دستگاه 
M.R.I توسط هيئت امناي وزارتخانه و 20 
درصد باقيمانده از سوي دانشگاه علوم پزشکي 

بيرجند تامين شده است.

مجدد  اميدواری  اظهار  با  قائمی  دکتر 
منطقه محروم  مردم  مند شدن  بهره  برای 
اين  تشخيصی  خدمات  از  جنوبی  خراسان 
دستگاه گفت: دستگاه MRI، از دستگاه های 
تشخيصی پرکاربرد در زمينه بيماری های مغز، 

اعصاب، ستون فقرات، تروماها و... است.
رئيس دانشگاه با اشاره به راه اندازی مرکز 
آموزشی پژوهشی درمانی رازی گفت: با راه 
بخش  از  بسياری  رازی،  بيمارستان  اندازی 
های دو مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع( 
و  خواهد شد  منتقل  آن  به  وليعصر)عج(  و 
بيمارستان امام رضا به مرکز تروما، سوانح، 

سوختگی و روانپزشکی تبديل خواهد شد. 
دکتر قائمی با اشاره به تغييرات و تحوالت 
اساسی اورژانس بيمارستان وليعصر)عج(( با 
توجه به دريافت اعتباری 20 ميليارد ريالی از 
وزارت بهداشت( گفت: از اول خرداد به مدت 
چند ماه درگير روند بهسازی و توسعه فضای 
بود،  وليعصر)عج(خواهيم  اورژانس  فيزيکی 
و در اين راه برخي انتقادات را نيز به لحاظ 
ضرورت کار به جان مي خريم تا در عوض 

در آينده مشکالت و دغدغه هاي مردم در اين 
زمينه مرتفع گردد.

وی با بيان اينکه توسعه اورژانس بيمارستان 
وليعصر)عج( از نيازهای درمانی دانشگاه است 
و ميسر شدن آن رضايتمندی باالی مردم 
را به همراه خواهد داشت گفت: انتظار داريم 
برای انجام اين کار مردم و رسانه ها همراهی 

و مسئولين استانی نيز حمايت کنند.

براي  ريال  میلیارد  هزينه کرد 197 
تامین تهجیزات دانشگاهي

منابع  مديريت  و  توسعه  معاون  ادامه،  در 
دانشگاه علوم پزشکي بيرجند با بيان اينکه 
براي تامين تجهيزات دانشگاهي 19 ميليارد و 
700 ميليون تومان هزينه کرده ايم و توانستيم 
نماييم،  مرتفع  را  بخش  اين  نيازهاي  اکثر 
گفت: به کارگيري 850 نفر نيرو در بخش 
هاي مختلف از ديگر اقدامات سال گذشته ما 
بود و اميدواريم امسال نيز استخدامي داشته 
باشيم. ضمن اينکه با راه اندازي بيمارستان 
270 تختخوابي حدود 600 تا 700 نفر در 

سال جاري استخدام مي کنيم. دکتر باريک 
امسال مشکالت  اميدواري کرد  اظهار  بين 

خودرويي اورژانس را نيز مرتفع نماييم.

نیاز به مسافرت هم استاني ها براي 
انجام M.R.I به ساير استان ها رفع 

مي شود
دکتر جالل احمدی رئيس بيمارستان امام رضا 
)ع( بيرجند هم با بيان اينکه دومين دستگاه 
M.R.I استان از پيشرفته ترين دستگاه هاي 

روز دنياست، اظهار کرد: با اين دستگاه امکان 
انجام هر نوع تصويربرداري فراهم است و انشا 
ا... از اين پس نياز به مراجعه هم استاني ها به 

استان هاي ديگر مرتفع خواهد شد.
با حضور مهندس  اين مراسم که  پايان  در 
حسيني معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استانداري، دکتر فروزانفر پيشکسوت جامعه 
پزشکي و از موسسين دانشگاه علوم پزشکي 
بيرجند و تني چند از مديران استاني برگزار 
دومين  استقرار  کاران  اندر  دست  از  گرديد 

دستگاه M.R.I استان تجليل شد.

جناب آقای مهدیزاده
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان

 رئیس بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند 
که یقینا دستخوش پشتکار و تالش شبانه روزی شماست تبریک عرض نموده، با توجه به 
احساس مسئولیت و درایت در مدیریت شما مطمئنیم برای خدمت از پیش اوج خواهید گرفت. 

مهربان-  ناصح -  حاجی پور

مراسم جشن بزرگ

 میالد امام زین العابدین )ع( 

زمان: امروز چهارشنبه 95/2/22 ساعت 20/30

مکان: هیئت ابوالفضلی )مصلی(

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی بیرجند

هیئت ابوالفضلی بیرجند برگزار می کند:

منتظر حضور پرشور 
شما همشهریان عزیز 

هستیم.

توجه        توجه     شعبه فالفل آبادان در بیرجند واگذار می گردد.
پاسخگویی فقط تلفنی       09365301059

فروش کلیه لوازم مغازه آرایشی ، بهداشتی و خرازی با موقعیت 
عالی و فروش خوب یا معاوضه با خودرو   09153613398

کلینیک توانپزشکی :
کاردرمانی:

کلینیک کاردرمانی موسسه در سال 1376 شروع بکار نموده است و مددجویانی که مشکل جسمی و حرکتی داشتند تحت درمان قرار می گرفتند در بهمن سال 1386 
با همت هنگ سوم تکاوری سلمان کلینیک توانپزشکی موسسه با جدید ترین وسایل کار درمانی موجود تجهیز گردید در حال حاضر با حضور یک نفر کارشناس ارشد 
کاردرمانی و همکاری دو نفر دستیار تجربی روزانه 12-10 تن از مددجویان مورد درمان قرار می گیرند و از بازه زمانی 45 دقیقه ای درمان بهره مند میگردند. بنا به گفته خانم سروری 
مسئول کلینیک توانپزشکی و معاون توانبخشی مرکز اکثر توانخواهان تحت درمان پیشرفت های چشمگیری در زمینه رشد جسمی و حرکتی داشته اند و آمار خوبی در توانبخشی 
به ویژه تعدیل تون عضالنی مددجویان , کاهش دفورمیتی مفاصل آنان و اصالح  gait  و تسهیل راه رفتن با واکر و به طور کلی پیشرفت رشد جسمی و حرکتی مددجویان به دست 

آمده است در حال حاضر 21 نفر از مددجویان دختر و 27 نفر از مددجویان پسر تحت درمان کاردرمانی می باشند
فیزیوتراپی:    کلینیک توانپزشکی موسسه در دی ماه سال 1393 با دستگاه های فیزیوتراپی نیز تجهیز گردید و به منظور تسهیل در روند توانبخشی با نظر فیزیوتراپیست مددجویان از این دستگاه ها نیز بهره مند می گردند.

هیدروتراپی: بخش هیدروتراپی موسسه در حال احداث می باشد. امید است که با افتتاح هیدروتراپی و فراهم شدن امکان استفاده مددجویان این مجموعه از آب درمانی ,پروسه و سیکل توانبخشی این عزیزان کامل تر گردد.
گفتاردرمانی: این بخش از ابتدای سال 86 با تجهیز کلینیک گفتار درمانی و حضور کارشناس به صورت رسمی و هفته ای یک جلسه کار خود را آغاز کرد اما در نیمه دوم سال 93 به دلیل کیفیت بخشی به این بحث ضمن 
جذب یک نفر کارشناس در هفته ای 3 روز این بخش به تعداد 21 نفر از مددجویان خدمات ارائه می دهد . وسعی براین شد که مشکالت جانبی تاًثیر گذار برگفتار و زبان ابتدا مورد درمان قرار بگیرد  سپس مشکالت تولیدی 

و تلفظی مورد تاًمل  باشد ووضعیت گفتاری ، مشکالت بلع و آبریزش از دهان بعضی از مددجویان بهبود چشمگیری داشته است .

شماره حساب های موسسه: بانک ملی 0105625232002- شماره کارت پاسارگاد: 5022291900043355

به نیکی می اندیشم ،تو را سپاس ای خدای نیکوکاران
موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم( را بهتر بشناسیم

تلفن موسسه: 32252080-32252050 
روابط عمومی و امور فرهنگی موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(


