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افزایش شهریه دانشگاه علمی کاربردی

کاربردی گفت:  دانشگاه علمی  رئیس  نیوز-  جهان 
باتوجه به تورمی که در کشور وجود دارد در شهریه 
افزایش  جاری  سال  در  دانشگاه  این  دانشجویان 
کرد:  بیان  اخباری  شد.  خواهد  ایجاد  حداقلی 
شهریه  افزایش  میزان  برای  قطعی  تصمیم  هنوز 
دانشجویان این دانشگاه گرفته نشده اما با توجه به 
تورم موجود افزایش در شهریه ها را خواهیم داشت.

حقوق بازنشستگان همسانسازی  می شود

جهان نیوز- عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی 
همسان  برای  ویژه  اعتباری  اختصاص  از  مجلس 
خبرداد.  اجتماعی  تامین  بازنشستگان  حقوق  سازی 
سعیدی به مشکالت قانون جامع خدمات کشوری 
اشاره کرد و گفت: یکی از اشکاالت این قانون این 
بازنشستگان دستگاه های  با  است که نحوه برخورد 

مختلف و همچنین حقوق آنها مشخص نیست.

قیمت طال افزایش یافت

از  برخی  دالر  گذشته  روز  اینکه  از  پس  فارس- 
در  طال  قیمت  داد،  دست  از  را  خود  افزایش  های 
معامالت دیروز از قیمت های پایین دو هفته گذشته 
فاصله گرفت اما تحلیلگران می گویند که بعید است 
قیمت طال به شدت افزایش یابد. هر اونس طال با 

6.69 دالر افزایش 1272.53 دالر معامله شد. 

اعالم نحوه بیمه اتباع خارجی 
مشمول قانون تامین اجتماعی

 
دستور  ابالغ  با  اجتماعی  تأمین  سازمان  فارس- 
سراسر  در  سازمان  این  اجرایی  واحدهای  به  اداری 
کشور، نحوه بیمه اتباع خارجی مشمول قانون تامین 
دستور  این  اساس  بر  کرد.  مشخص  را  اجتماعی 
یا  اتباع خارجی که دارای پروانه کار  اداری، تمامی 
کارت کار معتبر بوده مشمول بیمۀ اجباری می باشند.

نگاه اقتصادی به استان اشتباه است
خراسان جنوبی تامین کننده امنیت کشور است

سیاست های وزارت خانه ها را باید در خراسان جنوبی کنار گذاشت چون استان ما با بقیه فرق می کند
صفحه 7

مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد :

مرمت 30 بنای تاریخی 
با  مشارکت صاحبان آن 
در سطح استان 

صفحه 7

صفحه 7

هشدار جدی توانیر به مشترکانش

وجود  و  بارش ها  افزایش  وجود  با  نیوز-  جهان 
آب و هوای متبوع بهاری در اکثر استان ها، پیک 
مصرف برق درحالی رو به افزایش بوده که توانیر 
خبر  تابستان  در  برقی  بحران  وقوع  احتمال  از 
می دهند. علیرضا احمد یزدي در سمینار مدیریت 
مصرف انرژی در کشور با اشاره به بحرانی شدن 
آنجایي  از  ایران، گفت:  در  انرژی  و  برق  مصرف 
اقتصاد  ارکان  از  انرژي  مصرف  مدیریت  که 
مقاومتي بوده، صنعت برق براي رسیدن به اهداف 

تعیین شده راهي به جز مدیریت مصرف ندارد. 

معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اطالع رسانی : 

نقدها باید منصفانه و با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور باشد

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

مدیر شعب بانک صادرات استان خراسان جنوبی
 که موید توانمندی و درایت شما می باشد

 صمیمانه تبریک گفته، دوام توفیقات روزافزون تان را آرزومندیم.

شرکت ارتباطات زهاب شرق - محمد ساالرپور

جناب آقای دکتر محمد جوانشیر 
خراسان جنوبی، افتخاراتی چون شما را برگ زرینی 

می داند که از بستر این استان فرهنگی برای خدمت به 
ایران اسالمی تقدیم کرده است. اینک که پس از سال ها 
خدمت رسانی به مردم استان، توفیق حضور در سنگری 

ملی و در مقام معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشور
 نصیب تان شده است، برایتان توفیق بیش از پیش آرزومندیم.

دانشگاه صنعتی بیرجند

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان و خواهری دلسوز مرحومه مغفوره

حاجیه فاطمه خراشادیزاده
)همسر مرحوم حاج غالمرضا وحدتیان( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/2/23 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل حسینیه 
آیت ا... آیتی )واقع در خیابان مطهری( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی

 در این جلسه موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی قلوب داغدار بازماندگان خواهد بود.
خانواده های وحدتیان و سایر بستگان

هر گل که بیشتر به چمن می دهد صفا     گلچین روزگار امانش نمی دهد
سال های زیادی با قلبی مهربان و دستی پر از لطف در کنار مددجویان موسسه 
حضرت علی اکبر )ع( همراه ما بود و حال رفتنش را ناباورانه به سوگ نشسته ایم.

درگذشت همکار عزیزمان

 مرحوم رمضان مقدم 
را حضور برادر و خانواده محترم شان تسلیت گفته، از خدای منان برای آن مرحوم 

طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر جمیل خواستاریم. 

هیئت مدیره ، مدیرعامل و همکاران موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )علیه السالم( به مناسبت چهلمین روز  درگذشت فرزند عزیزمان

 روانشاد سیده مریم هاشمی
 فرزند سید علی هاشمی »قاضی دادگاه تجدید نظر استان خراسان جنوبی«

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/2/23 از ساعت 3/30 الی 4/30 
بعدازظهر در محل حسینیه موسی بن جعفر )ع( »سادات سیدان« 

واقع در مطهری 6 برگزار می گردد. 
خانواده هاشمی

به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت

 شادروان محمد علی میزانی
 جلسه بزرگداشتی جمعه 95/2/24 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل 
هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند 

مزید امتنان است.

خانواده میزانی

در سومین سالگرد

 درگذشت عزیزمان شادروان

 حسین صالحی گیو 
یادش را با ذکر صلوات گرامی می داریم. روحش شاد

خانواده

جناب آقای هریوندی
انتصاب جناب عالی را به عنوان

 مدیر شعب بانک صادرات خراسان جنوبی
که نشان از شایستگی و توانمندی شما در عرصه بانکداری می باشد، تبریک عرض می نماییم.

حوزه اعتباری و گروه کارشناسان بانک صادرات خراسان جنوبی

اطالعیــه
طبق مصوبه کارگروه سالمت و 
امنیت غذایی شهرستان بیرجند
 از ابتدای خرداد ماه سال جاری

 عرضه و فروش هرگونه ماده غذایی
 و خوراکی » به استثنای میوه و تره بار« 
در محل چهارشنبه بازار و یا اطراف آن 

ممنوع و غیر مجاز می باشد.

مرکز بهداشت شهرستان بیرجند

فروش کالته ای با 600 درخت پسته + 23000 متر زمین فاصله یک 
کیلومتر تا خوسف + چشمه آب لوله کشی قطره ای    09153617047

ارجمند  سروران  کلیه  از   بدینوسیله 
محمدی  ا...  رحمت  سردار  الخصوص  علی 
ناصر  سردار   - ناجا  پشتیبانی  و  آماد  معاون 
یزدآبادی معاون مهندسی ناجا - سردار احمد 
فارس  استان  انتظامی  فرمانده  گودرزی  علی 
واعظی  خلیل  سردار   - شرفی  حمید   سردار 
جنوبی  خراسان  استاندار  خدمتگزار  اله  وجه 
امنیتی  سیاسی  معاون  حسینی  محمد  سید 
فرمانده  شجاع  مجید  سرهنگ   - استانداری 
حفاظت  روسای   - جنوبی  خراسان  انتظامی 
جنوبی  خراسان  فا  سیاسی  عقیدتی   و 
 معاونین و کارکنان انتظامی در سطح  استان -  سرهنگ شجاعی نسب  فا شهرستان بیرجند 
 فرماندهان  انتظامی شهرستان های تابعه  و همکاران انتظامی- فرمانده یگان ویژه خراسان جنوبی  
امیر  سرتیپ قوام یوسفی فرمانده ارشد نظامی آجا در خراسان جنوبی -  سرهنگ 
سرهنگ    - کارکنان  و  جنوبی  خراسان  مرزبانی  فرمانده  مسروری  اصغر  علی 
بیرجند  )ص(  ا...  رسول  محمد  مرزبانی  آموزشی  مرکز  فرمانده  نایاب   محمدرضا 
پرسنل  و  )عج(  محمد  آل  قائم  هوایی  پدافند  منطقه  فرمانده  کارکنان-   و 
انتظامی  بازنشستگان  کانون   - جنوبی  خراسان  قوامین  بانک  شعب   مدیریت 
گروه پروازی هوا ناجا مستقر در خراسان جنوبی - رئیس پلیس فرودگاه های استان

دبیرشورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر- معاونین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،  مدیران 
و کارکنان دانشگاه ، دکتر جالل احمدی رئیس بیمارستان امام رضا )ع( و کارکنان - رئیس 
 کل دادگاه های عمومی و انقالب بیرجند - دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
مدیران دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی - سرهنگ دهکی فرمانده انتظامی ویژه 
کیش- مدیر و دبیران دبیرستان دخترانه نمونه تقوی-  اقوام - خویشان و دوستان که از 

شهرهای تهران- مشهد - زاهدان - کرج  و ... 
در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم شادروان

سرهنگ غالمرضا سیدآبادی
 شرکت نموده و یا با ارسال تاج گل، اطالعیه، پالکارد و ... ما را مورد لطف خود قرار داده 

و ابراز همدردی فرمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم 
و از اینکه امکان تشکر حضوری از یکایک عزیزان میسر نیست، پوزش طلبیده 
از خداوند متعال برای تمامی همراهان عزیز سالمتی و طول عمر آرزومندیم. 

ضمنا به اطالع می رساند:
 مراسم چهلم شادروان امروز پنجشنبه 95/2/23 از ساعت 15 الی 16 

در محل مسجد امام حسین )ع( بیرجند  برگزار می شود.

خانواده مرحوم سید آبادی

» تقدیر و تشکر و اعتزار«



اوپک تاثیرگذاری خود را 
بر بازار نفت از دست می دهد

فارس- رئیس شرکت دولتی روسنفت روسیه اعالم کرد: 
موجودیت اوپک به عنوان یک سازمان متحد که می 
توانست بر بازار نفت تأثیرگذار باشد عمال به پایان رسیده 
است. ایگور سچین، تأکید کرد: دوران دهه 1970 که 
تولید کنندگان نفت خاورمیانه می توانستند از طریق ایجاد 
کارتل هایی مانند اوپک در بازار نفت جهانی تأثیرگذار 
باشند باید به فراموشی سپرده شود. وی ادامه داد روسیه 
پیش از برگزاری نشست فریز نفتی دوحه نیز با تردید به 
این نشست نگاه می کرد و در نهایت نیز عربستان با 
پیش شرط پایبندی تمام اعضای اوپک به این توافق 
آن را بی نتیجه گذاشت. وی افزود: یکی از کشورهای 
مورد هدف عربستان برای پیوستن به این توافق ایران 
بود که این کشور نیز در نشست دوحه شرکت نکرد. 
 سچین افزود: در حال حاضر برخی عوامل باعث می شود

که هیچ کارتلی دیگر نتواند تمایالت خود را به بازار نفت 
دیکته کند و برای اوپک نیز موجودیت آن به عنوان یک 

سازمان متحد به پایان رسیده است.

بانکداری کنونی ایران
 هم با ربا و هم بدون ربا است

مهر- رئیس اتاق تهران ضمن واکنش به طرح مجلس 
برای اصالح قانون عملیات بانکداری بدون ربا، گفت: 
بانکداری کنونی هم با ربا و هم بدون ربا است. خوانساری 
افزود: فعاالن اقتصادی بر این باورند که طرح بانکداری 
بدون ربا، یک طرح کامال زیربنایی است و جهت تسهیل 
۶ قانون دیگر به کار گرفته می شود که بر این اساس، 
باید این یک طرح کامال کارشناسی شده و با نظرخواهی 
کامل از بخش خصوصی و دولت و تمامی کارشناسانی 
که در این زمینه صاحب نظر هستند، باشد. به گفته وی 
در مورد اینکه بانکداری ایران بدون ربا یا با ربا است، اول 
باید تعریف ربا مشخص شود و پس از آن نظر داد که 
آیا عملکرد بانک ها ربوی است یا رویکرد دیگری دارند.

حذف دو شرط وام دهی به بنگاه ها

به شبکه  ابالغ بخشنامه ای  با  بانک مرکزی  ایسنل- 
بانکی، شرکت ها و واحد های کوچک و متوسط تولیدی، 
صنعتی، کشاورزی و خدماتی را از شرایط نداشتن بدهی 
غیرجاری و چک برگشتی برای بهره مندی از تسهیالت 
راستای  در  بخشنامه  این  کرد.  مستثنی  تعهدات  و 
بسترسازی برای خروج بنگاه های کوچک و متوسط از 
رکود و به کارگیری ظرفیت های تولیدی، به شبکه بانکی 

ابالغ شده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه چیزی درباره شایعات افزایش قیمت اینترنت موبایل نشنیده است، به طور ضمنی از احتمال افزایش 
نرخ بسته های اینترنت موبایل در جهت حمایت از یک اپراتور پرده برداشت. به گزارش جام جم آنالین، پیش از این رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه قیمت اینترنت موبایل ایران جزو ارزان ترین ها است، در توجیه این اقدام گفته بود 

که احتمال تعیین کف قیمت اینترنت برای اپراتورها وجود دارد تا به این واسطه کسب وکار ADSL تضمین شود.

 گرانی اینترنت موبایل جدی شد
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با   1404 افق  در  صنعتی  سیاست گذاری  شورای  رئیس 
تومانی حقوق  میلیون   ۸7 تا  فیش های  موضوع  به  اشاره 
مدیران بیمه مرکزی، گفت: امکانات دستگاه های نظارتی 
برای  مسئله  این  و  است  کم  بسیار  فساد  با  مبارزه  برای 
زارع  فارس، رحیم  به گزارش  تمام می شود.  کشور گران 
دستگاه های  امکانات  کرد:   اظهار  خبری  نشست  یک  در 
نظارتی برای مبارزه با فساد بسیار کم است و این امکانات 
با مأموریت آنها همخوانی ندارد، به همین دلیل از مسائلی 
مانند جلوگیری از مبارزه با فساد غافل می شوند که برای 
کرد: وجود  تصریح  تمام می شود. وی  گران  بسیار  کشور 
میلیون   50 حقوق  مدیر  یک  که  می شود  باعث  فساد 
تومانی بگیرد و در مقابل، یک استاد تمام دانشگاه حقوق 

7 میلیون تومانی داشته باشد و یا یک معلم درگیر هزینه 
مجلس  نظارت  لزوم  بر  تأکید  با  زارع  باشد.  خانه  اجاره 
آینده بر این مسائل،  گفت: گاهی برخی افراد نظارت های 
مجلس را سیاسی جلوه می دهند و این در حالی است که 

مأموریت اصلی مجلس، نظارت است. 
وی با بیان اینکه موضوع فیش های حقوقی بیمه مرکزی 
جلسه ای  گفت:  است،  شده  بررسی  محاسبات  دیوان  در 
اما  نداشته ایم،  مورد  این  در  اقتصاد  وزارت  مسئوالن  با 
بیدار مجلس است و این موضوع  دیوان محاسبات چشم 

را پیگیری کرده است.
الزمه  را  کشور  مدیریتی  مجموعه  تقویت  ادامه  در  زارع 
اقتصادی،  جمله  از  بخش ها  همه  در  توسعه  به  دستیابی 

راهبرد  طبق  گفت:  و  کرد  عنوان  بهداشتی  و  اجتماعی 
توجه  مورد  اجرا  در  را  چشم انداز  سند  که  مدیرانی  ملی، 
داشته  ضعیفی  عملکرد  زمینه  این  در  یا  و  ندهند  قرار 
باشند به عنوان مدیران ناکارآمد و ناتوان باید از کار کنار 
گذاشته شوند، اما این در حالی است که هم اکنون مدیران 

ناکارآمد در بسیاری از مجموعه ها حضور دارند.
وی افزود: در فضای کسب و کار، مبارزه با فساد و اشتغال 
شاخص خوبی نداریم و با وجود گذشت 10 سال از آغاز 
این  اهداف  از  بخشی  نتوانسته ایم  چشم انداز  سند  اجرای 
و  کسب  فضای  اشتغال،  مانند  زمینه هایی  در  چشم انداز 

کار، سالمت و کشاورزی را محقق کنیم.
بخش  مدیران  کارآمدی  وضعیت  خصوص  در  زارع 

که  هستند  افرادی  مدیران  از  برخی  گفت:   نیز  صنعت 
ولی  دارند،  تحصیالت  صنعت  با  نامرتبط  رشته های  در 
قانون  در  اینکه  بیان  با  وی  گرفته اند.  قرار  کار  رأس  در 
شده  مشخص  مدیران  انتصاب  شرایط  کشوری  خدمات 
است، گفت: متأسفانه این دستورالعمل رعایت نمی شود و 
دوران گذر  برای  و  است  مدیران،  سیاسی  انتصاب  بیشتر 

انتخاب می شوند.
افراد  بیکاری  نرخ  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  زارع 
تحصیل کرده در کشور دو برابر نرخ بیکاری عادی جامعه 
و  اجرایی شود  باید موضوع شایسته ساالری  است،  گفت:  
در  و  صادرات  توسعه  واردات،  زمینه  در  درستی  مدیریت 

مجموع بخش های اقتصادی داشته باشیم.

ضعف نظارت، دلیل حقوق های نجومی مدیران دولتی

فیش های حقوقی سنگین مدیران بیمه 
اثر خود را گذاشت

افشای  بیمه مرکزی در پی  نیوز- رئیس کل  جهان 
فیش های حقوق چند ده میلیونی صادره شده برای 
مدیران ارشد این مجموعه از سمت خود استعفا کرد. 
محمدابراهیم امین طی نامه ای به وزیر اقتصاد و امور 
دارایی با ابراز شرمندگی نسبت به حوادث پیش آمده، 

از سمت خود استعفا کرد. 

کارمزد کارت به کارت بانکی 
بین 500 تا 3300 تومان

ایسنا- مشتریان بانک ها برای دریافت خدمات کارت به 
کارت در شبکه بانکی بین 500 تا 3300 تومان کارمزد 
پرداخت می کنند. این نرخ از سال 13۸7 تغییر نکرده 
است و مشتریان برای کارت به کارت کردن وجه باید 
 500 میلیون  یک  تا  بپردازند:  کارمزد  اساس  این  بر 
تومان، یک تا دو میلیون 700 تومان، دو تا سه میلیون 
900 تومان، سه تا چهار میلیون 1100 تومان، چهار تا 
پنج میلیون 1300 تومان، پنج تا شش میلیون 1500 
تا  تومان، هفت  میلیون 1700  تا هفت  تومان، شش 
هشت میلیون 1900 تومان، هشت تا 9 میلیون 2100 
تومان، 9 تا 10 میلیون 2300 تومان، 10 تا 11 میلیون 
2500 تومان، 11 تا 12 میلیون 2700 تومان، 12 تا 13 
میلیون 2900 تومان، 13 تا 14 میلیون 3100 تومان و 

از 14 تا 15 میلیون 3300 تومان.

تداوم رکود بازار تلفن همراه 

تلفن همراه در کشورهای  بازار  بررسی های  فارس- 
توسعه یافته و حتی قاره آسیا از کند شدن رشد این 
بازار در ماه های اخیر خبر می دهد. در حالی که تا دو 
سال قبل این بازار همچنان رشد باالیی داشت، حاال 
افزارهای  تولیدکننده سخت  های  به شرکت  بحران 
از  بسیاری  دریافتی  سفارشات  و  رسیده  همراه  تلفن 
آنها به علت کاهش استقبال مردم نزول کرده است.

پیش شرط های خروج از رکود در سال ۹5

بیان  با  ایتالیا  و  ایران  اتاق  رئیس  فارس- 
 ،95 سال  در  رکود  از  خروج  پیش شرط های 
را  مشکالت  درصد   30 تنها  تحریم  رفع  گفت: 
که  کرد  اشاره  نکته  این  به  پورفالح  می کند.  حل 
کرد،  ایجاد  تحریم ها  رفع  که  سروصدایی  علیرغم 
اما نمی توان انتظار داشت رفع تحریم ها بتواند تمام 
 35 تا   30 تنها  بلکه  کند،  حل  را  کشور  مشکالت 
درصد مشکالت به این موضوع وابسته است و بقیه 
تحریم ها  قبل  از  که  است  مشکالتی  یکسری  آن 

وجود داشته و در کشور نهادینه شده است.
برای  که  بودجه ای  متأسفانه  اینکه  از  انتقاد  با  وی 
حمایت از تولید و پروژه های عمرانی مطرح می شود، 
به نفع سایر ردیف ها مصادره می شود، افزود: با این 
که  داشت  انتظار  نمی توان   95 سال  در  وضعیت 

وضعیت بهتر از سال 94 خواهد شد.

گفت:  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  رئیس 
عمومی  پزشک  هزار   ۸0 مجموع  از  اکنون 
کنند.  نمی  طبابت  آنان  از  نیمی  کشور  در 
در چهارمین  کامیابی  عباس  ایرنا،  گزارش  به 
پزشکان  انجمن  ساالنه  جامع  گردهمایی 
که  است  تاسف  جای  افزود:  ایران  عمومی 
با  مرتبط  امور  در  عمومی  پزشکان  از  نیمی 
سوزی  سرمایه  این  و  ندارند  اشتغال  طبابت 

این  نیست  به صالح  است. وی تصریح کرد: 
سرمایه در سطح جامعه رها شود و مسئوالن 
اهمیت  امروز  که  آنچه  و  نباشند  آنها  فکر  به 
دارد و ضرویست، بازگشت این افراد به عرصه 

بهداشت و درمان است.
که  بخواهیم  پزشکان  از  باید  افزود:  کامیابی 
سطح  باید  گرچه  بازگردند  درمان  عرصه  به 
خدمات به این پزشکان را هم افزایش دهیم.

نظام  تحول  طرح  اگر  اینکه  بیان  با  وی 
سالمت با طرح پزشک خانواده همراه نباشد، 
در آینده دچار مشکل می شود، ادامه داد: باید 
این  برای  عمومی  پزشکان  های  ظرفیت  از 
طرح بیشتر استفاده شود زیرا ۸0 هزار پزشک 
عمومی داریم و در سیاست های کالن حوزه 
سالمت و ابالغی رهبر معظم انقالب اسالمی 

نیز به این موضوع تاکید جدی شده است.

افزود:  ایران  عمومی  پزشکان  انجمن  رئیس 
استان  دو  در  خانواده  پزشک  طرح  اکنون 
باید  مسئوالن  و  است  انجام  حال  در  کشور 
بدانند که بدون حضور پزشکان عمومی طرح 
تحول نظام سالمت و پزشک خانواده معنایی 
پزشکان  از  باید  منظور  همین  به  و  ندارد 
امنیت  چون  شود  حمایت  خوبی  به  عمومی 

شغلی آنان تضمین می شود.

 نیمی از پزشکان عمومی طبابت نمی کنند

سرانجام افزایش حق مسکن چه شد؟

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اعالم 
اینکه درباره افزایش حق مسکن کارگران با وزیرکار و معاون وی گفتگو و 

نامه نگاری شد، گفت: تاکنون پیگیری ها، نتیجه ای نداشته است. 
شورای  نشست  آخرین  در  اینکه  بیان  با  ابوی  هادی  جهان،  گزارش  به 
افزایش حق مسکن  سه جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت درباره 
این  مصوبه  بود  قرار  نهایت  در  گفت:  شد،  بحث   95 سال  در  کارگران 
شورا در قالب نامه ای از سوی وزیر کار به دولت برود. وی اظهار کرد: 
ما همچنان به دنبال تحقق این موضوع هستیم و در هفته کارگر نیز این 

درخواست را داشتیم که دولت آن را انجام دهد. 
ابوی خاطرنشان کرد: متاسفانه عدم توجه دولت به افزایش حق مسکن 
کارگران بخشی از انرژی نمایندگان کارگران را گرفته و آنها مرتبا در حال 

پیگیری این موضوع هستند.

پیش بینی رشد 5 درصدی اقتصاد در سال جاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: 400 
در  تمام  نیمه  عمرانی  طرح  تومان  میلیارد  هزار 
سراسر کشور وجود دارد. به گزارش جهان، نوبخت، 
کرمان  استان  گذاری  سرمایه  توسعه  جلسه  در 
اظهار کرد: نیازمند مشارکت بخش خصوصی برای 
تکمیل این طرح ها هستیم و در صورتی که بخش 
خصوصی وارد عمل شود، می توانیم این طرح ها را سریعتر به پایان برسانیم. 
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه تاکید کرد: باید در سال نخست این برنامه 
رشد خیزشی داشته باشیم و امیدواریم به رشد 5 درصدی اقتصادی که برای 
امسال پیش بینی شده است، دست یابیم. وی تصریح کرد: سه موضوع مهم 
آب، محیط زیست و وضعیت صندوق های بازنشستگی از مسائل مهمی است 

که در برنامه ششم توسعه به طور خاص روی آن متمرکز شده ایم.

استخدام 11 هزار پرستار تا پایان امسال

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از استخدام 11 هزار نفر پرستار در سال 
در  میرزابیگی  ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  جاری 
پرستاری  مدیران  و  معاونان  رئیس،  با  دیدار 
اظهار کرد:  ایالم و شهرستان ها  بیمارستان های 
پیمانی  نیروی  هزار   1۶ استخدام  مجوز  امسال 

داده شد که 11 هزار نفر آنان پرستار هستند. 
وی در مورد آموزش کمک پرستاری گفت: 1۶ هزار نفر با عنوان کمک 
پرستار در حال آموزش هستند که وظایف آن ها شبیه به پرستاران نیست 
بلکه زیر نظر پرستاران و در جهت تکمیل پروسه درمان فعالیت خواهند 
کرد و در اواخر مردادماه امسال 10 هزار نفر از این افراد آموزش دیده به 

کادر درمان تزریق خواهند شد.

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

گچ کاری و گچ بری پذیرفته  
می شود. به قیمت مناسب  در 
اسرع وقت )شهر- روستا(   

 09159658659

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه لپ تاپ و رایانه خانگی  )بدون پیش پرداخت(     
  حد فاصل معلم 22-24     رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 )5 خط(

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

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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تعمیر لوازم خانگی 
لباسشویی - کولر

جاروبرقی - پنکه - آبمیوه گیری
نبش انقالب 6- شهریاری           

09151643778

زمین فروشی روستای کالته بجدی 180 متر، فونداسیون 
دو طبقه ریخته شده ، سرنبش با بهترین موقعیت    

09156653138
      بنگاه قالب بتن فروشی

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  
   32313600  -  09151615069 جلیلی



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3  دومین دوره آزمون های متمرکز صنایع دستی فردوس در محل خانه صنایع دستی این شهرستان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی، نجفیان رییس اداره میراث فرهنگی فردوس گفت: در این دوره تعداد 40 هنرآموز در رشته های پارچه بافی، ساخت زیورآالت 

سنتی، تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی در دو مقطه مقدماتی و تکمیلی، پس از طی دوره آموزشی، در آزمون عملی و کتبی خانه صنایع دستی شرکت نمودند.

 شرکت 40 نفر در دومین آزمون مهارتی خانه صنایع دستی فردوس 

که گذشت  ای  هفته  در    - دادرس مقدم 
ضمن  شهر  شمال  مدارس  در  حضور  با 
حال  جویای  معلم  واالی  م  مقا  گرامیداشت 
شدیم  مناطق  این  معلمان  و  مدیران  وهوای 
عزیزانی که در کنار رسالت معلمی خود شاهد 
آموزانی  دانش  زندگی  مشکالت  بر  ناظر  و 
از  شان  باطنی  میل  رغم  علی  که  هستند 
کودکی با بحران های اجتماعی و اقتصادی رو 
به رو هستند این دانش آموزان باید با حمایت 
خیران  و  پرورش  و  آموزش  اجرایی  مسئوالن 
شایسته مناسب ترین فضاهای آموزشی باشند 
که تا حدودی جبران وضعیت نا مطلوب زندگی 
سطح  این  از  آنها  اما  باشند  شان  خانوادگی 

استاندارد آموزشی و محیطی دور هستند . 

وضعیت مالی دانش آموزان 

شمال  مدارس  از  یکی  مدیر  م-ع.م  آقای 
شهردرباره  وضعیت شغلی و درآمد اولیا دانش 
این  پدران   :. گوید  می  سه  مدر  این  آموزان 
دانش آموزان بیشتر کارگران ساده  هستند در 
طول هفته 3 تا 4 روز اگر کاری گیرشان بیاید 
حتی  روزمزد  حقوق  این  و  روند  می  کار  سر 
حداقل هزینه های معیشت آنها را تامین نمی 
پوشاک  و  التحریر  لوازم  تهیه  در  آنها  و  کند 
فصلی متناسب هم مشکل دارند وی افزود :این 
مشکل باعث بی رغبتی بچه ها به تحصیل می 
شود همچنین عده ای از این دانش آموزان بعد 
از تعطیلی مدرسه تا پاسی از شب مشغول جمع 
آوری زباله های بازیافتی در شهر می شوند تا 

کمک خرج خانواده باشند . 
حضور دانش آموزان مهاجر چالشی 

فراگیر 

شمال  مدارس  معلمان  از  یکی  ر   - م  خانم 
شهر هم ضمن نگرانی از حضور دانش آموزان 
ابراز  ایرانی  آموزان  دانش  میان  در  افغانی 
فراگیر  چالشی  را  مشکل  این  و  کرده  نگرانی 
های  تفاوت  دلیل  به   : گوید  می  و  داند  می 
فرهنگی دانش آموزان افغانی در استان وحتی 
گاه تفاوت های رشدی قامتی تربیت و فرهنگ 
آموزان  دانش  بر  منفی  تاثیرات  آنها  متفاوت 

ایرانی بر جا می گذارد . 

 حمایت سازمان بهزیستی
با حضور مدد کار اجتماعی 

شمال  مدارس  از  یکی  مدیر  الف  م-  خانم 
شهر درباره  بحران های عاطفی و اجتماعی 
دانش آموزان بد سرپرست می گوید  : طالق 
والدین  بی سوادی بضاعت مالی کم  اعتیاد 
و   زندانی بودن یکی از آنها مولفه های  موثر 
بر روند تحصیلی  دانش آموزان بد سرپرست 
کار  مدد  یک  حضور   : افزاید  می  وی  است 
در  بهزیستی  سازمان  حمایت  با  اجتماعی 
به  تواند  می  حدودی  تا  شهر  شمال  مدارس 
این  اجتماعی  و  عاطفی  های  بحران  حل 

دانش آموزان کمک  کند .

 فعالیت خیران مدرسه ساز
 از نگاهی دیگر 

  خیران فقط در روزهای نزدیک به عید نوروز 
با تهیه کاالهای معیشتی دانش آموزان مناطق 
محروم را حمایت می کنند اما دغدغه اصلی ما 
نوسازی مدارس با قدمت ساخت باال و تجهیز 
با  م-ع   آقای  است  آموزشی   کمک  وسایل 
حمایت  وجود  با  اظهارکرد:  مطالب  این  بیان  
و  آموزش  مدیر  و  کل  مدیر  های  دلسوزی  و 
برای  یافته  اختصاص  بودجه  بیرجند  پرورش 
خاص  محدودیت  محروم  مناطق  مدارس 
خودش را دارد خانم م-الف هم درباره فعالیت 
خیران برای ساخت مدارس جدید گفت : آنها 
در کنار اهداف و برنامه ریزی خود برای ساخت 
را در کار  مدرسه مدیران مدارس شمال شهر 

میز  تعویض  کالس  فیزیکی  فضای  نوسازی 
 ونیمکت های فرسوده و وسایل کمک آموزشی

یاری نمایند. 

 توجه و مساعدت سازمان 
توسعه فضای سبز شهرداری 

 17 خیابان   مدارس  از  دیگر  یکی  مدیر 
و  ورزشی  میادین  کمبود  یادآوری  شهریوربا 
از شهر  این منطقه  امکانات تفریحی سالم در 
تر  پذیر  دراین منطقه قشرهای آسیب   : گفت 
مشکالت  درگیر  خود  که  کنند  می  زندگی 
اقتصادی و اجتماعی هستند کسا نی که بیش 
ورزشی-  امکانات  نیازمند  دیگر  قشرهای  از 
این  نبود  در  و  هستند  وسرگرمی  تفریحی 
امکانات با الگو قراردادن  افراد بزهکار  آینده 

خود را در معرض خطر قرار می دهند .

 دغدغه های آموزشی و رفاهی 
مدیران مدارس شمال شهر 

ابتدایی  مدارس   از  یکی  مدیر  م-الف  خانم 
شمال شهر درباره  آمار باالی ثبت نام دانش 
آموزان این مدارس گفت :با توجه به محدودیت 
فضای فیزیکی کالس کمبود امکانات آموزشی 
و جمعیت باالی دانش آموزی در این محله ها  
مجهز نبودن به سیستم سرمایشی با گرم شدن 
آموزان  دانش  و  معلمان  برای  هوا  هنگام  زود 
:هنوز  کرد  نشان  خاطر  وی  است  دهنده  آزار 
گاز  شبکه  به  شهر  شمال  مدارس  از  برخی 
نیستند و درفصل سرما  رسانی شهری متصل 
آن  حریق  امکان  که  قدیمی  نفتی  بخاری  از 

باالست استفاده می شود .
امکانات  درباره  هم  پسرانه  دبستان  یک  مدیر 
های  :سرویس  گوید  می  خود  مدرسه  رفاهی 
به خاطر وصل نشدن  استاندارد  بهداشتی غیر 
به سیستم فاضالب شهری برای ما مشکالتی 
هزینه  برآورد  افزاید  می  وی  داشته  همراه  به 
 4 حدودا  شهری  فاضالب  آب  اداره  سوی  از 
میلیون تومان شده  که برای مدرسه تامین این 

مبلغ میسر نیست .
این  واولیاء  انجمن  مالی  پشتوانه  درباره  وی 
مدرسه هم گفت : اولیاء دانش آموزان مدارس 
زندگی  مایحتاج  حداقل  تامین  از  شهر  شمال 
شان باز مانده اند و مدارس ما  از  حمایت های 
باید  اولیاء و مربیان برخوردار نیست و  انجمن 
راهکار هایی برای ایجاد توازن با سایر مدارس 

اندیشیده شود .   

 جداسازی دانش آموزان افغانستانی
 سیاست ما نیست

سیدمحمدسجادی نژاد مدیر آموزش وپرورش 
حضور  درباره  ما  سواالت  به  پاسخ  در  بیرجند 
دوره  مدارس  در  افغانی  مهاجر  آموزان  دانش 
ابتدایی گفت : اتباع مهاجر در کشور ما مهمان 
شرق  جغرافیایی  موقعیت  لحاظ  وبه   هستند 
مهاجران   بیشتر  میزبان  و  مخاطب  کشور 
به  رسانی  خدمت  در  دولت  است  افغانی 
مهاجران برنامه جامع و کاملی دارد وی افزود : 
سیاست های تبیین شده ما بین وزارت کشور و 
وزارت آموزش و پرورش درباره  دانش آموزان 
آموزش  مدیر  شود  می  ابالغ  ما  به  مهاجر 
به  دولت  کلی  بنای   : گفت  بیرجند  وپرورش 
سیاست جداسازی دانش آموزان مهاجر افغانی 

از دانش آموزان ایرانی نیست بلکه امروز آنها 
دانش آموز اند و فردا به عنوان نماینده و سفیر 
افغانستان خواهند  ایران در جمهوری اسالمی 

بود . 
سجادی نژاد در خصوص تفاوت های فرهنگی 
بومی  آموزان  دانش  با  مهاجر  آموزان  دانش 
پذیرفته  اصلی  فردی   های  تفاوت   : گفت 
شده در میان انسان هاست در مناطق محروم 
موقعیت  لحاظ  به  اقتصادی  و  فرهنگی  فقر 
و  آموزش   : افزود  وی  دارد  وجود  جغرافیایی 
پرورش درحوزه اجرایی تعلیم و تربیت رسالت 
کلی خود را به طور یکسان برای همه دانش 
های  نهاد  سایر  و  دهد  می  انجام  آموزان 
فرهنگی  ارتقا  حوزه  در  باید  جامعه  اجتماعی 
خانواده های مهاجرین افغان همکاری الزم با 

آموزش پرورش داشته باشند .

میان  فرهنگی  تجانس  خصوص  در  وی 
روشنی پاسخ  آموزان  دانش  از  گروه  دو   این 

 ارائه نکرد.
وی درباره حضور مددکار اجتماعی در مدارس 
پذیر  آسیب  های  قشر  که  محروم  مناطق 
تری در آن مناطق وجود دارند گفت: مدارس  
ک  شرایطی  در  ندارد  مشاور  عموما  ابتدایی 
دانش آموزان نیاز به مشاوره داشته باشند اول 
درمدرسه سپس مرکز مشاوره تخصصی اداره 
و  گویی  پاسخ  آماده  پرورش  و  آموزش  کل 

حل بحران عاطفی دانش آموزان است . 
برای حضور مددکار  بهزیستی  از سازمان  وی 
و  محروم   مناطق  مدارس  در  اجتماعی 
مدارس  مربیان  و  اولیاء  انجمن  از  همچنین 
خواست  با برگزاری کالس های آموزشی در 

جهت توانمند سازی والدین همیاری کنند . 

 آموزش و پرورش  با بودجه ای
که دارد توانایی اداره خود را ندارد

سجادی نژاد پیرامون  نوسازی و تامین سرانه 
مدارس شمال شهر عنوان کرد: امروز آموزش 
اداره  توانایی  دارد  که  ای  هزینه  با  پرورش  و 
اخیر  به فرمایشات  اشاره  با  ندارد. وی  را  خود 
مقام معظم رهبری دردیداربا فرهنگیان گفت: 
در  پرورش  و  آموزش  به  رسانی  کمک  نگاه 
قالب  در  داری  مدرسه  و  سازی  مدرسه  حوزه 

خیران انتظار می رود.
و  وپرورش  آموزش   : کرد  نشان  خاطر  وی   
اداره  کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس در 
قالب اعتبارات دولتی که در استان تعریف شده 
ما جذب  اوال خیرانی که  است عمل می کند 
به ساماندهی مدارس  نسبت  ثانیا  و  می کنیم 

پرورش  و  آموزش  مدیر  کنیم.   می  اقدام 
بیرجند گفت : از مهر  سال 94 تا امروز خیران 
اعتبارات  با  مدارس  نوسازی  اداره  با همکاری 
تاسیسات  تامین  و  اند  گرفته  اختیار  در  ویژه 
گرمایشی و سرمایشی مدارس مناطق محروم 
در دستور کار قرار دادند . به گفته وی سابقه 
آموزش و پرورش در بیرجند بیش از 110 سال 
نیاز به تخریب  است پس هم اکنون مدارسی 
درباره  نژاد  سجادی  دارند.  وجود   بازسازی  و 
افزود:  شهر  مهر  منطقه  در  جمعیت  افزایش 
 کمبود فضای آموزشی در این منطقه احساس
بازاریان  و  خیران  از  دعوت  با  می شود.  وی 
حوزه  در  برخوردار  مدارس  اولیاء  انجمن  از 
تامین  برای  داری  مدرسه  و  سازی  مدرسه 
بودجه عمرانی مدارس  شمال شهر درخواست 
همکاری با اداره کل نوسازی  توسعه و تجهیز 

مدارس کرد.  
خصوص  در  بیرجند  پرورش  و  آموزش  مدیر 
ضمن  کرد:  عنوان  آموزان  دانش  سرانه  
هزینه  پرورش  و  آموزش  شورای  بینی  پیش 
هر دانش آموز در طول سال 25 هزار تومان 
بودجه  به  توجه  با  اما  شده  گرفته  نظر  در 
مبلغ   به  را  آن   %20 تنها  یافته  اختصاص 
پرداخت  نفر  هر  برای  تومان  هزار   5000
می کنیم و 80% باقیمانده را مدیر مدرسه با 
اولویت دهی هزینه های جاری مانند قبوض 

پرداختی مدیریت می کند.
 وی در پاسخ به سوال ما مبنی بر کمبود بودجه 
مدارس شمال شهر گفت :مدیران با مشارکت 
مردم و اهالی محل! وتکرار درخواست حضور 
خیران ودریافت کمک از انجمن اولیاء مدارس 
برخوردار باید هزینه های خود را تامین کنند. 

مدیریت با اعمال شاقه
در مدارس شمال شهر بیرجند

پنجشنبه * 23 اردیبهشت 1395 * شماره 3503
سالم و دست مریزاد به مدیران فرهنگی استان. 
حضور  زمینه  که  بزرگواران  شما  همه  از  باید 
بینی  برتر  خود  از  نشانی  که  کشوری  هنرمندان 
تو  که  آسرائی  آقای  مثل  نمیشه  دیده  آنها  در 
عزیزان  از  کردن  یاد  و  دعوت  با  دوشنبه  جشن 

توانبخشی این مهم را ثابت کرد قدردانی کرد.
935...903

را  ما  سخن  کسی  گفتیم  چه  هر  جان.  آوا  سالم 
بپرسید  محترم  مسئوالن  از  خواهشمندیم  نشنفت 
وضعیت تقاطع سپیده و سجادشهر و محالتی چه 
زمانی درست خواهد شد که از این وضع نابسامان 

در بیاید؟؟!
915...110

با نهایت تأسف ارابه مرگ در جاده مرگ )بیرجند 
- قائن ( قربانی می گیرد آقای استاندار و مدیرکل 
راه و شهرسازی این عزیزان و گل های پرپر شده  

هموطنان شما هستند خواهشا کاری بکنید.
915...008
قسمت  مشکالت  پیگیر  چی  هر  مردم  متاسفانه 
مسکونی سایت اداری میشن آقایون تو شهرداری 
جواب میدن تحویل ما نشده پس کی قراره تحویل 
بشه بعد چند سال کدام ارگان باید پیگیر تحویل 

باشه چرا اصال مجوز ساخت و ساز دادین؟
915...609

سالم  موسسه میزان کمرمونو شکست یه مسلمان 
پیدا نمیشه یه جوابی بده به ملت ، خسته شدم از 
زندگی و خجالت زن و بچه ، هر روز آرزوی مرگ 
حکومت  از  امید،  و  تدبیر  دولت  این  تو  کنم  می 

اسالمی و نماد عدالت و این همه ظلم؟
915...979

با سالم خدمت مسئوالن با توجه به ترافیک باالی 
مکان  این  در  که  زیادی  حوادث  و  قدس  میدان 
راه  این مشکل  برای  افتد خواهشمندم  اتفاق می 

حلی بیاندیشید. چراغ راهنمایی پیشنهاد منه.
915...451

؛  شب  دوشنبه  جشن  بانیان  به  خداقوت  و  سالم 
از مدت ها یک هنرمند مردمی و بدون  بعد  واقعا 
تکبر رو در جشن ها دیدیم لحظه ای که از عزیزان 
این  نام برد همه حاضرین در سالن به  توانبخشی 
مهم پی بردند که چقدر انسان ساده و رئوف القلبی 
است. ما و اطرافیان مون که حسابی از جشن لذت 

بردیم فقط سالن خیلی گرم بود.
936 ... 770
پیاده روی خیابان  معبر  به علت سد  آوای عزیز. 
کودکان  وحدت  پارک  پشت  تیمورپور  شهید 
خطر  در  و  کنند  می  تردد  خیابان  از  دبستانی 

هستند. لطفا به گوش مسئوالن برسان.
915...225

آوا لطفا پیگیری کن چرا جشن ها در سالن ورزشی 
واسه  دیروقت  تا  وقتی  حیف!  شود؟  می  برگزار 
دیدن شب کوک بیدار می موندیم اونوقت زمانی 
تو یک سالن خوب  نشه  اومدن  اسرائی  آقای  که 
برگزار کنن گرمای سالن رو به خاطر ایشون همه 

مردم تحمل کردن و همه از اجراش لذت بردیم
936...169
با سالم خدمت سر دبیر محترم و با تشکر از بیان 
دغدغه مردم. جوانان نباید مفاخر را بشناسند زیرا 
در جشنواره ها همیشه بزرگانی دعوت می شوند 
که خود را باالتر از مفاخر می دانند. معرفی مفاخر 
برای جوانان شکسته نفسی می خواهد که آقایان 
کدام  لسان  از  جوانان  شما  نظر  به  پس   . ندارند 

دبیر و مدیر باید با مفاخر آشنا شوند ؟
915...742
چرا مسئوالن برای کارخانه سیمان باقران فکری 
نمی کنند حقوق کارگاران از هفت ماه هم گذشت 

و حتی عیدی هم هنوز به آنها داده نشده!!!
939...841

از مسئوالن در مورد پدیده   مدتی هست وعده ای 
نشنیدیم. مثل »مردم نگران نباشند« ، »ما به فکر 
حل مشکل شما هستیم« ، »مشکل پدیده حل شد!!« 

و... به این وعده ها عادت کرده بودیم!!
915...117
شهردار محترم بعد از گذشت یک سال و دو ماه 
از آسفالت یک الین و یک طرف بلوار همت در 
مهرشهر کی می خواهند الین بعدی رو آسفالت 
رانندگان  رفتن  و خطر خالف  و خاک  کنند گرد 
امان ما را بریده است شما رو بخدا فکری بکنید.
915...610
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1613 فرعی از 250 - اصلی بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با 

بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 18589 صفحه 574 دفتر 136 امالک به نام علیجان معزی فر 

ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب تا چنانچه کسی مدعی 

سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی 

مذکور سند مالکیت المثنی به نام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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شرکت ایتالیایی جت کپسول که متخصص ساخت وسایل آبی است به تازگی آخرین قایق شناور خود را ظاهر کرده است. 
این قایق که شبیه به سفینه فضایی است 12.5 متر قطر دارد و شامل سیستم هایی می شود که از منابع طبیعی دریا و 
خورشید استفاده می کند. هر کپسول کامال قابل سکونت و دارای حمام، اتاق خواب، آشپزخانه و اتاق نشیمن است.

قایقی به شکل سفینه فضایی!  نقش زبان فارسی در جهان اسالم

درباره زبان فارسی باید گفت این زبان مدیون اسالم 
است و اسالم هم در جایگاهی وام دار زبان فارسی است. 
زبان پیش از اسالم مردم ایران زبان پهلوی بود. هرچند 
که زبان َدری مربوط به بخش شرقی ایران باستان بود 
ولی وقتی این زبان با عربی در آمیخته شد، غنا پیدا کرد و 
زبانی را به وجود آورد که ما آن را با شاعران بزرگی چون 
فردوسی، سنایی، عطار، نظامی، سعدی، حافظ، جامی 
می شناسیم. به خصوص چیزی که کمتر مورد توجه است 
این که موسیقی زبان جدید، تحت تأثیر آمیختگی با زبان 
عربی بسیار دلنشین شد. کشش هایی که در زبان عربی 
برای »آ«، »او« و »ای« هست صورتی که ما امروز 
تلفظ می کنیم در زبان َدری نبود و این ها از عربی وارد 
تلفظ فارسی شد. این موضوع را در برخی لهجه های 
افغانی و تاجیکی غیر متأثر از زبان عربی که اکنون نیز 
وجود دارند می توان مشاهده کرد. این غنای موسیقایی 
جدید برای زبان َدرِی آمیخته به عربی که فارسی نام 
گرفت سبب شد که ما بتوانیم یک شعر موسیقایی پیدا 
کنیم که اوزان آن، همان اوزان بحور شعرهای عربی 
است. از این جهت زبان و ادبیات فارسی به شدت وامدار 

آمیختگی با فرهنگ مقدس اسالمی است.

نقش زبان فارسی در وحدت مردم ایران

جغرافیایی  و  طبیعی  خاص  موقعیت  دلیل  به  ایران 
و سیاسی خود، از سپیده دمان تاریخ تاکنون، حوادث 
پرشماری را از سر گذرانده است. آنچه البته این کشور 
دیرینه سال را در برابر هجومهای گسترده همچنان پا 
بوده است؛  ایرانی آن  و  نگه داشته، هویت ملی  برجا 
هویتی که در قالب زبان پارسی بالیده و خود را نموده 
و  کورش  که  روزگارانی  آن  در  چه  زبان  این  است. 
داریوش بدان سخن می گفتند و اعالمیه ها و منشورها 
و فرمانهای خویش را بر پیشانی صخره ها و ستونها حک 
می کردند و چه آن زمان که فردوسی بزرگ، حماسه 
سترگ خود را با آن می سرود تا ریشه ها و عالیق ملی 
نیرو بخشد و خودشناسی و خود  با آن  را  و فرهنگی 
باوری را به ایرانیان نشان دهد، چه هنگامی که مولوی، 
آفریننده بزرگ ادب عرفانی ایران و جهان آثار خود را با 
آن سرود، تا اصالت دینی و عرفانی را به مردم بیاموزد و 
چه هنگامی که سعدی و حافظ شیراز ماندگارترین آثار 
ادبی خود را با آن نوشتند، همیشه و همواره نقش اصلی 
و ویژه ای در پایداری و حیات قوم ایرانی و وحدت ملی 
بازی کرده و می کند. در حقیقت زبان فارسی همیشه 
چون حلقه ای مرئی و نامرئی، هویت ملی ایرانیان و اقوام 
آن را به یکدیگر پیوند داده  و اکنون نیز همچنان عامل 

اصلی وحدت ملی ایرانیان است. 
امیر محمد باللی- صدرا حسنی

مالیی- رهبر معظم انقالب با طرح موضوع اقتصاد مقاومتی 
اقتصاد  دانستند.  پیشرفت کشور  روند  ادامه  راه  تنها  را  آن 
مقاومتی در حوزه ی کشاورزی به معنای تالش برای استفاده 
حداکثری از امکانات موجود برای تولید محصوالت راهبردی 
و اساسی برای کاهش وابستگی به کشورهای خارجی است. 
اعطای تسهیالت کم بهره برای توسعه سطح زیر کشت 
محصوالت زراعی ، باغی و دامی مزیت دار در استان ازمحل 
 اعتبارات ریالی صندوق توسعه ملی در سال گذشته یکی از 

راه های توسعه کشاورزی در استان به شمار می رود.

 انعقادقرار داد 700طرح
 کشاورزی دامی و باغی 

هاشم ولی پور مطلق رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان 
جنوبی درباره انعقاد قراردادهای کشاورزی در سال گذشته 
گفت: در بخش آب و خاک مبلغ 23 میلیون 659 هزار ریال 
میلیون  گلخانه 110   ، ریال  میلیون417هزار  باغبانی63   ،
ریال،صنایع  408هزار  میلیون  زراعت1   ، ریال  243هزار 
تبدیلی 20 میلیون350 هزارریال، طیور 94 میلیون 401هزار 
ریال، و دام 2 میلیون 330هزار ریال که جمعاً 230 میلیون 
هزار ریال در بانک عامل. قالب 700طرح، به مرحله انعقاد 
قرارداد رسیده است. وی از رشد سطح زیر کشت محصوالت 
راهبردی در استان گفت و خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی 
در تولید زرشک  با 98 درصد سطح زیرکشت در کشور رتبه 
اول و به میزان تولید 16 هزار 205 تن با  96 درصد تولید 
جهان قرار داریم.  ولی پور مطلق یادآورشد: در تولید عناب با 
97 درصد سطح زیرکشت رتبه اول کشور راداریم که میزان 

تولید 4 هزار و  859 تن است.
به گفته ولی پور تولید زعفران  با 23 درصد سطح زیر کشت 
کشور به میزان تولید 54هزار 64 تن . تولید پنبه در رتبه 
چهارم به میزان تولید 16  هزار 309 تن. تولید گل نرگس که 
حدود 17 میلیون شاخه گل در رتبه پنجم ، محصول پسته 
با تولید بیش از 138 هزار تن در رتبه ششم،  محصول انار با 
تولید حدود 37 هزار 359 تن دررتبه هشتم کشور قرار داریم. 

 خراسان جنوبی رتبه اول شرکت های 
سهامی زراعی در کشور

وی از رتبه اول استان در تعداد شرکت های سهامی زراعی 
در کشور خبر داد و تاکیدکرد: وجود 800 گونه گیاه دارویی 
با کیفیت در استان از ظرفیت های باالی منطقه است که 
اقتصاد  به  کمک  تواند  می  گذار  سرمایه  جذب  درصورت 
شتر  درصدی  جمعیت 15  وجود  از  پور  ولی  باشد.  استان 
 کشور در استان خبر داد و افزود: این حیوان به عنوان یکی از

ظرفیت های گردشگری و پیشرفت اقتصاد دامداری می تواند 
مهم باشد.

تولید مرغ مازاد دراستان
به گفته رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 4 هزار و 713 

 هکتار از اراضي استان مجهز به سیستم آبیاري قطره اي
شده اند ولی پور مطلق از تولید گوشت مرغ در استان هم 
گفت: در سال گذشته52/2 تن تولید داشته ایم که در مقایسه 

با سال 93 حدود 6 درصد رشد داشته است.
افزود: در استان 614 واحد مرغداری به ظرفیت 9/3  وی 
میلیون قطعه فعال است که 582 واحد پرورش دام صنعتی، 
614 واحد پرورش مرغ گوشتی و مرغ تخمگذار 29 واحد 

هستند. رئیس سازمان جهاد  کشاورزی استان گفت: با همت 
اشتغال  و  کمتر  های  هزینه  به  توجه  با  بخش خصوصی 
در  کیان  دام ستاره  کارخانه خوراک  استان  در  نفر  چندین 

سربیشه به بهره برداری رسید.

 اولین کارخانه تولید کود بنتونیت 
در شهرستان فردوس

ولی پور مطلق تاکید کرد: بر پایه اقتصاد مقاومتی و در همین 
راستا اولین کارخانه تولید کود بنتونیت در شهرستان فردوس 
در سال جاری به بهره برداری رسید. وی افزود: این کارخانه 
در 2 فاز فعال است که فاز اول شامل تولید پودر بنتونیت ویژه 

کود آلی بنتونیت دار و پودر بنتونیت ویژه خوراک دام است  و 
ظرفیت تولید 42 هزار تن در سال دارد.

تجهیزات و دانش فنی نیاز کشاورزی استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بر اطالع رسانی به 
موقع در بخش کشاورزی به ویژه اعتبارات مکانیزاسیون تاکید 
کرد و افزود : با توجه به نیاز بخش کشاورزی به تجهیزات  

 به خصوص وسایل جمع آوری محصوالت باغبانی و زراعت
نسبت  تا  شود  رسانی  اطالع  وقت  اسرع  در  بایست  می 
بر  تاکید  با  مطلق  پور  ولی  اقدام شود.  اعتبارات  به جذب 
حمایت از تشکل های بخش خصوصی گفت :  واگذاری 
اموراتی همچون استفاده بهینه از مکانیزاسیون کشاورزی ، 
مبارزه با آفات، بیماری ها و تهیه توزیع کمپوست با خرید 
درختان خشکیده از روستاییان که منجر به ایجاد درآمد برای 
روستاییان می شود و از طرفی باید قراردادهایی با شرکت 
های خصوصی به ویژه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و 
منابع طبیعی صورت گیرد تا هم نسبت به اشتغال پایدار در 
روستا و هم برخورداری از مزیتهای نسبی آن بهره مند شوند. 

وی به خرید دستگاه های کشاورزی اعم از کمباین، تراکتور 
و ... با اولویت نیاز شهرستان ها اشاره ای داشت و افزود: 
حدود 500 میلیون دالر ازصندوق توسعه ملی که به تصویب 
مجلس رسیده خود باعث  نقدینگی بیشتری به کشور به ویژه 

در بخش کشاورزی خواهد شد.

 اختصاص 17 میلیارد تومان برای 

توسعه بخش کشاورزی استان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: 
17 میلیارد تومان از محل صندوق حمایت از توسعه بخش 
کشاورزی برای آبرسانی تحت فشار در نظر گرفته شده و  
قرارداد منعقد شده که پس از مراحل قانونی این قرارداد ها 
یا در شهرستان ها توسط مدیر جهاد کشاورزی یا در ستاد 
سازمان باید به امضا برسد و هرچند اعتبار از محل پروژه 
های استانی است ولی کار در شهرستان ها باید انجام بگیرد 
. ولی پورمطلق با توجه به اهمیت آبیاری تحت فشار به ویژه 
در خراسان جنوبی گفت: از اعتبارات آبیاری تحت فشار ، در 
سال گذشته 60 درصد  تخصیص یافت و امسال با توجه به 
اعتبار ابالغی به استان ، امیدواریم 40 درصد اعتبارات سال 

گذشته هم آزاد سازی شود.
 

محصوالت راهبردی نیازمند خرید تضمینی
برداشت  زمان  شدن  نزدیک  به  توجه  با  مطلق  پور  ولی 
محصوالت  تضمینی  خرید  آغاز  راهبردی،به  محصوالت 
کشاورزی باهمکاری مدیریت پشتیبانی امور دام اشاره کرد 
و گفت: برای برنامه ریزی و تشکیل جلسه برای شروع به 
بایست  آمادگی الزم مراکز خرید محصوالت می  موقع و 
کارهای اولیه انجام شود تا در روند کار دچار مشکل نشود. 
وی به پیشگیری زنگ زرشک در باغات و نسبت به ارسال 
گزارش ناظران گیاه پزشکی از روند کار در خصوص زنگ 
زرشک تاکید کرد و گفت:کنترل مراکز توزیع سم ورعایت 
استانداردهای نمونه برداری از اولویت های جهاد کشاورزی 

است.
 

 خراسان جنوبی دومین استان از نظر
  جذب اعتبارات بخش آبیاری 

تحت فشار و آموزش کشاورزان
 وی بر راه اندازی مجتمع گلخانه ای به عنوان اولویت اصلی 
در موضوع اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: مجتمع های 
گلخانه ای با توجه به میزان مصرف کم آب، از اولویت باالیی 
برخوردار است و با رعایت اصول اقتصاد مقاومتی در بخش 
کشاورزی خراسان جنوبی توانسته دومین اعتبار بخش آبیاری 
تحت فشار را پس از خراسان رضوی در کشور جذب نماید.  

خبر خوش رئیس جهاد کشاورزی:

اختصاص 17 میلیارد تومان برای توسعه بخش کشاورزی استان
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ايزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  

قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، 

مجتمع میرداماد

 واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

پزشک متخصص داخلی: آقای دکتر همراز همه روزه از ساعت 19 الی 23
پزشک متخصص گوش و حلق و بینی: خانم دکتر سجادی نژاد 

فقط روزهای پنجشنبه از ساعت 18/30
پزشک عمومی: آقای دکتر فاتح جوان همه روزه از ساعت 19 به بعد

دندانپزشکی: آقای دکتر دهقانی فقط روزهای پنجشنبه از ساعت 19 الی 
20/30

پرستاری : شامل تزريقات، پانسمان، سرم تراپی، کنترل قند خون ، فشار 
خون ، نوار قلب

آدرس: مجتمع مسجد توحيد     تلفن: 32431932

خدمات درمانگاه خیريه امام جعفر صادق )ع( توحید

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلرت رایگان    18 ماه گارانتی

آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633

مهـــراز تهويـــه
فروش کولرهای گازی ايرانی

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 
برای مشاهده قیمت ها از کانال تلگرام ما  دیدن فرمایید.

Telegram.me/mehrazt 

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

اکران
فيلم
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سينما بهمن آمادگی دارد 
فيلم سينمايی باديگارد را برای ادارات ، سازمان ها 

و نهادها در قالب سانس با شرايط ويژه پذيرش نمايد.
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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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پنجشنبه *23 اردیبهشت  1395 * شماره 3503 

جلوی  سقراط  اوقات  بیشتر  که  شود  می  گفته 
 دروازه شهر آتن می نشست و به غریبه ها خوشامد 
می گفت. روزی غریبه ای نزد او رفت و گفت: من 
چگونه  اینجا  شوم  ساکن  شما  شهر  در  خواهم  می 
جور  چه  زادگاهت  در  پرسید:  سقراط  دارد؟  مردمی 
مردم  گفت:  غریبه  مرد  کنند.  می  زندگی  آدمهایی 
چندان خوبی نیستند دروغ می گویند، حقه میزنند 
و دزدی می کنند. به همین خاطر است که آنجا را 

ترک کردهام. 
سقراط خردمند می گوید: مردماینجا هم همانگونهاند 
دادم.   می  ادامه  جستجویم  به  بودم  تو  جای  اگر 
چندی بعد غریبه دیگری  به سراغ سقراط می آید 
دوباره  سقراط  کند.  می  سوال  آتن  مردم  درباره  و 
آدمهایی  جور  چه  خودت  شهر  آدمهای  پرسید: 
هستند؟ غریبه پاسخ داد: فوقالعادهاند، به هم کمک 

می کنند و راستگو و پرکارند. 
وطن  ترک  ببینیم  را  دنیا   بقیه  میخواستم  چون 
کردم. سقراط اندیشمند پاسخ داد: اینجا هم همینطور 

است. چرا وارد شهر نمیشوی؟ 
مطمئن باشاین شهر همان جایی است که تصورش 
را میکنی؟ ما  دنیا را آنگونه میبینیمکه هستیم و 
درون  در  که  بینیم   می  را  چیزهایی   دیگران   در  

ما وجود دارد.

لحظه پيروزي براي من از آن جهت شيرين
 است که پيران، زنان و کودکان کشورم 
را در آرامش و شادان ببينم . نادر شاه افشار

دانش امروز  فر بسياري در پي داشته ، اما  نيروي 
جاري سازي آرامش به روان ما را ندارد. امنيت 
را  بزرگان خردمند به ما مي بخشند .  ارد بزرگ

امروز دل اهل واليت شاد است
ميالد سعيد اشرف ايجاد است

آن قدر به درگاه خدا کرد سجود
معروف از آن به سيد سجاداست

هيچ وقت به گمان اينکه وقت داريد
 ننشينيد زيرا در عمل خواهيد ديد 

که هميشه وقت کم و کوتاه است. )فرانکلين(

لحظه ها را گذرانديم که به خوشبختی برسيم؛
 غافل از آنکه لحظه ها همان 

خوشبختی بودند. )دکتر علی شريعتی(

حضرت همام،  امام  مسعود  روز  زاد  شعبان،   پنجم 
 زین العابدین )ع(  است که در سال 38 ق در شهر مدینه، 
به دنیا آمد. او در خاندان پاک رسالت، قدم به دنیا گذاشت 
و جهانی از صفا، معنویت و دانش و بینش برای بشر به 
ارمغان آورد. او آمد تا شیفتگان عبادت و سالکان راه معرفت 
ناب  و عرفان  توحید  از سرچشمه زالل  را،  و خداشناسی 
سبب  به  )ع(  حسین  امام  پدرش  سازد.  سیراب  محّمدی 
عالقه فراوانی که به پدر بزرگوارشان، حضرت امیرالمؤمنین 
علیه السالم داشتند، این مولود مبارک را »علی« نام نهادند.

پدر ارجمند امام سجاد علیه السالم حضرت اباعبدا... الحسین 
علیه السالم و مادر بزرگوارشان شهربانو، دختر آخرین پادشاه 
ساسانی، می باشد که پس از والدت فرزندش با فاصله ای 
بسیار اندک جهان را بدرود گفت. حضرت زین العابدین در 
دو سال پایانی دوران حکومت جّدشان، حضرت علی علیه 
السالم به دنیا آمدند. و همچنین در حدود ده سال از امامت 
عمویش حضرت مجتبی )ع( و ده سال هم از دوران امامت 
پدر بزرگوارشان، را درک کردند که این امر سبب شد سه 
امام راستین به پرورش و تربیت او همت گمارند و دنیایی از 
فضایل اخالقی و قداست ها بپرورانند و این موقعیتی بود که 

برای کم تر پیشوایی واقع می شد.
زینت پرستندگان

امام سجاد )ع( در امر عبادت و مناجات با حضرت حق از 
همگان پیشی گرفته بود، چندان که مورد سوال و حتی 

اعتراض خاندان و یاران خویش قرار می گرفت. امام )ع( در 
هنگام ادای فریضه نماز، چنان خوف خدا سراسر وجودش 
را فرا می گرفت که تمام اعضای بدنش می لرزید و چون 
وارد نماز می شد چنان خشک و بی حرکت می ایستاد که 
جز آنچه باد از لباسشان تکان می داد دیگر حرکتی از او 
مشاهده نمی شد. امام باقر علیه السالم عبادت پدرش را 
چنین توصیف می کنند: »پدرم در نماز قیامی داشتند چون 
قیام بنده ای ذلیل در پیشگاه سلطانی با شکوه و با هیبت، 
و نماز او چنان می نمود که نماز وداع است و گویی برای 

همیشه با آن خداحافظی می کند«.

صدقات پنهانی
بسیاری از خانواده های محروم و نیازمند مدینه، شبانگاه از 
لطف و بخشش مردی ناشناس بهره مند می شدند که هرگز 
او را نشناختند مگر زمانی که علی بن الحسین علیه السالم در 
گذشت. پس از آن بود که آن مرد ناشناس دیگر به سراغ آنان 
نیامد و دانستند آن امدادگر ناشناس، حضرت زین العابدین 

علیه السالم است.
ُزَهری یکی از معاصران امام علیه السالم می گوید: »شبی 
سرد و بارانی، علی بن الحسین علیه السالم را دیدم که آرد 
و هیزم بر پشت داشت و آن را برای فقیران می برد. گفتم: 
ای پسر رسول خدا، این چیست؟ حضرت فرمودند: سفری 
در پیش دارم و توشه آن را آماده کرده ام تا در جای امنی 

بگذارم. به امام گفتم: اجازه دهید من آن بار را حمل کنم؛ 
چراکه شأن شما باالتر از این است، حضرت قبول نکردند و 
سپس فرمودند: من شأن خود را از حمل باری که در سفر از 
هالک شدن نجاتم دهد و ورودم به مقصد را نیکو گرداند، 

برتر نمی دانم«.

پادشاهی عبدالملک
دوران امامت امام سجاد علیه السالم بیشتر مصادف با دوره 
خالفت عبدالملک بن مروان بوده است. عبدالملک نخستین 
کسی بود که به صورت رسمی از فریضه امر به معروف و 
نهی از منکر جلوگیری کرد. او پس از کشتن عبدا... زبیر در 
یک سخنرانی عمومی گفت: هر کس مرا به تقوا دعوت 
کند، او را گردن می زنم! و بدین وسیله مردم را به خفقانی 
عمیق دعوت نمود. او برای اختناق بیشتر به قتل و غارت 

مردم می پرداخت .

احیای نهضت عاشور
از  بعد  )ع(  بیت  اهل  همیشگی  و  ثابت  های  سیاست  از 
شهادت ساالر شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین )ع( احیای 
نهضت عاشورا بود؛ زیرا نهضت عاشورا تابلوی زیبا و پرافتخار 
غیرت دینی و شجاعت و ظلم ستیزی و عدالت خواهی است 
و امامان معصوم با احیای آن می خواستند این ارزش ها را 
در جوامع مسلمان زنده نگه دارند. در این باره امام سجاد 

علیه السالم نقش به سزایی داشتند؛ چراکه در مدت 35 سال 
حیات پربرکتشان بعد از واقعه عاشورا، به روش های مختلف 
نهضت عاشورای حسینی را در جامعه زنده می کردند که 
خود مبارزه شدیدی علیه دستگاه حاکم به شمار می رفت. 
واقعه کربال از چهره پلید امویان پرده برداشت. اهل بیت 
علیهم السالم و در رأس آنان امام زین العابدین علیه السالم 
به عنوان پیام رسانان عاشورا نقش زیادی در شناساندن چهره 
پلید امویان به جامعه اسالمی داشتند. خطبه های امام سجاد 
)ع( در کوفه و شام و مدینه و مبارزات پی گیر آن حضرت در 

دوران حیاتشان بیشترین اثر را در این زمینه داشت.

پناهگاه اهل مدینه
در ماجرای واقعه حّره که شامیان به مدینه هجوم بردند 
بسیاری از خانواده ها، همسر و فرزندان خود را به خانه امام 
سجاد علیه السالم فرستادند و از آن حضرت پناه خواستند و 
در پناه آن حضرت تا پایان اشغال مدینه به دست سپاه شام، 
در امنیت و سالمت به سر می بردند و از تعّرض شامیان 
در امان بودند. در برخی از منابع آمده است که زمانی که 
سپاه یزید قصد مدینه کرد تا جان و مال و ناموس اهل 
علیه  الحسین  بن  علی  دهد،  قرار  تعرض  مورد  را  مدینه 
السالم چهارصد تن را در میان خانه خود پناه داد و تا زمان 
نفر  این چهارصد  از  از مدینه  آنها   برگشت سپاه و خروج 

پذیرایی می کرد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آنگاه به سوى خداوند موالى بحقشان برگردانيده شوند آگاه باشيد که داورى از آن اوست 
و او سريعترين حسابرسان است.سوره األنعام، آيه 62

حدیث روز  

عّباس را نزد خداوند منزلتی  است  که در روز قيامت همه  شهيدان بر آن رشك  می  برند.
امام سجاد )ع(

سبک زندگی

والدت امام سجاد )ع(  اسطوره نیایشگران

برای تقویت عزت نفس کودکان می توانند 
چند راهکار ساده به کار برد

به  و  باشید  داشته  مالیم  و  مهربان  رفتاری   -1
کودکان خود محبت کنید. البته محبت شما نسبت به 

فرزندتان نباید بصورت سطحی ابراز شود.
2- به احساسات و نظرات فرزندتان توجه کنید: هنگامی 
که به شادی یا ناراحتی کودکتان توجهی نمی کنید و 
 عکس العملی نشان نمی دهید، در واقع احساسات او 
قرار  بی توجهی  مورد  را  او  و  نمی گیرید  جدی  را 
کودکتان  نفس  عزت  ترتیب  بدین  و  می دهید 
شما  فرزند  چنانچه  اگر  و  برد  خواهید  بین  از  را 
حرف های به  می دهد،  نظری  مسأله ای  مورد   در 

وی توجه کنید.
3- به کودک خود احترام بگذارید. به این معنی که 
برای کودک خود ارزش قائل شوید و او را با الفاظ و 

صفات خوب و محترمانه صدا بزنید.
4- هرگز سعی نکنید کودک خود را مورد تحقیر و 
تمسخر قرار دهید. همچنین هرگز به دیگران اجازه 
قرار  تمسخر  و  تحقیر  مورد  را  کودکتان  که  ندهید 
 دهند. حتی جمالتی مانند »تو هنوز یک بچه هستی« 

نیز می تواند سبب تحقیر کودک شود.
قرار  حمایت  مورد  حد  از  بیش  را  کودکتان   -5
ندهید. اگر کودک خود را بیش از حد مورد حمایت 
و پشتیبانی قرار دهید، ممکن است احساس کند که 
فردی ضعیف است. سعی کنید بیش از حد آنها را به 

خود وابسته نکنید.
نکنید. حتی وی  با دیگران مقایسه  را  فرزندتان   -6
را با فرزندان دیگرتان مورد مقایسه قرار ندهید. زیرا 
این کار، سبب می شود که فرزندتان عزت نفس خود 

را از دست بدهد.

از واقعه اي تو را خبر خواهم کرد
و آنرا به دو حرف مختصر خواهم کرد
با عشق تو در خاک نهان خواهم شد
با مهر تو سر ز خاک بر خواهم کرد

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    

به چند نفر استاد بنا ماهر و نیمه 
ماهر ترجیحا سیمان کاری و آجر چینی 

نیازمندیم.       09019098963

خریداریم
تانکر آب از 8000 

تا 11000 لیتر
09389282099

مغازه حاشیه  خیابان 
طالقانی ، 120متر 

در صورت نیاز با 700 متر 
پارکینگ و 100 متر انباری 

اجاره داده می شود.
09155622318

به یک نفر چرخ کار ماهر خانم 
برای کار در زنانه دوزی نیازمندیم.

32444471-09038443572

به چند نفر بازاریاب تلفنی و حضوری خانم و آقا با 
حقوق ثابت و پورسانت عالی و روابط عمومی باال برای کار 

تبلیغات نیازمندیم. 32433548-09152651699

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

به یک نفر کارشناس مهندسی 
پزشکی در شرکت معتبر پزشکی  

نیازمندیم.
ساعت تماس: 8 الی 15

32341051- 32341050

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با 
باالترین قیمت نقدا در محل خریداریم.

32210570  - 09159618050

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

09155619620 - 09199416784 حسینی

فروش یا معاوضه مرغداری  30 هزاری 
با پروانه 24 هزاری - تمام اتوماتیک

09151609083-امینی فر

فروش فوری باغ همراه با زمین مجزا
 در روستای بیجار همراه با آب کافی 

09151605660

فروش 200 متر زمین شمالی 
سراب ، سپیده 17
09151634002

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

14 قطعه سوم جنوبی   09158658156

خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 
 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           

خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 
09151600859 -09155623441

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

نبش فردوسی 1     09159044370

نصب ، تعمیر، سرویس ، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت(

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

شرکت توزیع دارویی
 پورا پخش شعبه بیرجند

برای تکمیل کادر فروش خود در استان 
خراسان جنوبی  به یک نفر آقا با سابقه 

کاری در زمینه فروش دارو
 نیازمند می باشد.

32255650 - 32255020 

انواع نشاء گوجه ، فلفل ، بادمجان و نهال پسته
 شمس آباد- نرسیده به راه دهنو زینی- شمس آبادی
۰9۳۶۴78۲5۰۶ - ۲۶۰5 - ۰9۱57۲۱۲۳59  

) فوتبال، فوتسال( -  ) والیبال، بسکتبال(- )دارت، شطرنج(
 )دوچرخه، اسکوتر ، اسکیت، تردمیل(- ) کتونی سالن، استوک، اسپورت( 

) بدن سازی -  ایروبیک - ژیمناستیک(- ) باستانی، زورخانه ای( - )رزمی( - )شنا( 

آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی 
این مجموعه بیش از پانزده رشته ورزشی به صورت حرفه ای در خود گنجانده 

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی المپیک
09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

نصب و تعمیر کولر آبی 
پمپ ، آبگرمکن، لوله کشی 

و برق کشی ساختمان
در اسرع وقت

۰9۱5۱۶۳۳9۰۳ - دهشیبی

به یک حسابدار با حداقل 
سه سال سابقه کار و آشنایی

 با امور مالیاتی جهت کار در شرکت 
راهسازی نیازمندیم 

نوید گستر زهان  - 32434215

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

تحصیالت  پایان  موقت  گواهینامه 
دوست  کمیلی  عاطفه  اینجانب 
فرزند محمد مقطع لیسانس رشته 
علمی کاربردی حسابداری مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد
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شهر خبر- خواص آرامش بخشش بابونه برای رفع اضطراب و عصبانیت به خوبی شناخته شده است. شیر گاوهایی که از علف تغذیه کرده اند 
نیز حاوی اسید لینولئیک، گونه ای از اسیدهای چرب است که می تواند جریان خون به مغز را افزایش دهد و اثر هورمون استرس کورتیزول را 
معکوس کند. ترکیب این دو نوشیدنی آرامش بخشش به همراه کمی عسل می تواند اثر ضداضطراب آن ها را به حداکثر برساند.

دمنوش بابونه با شیر برای زمانی که مضطرب هستید اخبار ورزشی

خراسان جنوبی قهرمان شد

04 قهرمان مسابقات بسکتبال شمال شرق نزاجا در 
نیروی  شرق  شمال  بسکتبال  مسابقات  شد.  بیرجند 
در  حالی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش  زمینی 
تیم   5 رقابت  برگزاری  روز  سه  از  پس  و  بیرجند  
در سالن تختی بیرجند به کار خودش پایان داد که 
خراسان جنوبی با برتری در مقابل حریفان ، قهرمان 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد. 
و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  از  نقل  به  و  جوانان 
جوانان بیرجند، پس از انجام این رقابت ها، در پایان 
ترتیب  به  تربت جام  و  بیرجند،گرگان  تیم های 04 
حائز مقام های اول تا سوم شدند و کاپ اخالق این 
دوره  از مسابقات نیز به بیرجند رسید. این مسابقات 
ورزش  اداره  و  استان  بسکتبال  هیات  همکاری  با 
با  اختتام  مراسم  در  شد.  برگزار  بیرجند  شهرستان 
حضور مهدی عجمی نژاد،معاون توسعه امور ورزش 
اداره کل ورزش و جوانان  از تیم های برتر با اهدای 

لوح سپاس  و جام های قهرمانی تجلیل شد.
 

جدال منیزیم و مس در فردوس

نهایی  نیمه  مرحله  برگشت  دور  در  منیزیم  شمش 
کشور  های  باشگاه  هندبال  برتر  لیگ  رقابتهای 
میزبان مس کرمان شد. به گزارش خبرگزاری صدا 
و سیما، تیم شمش منیزیم فردوس در دور برگشت 
هندبال برتر  لیگ  رقابتهای  نهایی  نیمه   مرحله 

باشگاه های کشور میزبان تیم مس کرمان شد. این 
از  زنده  صورت  به  و  شده  برگزار  فردوس  در  بازی 

شبکه 3 سیما پخش شد.

 مسابقات کیوکوشین شرق کشور
 در فردوس برگزار می شود

مسابقات کیوکوشین شرق کشور در فردوس برگزار 
کیوکوشین  نماینده  فارس،  گزارش  به  می شود. 
مسابقات  برگزاری  از  جنوبی  خراسان   IKU
رئیس  نایب  حضور  با  کشور  شرق  کیوکوشین 
ایران  کاراته   IKU رئیس  و  کاراته  فدراسیون 
داد.  خبر  فردوس  شهرستان  میزبانی  به  آسیا  و 
مجید یزدان پناه اظهار کرد: این رقابت ها 23 و 24 
نونهاالن،  سنی  رده  چهار  در  جاری  اردیبهشت ماه 
می شود.   برگزار  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان، 
از  کاراته کار   200 حدود  آمادگی  به  اشاره  با  وی 
جنوبی،  و  شمالی  رضوی،  خراسان  استان های 
شرکت  برای  یزد  و  بلوچستان  و  سیستان  کرمان، 
این مسابقات گفت: کاراته کاهای سایر سبک ها  در 
کاراته  هیأت  از  معرفی نامه  داشتن  صورت  در 
می توانند   IKU سبک  قوانین  از  تبعیت  و  استان 
در این مسابقات شرکت کنند. وی یادآور شد: این 
شهرستان  درخشان  شهید  استادیوم  در  مسابقات 

فردوس برگزار می شود.

 بهترین ویتامین ها برای
 کاهش استرس کدامند 

مختلف  های   B ویتامین   - آنالین  سالمت 
تبدیل  ترکیب  شوند،  کمپلکس  با ب  زمانی که 

استرس  تسکین  برای  واقعی  نیروگاه  یک  به 
می شوند. اگر دنبال منابع غذایی هستید که شامل 
مقدار زیادی از ویتامینB باشند، توصیه می کنیم 
گوشت بیشتر، ماهی )مخصوصا سالمون(، غالت 
سبوس دار، سیب زمینی، موز، سبزیجات با برگ 
تیره و لوبیا را به رژیم غذایی خود اضافه کنید.  

منیزیم برای سالمتی روحی و جسمی ما ضروری 
است. منیزیم به تقویت سیستم عصبی ما کمک 
در  بزرگی  نقش  می تواند  هم چنین  و  می کند 
سرکوب اضطراب، ترس، عصبانیت، بی قراری و 
زودرنجی ایفا کند. همین طور به محافظت از قلب 

و عروق خونی نیز کمک شایانی می کند. اگر قصد 
دارید منیزیم بیشتری به رژیم غذایی خود اضافه 
آجیل،  تیره،  برگ  با  سبزیجاتی  خوردن  کنید، 
آووکادو، ماست،  لوبیا، غالت سبوس دار،  ماهی، 
حد  )در  تلخ  شکالت  و  خشک شده  میوه  موز، 
اعتدال!( را توصیه می کنیم. ویتامین D حاال که 

با هوای گرم و روزهای آفتابی پیش رو هستیم، 
واقعا می توانیم از فواید ویتامین D بهره ببریم. 
برای آن  دسته از افرادی که در اقلیم آفتابی تری 
زندگی می کنند، بدن عماًل می تواند دوز مورد نیاز 
روزانه از ویتامین دی را از طریق اشعه ماوراءبنفش 
ضروری  ویتامین  این  کند.  دریافت  خورشید 
هم چنین برای سیستم ایمنی، سالمت استخوان 
و سالمت قلب مهم است و این باور وجود دارد 
که از بدن در مقابل سرطان محافظت می کند. این 
ویتامین محلول در چربی را می توان در غذاهایی 
مانند تخم مرغ، روغن ها و ماهی های چرب مانند 
سالمون یافت. همچنین  امگا 3 بهترین راه برای 
ادامه دادن مصرف امگا3 مصرف کردن سالمون، 
ماهی خال مخالی، ساردین، تخم کتان ، گردو و 

حتی گل کلم می باشد.

ام اسی ها گوشت بوقلمون بخورند

نشان می دهد که  اخیر  نیوز: تحقیقات  سالمت 
خوردن گوشت بوقلمون برای مقاومت در برابر 
تهدید  را  بدن  ایمنی  سیستم  که  بیماری هایی 
می کنند مفید هستند.  وجود مولکولی در گوشت 
بوقلمون از بدن در برابر بیماری هایی نظیر ام اس 
محافظت می کند. طبق این تحقیقات سطح باالی 
اسید آمینه و تریپتوفان می تواند التهابات مغز را 

کاهش دهد و بوقلمون حاوی مقادیر زیادی از این 
مواد است. التهابات مغزی در موارد پیشرفته خود 

می تواند به بیماری ام اس منجر شود.

گیاهان عضله ساز کدامند؟

عضله  برای  گیاهانی  دنبال  به  اگر  جم-  جام 
سازی هستید می توانید از این سبزیجات استفاده 
کنید. چغندر و برگ های چغندر: این ماده 
ی غذایی سرشار از نیترات و آنتی اکسیدان ها 
است. این مواد مغذی نقش مهم و ویژه ای در 

مواقعی دارند که بدن با اکسیژن رسانی پایینی 
)درست مانند زمانی که فرد ورزش های سنگین 
در  غذایی  های  نیترات  دارد.  دهد(  می  انجام 
که  تبدیل می شوند  اکسیدنیتریک  به  ما  بدن 
برای بهبود عملکرد قلب مفید است و شرایط را 

برای ورزش های سنگین تر و طوالنی تر آماده 
می کند. مصرف چغندر و برگ های آن روشی 
مطمئن برای تقویت سالم بافت های عضالنی 
است. جوانه ها: جوانه ها سرشار از مواد مغذی 
ضدالتهاب هستند که به بدن در جذب اسیدآمینه 

های پروتئین ها کمک می کنند. گلوکورافانین 
می  کمک  عضالنی  احیای  به  سولفورفان  و 
ورزشی  جلسات  از  بعد  نیز  ترتیب  این  به  کند. 
شود. می  ایجاد  عضالنی  درد  میزان   کمترین 
سبزه ی گندم و جو: این سبزی ها سرشار 
و  منیزیم  و  آهن  کلسیم،  مانند  مغذی  مواد  از 
همچنین کاروتنوئیدهای قوی هستند. این آنتی 
اکسیدان های قوی برای حفظ سالمت و قدرت 
سلول ها مفید هستند. مواد معدنی موجود در سبزه 
گندم و جو باعث باال بردن عملکرد عضالنی و 
افزایش قدرت خون در انتقال اکسیژن به عضالت 
این نخودهای  نخودفرنگی:  فعال می شود.  
حجم  افزایش  در  مؤثری  طور  به  سبز  و  تازه 
پروتئین های  دارد چون حاوی  نقش  عضالنی 
همچنین  فرنگی  نخود  است.  زودهضم  گیاهی 
سرشار از اسیدآمینه و گلوتامین است که به احیای 
عضالنی بدن از ورزش کمک می کنند. مصرف 
نخود فرنگی عالوه بر کمک به رشد عضالنی 
نیز کمک می کند.  به احیای زودهنگام آن ها 
اسفناج: نخودهای تازه و سبز به طور مؤثری 
چون  دارد  نقش  عضالنی  حجم  افزایش  در 
است.  زودهضم  گیاهی  های  پروتئین  حاوی 
از اسیدآمینه ها  نخود فرنگی همچنین سرشار 
و گلوتامین است که به احیای عضالنی بدن از 

ورزش کمک می کنند.

ام اسی ها گوشت بوقلمون بخورند

 ۱۰۳ کیلوگرم تریاک در شهرستان نهبندان کشف شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبی از کشف ۱03 کیلوگرم تریاک در 
بازرسی از منزلی در شهرستان نهبندان و دستگیری دو قاچاقچی مواد مخدر خبر داد. به 
گزارش تسنیم، سرهنگ حسن کاهنی اظهار کرد: با دریافت اطالعاتی مبنی بر حمل و 
توزیع گسترده مواد مخدر شهرستان نهبندان اقدامات اطالعاتی و عملیاتی در خصوص 
شناسایی و دستگیری قاچاقچیان آغاز شد. وی گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
شهرستان نهبندان و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در عملیاتی مشترک با انجام اقدامات 
اطالعاتی یکی از قاچاقچیان را شناسایی کردند که در عملیاتی ضربتی خودروی وی در 
شهرستان نهبندان متوقف شد و متهم و سرنشین خودرو دستگیر شدند. رئیس پلیس مبارزه 
با مواد مخدر خراسان جنوبی ادامه داد: خودرو و مخفیگاه متهمان دستگیر شده با هماهنگی 
مقام قضائی بازرسی شد که در بازرسی از خودرو و مخفیگاه متهمان ۱03 کیلوگرم تریاک 
کشف و دو دستگاه خودرو نیز توقیف شد. کاهنی تصریح کرد: متهمان دستگیر شده با 

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

یک کشته در حادثه محور قاین - بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رضایی رئیس پلیس 
راه خراسان جنوبی گفت: در کیلومتر 30 این محور، یک دستگاه 
وانت پیکان با تریلر تانکر برخورد کرد که در اثر آن راننده 53 ساله 
فوریتهای  و  حوادث  مدیریت  مرکز  مدیر  کرد.  فوت  پیکان  وانت 
پزشکی خراسان جنوبی هم گفت: دراین حادثه 2 نفر از سرنشینان 
منتقل  قاین  بیمارستان شهدای  به  که  زخمی شدند  پیکان  وانت 
ای  ساله   50 زن  که  ها  زخمی  از  یکی  افزود:  دلخروشان  شدند. 
است به دلیل شدت جراحات و  وخامت حال به بخش  آی سی 
راه  پلیس  رئیس  منتقل شد.  بیرجند  امام رضای  بیمارستان  یوی 
خراسان جنوبی ، علت این حادثه را بی احتیاطی و تجاوز به چپ 
راننده وانت پیکان اعالم کرد.سرهنگ رضایی افزود: این سومین 

قربانی محور بیرجند - قاین از آغاز امسال است.

توقیف ام وی ام با بیش از ۱۱ میلیون ریال خالفی

توسط  ریال خالفی  میلیون   ۱۱ از  بیش  با  ام  وی  ام  سواری  دستگاه  یک 
پلیس شناسایی و توقیف شد.  رئیس پلیس راهور استان خراسان جنوبی با 
اعالم این خبر گفت: ماموران پلیس راهور شهرستان بیرجند هنگام کنترل 
خودروهای عبوری یک دستگاه سواری ام وی ام را به علت ارتکاب تخلف 
رانندگی متوقف کردند. سرهنگ علیرضا رضایی افزود: پس از متوقف کردن 
خودرو در استعالم پالک خودرو مشخص شد این خودرو دارای ۱۱ میلیون 
این  به توقیف  اشاره  با  و 400 هزار ریال خالفی پرداخت نشده است. وی 
تخلفات  به  رسیدگی  قانون   8 بند  اجرای  راستای  در  کرد:  اظهار  خودرو 
میلیون   ۱0 به  خودرویی  جریمه  مبلغ  که  صورتی  در  رانندگی  و  راهنمایی 
ریال برسد پلیس مراتب را به مالک خودرو اعالم و چنانچه ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ ابالغ ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند دستور 

توقیف خودرو صادر خواهد شد.

 سه تریلی با 74 تن برنج
 قاچاق  توقیف شد

دستگاه  سه  توقیف  از  جنوبی  خراسان  انتظامی  فرمانده 
تریلی حامل 74 تن برنج قاچاق در این استان خبر داد . 
پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ مجید شجاع  به گزارش 
با  نهبندان  آباد  بازرسی سهل  و  ایست  مأموران   : گفت 
متوقف و بازرسی کردن سه دستگاه تریلی 74 تن برنج 
قاچاق کشف کردند . وی گفت : این برنج ها از مبادی 
مرزی شرق کشور وارد شده بود و با بارنامه های جعلی به 
شهرهای مرکزی کشور قاچاق می شد که با هوشیاری 
مأموران خودروها متوقف و بار قاچاق توقیف شد . سرنگ 
بار قاچاق کشف  شجاع تصریح کرد: کارشناسان ارزش 

شده را بیش از سه میلیارد ریال برآورد کرده اند.

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

ابزار صنعتی بافـکر
عرضه انواع ابزارهای صنعتی 

 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی

 نبش جمهوری اسالمی 6
09151609528-32212047

کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید

شروع ثبت نام مقطع کاردانی پیوسته موسسات آموزش عالي 
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
روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان

بیرجند، بلوار سجاد ،میدان تمنای باران

32425252 -05632425151  

bir-hormozan.ac.ir  

غیردولتی 
 غیرانتفاعی
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هزینه تحصیلی فرزندان جانبازان
 باالی ۲۵ درصد پرداخت می شود

مهر- مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان 
جنوبی گفت: هزینه تحصیلی فرزندان جانبازان ۲۵ 
درصد به باال، به طور۱۰۰ درصد پرداخت می شود. 
حجت االسالم حسین معصومی با بیان اینکه هزینه 
می شود،  تحصیلی  مقاطع  تمام  شامل  فرزندان  این 
تحصیلی  اگر شرایط  که  است  حالی  در  این  افزود: 
فرزندی خوب نباشد، پرداخت شهریه به طور کامل 

قطع خواهد شد.

خسارت یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومانی 
طوفان به خراسان جنوبی 

استانداری  بحران  مدیریت  دفتر  کل  مدیر  تسنیم- 
خراسان جنوبی با بیان اینکه سه شنبه شب طوفان 
شهرستان های  به  را  خسارات هایی  سیل  و  شدید 
استان وارد کرد، گفت: طبق آخرین برآورد از خسارات 
طوفان و سیل اخیر یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان 
سبب  سیل  و  طوفان  اینکه  بیان  با  میرجلیلی  بود. 
شد،  بیرجند  و  طبس  برق  شبکه های  به  خسارت 
شدن  تلف  و  مسکونی  واحد   8 آبگرفتگی  افزود: 
و  نهبندان  زیرکوه،  در شهرستان های  دام  رأس   ۱3
تاکنون  گذشته  روز  دو  در  دیگر خسارات  از  بیرجند 
بیشترین خسارات سیل در  به گفته وی  بوده است. 
عشایری،  راه  ایل  مزارع،  باغات،  به  گذشته  شب 
نهبندان،  زیرکوه،  شهرستان های  روستایی،  راه های 

طبس، بیرجند، فردوس، سرایان و قاین بود.

احیای سفال گری بعد از 8۰ سال در اسفندن 

در  سال   8۰ از  بعد  سفالگری  نیوز- صنعت  خاوران 
اداره  رئیس  شد.  احیا  جنوبی  خراسان  اسفدن  شهر 
قاین  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
 ۲۵۰ از  بیش  کمک  با  گری  سفال  کارگاه  گفت: 
میلیون ریالی خانم سلحجو از خیرین استان تهران و 
اداره میراث  با مدیریت فرهنگسرای شهر اسفدن و 
فرهنگی شهرستان قاین شروع به کار کرد. عباسی 
افزود: این کارگاه مجهز به کوره، چرخ سفال گری و 

غنی ترین خاک برای تولیدسفال است.

تعطیلی بیش از ۲7 درصد واحد صنعتی

صنعتی  شهرک های  شرکت  مدیرعامل  فارس- 
و  شهرک ها  در  واحد   3۰6 گفت:  جنوبی  خراسان 
نواحی صنعتی استان وجود دارد که از این تعداد 8۱ 
جرجانی  هستند.  تعطیل  درصد   ۲7.36 معادل  واحد 
اظهار کرد: 6۵ درصد صنایع مستقر در شهرک های 

صنعتی استان وابسته به صنعت ساختمان هستند.

چنار کهنسال اسماعیل آباد درمیان 
در فهرست میراث طبیعی- ملی ثبت شد

کهنسال  چنار  ثبت  پیشنهاد  پرونده  خبر-  گروه 
آباد درمیان در جلسه کمیته ثبت و حریم  اسماعیل 
میراث طبیعی که در تاریخ 9۵/۲/8 در سازمان میراث 
برگزار  کشور  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
شد، تایید و در فهرست آثار طبیعی- ملی ثبت شد. 

توزیع ۱8۰ هزار قطعه بچه ماهی گرم آبی
به صورت یارانه ای در استان 

جهاد  سازمان  آبزیان  و  شیالت  امور  مدیر  تسنیم- 
 ۲۱ از  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
به صورت  گرم آبی  ماهی  بچه  توزیع  ماه  اردیبهشت 
یارانه ای در استان آغاز شده است، گفت: پیش بینی 
 9 در  ماهی  بچه  قطعه  هزار   ۱8۰ تعداد  می شود 
شهرستان استان توزیع شود. سعیدی اظهار کرد: در 
شهرستان  به  گرم آبی  ماهی  بچه  توزیع  دوم  مرحله 
نهبندان میزان ۲ هزار قطعه بچه ماهی توزیع می شود.

گردهمایی دو روزه دبیران فرهنگی
   صنعت آب و برق کشور در بیرجند       

دبیران  از  نفر   3۱ روزه  دو  گردهمایی  خبر-  گروه 
مشاور  حضور  با  کشور  برق  و  آب  صنعت  فرهنگی 
وزیر و مسئول امور فرهنگی وزارت نیرو در بیرجند 
استاندار  اجتماعی  امنیتی  برگزار شد. معاون سیاسی 
رسالت  به  اشاره  با  همایش  این  در  جنوبی  خراسان 
این  کرد:  اظهار  آب  تامین  در  نیرو  وزارت  سنگین 
رسالت در استان خراسان جنوبی با خشکسالی های 
حسینی  است.  تر  سنگین  بسیار  موجود  پی  در  پی 
را  فرهنگی  برنامه های  در  مهمترین چالش موجود 
جزیره ای عمل کردن دستگاه ها عنوان کرد و گفت: 
باید در راستای اثربخشی برنامه ها از برخی چارچوب 
ها خارج شویم و بر اساس یک برنامه مدون و دقیق 

عمل کنیم تا خروجی مناسبی داشته باشیم.

افتتاح بیمارستان رازی و مرکز شیمی
 درمانی خراسان جنوبی تا پایان امسال

بیرجند گفت:  دانشگاه علوم پزشکی  رئیس  فارس- 
خراسان  درمانی  شیمی  مرکز  و  رازی  بیمارستان 
کاظم  می شود.  افتتاح  جاری  سال  پایان  تا  جنوبی 
قائمی امروز با اشاره به اینکه پروژه بیمارستان رازی 
در  کرد:  اظهار  است،  شده  آغاز   8۵ سال  از  بیرجند 
سال 94 مبلغ ۱۰ میلیارد تومان بودجه به این پروژه 
می شود  پیش بینی  کرد:  بیان  وی  یافت.  اختصاص 
به  امسال  پایان  تا  بیمارستان  این  اصلی  ساختمان 

بهره برداری برسد.

توضیح درباره یک خبر

در خبر یادواره شهدای سواد آموزی خراسان جنوبی 
آموزی  سواد  شهدای  »یادواره   9۵  /۲  /۲۰ مورخه 

استان خراسان جنوبی صحیح می باشد«

به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي به منظور وصل شبکه جدید گازروستاي ابوالخیري، گاز تمامی 
مشترکین واقع در محدوده خیابان بهشتي ۲ الي ۲۰، خیابان امام خمیني ۱ الي ۲3، خیابان مطهري جنوبي ۱ الي ۱3، خیابان 

ابوالمفاخر و خیابان کمال روز یکشنبه مورخ 9۵/۰۲/۲6 سالجاري از ساعت 8:۰۰  صبح به مدت 8 ساعت قطع خواهد بود.

قطع 8 ساعتي گاز تعدادي از مشتركين شهرستان قاین

 مالیی- ششمین جلسه شواری حفاظت منابع آب استان 
فرو  موضوع  با  نیرو  وزارت  نماینده  رضایی  حضور  با 
مطالعاتی  طرح  فردوس،  و  سرایان  های  دشت  نشست 
برگزار  استان  آب  ملی  سند  رسانی  روز  به  و  ها  قنات 
شد که در این مراسم همایون نخعی نژاد معاون عمرانی 
را  فردوس  و  سرایان  های  دشت  فرونشست  استانداری 
هشدار ملی دانست و افزود: تامین آب شرب این منطقه 
و در استان باید در اولویت طرح های کشوری قرار گیرد.

و  کرد  اعالم  بحرانی  را  استان  آب  منابع  وضعیت  وی 
به  اقتصادی  نگاه  نباید  کشوری  ارشد  مسئوالن  گفت: 
این استان داشته باشند بلکه خراسان جنوبی تأمین کننده 

امنیت کشور است و باید نگاه امنیتی داشت.
معاون عمرانی استانداری خاطرنشان کرد: مسئوالن باید 
آبیاری نوین، معیشت مردم و تامین آب شرب کشاورزان 
استان در تالش و در اولویت کارشان باشد تا از مهاجرت 

روستاییان جلوگیری شود. 
نخعی نژاد گفت: موضوعات بحرانی آب را باید صادقانه به 
مردم اعالم کنید و باید برای شغل دوم کشاورزان برنامه 
ریزی کرد تا به کوچ اجباری دچار نشوند. وی تاکید کرد: 
در این بحران خشکسالی، آب شرب مشترکان پر مصرف 

باید قطع شود و چاه های غیر مجاز پلمپ شود.

80درصد انرژی استان صرف بحران آب می شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز با وجود 

اعتبارات کم گفت: هر چه داریم باید حفظ کنیم تا اوضاع 
استان مان بحرانی نشود.

را کم دانست و خاطرنشان  استان  پولی در  ارزش  آرین 
باید  داد،  اعتبار  عملیاتی  طرح  بدون  توان  نمی   کرد: 
طرح هایی به تصویب برسد که به نفع مردم استان باشد 

و بهره وری باال داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با اشاره به 
به وضوح  استاندار  گفت:  دولت  هیئت  با  استاندار  جلسه 
که  است  داده  هشدار  آبی  بی  درباره  دولت  هیئت  به 
امیدواریم سال جدید اعتبارات ویژه ای به استان بدهند. 
آرین خاطرنشان کرد: بالغ بر 8۰ درصد انرژی مسئوالن  
نتایج  استان صرف بحران آب می شود که خوشبختانه 

خوبی را به همراه داشته است.
در  باید  را  ها  خانه  وزارت  های  سیاست  داد:  ادامه  وی 
تمام  با  استان  این  چون  گذاشت  کنار  جنوبی  خراسان 

  استان ها فرق می کند.
 تأسیسات بی کیفیت 

باعث هدررفت 30درصدی آب استان می شود

جلسه،  این  در  هم  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کرد  اعالم  استان  شهرستان  ترین  مصرف  پر  را  طبس 
و افزود: مصرف آب شرب هر نفر در طبس بیش از 4۰۰ 

لیتر در روز است. 
هاشمی مقدم استفاده از کولرهای آبی در این شهرستان 

شد:  یاداور  و  دانست  آب  حد  از  بیش  مصرف  عامل  را 
متاسفانه کشاورزان از آب شرب برای کشاورزی استفاده 

می کنند و این فرهنگ غلط باید حذف شود. 
بکارگیری دستگاه  از  فاضالب  و  آب  مدیرعامل شرکت 
نشت یاب آب در استان خبر داد و افزود: دربازدیدهای سه 
ماه گذشته از 8هزار و 6۰۰مشترک در بیرجند، مشخص 
نشت  بیرجند  جنوب شهر  در  تاسیسات869مشترک  شد 

آب داشته است.
مشترک  تاسیسات3۰۰  اکنون  داد:  ادامه  مقدم  هاشمی 
که  است  فرسوده  نهبندانی  ۱۵۰مشترک  و  طبسی 
برای  اما  شده  خریداری  جایگزین  جدید  تجهیزات 
بازسازی تاسیسات فرسوده کافی نیست و خریداری آنها 

از توان اعتبارات شرکت های داخل استان خارج است.

پلمپ چاه های غیرمجاز تاپایان سال جاری    
با  نیز  استان  ای  منطقه  آب  سهامی  شرکت  مدیرعامل 
دشت  فرونشست  و  آب  وضع   بودن  بحرانی  به  اشاره 
سرایان و فردوس گفت: سرایان قطب کشاورزی استان 
است که متاسفانه در این مدت منابع آبی آن افت شدیدی  
داشته است.  امامی از کسری 68۰میلیون مترمکعبی آب 
اقدامی   فوراً  اگر  افزود:  و  داد  استان خبر  مخازن آب در 
احیا  قابل  دیگر  زیرزمینی  های  های  سفره  این  نشود 
نخواهد بود. امامی هشدار داد: با فرو نشست دشت ها زیر 

ساخت های این دو شهرستان در خطر هستند.

وی تاکید کرد: آب از لحاظ کیفیتی قابل قبول نیست و 
آرسنیک در سفره های زیرزمینی دیده شده است. وی از 
ابراز  پلمپ چاه های غیر مجاز تا پایان سال خبر داد و 
امیدواری کرد: با تامین اعتبار در طرح سه ساله مدیریت 

مصرف آب شرب و کشاورزی در استان عملیاتی شود.
فوق  سرایان  دشت  شد:  گفته  مراسم  این  حاشیه  در 
ملی  اعتبارات  کشورنیازمند  شرق  دشت  ترین  بحرانی 
کوچ  موجب  نشود  فکری  سریعتر  چه  هر  اگر  که  است 

اجباری و روستاهای خالی از سکنه خواهد شد. 
وضعیت  از  اطالعاتدقیقی  هیچ  کارشناسان  گفته   به 
موضوع   این  که  نیست  دسترس  در  استان  های  چاه 

موجب هدر رفت منابع مالی می شود.
وجود  از  استان  کشاورزی  سازمان  در  موجود  مستندات 
۲هزارو ۱6۰قنات خبر می دهند که طرح مطالعاتی ندارند 

و سرنوشتشان نامعلوم است.
از  این جلسه گفت شد که به علت  استفاده نکردن  در 
تخریب  حال  در  استان  های  قنات  روز،  های  فناوری 
هستند و حتی امکان فرونشست منازل مردم وجود دارد و 

در این رابطه باید برنامه ریزی جدی شود.
در جلسه حفاظت منابع آب استان برمدیریت مصرف آب، 
جلوگیری  نوین،  آبیاری  توسعه  کشاورزی،  الگوی  تغییر 
کشاورزان  معیشت  تامین  زیرکشت  سطح  افزایش  از 
های  چاه  از  برداشت  در  انقباضی  های  سیاست   و 

مجوز دار  تاکید  شد.

نگاه اقتصادی به استان اشتباه است
سياست های وزارت خانه ها را باید در خراسان جنوبی كنار گذاشت چون استان ما با بقيه فرق می كند

دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
نحوی  به  دانشجویان  با  تعامل  گفت:  بیرجند 
است که دانشجویان فارغ التحصیل سفیر و مبلغ 
دانشگاه هستند.  به گزارش ایرنا، حیدر رئیسی روز 
گذشته در آستانه چهلمین سال تاسیس دانشگاه 
بیرجند در جمع خبرنگاران افزود: دانشجویان با 
موفقیت در المپیادهای علمی و با مقاالت برجسته 
اند. کرده  فراهم  را  دانشگاه  پیشرفت   موجبات 
برگزار  که  سمینارهایی  تمامی  در  گفت:  وی 

می شود به نحوی فعالیت های دانشگاه بیرجند 
معرفی می شود و نقاط قوت و ضعف  نیز  بررسی  
می  شود. به گفته وی دانشجویان این دانشگاه 
استان  نیازهای  و  ها  درباره ظرفیت  مقاالتی  با 
استراتژیک  و محصوالت  زعفران  آب،  قبیل  از 
و  سازی  تجاری  راستای  در  کاربردی  کارهای 
توسعه استان انجام داده اند. وی از امضا تفاهم 
برای تحصیل  افغانستان  با روسیه و کابل  نامه 
دانشجویان افغان خبر داد و افزود: اکنون بیش 

از6۰ نفر از دانشجویان افغان در دانشگاه بیرجند 
مشغول تحصیل هستند.

رئیسی؛ ارتقای کیفیت آموزشی، مدون و منظم 
اهداف  از  را  آموزشی  های  سیستم  کردن 
افزود:  و  کرد  ذکر  آموزشی  معاونت  راهبردی 
آموزش  حوزه  کردن  الکترونیکی  و  سیستمی 

همگام با برنامه توسعه است.
غیاب  و  حضور  سیستم  به  اشاره  با  وی 
الکترونیکی دانشگاه بیرجند گفت: این سیستم با 

کمک نیروهای بومی استان برای اولین بار در 
کشور انجام شد.  به گفته وی  دانشگاه بیرجند 
33۱ نفر عضو هیات علمی دارد،  که از این تعداد 
6۰ درصد استادیار، ۲۲ درصد دانشیار، سه درصد 

استاد تمام و ۱۵ درصد مربی هستند.
سال  چهل  زمانی  بازده  در  شد:  یادآور  وی 
گذشته تعداد ۱9 هزار و 6۲۱ دانشجو در مقاطع 
این  از  دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی، 

دانشگاه  فارغ التحصیل شده اند.

فارغ التحصيالن سفيران و مبلغان دانشگاه هستند

رکورد جراحی مغز و اعصاب 
در بیرجند شکسته شد

شرق  اعصاب  و  مغز  پزشک  قائمی  کاظم  فارس- 
جراحی  انجام ۱۲  با  را  روز  در  جراحی  رکورد  کشور 
در روز شکست. وی که هر هفته سه شنبه ها در اتاق 
عمل بیمارستان امام رضا )ع( حاضر می شود و از دو 
سال گذشته رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند شده 
حال  دارد،  حضور  دیگر  عمل  اتاق  در  کمتر  و  است 
این روز  رکورد جراحی در روز را شکست. قائمی در 
هفت عمل ستون فقرات، دو عمل اعصاب محیطی، دو 
عمل دیسک گردن و یک عمل شنت مغزی انجام داد. 

برگزاری همایش ملی ترجمه و مطالعات 
بین رشته ای در دانشگاه بیرجند

 ایرنا -گردهمایی ملی ترجمه و مطالعات بین رشته ای
 روز گذشته با حضور میر جالل الدین کزازی از چهره های

از  تعدادی  ایران،  فرهنگ  و  ادبیات  حوزه  ماندگار 
در  انگلیسی  ادبیات  و  زبان  دانشجویان  و  استادان 

دانشگاه بیرجند برگزار شد.

دعوت از مردم برای پاکسازی بند دره

رفتگران  انجمن  مسئول  علیزاده  ابوالفضل  کاری- 
طبیعت خراسان جنوبی در گفتگو با آوا عنوان کرد:  روز 
جمعه ۲4 اردیبهشت 9۵ شهروندان بیرجندی  برای 
بهبود شرایط زیست محیطی و  بهداشتی، گردشگری 
بند دره دست به دست هم داده و  برنامه پاکسازی 
منطقه بند دره را انجام خواهند داد. به گفته وی در 
طوماری  امضای  با  کنندگان  شرکت  مراسم  انتهای 
خواستار رسیدگی مسئوالن در خصوص وضع نابسامان 
بند دره می شوند. شایان ذکر است این برنامه توسط 
گروه های فعال مردمی و دانشجویی در عرصه محیط 
زیستی  محیط  انجمن  جمله  از  اجتماعی  و  زیست 
رفتگران طبیعت خراسان جنوبی،  پویش آرُتوان )جمع 
آوری درب بطری در خراسان جنوبی( گروه طبیعت 
گردی بیرجند شهر من، گروه حامیان حیوانات بیرجند، 
انجمن علمی گیاه پزشکی دانشگاه بیرجند،  انجمن 
علمی زراعت و اصالح نباتات دانشگاه بیرجند،  انجمن 
علمی  انجمن  بیرجند،  دانشگاه  زیست  محیط  علمی 
مهندسی آب دانشگاه بیرجند، انجمن علمی مرتع و 

آبخیزداری دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

کسب رتبه برتر مدیریت ناجا 
توسط فرمانده انتظامی بیرجند

نیروی  گروه خبر- در همایش سراسری فرماندهان 
انتظامی در ارزیابي بعمل آمده از وضعیت و عملکرد 
یگان هاي ناجا در ابعاد مختلف سرهنگ »شجاعی 
نیروی  فرمانده  سردار  از  لوحی  دریافت  با  نسب« 
از  یکی  عنوان  به  ایران  اسالمی  انتظامی جمهوری 

مدیران برتر در سال 94 برگزیده و قدردانی شد.

مرکز توانبخشی ایثارگران
 خراسان جنوبی به زودی افتتاح می شود

فارس- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان 
جنوبی در گردهمایی جانبازان شهرستان بیرجند خدمات 
ارائه شده به جانبازان را قطره ای در برابر دریا دانست و 
گفت: مرکز توان بخشی ایثار استان به زودی به صورت 
معصومی  حجت االسالم  می کند.  کار  به  آغاز  رسمی 
رادیوگرافی،  درمانی،  مراکز  شامل  مرکز  این  افزود: 
الکتروتراپی،  هیدروتراپی،  فیزیوتراپی،  سونوگرافی، 

بینایی سنجی و شنوایی سنجی می شود. 

تکمیل بزرگراه بیرجند - قاینات
 نیازمندبودجه 46۰ میلیارد ریالی

ایرنا - معاون ساخت و توسعه راه های اداره  کل راه و 
شهرسازی خراسان جنوبی گفت: برای تکمیل محور 
درصد،   4۲ فیزیکی  پیشرفت  با  قاینات   - بیرجند 
افزود:  نیاز است. رجبی  اعتبار  ریال  میلیارد  به 46۰ 
ریال  میلیارد   34۰ محور  این  احداث  برای  تاکنون 

اعتبار هزینه شده است.

جشنواره رسانه ای اقتصاد مقاومتی 
در خراسان جنوبی برگزار می شود

بیان  با  جنوبی  خراسان  رسانه  بسیج  رئیس  تسنیم- 
رسانه های  خبرسازی  و  سازی  جریان  توان  اینکه 
به زودی جشنواره رسانه ا ی  زیاد است، گفت:  استان 
برگزار  جنوبی  خراسان  در  مقاومتی  اقتصاد  حوزه  در 
بسیج  مقاومتی  اقتصاد  کارگروه  در  رضایی  می شود. 
رسانه خراسان جنوبی اظهار کرد: رسانه ها به واسطه 
پیاده سازی  تأثیرگذاری که دارند می توانند در بحث 
سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش زیادی داشته باشند.

صدور حکم محکومیت 
ماهی فروش غیر مجاز در بیرجند

به گزارش روابط عمومی شبکه دامپزشکی شهرستان 
بیرجند فردی که اقدام به فروش ماهی غیر مجاز در 
ضربه  چهل  تحمل  به  نمود  می  بیرجند  شهرستان 

شالق محکوم شد. 

اختصاص۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز 
آزمایشگاه دامپزشکی در شرق کشور 

جنوبی  خراسان  استان  دامپزشکی  مدیرکل  تسنیم- 
دامپزشکی  تخصصی  آزمایشگاه  تجهیز  برای  گفت: 
استان ۵۰ میلیارد ریال توسط سازمان دامپزشکی کشور 
تجهیزات و اقالم فنی و تخصصی تامین شده است که 
به محض تکمیل ساختمان به استان تحویل می شود. 
استان  دامپزشکی  آزمایشگاه  از  بازدید  در  پور  رفیعی 
به اهمیت پروژه آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق 
بهداشتی دام و طیور منطقه  ارتقای سطح  کشور در 
اشاره کرد و اظهار کرد: در نظر داریم تا پایان امسال 
از محل اعتبارات استانی این پروژه را تکمیل کرده و 
به بهره برداری برسانیم. به گفته وی فاز نخست این 
پروژه به اتمام رسیده و برای تکمیل فازهای بعدی به 
اعتبارات استانی نیاز است که تاکنون اعتباری بالغ بر9 

میلیارد ریال در فاز اول هزینه شده است.

اداره کل  نخست  رتبه  کسب  فرد-  کاظمی 
گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث 
استان در بین 3۱ استان بر اساس ارزیابی های 
دفتر عملکرد سازمان میراث فرهنگی، مرمت 
3۰ بنای تاریخی در استان با مشارکت صاحبان 
بافت  اصلی  محور  بازپیرایی  و  مرمت  و  آنها 
 تاریخی بیرجند از مهمترین  عناوین خبر های

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
به  مطبوعاتی   کنفرانس  در  رمضانی  بود. 
مناسبت هفته میراث فرهنگی گفت: باتالش 
استان   3۱ بین  در  اداره کل  این  کارکنان، 
بیشترین فعالیت را در حوزه های مختلف داشته 
و حائز مقام نخست شد. وی با بیان اینکه در 
بنا و محوطه  اثر طبیعی و ۱6  سال 94، ۲۰ 

تاریخی به ثبت ملی رسید، افزود بافت قدیم 
روستای  اصفهک که دارای  ارزش تاریخی 
است  به ثبت رسید و با همکاری دانشجویان و 
اساتید گروه معماری دانشگاه های آزاد تهران و 
یزد برای بازپیرایی برخی از بناهای واجد ارزش 
بافت اصفهک اقدام شد و این اقدام به عنوان 
نمونه ای از مشارکت مردم، دانشگاه و متولیان 
میراث فرهنگی در ایران به جشنواره معماری 
مناسب  دفاع  با  امیدواریم  که  یافت  راه  ونیز 
انجام شده  این تالش  بتواند  خراسان جنوبی 
حائز رتبه شود. به گفته وی در بافت تاریخی 
اصفهک هشت واحد بوم گردی در دست احداث 
است و سه واحد از آنها مورد بهره برداری قرار 
استقبال کرده  از میهمانان  نوروز  و در  گرفته 
است و همچنین پنج واحد بوم گردی نیز تا یک 

ماه آینده افتتاح می شود.
به گفته رمضانی در سال 94، ۲۲ مجوز احداث 
واحدهای بوم گردی در خانه های روستایی صادر 
شد که بیشتر در روستاهای هدف گردشگری  
 7۰۰ امسال  نوروز  در  افزود:  وی  است.  بوده 
گردشگر خارجی از دهسلم بازدید کردند و سبب 
شد تا اهالی خونگرم دهسلم با امید بیشتری در 

این منطقه ماندگار شوند.
وی از اعطای وام قرض الحسنه تا سقف ۱۰۰ 
میلیون تومان و با بهره 4 درصد به بازسازی 

و  اقامتی  شرایط  دارای  روستایی  خانه های 
بوم گردی خبر داد. رمضانی مرمت و بازسازی 
آثار تاریخی را پرهزینه  عنوان کرد و گفت:  این 
روش بازسازی باید به یک فرهنگ و یک اقدام 
سودده اقتصادی تبدیل شود  و باید با کمک 
مردم  انجام شود. وی افزود: در سال 94، پایگاه 
میراث طبیعی بیابان لوت در دهسلم راه اندازی 
شد که کار تهیه پرونده ثبت جهانی بیابان لوت 
را برعهده دارد و امیدواریم تیرماه سال جاری 
پرونده ثبت جهانی قنات بلده و کویر لوت در  
یونسکو به تصویب برسد. وی در ادامه  گفت:  
مرمت 3۰ بنای تاریخی  با مشارکت صاحبان 

آنها انجام شده است.
وی با اشاره به مرمت و بازپیرایی محور اصلی 
بافت تاریخی بیرجند با کمک راه و شهرسازی 
بهسازی،  و  مادر تخصصی عمران  و شرکت 
عنوان کرد: مبلغ ۲7۰ میلیون تومان از سوی 
تاریخی  بافت  به  شهرسازی  و  راه  اداره کل 

بیرجند اختصاص یافت.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیرکل 
و  راه  پیگیری  با  امسال  گفت:  گردشگری 
شهرسازی، میراث فرهنگی و مشارکت شرکت 
برای  تومان  میلیون  بهسازی 7۰۰  و  عمران 
ادامه بازسازی معبر اصلی بافت تاریخی بیرجند 
اختصاص یافته است. رمضانی از دیگر اقدامات 

انجام شده را ایجاد نمایشگاه دائمی فرش در 
مجموعه فرهنگی تاریخی اکبریه بیرجند عنوان 
نمایشگاه  این  امسال  پایان  در  افزود:  و  کرد 

تبدیل به موزه فرش خواهد شد.
خراسان  شهرستان   ۱۱ از  کرد:  اظهار  وی  
جنوبی فقط دو شهرستان طبس و قاین دارای 
اداره میراث فرهنگی هستند و مابقی از طریق 
این  برخی  حتی  و  می شوند  اداره  نمایندگی 

نمایندگی را ندارند.

  بهربرداری از دو موزه دیرینه شناسی 
و فسیل شناسی در هفته میراث فرهنگی

رمضانی  ادای احترام به شهدا و غبارروبی مزار 
استان،  جمعه  ائمه  با  دیدار  بیرجند،  شهدای 
دیدار با فرمانداران و استاندار، برپایی نمایشگاه 
عکس مرمت، برپایی مراسمی برای کودکان 
و نونهاالن در مجموعه جهانی باغ و عمارت 
و  ثبت  کارشناسان  از  تجلیل  مراسم  اکبریه، 
نمایشگاه  برپایی  و  تاریخی  بناهای  مرمت 
از  پست  اداره  کمک  با  تاریخی  تمبرهای 

برنامه های هفته میراث فرهنگی دانست.
مشارکتی  موزه  راه اندازی  به  اشاره  با  وی 
دیرینه شناسی و فسیل در هفته میراث فرهنگی، 
بیان کرد: با رایزنی با مجموعه دار این موزه به 
در  استان  دیرینه شناسی  موزه  مجدد  صورت 

خانه تاریخی فروتن در بافت بیرجند راه اندازی 
می شود. به گفته رمضانی یکی از بخش های 
مجموعه باغ و عمارت اکبریه بیرجند با معماری 
مناسب بازسازی و تبدیل به کتابخانه و مرکز 
 8 آن  در  که  می شود  استان  تاریخی  اسناد 
هزار جلد کتاب و اسناد تاریخی برای استفاده 

متخصصان عرضه می شود.

مرمت ارگ بهارستان 
نیازمند 3 میلیارد تومان اعتبار است

به  دستگاهی  هیچ  امروز  تا  افزود:  رمضانی 
بهارستان  ارگ  در  فرهنگی  میراث  اندازه 
مالکان  امیدواریم  و  است  نکرده  هزینه 
جدید این ارگ در فضای تفاهم و همکاری 
باشیم  داشته  انتظار  نباید  اما  کنند  مشارکت 
را  ارگ  این  بازسازی  هزینه های  همه  که 
میراث  مدیرکل  کند.  تقبل  فرهنگی  میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
و  باغ  برای  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با 
این  در  گفت:  بیرجند،  شوکت آباد  عمارت 
کرده؛  آمادگی  اعالم  سرمایه گذاری  راستا 
بروجردی های  خانه  مرمت  سرمایه گذار  این 
کاشان را در کارنامه دارد؛ مراحل مذاکره و 
توافق با اداره اوقاف انجام شده و در مراحل 

نهایی انعقاد قرار داد هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی خبر داد:

مرمت 30 بنای تاریخی با  مشارکت صاحبان آن در سطح استان 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار روز گذشته در 
بیست و پنجمین جلسه شورای اطالع رسانی استان عنوان 
کرد: موضوع اطالع رسانی به عنوان  امری مهم و زیرساختی 
باید مورد توجه قرار گیرد و برای رسیدن به توسعه و تحقق 

اقتصاد مقاومتی، توجه به آن الزم و ضروری است.
به گزارش روابط عمومی استانداری، حسینی  سیاست گذاری 
و برنامه ریزی در اطالع رسانی را از وظایف شورای اطالع 
رسانی استان دانست و تصریح کرد: انتظار می رود مدیران 
عضو شورای اطالع رسانی جدی تر با این موضوع برخورد 
کرده و نقش این شورا را به عنوان یکی از پایه های توسعه 

استان بیش از پیش مد نظر قرار دهند.
وی تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های درونی را  مالکی 
مهم برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی دانست و تصریح 
کرد: ایجاد حس خوداتکایی و تقویت اعتماد به نفس در بین  
مردم خصوصاً تولیدکنندگان از مواردی است که باید مورد 

توجه قرار گیرد. وی فرهنگ سازی و اطالع رسانی در زمینه 
استفاده از تولیدات داخلی و نیز حمایت از سرمایه گذاران 
داخلی را مهمترین اصل در این زمینه دانست و افزود: اقتصاد 

مقاومتی نباید به برخی امور ظاهری و نیز برخی ساخت و 
بلکه  موضوع  سازها و پروژه های عمرانی محدود شود  
اقتصاد مقاومتی باید به صورت فرهنگ در همه نسل ها 

نهادینه شود، از اینرو باید این امر از سنین کودکی و در بین 
دانش آموزان  شروع شود.

 حسینی در بخش دیگری از سخنان خود بااشاره به نقدهای 

انجام شده در رسانه های استان ادامه داد: نقد رسانه ای باید 
منصفانه  و بدور از سیاه نمایی و نادیده گرفتن خدمات انجام 
شده  باشد. وی  افزود: در نقدها شرایط فعلی کشور در بعد 

اقتصادی و امنیتی باید مورد توجه قرار گیرد و روح حاکم بر 
اخبار  ایجاد امیدواری در جامعه و جلوگیری از یاس و ناامیدی 
باشد. وی عنوان کرد: بخش زیادی از مشکالت اقتصادی 
کشور  برخاسته از شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی است  که 

این باید از سوی فعاالن رسانه مورد توجه قرار گیرد.

 اطالع رسانی پایه افزایش 
مشارکت های اجتماعی است

این  در  نیز  استانداری  عمومی  روابط  مدیرکل  ایمانی 
جلسه گفت: اطالع رسانی همواره به عنوان پایه و اساس 
مشارکت های اجتماعی مورد توجه قرار داشته و خواهد 
های  کمیته  مسئوالن  از  هریک  جلسه  این  در  داشت. 
استان  رسانی  اطالع  شورای  اعضای  نیز  و  زیرمجموعه 
در  خود  پیشنهادات  و  ها  دیدگاه  نظرات،  نقطه  ارائه   به 

حوزه های مختلف کاری پرداختند.

معاون سیاسی استاندار در جلسه شورای اطالع رسانی: 

نقدها باید منصفانه و با در نظر گرفتن شرایط فعلی كشور باشد
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امام سجاد علیه السالم :
عّباس را نزد خداوند منزلتى  است  كه در روز
 قیامت همه  شهیدان بر آن رشك  مى  برند.

بحار األنوار: ج 22 ، ص 274

هشدار اصالح طلبان به دولت ؛ 
حذف عارف یعنی خداحافظ انتخابات96

انتخاب  اصالحات،  جبهه  های  تئوریسین  از  یکی 
مجلس  ریاست  برای  طلب  اصالح  غیر  ای  گزینه 
استراتژیک  خطای  یک  را  اعتدال  جریان  سوی  از 
غیرعقالیی دانست و در این زمینه به دولت هشدار 
خصوص،  در  یادداشتی  در  تاجیک  رضا  محمد  داد. 
منطق  نوشت:  دهم  مجلس  رئیسه  هیئت  انتخاب 
تئوری بقا به دولتمردان حکم می کند که از هرگونه 
موجد  و  موجب  که  غیرمستقیمی  و  مستقیم  اقدام 
خدشه به مقبولیت و مشروعیت مردمی اصالح طلبان 
می شود، پرهیز کنند . جریان اعتدال باید مطمئن باشد 
که محصول کشت و کاشت امروز خود را در انتخابات 

آتی ریاست جمهوری برداشت خواهد کرد.

الریجانی اصالح طلب نبوده و نخواهد بود

 عضو کمیته هفت نفره اصولگرایان گفت: الریجانی 
بر مواضع  امروز هم همچنان  ابتدا اصولگرا بود و  از 
خود تاکید دارد. او هیچ گاه اصالح طلب نبوده و نخواهد 
بود . او در پاسخ به این سوال که چرا با وجود این که 
با  اتفاق نظری  و  بود  امید«  »لیست  در  الریجانی 
قرار  اصولگرایان  کنار  در  امروز  نداشت،  اصولگرایان 
گرفته است، گفت: آن چه در جریان انتخابات در حوزه 

انتخابیه قم روی داد، تنها یک اتفاق خاص بود.

»مینو خالقی« از راهیابی به مجلس بازماند

یک نماینده مجلس اعالم کرد: هیأت حل اختالف قوا 
نظر شورای نگهبان درباره »مینو خالقی« منتخب سوم 
حوزه انتخابیه اصفهان در مجلس دهم را تأیید کرد. 
وی در این زمینه توضیح داد: هیأت حل اختالف قوا در 
بررسی های خود درباره خانم مینو خالقی نظر شورای 
نگهبان مبنی بر رّد صالحیت و ابطال آرای وی را تأیید 

کرده و حق را به شورای نگهبان داده است.

روحانی : نباید بگذاریم بدعت ایجاد شود 

رئیس جمهور با بیان اینکه من از شعارها و برنامه های 
خود عقب ننشسته ام و در خصوص ابطال آرای مینو 
خالقی گفت : هنوز نا امید نیستم و وزارت کشور پیگیر 
است. نباید بگذاریم بدعتی گذاشته و قانون نقض شود 

که اگر چنین شود امید به آینده از دست می رود.

آیت ا... جوادی آملی، رئیس شورای 
هماهنگی بانک های کشور را نپذیرفت

هماهنگی  شورای  رئیس  زیاد  تالش های  رغم  علی 
بانک های کشور و رئیس بانک ملی، آیت ا... جوادی 
نپذیرفت.  به حضور  را  این شورا  آملی همتی، رئیس 
بودن  به حرام  نسبت  نیز  قبال  آملی  ا... جوادی  آیت 
نیز،  بار  این  و  بود  داده  ربوی هشدار  بانکهای  درآمد 
قاعدتا  که  را  اسالم  جهان  بانک  بزرگترین  رئیس 
بیشترین مطالبات و بیشترین سودها را از مردم دریافت 

کرده است، به همین دلیل به حضور نپذیرفت.

پوتین :  300 هزار هدف را در سوریه زدیم 
و 500 منطقه را آزاد کردیم

جریان  در  که  کرد  اعالم  روسیه  جمهوری  رئیس   
عملیات نظامی روسیه در سوریه بیش از 500 منطقه 
که  گفت  وی  است.  شده  آزاد  تروریست ها  دست  از 
هزار   300 از  بیش  سوریه  در  روسی  جنگنده های 
سوریه  در  روسیه  نظامی  عملیات  آغاز  از  را  هدف 
سوریه  در  وضعیت  که  گفت  پوتین  کرده اند.  منهدم 
بسیار پیچیده است و باید تالش های بسیاری جهت 
بگیرد.  صورت  سیاسی  سازش  شرایط  کردن  فراهم 
به  آمریکا  با  همکاری  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 

ایجاد تغییری اساسی در اوضاع سوریه بیانجامد. 

دست رد »أنصارا... « بر سینه آمریکا

وزیر  معاون  با  دیدار  به  یمن حاضر  أنصارا...  جنبش 
خارجه آمریکا در کویت نشد. بر اساس این گزارش، 
خواستار  آمریکا  خارجه  وزیر  معاون  شانون«  »تام 
مذاکرات  در  أنصارا...  هیأت جنبش  اعضای  با  دیدار 
با مخالفت  این درخواست  بود که  صلح کویت شده 

فوری هیأت أنصارا... مواجه شد.

عربستان مسئول بستن راه حجاج ایران 

فرصت  همچنان  گفت:  خارجه  وزارت  سخنگوی 
سیاست  سعودي  عربستان  امیدواریم  و  داریم 
عربستان  نشود  اگر  و  دهد  تغییر  را  خود  اشتباه 

مسئول بستن راه حجاج ایران است.

برخی به دولت پیشنهاد می کنند در 
ماجرای برجام همه چیز را زیر پا بگذارند

آن  شاهد  گاها   : گفت  قضاییه  قوه  فرهنگی  معاون 
به دولت  برجام  از دوستان در موضوع  هستیم برخی 
پیشنهاد می کنند فورا همه چیز را زیرپا بگذارید که این 
اصال پسندیده نبوده و منطبق با سیره اسالمی نیست و 
بر اساس سیره  نبوی نباید با وقوع کوچک ترین تخلفی 
اینکه در  بیان  با  پا بگذارند. صادقی  را زیر  پیمان ها 
مسایل سیاسی اجتماعی و بین المللی باید با حوصله، 
درایت و با لحاظ جمیع جهات اقدام کرد، گفت: اکیدا از 
هرگونه رفتار و اقدام شتاب زده و بر اساس مالحظات 

جناحی و بعضا دم دستی باید پرهیز کرد.

ایران برای دفاع از کسی اجازه نمی گیرد

تشخیص  مجمع  استراتژیک  تحقیقات  مرکز  رئیس 
مصلحت نظام در خصوص اظهارات سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا که گفته بود » آزمایش موشک بالستیک 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  قطعنامه  خالف  ایران 
است« اظهار کرد: نظر برخی دیگر از اعضای دائمی 
شورای امنیت این است . وی تصریح کرد: گذشته از 
ارگانی  و  کشور  هیچ  از  خود  از  دفاع  برای  ایران  آن 
اجازه نمی گیرد. والیتی تأکید کرد: ایران برای دفاع از 
خود تمهیدات الزم را بدون اینکه برخی راضی باشند 
یا نباشند، به درستی انجام می دهد و راه دیگری جز 
کسب و باال بردن عزت و موقعیت خود و اینکه بتواند 

به صورت مشروع از خود دفاع کند، وجود ندارد.

بودن  ترویج دو قطبی  رییس جمهوری، 
کشور و تقابل مسووالن را پیگیری خط 
دشمن دانست و تاکید کرد: هر سه قوه 
تحت هدایت رهبری مقتدر، مسیر توسعه 

کشور را پیگیری می کنند.
داریم  »باور  اینکه  بیان  با  روحانی  دکتر 
که صلح در سایه اقتدار معنا دارد، اما اهل 
دولتی  اظهارداشت: هیچ  نیستیم«،  شعار 
توان  تقویت  به  یازدهم  دولت  اندازه  به 

دفاعی کشور کمک نکرده است.
رییس جمهوری در ادامه با تاکید بر اینکه 
»امسال در همه عرصه ها سال اقدام و 
افزود: تقویت تولید داخلی  عمل است«، 
و تعامل اقتصادی و فناورانه برای تحقق 
سریعتر اقتصاد مقاومتی الزم است. دکتر 
روحانی با اشاره به ضرورت وحدت، اتحاد، 
گفت:  در کشور  و هماهنگی  یکپارچگی 
علیه  دشمنان  که  توطئه هایی  از  یکی 
رسانه های  در  و  کرده  دنبال  ایران  ملت 

برخی  متأسفانه  که  کنند  می  تبلیغ  خود 
رسانه ها در داخل نیز عمداً یا سهواً آن را 
پیگیری می کنند، القاء دو قطبی بودن در 

ایران است. رییس  جمهوری تأکید کرد: 
ایران کشوری است که همه قوا خود را 
تحت فرمان و نظر ولی امر و والیت فقیه 
اساسی  قانون  در  ارزشمند  جایگاهی  که 

این  دولت  در  ما  تالش  و  می دانند  دارد 
بوده که اگر مشکل و اختالف نظری هم 
جلسات خصوصی  در  داریم  قوا  دیگر  با 

حل و فصل کنیم.
قوای  و  مسئوالن  افزود:  روحانی  دکتر 
که  را  واحد  هدف  یک  همه  سه گانه 
معنویت  و  اخالق  ارتقاء  و  کشور  توسعه 

در کشور است ، دنبال می کنند. 
رییس  جمهوری با اشاره به این که روز 
ملت  پای  پیش  بهتری  شرایط  روز  به 
ایران در راستای توسعه و پیشرفت قرار 
تحقیقاتی  مؤسسات  از  بسیاری  و  دارد 
دنیا امروز ایران را محیطی خوب و امن 
گفت:  می دانند،  سرمایه گذاری  برای 
بذر  دائمًا  داخل  در  عده ای  متأسفانه 
هدفی  با  عمومی  افکار  در  را  امیدی  نا 
شرایطی  در  و  می کارند  نامشخص 
در  جهان  با  تعامل  در  ایران  روابط  که 
تسهیل  اقتصادی  مختلف  بخش های 
سرمایه گذار  و  شرکت  صدها  و  شده 
ایران  سمت  به  سرمایه گذاری  برای 
می آیند ولی برخی رسانه های داخلی که 
هزینه آنها از بیت المال پرداخت می شود 
این واقعیت را عنوان نکرده و می گویند 
ایران  هیچ کس برای سرمایه گذاری به 

نخواهد آمد.

ایرنا - همایش ملی ترجمه و مطالعات بین رشته ای در دانشگاه بیرجند برگزار شدعکس روز 

ترویج دو قطبی بودن و تقابل مسووالن، پیگیری خط دشمن است

نظارت شورای نگهبان عام و در تمام مراحل است
 

دبیر شورای نگهبان  راجع به ابطال انتخابات بعضی از نامزدها 
به علت دستیابی به اسناد جدید، که حاکی از عدم صالحیت 
افراد بود، افزودند: نظارت استصوابی شورای نگهبان عام و در 
انتخابات  و  داشته  هم  سابقه  اقدام  این  و  است  مراحل  تمام 
از  بعد  می کنند  ادعا  بعضی  کرد.  ابطال  نگهبان  شورای  را 
رأی گیری فقط مجلس است که می تواند اعتبارنامه فرد فاقد صالحیت را تأیید نکند. 

این ادعا خالف نظارت استصوابی قبل از ورود به مجلس است .

شک ندارم عمر دولت روحانی 4 سال بیش تر نخواهد بود ؛ روحانی در برابر احمدی نژاد شانسی ندارد
 

مسعود میرکاظمی ، عضو جبهه پایداری بیان کرد: طبق آمارهایی که ارایه می دهند تعداد منتخبان اصولگرا و اصالح طلب بهم نزدیک است ولی آن چیزی 
 که مسلم است این است که دولت بعدی اصولگرا است و این دولت در چهارسال آینده نخواهد بود و به این شک ندارم . وی با بیان اینکه اگر همین االن

احمدی نژاد با روحانی رقابت کند احمدی نژاد رأی می آورد گفت: در ریاست جمهوری فرد مهم است جریانات و گروه های سیاسی مهم نیست و در واقع فرد  
می تواند موج راه بیندازد، هر فردی که بتواند این موج را ایجاد کند رأی می آورد و احمدی نژاد توانسته است و می تواند این موج را راه بیندازد و روحانی در 

برابر او شانسی ندارد. وزیر بازرگانی دولت احمدی نژاد ادامه داد: با این وضعیت اقتصادی معتقدم که دولت بعدی دولتی غیر از دولت روحانی است.

سعیدی : سپاه در هر شرایطی انقالبی عمل می کند 
 

حجت االسالم سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، از سپاه به 
یاد  رونده  پیش  و  برنده  پیش  مکتبی،  انقالبی،  نهادی  عنوان 
از  مکان  و  زمان  مقتضیات  و  متغیرها  به  توجه  گفت:  و  کرد 
جمله الزامات انقالبی بودن سپاه است و سپاه به عنوان پاسدار 
انقالب اسالمی می بایست با در نظر گرفتن و توجه به »متغیرها 
تمامی  در  مکتبی،  نهاد  این  بودن  انقالبی  الزامات  از  یکی  عنوان  به  مقتضیات«  و 

حوزه های سخت، نیم سخت و نرم از آمادگی مطلوب و کافی برخوردار باشد.

روحانی : هیچ دولتی به اندازه دولت یازدهم به تقویت توان دفاعی کشور کمک نکرده است

4 روز دیگر 
مراسم نکوداشت 

پروفسور معتمدنژاد 
پدر علم ارتباطات و روزنامه نگاری ایران
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

در دومین سالگرد 

درگذشت پدر عزیزمان شادروان 

سید محمد حسینی نژاد
 یاد و خاطره اش را با ذکر صلوات گرامی می داریم. روحش شاد

همسر و فرزندان

بدینوسیله  درگذشت شادروان

حاج محمدحسین پارسا
)بازنشسته آموزش و پرورش(

را به اطالع همشهریان گرامی می رساند: مراسم تشییع آن مرحوم 
امروز پنجشنبه 95/2/23 ساعت 2 الی 3 بعدازظهر 
از محل بهشت متقین )سالن غسالخانه( برگزار می شود.

تاالرهـای جدید
  هتـل جهانگردی بیرجند افتتاح شد

 گنجایش 700 نفر 
                محیطی زیبا، مفرح و دلنشین

                                جهت برگزاری مجالس شما 
                                            سن و خنچه عروس و داماد

تلفن رزرو سالن:  32222320-32229427 










