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مشوق صادراتی به مرغداران بدهید

ای  نامه  ارسال  با  جهادکشاورزی  وزیر   - مهر 
اختصاص ۱۰۰  باالدستی، خواستار  به مسئوالن 
افزایش  برای  صادراتی  مشوق  تومان  میلیارد 
صادرات مرغ شده است. وی اضافه کرد: رقبای 
برای حضور  را  امسال مقداری عرصه  صادراتی، 
ایران در بازارهای جهانی تنگ کردند، بنابراین ما 
نیاز دیدیم برای پررنگ تر کردن حضورمان در 
پروتئینی  برای صادرات محصوالت  بازارها،  این 

مشوق های صادراتی درنظر بگیریم.

رئیس بانک مرکزی: نمی دانم 
چقدر حقوق می گیرم!

اینکه  بیان  با  مرکزی  بانک  کل  رییس  جهان- 
وجود  بانکی  نظام  در  اصولی  غیر  های  پرداخت 
ندارد گفت: نمی دانم چقدر حقوق می گیرم. سیف 
در ارتباط با دستور معاون اول رییس جمهور برای  
ساماندهی حقوق دریافتی مدیران دولتی گفت: بانک 
 مرکزی ضوابط خاص خود را دارد و مکانیزم های

پرداخت پرسنلی از فیلترهای خاصی می گذرد و 
اگر رقمی اضافه پرداخت شود تحت کنترل است. 

گرانی قیمت برق سوءتفاهم است

برای  برق  قیمت  گفت:  نیرو  وزیر  معاون   - مهر 
است.  نیافته  افزایشی  گونه  هیچ  سال جاری 
برای  تفاهمی که  افزود: سوء  هوشنگ فالحتیان 
افزایش قیمت برق به وجود آمد، به این دلیل است 
که در مفاد بودجه سال ۱۳۹۵ که از سوی مجلس 
۳۰ریال  ساعت  کیلووات  هر  ازای  به  شده  ابالغ 
از  وتجدید پذیر  روستایی  برق  توسعه  منظور  به 
مشترکان دریافت شود.این همان عددی است که 
در بودجه سال ۱۳۹۴ نیز قید شده و تاکنون هیچ  

افزایشی در تعرفه های برق اعمال نشده است.

رئیس مجلس خبرگان رهبری : 
باید کاری کنیم مقام معظم رهبری

و مردم از ما راضی باشند

سردار جعفری  : 
سپاه هرگز اجازه نمی دهند جریان های 

نفوذی خود را بر انقالب تحمیل کنند

استاندار  :  
 داالن حمل و نقل بین المللی نقش مهمی

 در توسعه شرق کشور ایفا خواهد کرد

مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان استان :  
مراحل اداري تسهیالت بانکي براي زنداني

و خانواده اش بسیار دشوار است
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 ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی

ثبت نام و شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 
سال ۱۳۹۵ به صورت اینترنتی از روز سه شنبه ۱۱ خرداد 
به  می پذیرد.  پایان  خرداد   ۱۸ شنبه  سه  روز  در  و  آغاز 
گزارش جام جم آنالین ، تمامی متقاضیان، ضرورت دارد 
که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق 
دفترچه راهنمای ثبت نام به پایگاه اطالع رسانی سازمان 
و  مراجعه   www.sanjesh.org نشانی:  به  سنجش 

نسبت به ثبت نام در آزمون مذکور اقدام کنند.

 برنامه بانک مرکزی برای ادغام 
بانکها  و موسسه های اعتباری

قائم مقام بانک مرکزی درباره تعداد زیاد بانک ها و مؤسسه 
های مالی و اعتباری و برنامه بانک مرکزی برای کاهش 
آنها گفت: ادغام و انحالل بانک ها و موسسه های مالی و 
اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و این کار 
در حال انجام است. به گزارش ایرنا، کمیجانی خاطرنشان 
کرد: هنوز برنامه ای درباره اینکه کدام یک از بانک ها با 

یکدیگر ادغام شوند، وجود ندارد.

دانشگاه بیرجند 
40 ساله شد

صفحه ۸

در دیدار  سفیر دانمارک با اعضای اتاق بازرگانی استان  مطرح شد : 

سفیر دانمارک : زمینه سفر شرکت های کشورم
را به خراسان جنوبی فراهم خواهم کرد

شرح در صفحات 4 و 7

رونق معادن خراسان جنوبی
با تکنولوژی دانمارکی 

دانشگاه بیرجند نگین آموزش عالی شرق کشور است

روح پاکت مادرم با فاطمه )س( محشور باد   خانه قبرت ز الطاف خدا پرنور باد
ای چراغ زندگانی، مادرم یادت بخیر  خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه کلثوم سعیدی
 معلم بازنشسته آموزش و پرورش

 »همسر زنده یاد حاج علی سعیدی«
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/3/5 از ساعت 17/15 الی 18/15 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد، حضور یکایک شما سروران ارجمند مزید امتنان است. 

خانواده های: سعیدی ، سپاهی ، محمدی ، هرمزی

مشارکت در ساخت
زمین از شما ساخت از ما

محدوده عدالت و رسالت،ترجیحا زمین شمالی

09155624508

یک شرکت ساختمانی برای اخذ مجری 
کار  به  اشتغال  پروانه  یک  به  ذیصالح 
مهندسی در یکی از رشته های عمران، 
معماری، مکانیک و برق نیازمند می باشد.

09105091157- سبزه کار

دعوت به همکاری به یک نفر نیروی آقا دارنده خودروی رونیز 
یا پیکاپ مدل91 به باال با مدارک کامل    09153102179

فراخوان ثبت نام از اشخاص حقیقی و حقوقی

برای تعیین صالحیت کار در بافت های فرسوده 
شهری استان خراسان جنوبی

ثبت نام از اشخاص حقیقی و حقوقی برای تعیین و اخذ صالحیت کار 
در بافت های فرسوده شهری در خراسان جنوبی در حال انجام است.
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 4 قانون حمایت از احیا ، بهسازی 
و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری توسط وزارت راه و 
شهرسازی )شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران( در 
خصوص تشخیص صالحیت توسط توسعه گران و برنامه های بازآفرینی 
شهری ابالغ گردید که دراین راستا آیین نامه داخلی نحوه هدایت و 
راهبری کمیته های استانی ماده 4 قانون و سامانه مربوط به آن از تاریخ 

27 خرداد 1394 در سایت اینترنتی شرکت مادر تخصصی عمران
 و بهسازی شهری ایران به آدرس udrc.ir )سامانه ماده 4( اعالم گردیده 

و هم اکنون فعال و آماده ثبت نام از متقاضیان محترم می باشد.

اداره روابط عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

به مناسبت هفتمین روز درگذشت مادر عزیزمان مرحومه مغفوره

 شادروان حاجیه فاطمه آمالی
»همسر مرحوم حاج ابراهیم سلیمانی فر«

جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه  95/3/5  از ساعت 5/30  الی 6/30 عصر در  محل 
حسینیه آیت ا... آیتی  برگزار می گردد، حضور شما  سروران گرامی موجب  امتنان است.

خانواده های: آمالی ، سلیمانی فر، فرازان ، دالوریان ، زمردیان ، حبیب الهی ، مباشری و سایر بستگان

پرسنل زحمتکش بخش NICU بیمارستان ولی عصر )عجل ا... تعالی فرجه الشریف( 
»فرشتگان خدا بر روی زمین«

دستان مهربان تان الیق تقدیر و ستایش اند.
حسن پوراجرکم عندا...

رهن یا اجاره واحد صنعتی در شهرک صنعتی بیرجند 2000 متر زمین ، 600 
متر سالن ، 150متر انبار و سرایداری ، 240 متر آپارتمان و اداری ، دو ممر

 آب ، برق ، گاز و تلفن ، حاشیه خیابان تولید   09153230553 - ابراهیم زاده

جناب آقای سعید قاسمی
سرپرست محترم موسسه اعتباری نور استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت مادر بزرگ گرامی تان
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحومه اجر الهی 

و برای جناب عالی صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم. 

موسسه اعتباری نور

عکس : حسین محمودی
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خبرگان مردم، آیت ا... جنتی را
 در جایگاه رئیس نشاندند

آیت ا... احمد جنتی با کسب اکثریت قاطع آرا 51 
رأی خبرگان ملت، به مدت 2 سال رئیس پنجمین 
دوره مجلس خبرگان رهبری شد. براین اساس از 
رأی،   51 جنتی  احمد  آیت ا...  شده  اخذ  رأی   86
آیت ا... ابراهیم امینی 21 رأی و آیت ا... سیدمحمود 
هاشمی شاهرودی 13 رأی کسب کردند. همچنین 

یک رأی باطل محسوب شد.

سپاه اجازه آلودن انقالب را نخواهد داد

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه همانند سی و 
هفت سال گذشته جانانه از انقالب دفاع خواهیم 
ایران،  با مردم  : سپاه و بسیج، همراه  کرد، گفت 
هرگز اجازه نمی دهند جریان های نفوذی غرب گرا 
جهل نظری خود را بر حیات طیبه  انقالب تحمیل 
کنند. سردار جعفری افزود: صاحبان تفکری خاص 
از  بیگانگان  به  نگاهی  نیم  با  کشور،  داخل  در 
ارزش های تمدن پوسیده غربی در برابر ارزش های 

دینی و فرهنگ اصیل ایرانی سخن می گویند.

علیه جنتی، مصباح و یزدی کودتا شد 
تعجب می کنم چطور ایشان رأی آورد

انتخابات  در  گوید  می  ابراهیمی،  االسالم  حجت 
هفتم اسفندماه علیه آیت ا... جنتی ، مصباح و یزدی 
کودتا صورت گرفته بود من اصال تعجب می کنم 
آقای جنتی چرا در هفت اسفند رأی آوردند. وی 
گفت: در آن مقطع با آقای جنتی سیاسی برخورد 
شد و بر علیه ایشان خیلی فضاسازی کردند.  وی 
ادامه داد: انتخاب امروز ایت ا... جنتی یک تو دهنی 

به این فضا سازی ها بود.

آیت ا... جنتی : باید کاری کنیم مقام 
معظم رهبری از ما راضی باشند 

رئیس مجلس خبرگان اظهار داشت: والیت فقیه 
والیت امام علی )ع( است. آیت ا... جنتی تأکید کرد: 
بنابراین از شما خواهش می کنم در دوره ای که ما 
در خدمت شما هستیم به این نکته توجه کنید و 
ان شاءا... امیدواریم زیر سایه رهبری بتوانیم کاری 
کنیم که هم خدا، هم مقام معظم رهبری و هم 

مردم از ما راضی باشند.

ثبات قیمت لبنیات در ماه رمضان

ثبات  از  لبنیات  فروشندگان  اتحادیه  رییس 
خبر  رمضان  ماه  در  لبنی  محصوالت  قیمت 
داد و گفت: در خصوص قیمت شیر، کاهش 
قیمت به دلیل ارائه تخفیف نخواهیم داشت. 
اما در خصوص برخی مواد همچون ماست و 
به  کارخانه ها  برخی  از سوی  تخفیفاتی  پنیر، 
ویژه کارخانه های مطرح خواهیم داشت. به گزارش ایسنا، علی رجبی 
برزآبادی، در خصوص افزایش یا کاهش قیمت مواد لبنی با توجه به 
نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان اظهار کرد: قیمت  مواد لبنی ثابت 
می ماند و افزایشی در خصوص قیمت این مواد در ماه رمضان نداریم؛ 
هرچند که ممکن است برخی فرآورده ها نیز کاهش قیمت داشته باشند.

علت تاخیر پرداخت بدهی موسسه میزان
 

استانداری  اقتصادی  امور  مدیرکل 
خراسان رضوی گفت: بازداشت عوامل میزان 
پرداخت  پروسه  امالک  قانونی  مشکالت  و 
جهان،  گزارش  به  است.  کرده  طوالنی  را 
علی رسولیان در خصوص پرداخت مطالبات 
بانک  کرد:  اظهار  میزان  منحله  موسسه 
صادرات تمامی مطالبات زیر ۴۰ میلیون تومان را پرداخت کرده است 
و برای مطالبات باالی ۴۰ میلیون تومان هم به هر نفر 12 میلیون 
تومان پرداخت شده است. وی افزود: تا اموال و دارایی های میزان 
تواند  نمی  صادرات  بانک  نرسد  مشخص  سقف  به  و  نشود  منتقل 

پرداخت سپرده های میزان را آغازکند. 

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو اعالم کرد: هنوز 
برنامه ای برای اعمال دستورالعمل شورای رقابت درباره 
تصمیم  است  ممکن  و  نداریم  خودرو  قیمت  افزایش 
بگیریم این افزایش قیمت را اعمال نکنیم. به گزارش 
اعمال  زمان  مورد  در  کرمی  خان  مصطفی  فارس، 
افزایش قیمت خودروها که روز گذشته از سوی مرکز 
ملی رقابت به خودروسازان ابالغ شد، اظهار کرد: هنوز 
برنامه ای برای اعمال این افزایش قیمت نداریم و در 

این مورد باید تصمیم گیری کنیم. وی با بیان اینکه 
قطعاً افزایش قیمت را به نمایندگی های فروش ابالغ 
خواهیم کرد، ادامه داد: باید تصمیم بگیریم که افزایش 
قیمت را به چه میزان و در مورد چه محصوالتی اعمال 
کنیم. وی تصریح کرد: شاید تصمیم بگیریم که اصاًل 

افزایش قیمتی روی محصوالتمان اعمال نشود.
خان کرمی در پاسخ به این سوال که با توجه به رکود 
 موجود در بازار، آیا افزایش قیمت خودرو را به صالح

سیاست  ببینیم  باید  مورد  این  در  گفت:  دانید؟  می 
مدیریت ایران خودرو چه چیزی است.

در صورت  که  سوال  این  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
ابالغ افزایش قیمت محصوالت، آیا این مسئله شامل 
به  توجه  با  گفت:  شد؟  خواهد  نیز  قبلی  قراردادهای 
وجه  پرداخت  نقدی،  فروش  قراردادهای  در  اینکه 
این  مشمول  قیمت  افزایش  است،  گرفته  صورت 

قراردادها نخواهد شد.

فعال برنامه ای برای افزایش قیمت خودروها نداریم

برنج ایرانی در بازار رکورد زد 

ایسنا - برنج ایرانی نسبت به برنج های خارجی تقاضا و مصرف بسیار بیشتری دارد و بسته به نوع و کیفیت قیمت های متفاوتی دارد. 
قیمت انواع برنج ایرانی در عمده فروشی ها هر کیلوگرم آن بین 5۰۰۰ تا 9۰۰۰ تومان عرضه می شود، در مغازه های سطح شهر و 
خرده فروشی ها کیلویی 8۰۰۰ تا 16 هزار تومان فروخته می شود که نرخ باالیی است و در بازار برنج بی سابقه بوده است.

تعویض کارتهای تجارت با پرداخت
هزینه 11500 ریال

اقتصادایران آنالین - تعداد کارتهای این بانک که 
میلیون  می باشند، حدود 7  تعویض  مشمول طرح 
فقره بوده و تعویض این کارتها نیز دقیقا در راستای 
دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
های  کارت  خدمات  سازی  یکسان  خصوص  در 
بانکی شبکه شتاب صورت می گیرد. هزینه ای که 
بابت تعویض این کارتها از مشتریان دریافت می شود 
تنها معادل قیمت تمام شده کارت بوده و هیچگونه 
درآمدی برای بانک به همراه نخواهد داشت. الزم به 
ذکر است هزینه تعویض کارت برای اکثر مشتریان 
بانک  مصوب  مبلغ  نصف  کارت  تجارت  دارای 

مرکزی معادل 115۰۰ ریال خواهد بود.

طالی جهانی برای پنجمین روز سقوط کرد
 

افزایش  دورنمای  تاثیر  تحت  جهانی  طالی 
نرخهای بهره آمریکا تا ماه آینده که ارزش دالر 
را تقویت کرده و به تقاضای سرمایه گذاری برای 
پنجمین  برای  است،  زده  ارزشمند ضربه  فلز  این 
روز کاهش قیمت پیدا کرد. به گزارش ایسنا، هر 
روز  معامالت  در  فوری  تحویل  برای  اونس طال 
کرد  پیدا  کاهش  درصد  بازار سنگاپور ۰.۴  جاری 
و به 12۴۴.5۴ دالر رسید. کاهش قیمت پنج روزه 
طوالنی ترین روند نزولی برای طال در بیش از شش 

ماه اخیر است.

عالقه مردم عراق به دوغ ایرانی

های  مزیت  به  عراق  اقتصادی  جمعیت  رئیس 
ایران به کشورش اشاره و تاکید  از  صادرات کاال 
کرد: نزدیکی ایران به بصره و عالقه مردم عراق 
به مواد غذایی و نوشیدنی ها بویژه دوغ ایران، از 
نکات مهمی است که تجار باید به آن توجه کنند.

»الجنابی« در حاشیه نخستین نمایشگاه اختصاصی 
توجه  با  افزود:  عراق  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
بازار  مهم  نیازهای  از  یکی  غذایی  مواد  اینکه  به 
عراق محسوب می شوند، تجار ایران در این زمینه 
باید توجه بیشتری داشته باشند و برنامه ریزی کنند.

واردات خودرو از کشور ثالث ممنوع شد

تجارت  توسعه  سازمان  رئیس  آنالین-  جم  جام 
ثالث  از کشور  اینکه اجازه واردات خودرو  بیان  با 
نمی دهیم گفت: ثبت سفارش خودرو متوقف نشده 
اما واردات خودرو باید از طریق کمپانی های اصلی 
و با خدمات پس از فروش صورت گیرد. افخمی 
راد گفت: ما به نمایندگی هایی که از خود کمپانی 
اقدام به واردات نمی کنند بلکه کشور ثالث را برای 

واردات انتخاب می کنند، اجازه واردات نمی دهیم.

به  بخواهیم  اگر  است:  معتقد  کار  وزیر  معاون 
آن  در  که  برویم  واقعی  مزد  نظام  یک  سمت 
مزد قدرت پس انداز پیدا کند باید مساله قیمت 
تمام شده تولید را حل کنیم. به گزارش ایسنا، 
آنکه  دلیل  به  کرد:  اظهار  هفده تن،   سیدحسن 
قیمت تمام شده تولید به شدت باالست کارفرما 
به جای سایر عوامل تولید، دستش به دستمزد 
می رسد در صورتی که سهم دستمزد در قیمت 
تمام شده تولید پایین است اما قیمت تمام شده 

تولید نسبت به سایر کشور باال است که بخشی 
از آن به اصالح سیاست های دولت در ساختار 
اقتصادی برمی گردد زیرا یک برنامه پیچیده و 
بزرگ علمی است که باید در بحث پژوهش آن 
تولیدات مزیتی کشور کمک شود.  و  و صنایع 
باید  کارگران  دستمزد  اینکه  بیان  با  هفده تن 
قدرت پس انداز پیدا کند، اظهار کرد: برای آنکه 
به سمت یک نظام واقعی مزدی برویم که در آن 
مزد قدرت خریدی را که طی 3۰ سال گذشته 

از دست داده دوباره به دست بیاورد و بهره وری 
تمام  قیمت  مساله  باید  برود  باال  تولید  عوامل 
شده تولید را حل کنیم چون مزد در قیمت تمام 
شده قابل اصالح است. به گفته وی اگر قیمت 
ترغیب کارفرما  بیاید  پایین  تولید  شده   تمام 
می شود که سهم دستمزد را که نقش موثری در 
ارتقای بهره وری عوامل تولید دارد، باال ببرد در 
غیر این صورت با افزایش مزد، مشکل معیشت 
کرد:  خاطرنشان  وی  نمی شود.  حل  کارگران 

مزد  یازدهم،  دولت  در سه سال  آنکه  وجود  با 
به  اما  داشته  افزایش  درصد   6.8 حدود  واقعی 
دلیل انباشتگی عقب افتادگی دستمزد کارگران 

نتوانسته ایم آن را جبران کنیم.
عقب  این  جبران  برای  هفده تن،  اعتقاد  به 
و  نمونه  عنوان  به  صنعت  چند  باید  ماندگی 
پایلوت انتخاب شوند و با مشارکت و همراهی 
نوآوری  و  علمی  مراکز  و  اجتماعی  شرکای 

هزینه های تولید را کاهش داد.

مزد کارگران قدرت پس انداز ندارد

معاون فروش ایران  خودرو:

تک رقمی شدن نرخ تورم پس از 25 سال

رییس کل بانک مرکزی به مهار تورم در دولت 
یازدهم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم پس از 25 
سال در تابستان امسال تک رقمی خواهد شد. 
به گزارش ایرنا، ولی ا... سیف گفت: با اتخاذ 
سیاست های پولی در دولت یازدهم تورم مهار 
شده و از نرخ باالی ۴۰ درصد در سال 1392 
به 11.2 درصد در فروردین ماه امسال کاهش یافته است. وی با اشاره 
به این که تک رقمی شدن نرخ تورم شرایط مطمئن و با ثباتی را برای 
سرمایه گذاران فراهم می کند، گفت: حفظ ثبات قیمت ها مهمترین 
سیاست پولی به شمار می رود و در تحقق این سیاست باید به رشد 

اقتصادی و ایجاد توازن در بخش خارجی اقتصاد نیز توجه داشت.

فروشگـــاه مـــروج
نمایندگی دستگاه های تصفیه آب

Artec- soft water – water safe – king water

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

دستگاه های آب سرد و جوش

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

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

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

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

مـژده

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم
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عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

دعوت  نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مرزنشینان میثاق شوسف

   تاریخ انتشار: 95/3/5

جلسه مجمع عمومی عادی  )نوبت اول(  شرکت تعاونی مرزنشینان میثاق شوسف به شماره ثبت 656 و شناسه ملی 
10360007806 یکشنبه 95/3/30 ساعت 9 صبح  در محل حسینیه شهر شوسف برگزار می شود. از کلیه اعضا 
دعوت می شود با در دست داشتن برگه ورود به جلسه برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع 
حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم به دفتر شرکت تعاونی واقع در شوسف - جنب جایگاه مواد نفتی مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم  و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای  و هر فرد غیر عضو یک 
رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در بازرسی موظفند حداکثر یک هفته از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت 

نامه تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را به هیئت مدیره تحویل نمایند. 

دستور جلسه:
استماع گزارش کتبی هیئت مدیره شرکت تعاونی - استماع گزارش کتبی بازرس شرکت تعاونی - طرح  و تصویب 
صورت های مالی سال 1394- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال مالی 95- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 

برای مدت یک سال مالی
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرزنشینان میثاق شوسف

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1819/93 تعداد 129 سهم مشاع از زمینی به مساحت بیست هزار و نود و یک متر 

و شصت و پنج صدم متر با پالک ثبتی شماره فرعی 79 کالته نایب از 344 اصلی بخش 2 دهستان شهاباد )هر سهم به مبلغ 
300/000  ریال( جمعاً به مبلغ 38/700/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای مجتبی محمدی به مبلغ 35/991/287 
ریال ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید 

به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941618 محکوم علیه شرکت تولیدی لوله و پروفیل کویر خراسان محکوم 

است به پرداخت مبلغ 1- مبلغ 153/933/940 ریال بابت اصل خواسته در حق آقای حامد مصلحی و 2- مبلغ 144/710/536 
ریال بابت باقیمانده محکوم به در حق محکوم له زین العابدین مصلحی و با توجه به توقیف یک دستگاه ماشین پیکان وانت دوگانه 
سوز کارخانه مدل 1391 به شماره انتظامی 622 ب 23 ایران 52 رنگ سفید وضعیت بدنه بدون رنگ و سر گلگیر عقب احتیاج 
به صافکاری دارد و الستیک جلو 20 درصد و الستیک عقب 30 درصد که به مبلغ 118/000/000 ریال کارشناسی شده است که 
از  طریق  مزایده در روز دوشنبه تاریخ 95/03/24 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر 
این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

داربست بنی اسدی
  09151634010

  )تخته زیر پا رایگان(

- رهن کامل 3 واحد آپارتمان 90 متری، دو خواب ، طبقه اول 18 میلیون، طبقه دوم 15 میلیون، طبقه سوم 12 میلیون
 با امکانات دست اول، سپیده کاشانی، حاشیه بیست متری سحر غربی 

- فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه 5 واحدی، سپیده کاشانی ، 235 میلیون ضمانت دریافت وام مسکن
 85 میلیون

- خیام 20 متر مغازه ، نقد و اقساط 80 میلیون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a

ml
aka

sem
an

.co
m



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
۱۴۰ اثر به هشتمین جشنواره شعر دفاع خراسان جنوبی ارسال شد

 مهر - معاون هنری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی از ارسال ۱۴۰ اثر به هشتمین 
جشنواره شعر دفاع خراسان جنوبی خبر داد.مهدی رحیم آبادی ادامه داد: از این تعداد ۱۰۰ اثر در بخش دفاع مقدس، ۲۰ 

چهار شنبه * 5 خرداد 1395 * شماره 3513اثر شعر مدافعان حرم، ۱۵ اثر در بخش شعر آیینی و پنج اثر در بخش نماز ارسال شده است.
که  دست اندرکاران   دیگر  مسوولین  و  از  واقعا 
جهت  در  خانه ها ی      مردم ،  و  تخریب  باغها    با 
اطراف   فضاهای سبز  و  درختان    نابودکردن  
باورکنید  متشکریم،  همت  بسته اند  شهرکمر 
امکان پذیر  هیچ  طریق  دیگری  این  مهم   به  
باشه،  باغ داشته   کویر  معنی  داره   نبود،اصال چه  

مگه  اینجا شماله ؟؟؟؟ 
939...864
از سرمقاله روز سه شنبه واقعا ممنونم . مصداق 
می  که  هست  معروفی  المثل  قضیه ضرب  این 
گوید گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست 
چقدر  استان  مسولین  این  دید  خواهیم  حاال  ؟ 
قدس  آستان  در  رئیسی  آقای  از طرفیت حضور 
استفاده خواهند کرد . راستش رو بخواین با این 
کسی  خوره  نمی  آب  چشمم  که  من  مدیران 

طرحی برای آستان قدس ببره 
915 ... 637
نافذت  قلم  اون  حرمت  و  رسالت  به  رو  تو  آوا 
میگن  شهر  شورای  مسوولین  کن  پیگیری 
ستاره  های  آپارتمان  ورودی  در  جابجایی 
ترافیکه، مسوولین  رأی شورای  به  منوط  کویر 
در  دم  ظهرکه  و  صبح  ساله   2 هم  ترافیک 
گزارش  میگن  میشه  تصادف  سرچهارراه  و 
به  میل  باالدستی  مدیران  گویا  ولی  میکنیم  
جابجا  رو  ورودی  الاقل  ندارند  مشکل  حل 
خیابون  وارد  بعد  میالن  تو  بروند  مردم  کنند 

بشن که مشکل چهارراه هم حل بشه.
915...268
با سالم و تشکر از بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
روستای  معابر  از  قسمتی  آسفالت  خصوص  در 
گل از آنجا که آسفالت قدیمی معابر روستا بسیار 
فرسوده شده خواهشمند است نسبت به نو سازی 

آسفالت کهنه مساعدت الزم انجام پذیرد.
915...765
با سالم خدمت برادران راهنمایی و رانندگی چرا 
از اتوبوسهای داخل شهر هیچگونه تستی نسبت 

به رانندگان اتوبوس نمیشه ؟
 0915...849
سالم آوا جان لطفا پیگیری بفرمایید ببینید متولی 
آبیاری فضای سبز زیبای مجموعه 1500هکتاری 
ارتش  یا  شهرداری  ؟  کیه  ارتش  ناصری  شهید 
از  پس  یکی  چندساله  گلهای  و  درختان  چون 

دیگری درحال خشک شدن هستند.
937...386
توسط  زباله  تفکیک  بابت  که  عزیزی  آقای 
زباله گردها به شهر داری تبریک گفتید یا ایراد 
گرفتید برادرم به شهرداری کاری نداره مشکل 
ده  باالی  های  حقوق  ما  مسؤلین  که  جایی  از 
میلیون تا هفتاد و هشتاد میلیون بگیره و کارگر 
کمر  تا  اش  خانواده  شکم  سیرکردن  برای  ما 

داخل ظرف زباله باشه. 
915...714
با سالم و ادب ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
برتر  دانشگاه  به  شدن  تبدیل  برای  بیرجند 
برداشتن  قدم  اولین  دانشگاه  رتبه  ارتقاء  و 
خوسف  شهرستان  در  درمان  و  بهداشت  فقر 
مصداق  به  گرنه  و  است  بیمارستان  ساخت  با 
خراب شدن کوخی و ساختن کاخی خواهد بود.
915...008
با سالم خدمت مسوول محترم شهرداری شهر 
کلیه   4 9دی  خیابان  آسفالت  مورد  در  بیرجند 
سهم  همگی  سازان  آتی  تعاونی  شرکت  اعضا 
شهرداری  به   94 سال  در  خود  آسفالت  پول 
و  نشده  انجام  آسفالت  ولی  اند  کرده  پرداخت 
فرمودند  اعالم  که  شهرداری  گرامی  دوستان 
دارد  حفاری  هزینه  که  شود  وصل  انشعابات 
الزم است به اطالع برسانم که انشعابات همه 
میگن  که  مانده  فاضالب  فقط  دادن  انجام 
که  نمیرسن  اونجا  به  دیگه  4سال  الی   3 تا 
دیگه  4سال  تا  وایستیم  باید  عمال  بدن  انجام 
مودبانتون خوب  و  جوابیه محکم  از  ممنون   ...
دیگه  سالی  چهار  سه  یه  بگید  واضح  خیلی 

خیال همه رو راحت کنید دیگه...
915..815
چرا مسؤلین فکري بحال آبرساني روستاي دالکان 
تا  آب  که  درحالي  کنند،  نمي  آرین شهر  توابع  از 
بخشدار  خواهشا  است،  شده  آورده  4کیلومتري 
محترم و فرماندار قاین پاسخ مردم را بدهند. باتشکر
915...768
کنه  خیر  به  میزان  این  با  رو  ما  عاقبت  خدا 
هفته قبل رفتم شعبه گفتن فقط شماره حساب 
صادرات بدین کافیه حاال این هفته دوباره تماس 

گرفتن بیاین حساب جدید باز کنید! 
936...406
مسئوالن استان فکری به حال اشتغال بردارند 
0910...564

با سالم،اداب و رسوم  روز برات،چه خوب وچه 
بد سنت چند صد ساله ماست.یکی نذورات می 
آورد ویکی نذورات رامی گیرد. اما امسال برخورد 
مامورین محترم شهرداری در نزدیک قبور مطهر 
شهدای یک با روستاییانی که برای جمع آوری 
نذورات آمده بودند بسیار بد و زننده بود.که باعث 
شد.چه  مامورین  رفتار  بر  شاهد  افراد  اعتراض 
خوب است این یک روز در سال مراعات حال و 
روز این افراد را بنماییم.که دنیا دار مکافات است.

گهی پشت بر زین و گهی زین به پشت.
915...435

اورژانس  پرسنل  و   115 زحمتکش  پرسنل  از 
فرزندم  مداوای  در  که  رضا  امام  بیمارستان 
برای  و  کنم  می  تشکر  کردند  تالش  خالصانه 
اون پلیس راهنمایی که فرزند خون آلود منو تو 
کرده  خیالی  بی  ابراز  و  دیده  قبرستان  ترافیک 

متاسفم. فقط بلدن جریمه کنن!  
915....065

با سالم ؛ برات سنتی که به تغییر نیازدارد. خیلی 
ممنون که به این موضوع پرداختید اما آیا سنتی 
که قدمت چند صد ساله دارد به راحتی و به یک 
باره قابل تغییر است ؟ آیا برای فرهنگ سازی 
وانتخاب راه درست تر از این رسم فقط با یک 
روز پرداختن به این مسئله مشکل حل میشود؟ 
آیا بهتر نیست که بعد از روز برات هم  به این 
دست  به  چیز  همه  و  شود   پرداخته  موضوع 
استفاده  با  روحانیون   . نشود  سپرده  فراموشی 
های  رسانه  دارند  اختیار  در  که  تریبونی  از 
باید  سال  طول  در   ... و  مطبوعات  و  تصویری 
باعث تغییراین سنت شوند و فر هنگ درست تر 
وبهتر که همان دست گیری از نیازمندان واقعی 

وآبرومند است رو جا بندازند .  
915...693 

 با سالم از مسئولین محترم خواهشمندیم فکری 
شهرک  تقاطع  الهیه  خیابان  آسفالت  حال  به 
از خیابان جزو  این یک متر  آیا  بکنند  بهزیستی 

شهر نیست که مرمت و آسفالت نمی شود؟
0915...867

علوم  دانشگاه  محترم  مسولین  از  تشکر   ضمن 
پزشکي از راه اندازي کلینیک تخصصي درماني 
آن  در  شاغل  سختکوش  اطبا  نیز  و  غفاري  خ 
و  برخورد  لزوم  به  عنایت  با  است  خواهشمند 
کارگاه  یک  بیماران  به  مناسب  پاسخگویي 
آموزشي نحوه پاسخگوي محترمانه ویژه منشي 
هاي شاغل برگزار نمایند . علیرغم برخورد انسان 
ایشان  منشي  متاسفانه   .... دکتر  خانم  دوستانه 

رفتار نامناسبي با بیماران دارد.
915...132

امام رضا شش صبح  بیمارستان  آوا جان  سالم 
از  خبري  بعدازظهر  دو  ساعت  تا  داشتم  عمل 

عمل نشد واقعا دست مریزاد.
936...967

چرخ  بر  بهداشت  چرا  بدونم  خواستم  سالم 
چرخ  گذاشتن  ندارد،  نظارت  ها  قصابي  گوشت 
گوشت در بلندترین نقطه که مشتري هیچگونه 
نظارتي بر کاسه چرخ گوشت ندارد.خودم شاهد 
بودم در یکي از این قصابي ها گوشه اي از کاسه 
 چرخ گوشت رو از آشغال گوشت پر کرده بودند 
آشغال  مشتریان  گوشت  کردن  چرخ  موقع  و 
مشتریان  گوشت  با  رو  ظرف  داخل  گوشت 
بدهکار  شدم  معترض  وقتي  کردند  مي  مخلوط 

درآمدم واقعا این انصافه ؟
915...237

بابت  تا کي من جوان  مدیران محترم مخابرات 
همراه  آنتن  کردن  پیدا  براي  اس  ام  اس  یک 
اول به سر قله کوه بروم ،روستاي 200خانواري 
اول  [راهمراه  درمیان  سفلي  و  علیا  آباد  ]محمد 

تنها گذاشته ،به فکر ما هم باشید لطفا.
915...454

چرا شهرداری محترم پاسخی در خصوص سگ 
های ولگرد خیابان الهیه 7 نمی دهد .

0915...5980
خشک  درختان  که  خواهشمندیم  شهرداری  از 
کاج را در مدرس 12 اصالح دهند و اگر صالح 
می دانند کمی آب هم پای درختان بریزند چون 
از تشنگی خشک شده اند. ما که یادمان نمی آید 

چه زمانی این درختان آب خورده اند. 
0915...687

پیگیری پدیده شاندیز به کجا رسید.
915...188

از میان نامه های رسیده

اشتغال 3/۴میلیون زن ؛

نسخه جدید دولت و مجلس برای بازار کار
تصویب  را  ای  الیحه  مجلس  نمایندگان 
کرده اند که در صورت تایید شورای نگهبان، 
اما  می شود  کم  زنان  برخی  کار  ساعت 
می تواند  مصوبه  این  می گویند  کارشناسان 

به تشدید اخراج زنان دامن بزند.
گزارش  آخرین  براساس  مهر،  گزارش  به 
مرکز آمار ایران حدود 4 میلیون و 300 هزار 
جزو  و  داشته  فعالیت  ایران  کار  بازار  در  زن 
جمعیت فعال محسوب می شوند که بخشی 
از آن را زنان تحصیل کرده و صاحب دانش 
فنی و تخصصی تشکیل می دهند. به بیان 
دیگر 13.3 درصد کل بازار کار ایران را زنان 
تشکیل می دهند، با این وجود 3 میلیون و 
465 هزار نفر از این تعداد شاغل و 834 هزار 

نفر نیز بیکار و در جستجوی شغل هستند.
یک  در  کم  دست  و  اخیر  های  سال  طی 
دهه اخیر فشار زنان برای ورود به بازار کار 
و فعالیت اقتصادی افزایش یافته و حاال صدها 
هزار زن تحصیل کرده در انتظار ورود به بازار 
کار قرار دارند. بسیاری در مقاطع کارشناسی 
ارشد و حتی دکتری تحصیل کرده اند و آمارها 
نشان می دهد نسبت رشد زنان تحصیل کرده 
شاغل نسبت به مردان بیش از 2 برابر است.

برای  کمتری  اشتغال  زمینه  وجود،  این  با 
برخی  و  دارد  وجود  مردان  به  نسبت  زنان 
معتقدند تا زمانی که مردان به صورت کامل 
وارد بازار کار نشده اند، چه لزومی دارد زنان 
مقابل  نقطه  در  کنند؛  تصاحب  را  مشاغل 
برخی می گویند انجام پاره ای مشاغل مانند 
توسط  باید  پزشکی حتما  برخی رشته های 
تخصص  دنیا  در  امروز  و  شود  انجام  زنان 
و مهارت انجام کار است که تعیین می کند 

فرصت شغلی به چه کسی باید برسد.

۸۳۴ هزار زن در نوبت اشتغال

حاال مجلس الیحه ای را تصویب کرده که 
می خواهد از ساعت کار برخی زنان با شرایط 
آنها  اینکه  ضمن  کند،  کم  هفته  در  خاص 
بتوانند حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت 
کنند. با وجود فعالیت بیش از 3 میلیون و 465 
 13.1 تنها  اما  ایران،  کار  بازار  در  زن  هزار 
درصد از آنها در هفته بیشتر از ساعات معمول 
44 ساعت کار می کنند و اضافه کاری دارند 
آنها در محدوده 8 ساعت  اتفاق  و قریب به 
در روز فعالیت شغلی دارند.حال اگر قانونی به 
تایید شورای نگهبان برسد که روزانه 2 ساعت 
هم از ساعات معمول کاری برخی از زنان با 

شرایط خاص کم کند شاید بتوان در دستگاه 
این  آیا  ولی  کرد  عمل  آن  به  دولتی  های 
خصوصی  بخش  سوی  از  تواند  می  مسئله 
دولت  اساسا  آیا  شود؟  عملیاتی  و  پذیرفته 
به صورت دستوری،  تواند  یا مجلس می  و 
در  خصوصی  کارفرمایان  برای  تکالیفی 

بخش اشتغال داشته باشد؟
زنان  بین  تبعیض  موضوع  این،  بر  عالوه 
و  مختلف خصوصی  های  بخش  در  شاغل 
دولتی مطرح می شود. اینکه برخی شاغالن 
کاهش  مزایای  از  بتوانند  دولت  بدنه  در 
کارفرمای  ولی  شوند  مند  بهره  کار  ساعات 

و  باشد  نداشته  اعتقادی  چنین  خصوصی 
دولت هم نمی تواند وی را مجبور به اجرای 
امور  در  دخالت  چون  کند،  مجلس  مصوبه 

بخش خصوصی خواهد بود.
کارفرمایان  شود  می  گفته  اینکه  همچنین 
مصوبه  این  طبق  را  کار  نیروی  اخراج  حق 
طبق  چون  بود،  نخواهد  کارساز  هم  ندارند 
اتمام  از  پس  تواند  می  کارفرما  کار،  قانون 
همکاری  قطع  کار  نیروی  با  قرارداد  دوره 
قراردادهای  با  که  شرایطی  در  حال  نماید؛ 
29 روزه و فصلی و مانند آن مواجه هستیم، 
چنین منعی چگونه کارساز خواهد بود؟ نهایتا 
کارفرما با زن متقاضی کاهش ساعت کار تا 
پایان قرارداد همکاری کرده و سپس قرارداد 

وی را تمدید نمی کند.

کمیسیون  رئیس  عزیزی،  عبدالرضا 
در  قانون  این  گوید:  می  مجلس  اجتماعی 
که  شده  تصویب  اسالمی  شورای  مجلس 
ساعات  از  ساعت   6 هفته  در  آن،  براساس 
با شرایط خاص کاسته  زنان  کاری هفتگی 
خواهد شد. وی در پاسخ به این سئوال که 
چه تضمینی برای عدم اخراج زنان با شرایط 
کاری شان  ساعات  کاهش  دلیل  به  خاص 
خاطرنشان  دارد؟  وجود  کارفرمایان  توسط 
دلیل  به  که  کارفرمایانی  با  قانون  در  کرد: 
کاهش ساعت کاری اقدام به اخراج کارکنان 
این  بنابراین  شد؛  خواهد  برخورد  می کنند، 

موضوع در قانون پیش بینی شده است.
بیان  با  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  رئیس 
شورای  تأیید  نوبت  در  قانون  این  اینکه 
نگهبان قرار دارد، گفت: پس از تأیید، رئیس 
مجلس آن را به دولت ابالغ خواهد کرد. به 
موجب قانون و به منظور تأمین امنیت شغلی 
بانوان،  مشموالن الیحه کاهش ساعت کار 
کارفرمایان نمی توانند به صرف استفاده بانوان 
مرخصی  یا  کار  ساعت  کاهش  مزایای  از 
خاص، آنها را اخراج کنند.در الیحه ای که به 
تصویب نمایندگان مجلس رسیده آمده است: 
 44 به  موظف  که  شاغل  بانوان  کار  ساعت 
ساعت کار در هفته هستند اما دارای معلولیت 
شدید یا فرزند زیر 6 سال یا همسر و فرزند 
معلول یا مبتال به بیماری صعب العالج هستند 

و یا زنان سرپرست خانوار بنا به درخواست 
متقاضی و تأیید مراجع ذیربط به 36 ساعت 
مزایای  و  با حقوق  و  یافته  تقلیل  هفته  در 

44 ساعت تعیین می شود.
همچنین در صورتی که مشموالن این قانون 
مرخصی  امتیاز  از  استفاده  شرایط  همزمان 
ساعتی شیردهی را داشته باشند یا همزمان 
قانون  این  در  مصرح  مختلف  شرایط  دارای 
باشند حق انتخابات یکی از امتیازات پیش بینی 
شده را دارند. بر اساس تبصره دیگری در ذیل 
ماده واحده این الیحه به منظور تأمین امنیت 
شغلی مشموالن این قانون در دوران استفاده 

از مزایای دستگاه های اجرایی و کارفرمایان 
غیردولتی نمی توانند به ِصرف استفاده بانوان 
اخراج  را  آنها  کار  ساعت  کاهش  مزایای  از 
کنند یا محل خدمت جغرافیایی آنها را تغییر 
استخدام  و  جابجایی  اخراج،    دهند. هرگونه 

جایگزین آنها ممنوع است.
مهر  با  گفتگو  در  اسماعیلی  حاج  حمید 
نگاه  با  مجلس  احتماال  اینکه  بر  تاکید  با 
ای  مصوبه  چنین  خانواده  نهاد  از  حمایت 
احتماال  هرچند  گفت:  است،  کرده  ارائه  را 
تایید خواهد کرد  را  نیز آن  شورای نگهبان 
ولی باید مسائل بازار کار را به ویژه در بخش 

خصوصی هم در نظر گرفته شود.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: احتماال 
مسائل  مجلس  اجتماعی  کمیسیون  در 

کارفرمایان  شرایط  و  کار  بازار  به  مربوط 
اگر  است.  نشده  گرفته  نظر  در  خصوصی 
مجلس در قالب این مصوبه به دنبال حمایت 
از خانواده است، باید دولت را موظف کند تا 
در قالب بودجه های سنواتی اعتبارات الزم 
همچنین  و  ها  دستگاه  در  آن  اجرای  برای 

بخش خصوصی را در نظر بگیرد.

احتمال تشدید اخراج زنان شاغل

است  ممکن  البته  داد:  ادامه  اسماعیلی  حاج 
دولتی چنین  دوایر  برخی  در  در حال حاضر 
زن  کارمندان  و  باشد  داشته  وجود  قوائدی 
ولی  شوند  برخوردار  امتیازاتی  از  بتوانند 
و  است  متفاوت  نگاه  خصوصی  بخش  در 
دستوری برخورد کردن در چنین مواقعی نه 
تاثیر منفی در  بلکه  تنها جواب نخواهد داد، 

اشتغال زنان خواهد داشت.
کردن  مجبور  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
به  منجر  تواند  می  خصوصی  کارفرمای 
قرارداد  تمدید  عدم  زن،  شاغالن  اخراج 
کاری پس از اتمام دوره و مسائلی مانند آن 
بازار کار  شود. نسخه ای که مجلس برای 
خصوصی  بخش  در  احتماال  پیچیده  زنان 
دخالت  حدود  چون  باشد  نداشته  کارایی 
دولت در عملکرد بخش خصوصی مشخص 
ضد  تاثیر  به  کار  بازار  کارشناس  است.این 
اشتغال قوانینی که زمینه اجرای آن در بازار 
کار کشور فراهم نیست اشاره کرد و گفت: 
حاضر  خصوصی  کارفرمایان  از  بسیاری 
باشند  داشته  وقت  نیمه  شاغل  شوند  نمی 
و حقوق تمام وقت بپردازند. اگر مجلس به 
نرخ بیکاری باالی 40 درصد زنان و بحران 
دانشگاهی  التحصیل  فارغ  زنان  بیکاری 
نگاه می کرد، احتماال باید تدابیر محتاطانه 

تری در این زمینه می اندیشید.
برخی  طریق  از  توان  نمی  وی،  گفته  به 
بسیار  آنها  بودن  اجرایی  احتمال  که  قوانین 
کم است و دستکم در بخش خصوصی که 
و  اخراج  زمینه  دارد،  کار  نیروی  میلیون ها 
تعدیل نیروی کار را فراهم کرد. ممکن است 
در چنین شرایطی برخی زنان شغل خود را از 
دست بدهند چون کارفرمایی که حتی توان 
پرداخت حداقل مزد را نیز ندارد، احتماال نمی 
پذیرد نیروی زن شاغل در آن بنگاه روزی 
6 ساعت کار کند؛ بنابراین شرایط فعلی بازار 
عملیاتی  احتمال  بر  مبنی  هایی  نشانه  کار 

شدن چنین قوانینی را به همراه ندارد.

چرا مسکن باید از خواب خرگوشی بیدار شود؟
اقتصاد  حجم  از  درصد   33 مسکن  بخش   
ساختمان  و صنعت  می گیرد  بر  در  را  کشور 
۱۲ درصد اشتغال مستقیم ایجاد می کند که 

هم اکنون در رکود قرار دارد.
به گزارش ایسنا، بخش مسکن دارای رابطه 
پسین  رابطه  و  اقتصاد  بخش   78 با  پیشین 
انتشار ۱.۲  با ۵6 بخش اقتصادی با ضریب 
 ۱.۲ اشتغال  یک  هر  ازای  به  یعنی  است. 
اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین 
سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم 
کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغالن این 

بخش نیز 3.۱ میلیون نفر هستند.
وارد  سال 9۱  از  مسکن  بخش  حال  این  با 
رکودی بی سابقه شده که هنوز ادامه دارد و 
وضعیت  این  ادامه ی  از  حاکی  پیش بینی ها 
است. خوشبین ها نیمه سال جاری و بدبین ها 
پنج سال آینده را زمان خروج از رکود مسکن 
می دانند. اما آن چه اهمیت دارد این است که 
تحرک مسکن می تواند چرخش مالی ایجاد 
کند که نوعی گردش خون در کالبد اقتصاد 

جهت  این  از  مسکن  بخش  است.اهمیت 
یکی  عنوان  به  کاال  این  که  می شود  بیشتر 
هزینه  از  درصد   33 کاالها  اصلی ترین  از 
سبد خانواده های ایرانی را در بر می گیرد. از 
سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب 
اقتصادی هم اکنون زمان انتظار خانه دار شدن 
ایرانی ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن 
تالش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به 8 
سال برساند اما قطعا ادامه ی رکود، سدی در 

مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.
برای  را  تالش هایی  گذشته  سال  از  دولت 
رونق مسکن به کار گرفت. ابتدا وام های 3۵ 
میلیونی خرید مسکن را به 6۰ میلیون تومان 
افزایش داد، بعد وام زوجین را به ۱6۰ میلیون 
بافت های  به  را  رقم  همین  و  رساند  تومان 
فرسوده نیز اختصاص داد، سپس با پرداخت 
ساخت  به  تومانی  میلیون   ۱۵۰ تسهیالت 
مسکن موافقت کرد و در ادامه قرار است به 
شرکت های لیزینگ اجازه فعالیت مشروط بر 

عدم استفاده از منابع بانکی را بدهد.

با این که مسووالن بانک مسکن از افزایش 
افزایش 86 درصدی  و  وام مسکن  تقاضای 
می دهند،  خبر  مدنی  مشارکت  قراردادهای 
کارشناسان معتقدند این ارقام نمی تواند گپ 
ایجاد شده بین عرضه مازاد و تقاضای موثر 
مازاد  به  توجه  با  به عبارت دیگر  پر کند.  را 
3.6 میلیون واحدی عرضه مسکن در کشور 
به این زودی ها نمی توان منتظر مشتری برای 
واحدهای نوساز بود. به همین دلیل نه تنها 
ساخت و ساز جدید توجیه اقتصادی ندارد بلکه 
انتظار جهش قیمت مسکن دور از ذهن است.

اما آن چه که بخش مسکن را نسبت به ورود 
امضای  می کند  امیدوار  پیش رونق  فاز  به 
طالیی »برجام« در پای توافقنامه هسته یی 
است. به اذعان موسسات تحلیلی اقتصادی، 
ایران در شرایط پسابرجام بزرگ ترین بازار بکر 
جهان به ارزش بیش از یک تریلیون دالر را 
در اختیار دارد. این زمینه ی خوبی برای ساخت 
و ساز در عرصه های عمران و مسکن فراهم 
می کند؛ چرا که در آینده احتماال شاهد ورود 

گسترش  و  اقتصادی  تجاری،  شرکت های 
گردشگری خواهیم بود و به گفته ی مسووالن 
سونامی ورود گردشگران به ایران در راه است.

حجم  از  درصد   33 حدود  مسکن  بخش 
نقشی  که  می گیرد  بر  در  را  کشور  اقتصاد 
محسوب  داخلی  ناخالص  تولید  در  اساسی 
به  دستیابی  برای  همین جهت  به  می شود. 
معیارهای توسعه پایدار در این بخش ضمن 
این که باید شاخص های کیفیت در آن مورد 
از  آن  در  تعادل بخشی  گیرد،  قرار  توجه 
که  تعادلی  است؛  برخوردار  ویژه ای  اهمیت 

بعضا در کشور رعایت نمی شود.
مسکن  درصد   ۱.7 هم اکنون  مثال  طور  به 
دهک های  اما  دارد  وجود  کشور  در  خالی 

پایین جامعه عموما بدون مسکن هستند. 
جامعی  برنامه ریزی  که  می دهد  نشان  این 
برای  مسکن  تامین  و  شناسایی  برای 
گروه های هدف صورت نگرفته و این بخش 
به دست اقتصاد بازار رها شده است. عمده 
را  الزم  تخصص  نیز  مسکن  تولیدکنندگان 

و  سرمایه  داشتن  دلیل  به  صرفا  و  ندارند 
ساختمان  بخش  افزوده  ارزش  از  آگاهی 
طی سه دهه گذشته وارد این بخش شده اند.
مسکن  بخش  دست اندرکاران  عمده  اما 
کردند  کوچ  بخش  این  از   9۱ سال  از  پس 
بانکی،  سیستم  به  را  خود  سرمایه های  و 
طال و ارز بردند؛ چرا که سود این بخش ها 

مطمئن تر و بیشتر از تولید مسکن بود.
با این که از سال 9۲ با شروع به کار دولت 
تقاضا  طرف  نفع  به  تالش هایی  یازدهم 
اما  شده،  انجام  مسکن  شدن  بیدار  برای 
نتوانسته  هنوز  گرفته  صورت  اقدامات 
پیشران اقتصاد ایران را از خواب خرگوشی 
بیدار کند و به گفته ی کارشناسان تا رسیدن 
به تعادل در بازار مسکن، تحریک تقاضا از 
به سرانجام  ارزان قیمت،  طریق تسهیالت 
ابزارهایی  از  استفاده  مهر،  مسکن  رسیدن 
در  عملیاتی  اقدام  و  ثانویه  رهن  همچون 
پیاده سازی طرح جامع مسکن نمی توان به 

بازارگرمی این بخش امیدوار بود.

پیام شما 

خانواده محترم سعیدی
 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه اقدس رضایی 
)عضو فعال صندوق بیمه حضرت ابوالفضل )علیه السالم(( 

را تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای شما صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی ، موسسه فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل )ع( 

  داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

مدیر محترم موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 
و مسجد ثامن االئمه )علیه السالم(
از این که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم برادر عزیزمان

مرحوم علیرضا خبازی 
شرکت نموده و با ابراز همدردی ما را سرافراز فرمودید، کمال تشکر و قدردانی را داریم.

 ان شاء ا... لطف تان را در شادی هایتان جبران نماییم

خانواده های نورس فرد

بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از تمامی اقوام، دوستان، آشنایان، ادارات، نهادها، 
ارگان ها خصوصا آموزش و پرورش شهرستان بیرجند، کانون پیشکسوتان آموزش و پرورش 

و مرکز آموزش 04 بیرجند که ما را در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم

 مرحومه کنیز یتیمی »فرهنگی بازنشسته«
 یاری نمودند، اعالم می نماییم. ضمنا به اطالع می رساند: جلسه چهلمین روز درگذشت

آن عزیز سفر کرده پنجشنبه 95/3/6 از ساعت ۴ الی 5 بعدازظهر 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد. 

خانواده علیزاده
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آیفون 7 دارای چهار بلندگو خواهد بود

یکی دیگر از تغییرات جالب توجه در بدنه آیفون 
گوشی  پایین  و  باال  در  بلندگو  چهار  طراحی   ،7
از  مختلفی  های  طرح  اخیر  روز  چند  است.طی 

و  کم  حاال  و  شده  منتشر  اینترنت  در   7 آیفون 
برای  را  هایی  ایده  چه  اپل  دانیم  می  بیش 

پرچمدار بعدی خود در سر می پروراند.
 ،7 آیفون  بدنه  در  توجه  تغییرات جالب  از  یکی 
طراحی چهار بلندگو در باال و پایین گوشی است. 
تا پیش از این چنین طراحی را در تبلت های آیپد 
پرو دیده ایم، ولی این اولین بار خواهد بود که 
 آیفون های اپل نیز از این تعداد بلندگو بهره مند 
البته پیش از این نیز شنیده بودیم  خواهند شد. 
که اپل قصد دارد با حذف ورودی های هدفون 
از  استفاده  برای  را  جا  خود،  بعدی  گوشی  از 

بلندگوهای بیشتر باز کند.

آماری از فروش جهانی گوشی هوشمند

در سه ماهه اول سال 2016، فروش گوشی های 
هوشمند در سراسر جهان 3.9 درصد رشد داشت، 
فروشندگان گوشی های هوشمند چین 17 درصد 
افت  اولین  اپل  و  کردند  کسب  را  بازار  سهم  از 

فروش  ایسنا،  گزارش  بود.به  شاهد  را  رقمی  دو 
گوشی های هوشمند در سه ماهه اول سال 2016، 

شامل 78 درصد از کل فروش تلفن همراه بود.
بازار  در  می گوید:  گارتنر  تحقیقاتی  مدیر 
بزرگ،  فروشندگان  که  هوشمند  گوشی های 
برندهای  می کنند،  تجربه  را  اشباع  رشد 
برندهای  فروش  در  اخالل  موجب  نوظهور 
با  هستند.  خود  سهم  افزایش  برای  موجود 
های  گوشی  بازار  ساختار  در  تغییری  چنین 
به  ظهور  حال  در  چینی  برندهای  هوشمند، 

هستند. جهانی  برتر  جدید  برندهای  عنوان 

مترجم گوگل هوشمندتر می شود

نرم افزار مشهور گوگل به زودی هوشمندتر خواهد 
گزینه  شدن  اضافه  جدید،  ویژگی  اولین  شد. 
اندروید  نسخه  ترنسلیتور  گوگل  برای  »ترجمه« 
مستقیم  به طور  متن  ترجمه  توانایی  که  می باشد 
در برنامه را با ضربه زدن به این ویجت به شما 
می دهد.این ویجت نیاز همیشگی و خسته کننده 

شما به کپی و پیست کردن متن در برنامه ترجمه 
از  جلوگیری  باعث  موثر  به طور  و  کرده  را حذف 
برای  را  آسان تری  راه  و  می شود،  وقت  اتالف 
ترجمه متون چت، نظرات، اشعار ترانه ها و دیگر 
محتوای نوشته شده، پیش پای شما می گذارد.این 
ویژگی های جدید در حال حاضر 130 زبان دنیا را 
ترجمه می کند که اگر بخواهیم صادقانه به آن نگاه 
کنیم، درمی یابیم که نام برخی از این زبان ها تا به 

حال به گوش ما هم نخورده است.

تفاوت های کشف شده از دوقلوها

 پژوهشگران در تحقیقات شان به این نتیجه دست 
یافته اند که دوقلوها به  ازای هر شباهت کوچک، 
هزاران تفاوت بزرگ و کوچک هم با یکدیگر دارند.
دنیای  در  دوقلوها  از  یک  هر  میزان،  گزارش  به 
را  فردی  به  منحصر  تجارب  و  رشد  خود  خاص 
می اندوزند. بنابراین بسیار طبیعی است که از نظر 
شخصیت، سبک زندگی ، صفات و ... با هم تفاوت 
داشته باشند.بر اساس استدالل محققان، عملکرد 
ژن قابلیت انعطاف دارد. بدین معنا که قرار گرفتن 
در هر محیط، اتخاذ سبک زندگی، داشتن تجارب 
متفاوت و ... در نتیجه نهایی حاصل از بیان ژن 
تأثیر بسزایی دارد.بر این اساس درسی که از ژنتیک 
و محیط زندگی هر کس می توان گرفت این است 
مورد  در  شده  انجام  بررسی های  به  توجه  با  که 
دوقلوهای همسان، اگر چه همه ما ژن ها را به ارث 
می بریم اما با قرار گرفتن در محیط های منحصر 
به فرد و ارائه پاسخ های منحصر به فرد خودمان، 

سرانجام هر یک از ما »ما« می شویم.

ضمن  استان  به  سفری  در  دانمارک  سفیر   - برزجی 
بازرگانی خراسان جنوبی  اتاق  با رئیس و اعضای  دیدار 
بخش  در  همکاری  برای  کشور  این  آمادگی  اعالم  از 
معادن استان خبر داد. به گزارش خبرنگار ما، رئیس اتاق 
بازرگانی خراسان جنوبی در دیدار با سفیر  دانمارک به 
پیشنه 80 ساله روابط تجاری ایران و دانمارک اشاره کرد 
و گفت: این همکاری ها هنوز همچون گذشته ادامه دارد. 
با اشاره به ظرفیت های مختلف استان  مهندس احتشام 
خراسان جنوبی در بخش های کشاورزی و معادن افزود: 
در بخش معدن این استان از غنای زیادی برخوردار است و 
از این حیث در رتبه هشتم کشور قرار دارد. وی با بیان اینکه 
بیش از 50 درصد زغال سنگ کشور در خراسان جنوبی 
تولید می شود، یاد آور شد: همچنین کارخانه بزرگ سیمان با 

تکنولوژی دانمارک، تولیدات خود را عرضه می کند. 

خراسان جنوبی مشتاق استفاده
 از تجربیات دانمارک در انرژی های نو 

وجود  به  همچنین  جنوبی  خراسان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
فناوری های دانمارک در بخش تولیدات لبنیات استان اشاره 
کرد و گفت: از آنجا که دانمارک کشوری موفق در استفاده 
از انرژی های نو می باشد، امید است از این تجربیات در 

خراسان جنوبی نیز بتوانیم استفاده کنیم. 
احتشام  ظرفیت های نسبی استان در بخش کشاورزی را 
شامل تولیدات زعفران، زرشک و عناب عنوان کرد و یاد آور 
شد : از اینکه فرهنگ مصرف زعفران در کشور دانمارک جا 

افتاده است بسیار خرسندیم. 
وی با اشاره به تبادالت تجاری خراسان جنوبی با کشور 

افغانستان گفت: اتاق بازرگانی خراسان جنوبی به عنوان 
تاکنون در دعوت  توانسته است  فعال  اتاق جوان و  یک 
هدف،  بازارهای  به  استان  تجار  اعزام  و  تجاری  هیئات 

موفق عمل کند. 

روابط بانک با کشور دانمارک
 به حالت سابق برگردد

رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی با بیان اینکه این اتاق 
عالوه بر فعالیت های اقتصادی در زمینه های اجتماعی نیز 
نقش آفرینی می کند ، یاد آور شد: یکی از فعالیت های 
تامین هزینه های تحصیل  ، مشارکت در  اتاق  اجتماعی 
دانش آموزان نیازمند است. مهندس احتشام با بیان اینکه 
اتاق بازرگانی آماده پذیرش هیئت تجاری از کشور دانمارک 
است تصریح کرد: به منظور تبادالت تجاری بیشتر همچنین 

آماده اعزام هیئت تجاری به دانمارک هستیم. 
وی ضمن ابراز امیدواری از گسترش فعالیت های اقتصادی 
در سفارت دانمارک گفت: گرچه هنوز نقل و انتقال پول از 

اروپا به ایران تسهیل نشده اما انتظار داریم روابط بانک با 
کشور دانمارک به حالت سابق برگردد. وی در ادامه با اشاره 
به استفاده از تکنولوژی انرژی های نو در کشور دانمارک 
افزود: با توجه به اینکه بیرجند منطقه کویری است فرصت 

مناسبی برای نصب توربین فراهم می باشد که امید است در 
این زمینه نیز دانمارک برای سرمایه گذاری پیش قدم شود. 

دانمارک آماده همکاری
 در فناوری صنایع غذایی 

سفیر دانمارک نیز ضمن ابراز خرسندی از استفاده تکنولوژی 
از  یکی  معدن  جنوبی گفت:  در صنایع خراسان  دانمارک 
اصلی ترین زمینه هایی است که کشور دانمارک می تواند 
با ورود تکنولوژی در آن سرمایه گذاری کند.  »دانی انان« 
، همچنین به  سابقه حضور دانمارک در صادرات لبنیات به 
ایران اشاره کرد و افزود: در زمینه فناوری صنایع غذایی نیز 

این آمادگی وجود دارد که بتوانیم همکاری داشته باشیم. 
یاد کرد  از وجود آب های فراوان در کشور دانمارک  وی 

و گفت: البته این موضوع مانعی برای صرفه جویی مردم 
این کشور نشده بلکه توانسته ایم با مصرف کمتر آب در 
بازیافت از این ظرفیت استفاده کنیم. وی با اشاره به برگزاری 
دانمارک  کشور  گفت:  ایران  در  آب  موضوع  با  سمیناری 
آمادگی دارد در این زمینه نیز اطالعات و تجربیات خود را 
به ایران منتقل کند. » دانی انان« ، در ادامه از نفوذ زعفران 
ایران در کشور دانمارک خبر داد و گفت: آمادگی کامل برای 

اعزام و دعوت از هیئات تجاری را داریم. 

محصوالت  تولید  به  منجر  خورشیدی  انرژی 
کشاورزی با کیفیت باال در استان شده است

بازرگانی  اتاق  رئیس کمیسیون کشاورزی صنایع غذایی 
خراسان جنوبی نیز در این نشست با اشاره به مشکل کم 
آبی در منطقه خراسان جنوبی گفت: در کنار این معضل، 
تولید  به  منجر  که  دارد  وجود  انرژی خورشیدی  ظرفیت 
محصوالت کشاورزی با کیفیت باال شده است. سید حسین 
خیریه ضمن یادآوری وجود محصوالت مزیت دار کشاورزی 
در استان از گیاهان دارویی و مرتعی به عنوان دیگر مزیت 
خراسان جنوبی یاد کرد و افزود: نزدیک به 108 هزار هکتار 
زیر کشت گیاهان دارویی است که از این مقدار تقریبا 2 هزار 
تن محصول به دست می آید که می تواند زمینه خوبی برای 
همکاری ایران و دانمارک باشد. وی به موفقیت های استان 
در بخش طیور و دام اشاره کرد و افزود: هم اکنون 56 هزار 
تن در سال تولید گوشت سفید داریم که 70 درصد آن باید 
از استان صادر شود. وی خواستار همکاری کشور دانمارک 
در زمینه صنایع تبدیلی در کشتارگاه ها، تولید محصوالت 

ارگانیک  و پرورش شتر  شد.  

در دیدار  سفیر دانمارک با اعضای اتاق بازرگانی خراسان جنوبی مطرح شد: 

رونق معادن استان با تکنولوژی کشور دانمارک 

توکیو امن ترین شهر دنیا شد

واحد اطالعات اکونومیست در گزارشی با انتشار فهرست رتبه بندی شهرها از نظر شاخص های امنیت شهری 
این  ژاپن در حالی در صدر  امن ترین شهر جهان معرفی کرد.پایتخت  به عنوان  را  توکیو  در سال 2015، 
فهرست جای گرفته که به لحاظ جمعیتی و جغرافیایی، شهری به شدت متراکم است.

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  

قیرگونی

   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد

 واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

ت 
امن

ض
ل 

سا
 1

0

ان
یر

ه ا
یم

و ب

ول
حص

ع  م
نو

ت

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

با سابقه درخشان 
و قیمت کامال توافقی

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

طبخ انواع غذای کبابی و خورشتی  
با برنج درجه یک ایرانی  و ته چین زعفرانی و روچین کامل

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

پیک

 رایگان 

آدرس: نبش غفاری34     32404043

درخدمت شما همشهریان گرامی 

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

دستگاه ساب سیار 

امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های مرمر 
گرانیت و موزاییک ساده      

09156706538

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب ، سرد و گرم ، شوفاژ
نصب شیرآالت ، سرویس کولر، لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله     09158651167 - شهریاری
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واقعا اینترنت ما را خالق می کند؟

چهارشنبه * 5 خرداد 1395 * شماره 3513

آیه روز  

خدايت ببخشايد چرا پيش از آنكه ]حال[ راستگويان بر تو روشن شود و دروغگويان را بازشناسى به آنان 
اجازه دادى. سوره التوبه، آيه 43

حدیث روز  

زمانى بر مردم مى  آيد كه امام و پيشواى آنان غيبت مى  كند، پس خوشا به حال كسانى كه در آن زمان 
بر فرمان ما استوار و ثابت قدم باشند. امام باقر )ع(

هر چند كه رنگ و بوى زيباست مرا
چون الله رخ و چو سرو باالست مرا

معلوم نشد كه در طربخانه خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا

عشق به ديگرى ضرورت نيست، حادثه است.
عشق به وطن ضرورت است نه حادثه .

عشق به خدا تركيبى است از ضرورت و حادثه

تنها يك ذهن بي گناه مي داند كه عشق 
 چيست، اين، تنها ذهن بي گناه است كه 

مي تواند در دنيايي كه پاك نيست، زندگي كند

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، 
محترم داشتن ديگران، جوابگو بودن در قبال 

تمام كنش هاي خود داالى الما

شكست حاصل از اصالت،
 بهتر از پيروزى حاصل

 از تقليد است هرمان ملويل

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

نکاتی برای شاد زیستن

- به ديگران كمک كنيد و انتظار اين را كه كمكتان 
جبران شود، فراموش كنيد. كمک كردن بدون توقع به 
شادشدن خودتان كمک زيادى مى كند.براى روزتان 
برنامه ريزى كنيد. روزى كه با برنامه شروع شود با 

رضايت هم به پايان مى رسد.
- براى روزتان برنامه ريزى كنيد. روزى كه با برنامه 

شروع شود با رضايت هم به پايان مى رسد.
ببينيد فيلم  بگذرانيد.  وقت  مثبت  هاى  آدم  با   - 

 و قدم بزنيد.
به موقع رسيدن  بيدار شويد.  از خواب  - صبح زود 
هم  كار  محل  و  تاكسى  و  مترو  و  اتوبوس   به 

شادتان مى كند.
- كار جوهر آدمى است. درست است؛ اما زياد كار 
كردن هم خوب نيست. بهتر است از عوايد آن كار 
بستر مرگ  در  كه  هايى  آدم  ببريد. همه  لذت هم 
 قرار مى گيرند، مى گويند كاش كمتر كار مى كردند 

و بيشتر زندگى مى كردند.
- به ديگران پيشنهاد كمک بدهيد. مثال به خانم پيرى 
كه مى خواهد از اتوبوس پياده شود، كمک كنيد، يا 

كمک كنيد كودكى از پله پايين بيايد.
- درباره اينكه مردم درباره شما چه فكر مى كنند كمتر 

كنجكاوى كنيد.
- كمتر نگران باشيد. تمام اتفاق هايى كه در طول 
عمرمان نگرانشان هستيم يا اتفاق نمى افتند يا اگر 

بيفتند آن طورى نيستند كه از قبل تصور مى كنيم.

دریچه نگاهمان را تغییر دهیم

اسبا ب كشى  جديدى  محله  به  جوانى  مرد  و  زن 
كردند. روز بعد ضمن صرف صبحانه، زن متوجه 
شد كه همسايه اش درحال آويزان كردن رخت هاى 
شسته است و گفت: لباس ها چندان تميز نيست. 

انگار نمى داند چطور لباس بشويد.
احتماال بايد پودر لباس شويى بهترى بخرد. همسرش 
نگاهى كرد اما چيزى نگفت. هربار كه زن همسايه 
لباس هاى شسته اش را براى خشک شدن آويزان 
مى كرد، زن جوان همان حرف را تكرار مى كرد تا 
اينكه حدود يک ماه بعد، روزى از ديدن لباس هاى 
تميز روى بند رخت تعجب كرد و به همسرش گفت: 
ياد گرفته چطور لباس بشويد. مانده ام كه چه كسى 
درست لباس شستن را يادش داده. مرد پاسخ داد: 
من امروز صبح زود بيدار شدم و پنجره هايمان را 
تميز كردم.  زندگى هم همينطور است. وقتى كه 
رفتار ديگران را مشاهده مى كنيم، آنچه مى بينيم به 
درجه شفافيت پنجره اى كه از آن مشغول نگاه  كردن 

هستيم بستگى دارد.

خالقيت  دشمن  را  اينترنت  افراد  از  بسيارى 
فردى  استعدادهاى  شكوفايى  براى  مانعى  و 
محسوب مى كنند؛ درحالى كه استفاده ى صحيح 
از آن مى تواند خالقيت ما را در كار و زندگى  به 

شكل غير منتظره اى افزايش دهد. 
خالق بودن یک انتخاب است

سازندگى  و  خالقيت  اينترنت  تولد  زمان  از 
توسعه ى  و  رشد  حال  در  هميشه  فردى 
تصاعدى بوده است. در همين لحظه با چند 
كليک مى توانيم نتيجه ى سازندگى افراد زيادى 
را ببينيم كه خالقيت براى آن ها انتخاب بوده 
نه اتفاق. امروزه به لطف اينترنت تقريبا هيچ 
مانعى سر راه شكوفايى خالقيت وجود ندارد، 
كردن  دنبال  احتمالى  شكست هاى  هزينه ى 
ايده هاى سازنده به كمترين حد ممكن رسيده 
و فراوانى خروجى هايى كه براى بيان ايده هاى 
خالقانه در دسترس هستند غيرقابل باور است.

به  اين  ترتيب مالمت كردن اينترنت يا به طور 
كلى فناورى مدرن به عنوان نابودكننده ى قوه ى 
ابتكار و سازندگى منطقى نيست. بدون شک 

انگيزه هاى  سركوب  باعث  مى تواند  اينترنت 
سازنده و غرق شدن در دامان مصرف گرايى 
دروازه هاى  هم زمان  به صورت  ولى  شود 
دنياى خالقيت را به روى رؤياپردازان سازنده 
مسير  دوراهى  اين  در  بايد  فقط  مى گشايد. 

صحيح را انتخاب كرد.
یک هدف نهایی داشته باشید

 ،)CPS( اولين گام در متد حل خالقانه ى مسئله
شناسايى و مشخص كردن دقيق مشكل است. 
براى شكوفايى خالقيت برداشتن صحيح اين 
گام اهميت زيادى دارد. مهم ترين اصل براى 
حل يک مشكل يا پاسخ دادن به يک سؤال، 
مشخص كردن خالقانه و موفق هدف نهايى 
است.يک از مؤثرترين راهكارها براى مشخص 
است  چرا«   ۵« روش  نهايى،  هدف  كردن 
كه ساكيشى تويودا در اوايل قرن بيستم آن 
را در شركت تويوتا مورد استفاده قرار داد. در 
»چرا  كه  مى پرسيد  خود  از  كارى  هر  شروع 
اين  بدهم؟«.  انجام  را  كار  اين  مى خواهم 
سؤال به مطرح شدن دامنه ى وسيعى از پاسخ ها 

منتهى مى شود و قطعا به تنهايى هيچ كمكى به 
مشخص كردن هدف و راه حل نخواهد كرد. 
براى روشن شدن مسئله بايد به سؤال كردن 
ادامه بدهيد. بعد از مطرح كردن 3 يا 4 سؤال 
ديگر و پاسخ گفتن به آن ها، ماهيت مسئله 
برايتان روشن مى شود و هدف نهايى كم كم 

خود را نشان خواهد داد.
محدوده ی تخصصی چالش 
خالقانه ی خود را بشناسید

داشتن  بدون  خالقانه  چالش  با  شدن  روبرو 
شناخت عمقى نسبت به محدوده ى تخصصى 
آن ندرتا با موفقيت همراه مى شود و به همين 
دليل است كه توانايى تحقيق و كسب سريع 

مهارت ارزش بسيار زيادى پيدا مى كند
و  غنى  دانش  داشتن  بدون  خالقانه  تفكر 
امكان پذير  تفكر  موضوع  مورد  در  ريشه اى 
نيست. داشتن آگاهى عمقى مرتبط با چالشى 
كه پيش روى ماست، نه تنها امكان شناسايى 
موانع  بلكه  مى كند  فراهم  را  مسئله  كامل 
آن  براى  خالقانه  راه حل هاى  به  رسيدن 

پيش  از  را  آن  موارد مشابه  و همه ى  چالش 
كردن  پيدا  از  اگر  برمى دارد.بنابراين  ما  روى 
راه حل مسائل خود نااميد شده ايد تا جايى كه 
ممكن است دانش خود را در مورد آن افزايش 
بدهيد. هم زمان با گسترش مرزهاى دانش تان، 
ديدگاه هاى  از  را  مسئله  بود  خواهيد  قادر 
متفاوتى ببينيد. استفاده از ويدئوهاى آموزشى 
و وبالگ هاى مرتبط با محدوده ى تخصصى 
چالش نيز كمک مى كند كه دانش خود را در 

مورد آن افزايش دهيد.
افق های ذهنی خود را توسعه بدهید

سازندگى  و  خالقيت  قدرت  بردن  باال  براى 
بايد افق هاى ذهنى خود را در حوزه هايى غير 
رويتان  پيش  از محدوده ى تخصصى چالش 
آگاهى  افزايش  با  هم زمان  بدهيد.  توسعه 
آموزش  از   - مفيد  و  جانبى  حوزه هاى  در 
زبانى  به  كردن  صحبت  تا  گرفته  عكاسى 
ديگر زاويه ى ديد شما براى غلبه ى خالقانه 
گسترش  غيرقابل باورى  شكل  به  چالش  بر 
پيدا مى كند. به صورت طبيعى هر چه توانايى 

ذهنى خود را در محدودهاى بيشترى تقويت 
كنيد، ديدگاه شما براى غلبه بر چالش انعطاف 
بيشترى خواهد داشت. اين گفته به اين معنا 
نيست كه براى حل خالقانه ى چالش بايد در 
همه ى حوزه ها به درجه ى استادى برسيد. تنها 
آشنايى ساده و در حد سرگرمى با طيف وسيعى 
از حوزه هاى تخصصى، تأثير حيرت انگيزى در 

افزايش قدرت خالقيت دارد.
با دیگران همفکری و همکاری کنید

و  غيرتخصصى  حوزه ى  چندين  در  فعاليت 
عطش  شدن  سيراب  معناى  به  سرگرمى 
يادگيرى و عدم نياز به دانش بيشتر نيست. به 
همين دليل ايجاد شبكه اى گسترده از دوستان 
با مهارت ها و عاليق مختلف اهميت زيادى 
دارد. در حقيقت با انجام اين كار يک گروه توانا 
با احاطه ى كامل به محدوده ى گسترده اى از 
به  و  مى كنيد  ايجاد  سرگرمى ها  و  مهارت ها 
خواهيد  دسترسى  از خالقيت  بى پايانى  منبع 
داشت كه رسيدن به آن هيچ وقت براى يک 

نفر به تنهايى امكان پذير نيست.

394251876
657938421
281764953
946587312
738126549
125493687
473819265
862375194
519642738

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.
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داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901 - فرج زاده

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

تجربه کنید.   09158668002

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

فروش غذای آماده با موقعیت عالی
یا معاوضه با ماشین 
09360026252

توجه      شعبه فالفل آبادان      توجه
واگذار می گردد. قیمت: 25/000/000   

09365301059

فروش
 کولر گازی
)کم مصرف(

قیمت:
یک میلیون تومان

09155625280

به تعدادی خانم برای 
کار مهمانداری در تاالر 
ایرانیان به طور پاره 

وقت با سرویس ایاب و 
ذهاب و دستمزد روزانه 

300/000 ریال 
برای شیفت عصر

 از ساعت 4/30 به بعد 
نیازمندیم.

آدرس دفتر: 
تقاطع محالتی و مدرس 

دفتر تاالر ایرانیان

مغازه پوشاک با لوازم واقع در بازار
 کوچه بانک ملی روبروی طالسازی خردمند
 به فروش می رسد.    09155622573

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

مسئولیت     09155619059 

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

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

09159647685

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

به تعدادی بازاریاب برای کار در شرکت 
پخش مواد غذایی و شوینده نیازمندیم.

056-32220024
به چند نفر بازاریاب تلفنی و حضوری خانم و آقا با 

حقوق ثابت و پورسانت عالی با روابط عمومی باال برای کار 
تبلیغات نیازمندیم. 32433548 - 09152651699

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

اجرای نمای ساختمان )آجر(

آجر 3 سانت ، 5 سانت ، 8 سانت 
در اسرع وقت با قیمت مناسب

09034357069
09151642286

فروش مغازه کلی فروشی 
)مواد غذایی(

به علت تغییر شغل
قابل معاوضه با ملک یا خودرو

09375830289
09151608980

ساختمان هتل مقدم با کلیه 
امکانات و امتیازات به فروش 

می رسد. فی: کارشناسی
09155610579

به چند نفر بازاریاب تلفنی خانم با پورسانت 
مناسب و روابط عمومی باال نیازمندیم. 

09307520053 - 32236146

به یک منشی خانم با حداقل مدرک 
لیسانس برای کار در دفتر شرکت 

نیازمندیم.  ساعت کار: 8 تا 13
حقوق ثابت + پورسانت + بیمه

ساعت تماس: 9 الی 12
09151641750 - 32311986

به یک نفر خانم برای نگهداری از کودک 7 ماهه ، حتما با سابقه کار قبلی ، در محدوده 
آوینی از ساعت 7 الی 14 نیازمندیم.    09151642982 -32409681

دعوت به همکاری
یک شرکت ساختمانی برای انجام پروژه های در دست اقدام در روستای گزیک 
از کلیه اشخاص حقیقی دارای رزومه موفق در زمینه )نازک کاری - نما - محوطه 

سازی ( دعوت به همکاری می نماید. جهت بازدید و کسب اطالعات بیشتر با 
شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید. 
09211939271-09158675812
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کسب دو مدال طال و برنز 
حاصل کار قوی ترین مردان خراسان جنوبی

مسابقات سه جانبه کنده زنی شرق کشور که از 31 اردیبهشت تا یکم 
خرداد ماه در مشهد با شرکت هشتاد و پنج ورزشکار برگزار شده بود، تیم 
خراسان جنوبی توانست دو مدال طال و برنز را کسب کند. به گزارش 
مسابقات  از  دوره  این  در  جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
مجتبی کهنسال در وزن هفتاد و چهار کیلو مقام اول را از آن خود کرد و 

مرتضی خسروی در سنگین وزن مقام سوم را به دست آورد.

صعود بانوی المپیکی استان به نیمه نهایی
 تفنگ سه وضعیت رقابت های جام جهانی مونیخ

الهه  همراه  به  کشورمان  تیرانداز  پوش  ملی  بانوی  خدمتی  نجمه 
احمدی و مه لقا جام بزرگ به مرحله نیمه نهایی تفنگ سه وضعیت 
مسابقات جام جهانی مونیخ صعود کردند. قابل ذکر است مسابقات 
تیراندازی جام جهانی مونیخ  آلمان با حضور ۷۲۵ ورزشکار از ۸۵ 

کشور جهان تا ۶ خرداد در شهر مونیخ برگزار می شود.

امیرحسین بخشی از استان خراسان جنوبی
قهرمان کاراته سبک کیوکوشین شرق کشور شد 

انتظامی  فرمانده  بخشی  جواد  سرهنگ  فرزند  بخشی،  امیرحسین 
شرق  قهرمانی  کاراته  مسابقات  قهرمانی  مقام  زیرکوه،  شهرستان 
پلیس،  خبري  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به  کرد.  کسب  را  کشور 
یادبود  کشور  شرق  قهرمانی  کیوکوشین  سبک  کاراته  مسابقات 
میزباني  به  جاري  سال  ماه  اردیبهشت  در  حرم  مدافع  شهدای 
شهرستان فردوس برگزار شد. امیر حسین بخشی که در این دوره 
شکست  و  زدني  مثال  درخشش  با  بود  کرده  شرکت  مسابقات  از 

حریفان با اقتدار به مقام اول رسید و مدال طال را دریافت کرد.

مهسا کدخدا بانوی قدرتی استان، هم چنان در اوج

تمرینات دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی بانوان کشورمان 
با حضور 19  در حالی   آسیا  زنان  کنفدراسیون  در جام  برای حضور 
بازیکن در آکادمی ملی والیبال بانوان در مجموعه ورزشی آزادی تهران 
آغاز شد که مهسا کدخدا، بازیکن قدرتی زن خراسان جنوبی توانسته 
است نظر سرمربی تیم ملی، مایدا چیچیچ را به داشته های فنی خود 
جلب کند. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، این 
اردو تا  1۲ خرداد ادامه خواهد داشت و در آن ملی پوشان در دو نوبت 
صبح و عصر به انجام  تمرینات آماده سازی خواهند پرداخت. پیش 
از این نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال بانوان از 
1۶ تا ۲9 اردیبهشت ماه برگزار شده بود. پنجمین دوره مسابقات جام 
با حضور  ویتنام  میزبانی  به  زنان  گروه  در  آسیا  والیبال  کنفدراسیون 

هشت تیم برتر آسیا از ۲۲ شهریورماه آغاز می شود.

برای اینکه افراد به بیماری فشار خون مبتال نشوند 
یکی از عوامل مهم، تغذیه مناسب است. چون فشار 
خون قابل پیشگیری و درمان است؛ این در حالی است 
که پرفشاری خون باعث افزایش سکته های قلبی و 
نارسایی قلبی می شود. کاهش مصرف نمک و داشتن 
یک رژیم غذایی مناسب، ۲ فاکتور مهم در پیشگیری 

از ابتال به بیماری فشار خون و قلبی است. در مقابل 
غذاهایی که فیبر بیشتری دارند مثل سبزیجات، غالت، 
حبوبات و میوه در برنامه غذایی اضافه شود. میوه ها و 
سبزی های تازه مثل گوجه فرنگی، اسفناج، کلم،  سیب، 
و پرتقال در برنامه گنجانده شود و به جای مصرف 
کنسرو که نمک باالیی دارد از سبزی ها و ادویه های 

معطری استفاده شود که جایگزین آن باشد مثل آب 
نارنج و آب لیمو. برای خرید و مصرف گوشت، حبوبات، 
تخم مرغ و مغزها  بهتر است گوشت های کم چرب تر 
انتخاب شوند و در انتخاب آجیل نیز بهتر است بونداده 
و بی نمک باشد. مصرف حداکثر 3 زرده تخم مرغ در 
پروتئین  و  فیبر  حبوبات حاوی  است.  مناسب  هفته 

پنج نشانه اصلی سکته مغزی 

ناگهانی یا ضعف در عضالت  1- بی حسی 
صورت، دست و پا )به ویژه یک طرف از بدن( 
اختالل در صحبت و  یا  ناگهانی  ۲- گیجی 
دید  اختالل   -3 دیگران  حرف  فهمیدن 
یا هر دو چشم 4- اختالل  ناگهانی در یک 
دادن  دست  از  سرگیجه،  یا  ناگهانی  حرکتی 

 -۵ هماهنگی  برقراری  در  مشکل  یا  تعادل 
سر دردهای شدید و بدون علت. با توجه به 
اینکه، در سال های اخیر سکته مغزی نه تنها 
در میان افراد مسن و کهن ساالن بلکه بین 
پیدا کرده است؛ شناخت  افزایش  نیز  جوانان 
نشانه های ابتدایی آن می تواند کمک قابل 
بسیار  عواقب  از  پیشگیری  در  ما  به  توجهی 

خطرناک سکته مغزی در آینده بکند.

مراقبت های الزم از عرقیات گیاهی 

ظروف  روی  گیاهی  عرقیات  برخی 
تأثیر  آن ها  از  و  گذاشته  تأثیر  پالستیکی 
در یخچال  باید  بنابراین عرقیات  می پذیرند 
آلومینیومی  درپوش  که  شیشه ای  ظروف  و 
ماندگاری  مدت  شود.  نگه داری  دارد، 
عرقیات از 1 تا ۲ سال است و بیشتر از این 

به  آنها  درمانی  خواص  و  موثره  ماده  مدت 
تدریج کاهش می یابد. عرقیاتی که استریل، 
دارای بسته بندی بهداشتی و تاریخ مصرف 
باشد  داشته  زاللی  و  شفاف  رنگ  و  باشد 
مدتی  از  پس  عرقیات  اگر  اما  است،  سالم 
این  دهنده  نشان  کرد،  رسوب  یا  شد  کدر 
و  شده  کپک  و  قارچ  به  آلوده  که  است 

مصرف آن مسمومیت زا خواهد بود.

راه های مفید 
برای مقابله با دندان درد

زیرا  باالست  سمت  به  سر  داشتن  نگه   -1
می دهد  کاهش  دندان ها  اطراف  از  را  فشار 
دندان  روی  و  کرده  له  سیررا  حبه  یک   -۲
و  ضدعفونی   خواص  علت  )به  دهید  قرار 
کیسه ای  چای  یک   -3 کنندگی(  حس  بی 

خود  دردناک  دندان  روی  را  شده  مصرف 
سرد  آب  کمپرس  از  استفاده   -4 دهید  قرار 
آنرا  از یخ، به هیچ وجه  )در صورت استفاده 
به  نگذارید(.  لثه تان  یا  دندان  روی  مستقیم 
خاطر داشته باشید که هیچگاه آسپرین یا هر 
مسکن دیگری را بر روی دندان یا لثه خود 
قرار ندهید و به جای این کار اشتباه، آنرا با 

مشاوره دندانپزشک میل کنید.

زنجبیل
موثرترین جایگزین ایبوپروفن 

از:  عبارتند  غذایی  ماده  این  خواص  از  برخی 
خواص ضد سرطانی، محافظت در برابر بیماری 
گوارشی  دستگاه  سیستم  بخش  آرام  آلزایمر، 
معده   ورم  کاهش  چربی،  هضم  به  کمک 
افزایش ترشح بزاق و سالمت دهان و دندان 

رحمی  انقباضات  افزایش  کبد،  از  محافظت 
اشتها،  پوستی، تحریک  التیام  و  کاهش زخم 
کنترل  عضالت،  خستگی  رفع  وزن،  کاهش 
در  مغذی  مواد  جذب  افزایش  خون،  گلوکز 
بدن، بهبود سیستم تنفسی و آسم، رفع سوزش 
گردش  بهبود  تهوع،  از  جلوگیری  دل،  سر 
خون، تخلیه سینوس ها، افزایش ایمنی بدن، 

محافظت در برابر تشعشعات رادیواکتیو.

توصیه های بهداشتی و درمانی
 درباره انتروبیازیس )کرمک(

1- شستن صحیح دست ها با صابون و آب گرم 
بعد از استفاده از توالت، تعویض پوشک و قبل از 
تهیه، لمس و خوردن غذا ۲- حمام صبحگاهی و 
تعویض روزانه لباس زیر 3- رختخواب ها،  حوله 
ها و ملحفه ها باید روزانه تعویض و بطور کامل 

با آب داغ شسته شوند تا هرگونه تخم انگلی که 
وجود داشته باشد، کشته شود 4-  خشک کردن 
کامل مقعد بعد از دفع مدفوع ۶- جلوگیری از 
قراردادن دست ها در دهان و بینی ۷- در صورت 
ابتال یکی از اعضای خانواده به کرمک، تمام 

خانواده باید تحت درمان قرار گیرند.
مرکز اطالع رسانی داروها و سموم معاونت 

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دستگیري سارق کش رو 
با 8 فقره سرقت در بیرجند 

 
فرمانده انتظامي شهرستان بیرجند از دستگیري سارق کش 
داد.  خبر  بیرجند  در  سرقت  فقره  هشت  کشف  و  زن  رو 
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ حسن 
شجاعی نسب گفت: با وقوع چند فقره سرقت کش روزنی 
در هفته گذشته در بیرجند و شکایت شهروندان، موضوع 
روز  داشت:  بیان  وي  گرفت.  قرار  مأموران  کار  دستور  در 
گذشته مأموران کالنتری 14 امیرآباد این شهرستان، سارق 
کش رو زن را شناسایي و سارق را هنگامی که کیف دوشی 
مغازه داری را به سرقت برده و از محل متواری شده بود، در 

عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

افراد چاق و بیماران قلبی بخوانند

کشف 103 کیلوگرم تریاک در خراسان جنوبی
 

طی 4۸ ساعت گذشته ۸3 کیلوگرم تریاک از یک دستگاه 
نیسان پیکاپ در شهرستان نهبندان و ۲0 کیلوگرم تریاک 
از یک دستگاه پژو 40۵ در شهرستان طبس کشف شد. به 
گزارش پایگاه خبري پلیس، سرهنگ غالمرضا شاهوردی 
فرمانده انتظامی نهبندان گفت: مأموران ایست و بازرسی 
شهید حسینی سهل آباد هنگام کنترل خودروهای عبوری 
محور نهبندان به بیرجند به یک دستگاه خودروی نیسان 
عملیاتی  در  کردند.  متوقف  را  خودرو  و  مشکوک  پیکاپ 
شهرستان  انتظامی  فرمانده  جاللیان،  سرهنگ  نیز  دیگر 
دستگاه  یک  از  تریاک  کیلوگرم   ۲0 کشف  از  طبس 

خودروی پژو 40۵ در این شهرستان خبر داد.

دستگیری زوج فروشنده مواد مخدر صنعتي 
در شهرستان بیرجند 

 
زوج  دستگیری  از  بیرجند  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
فروشنده مواد مخدر صنعتی در عملیات ضربتی کالنتری 
پایگاه  گزارش  به  داد.  خبر  بیرجند  امیرآباد شهرستان   14
خبری پلیس، سرهنگ حسن شجاعی نسب در تشریح این 
خبر گفت: با دریافت اخباری مبني بر این که اشخاصي در 
پوشش خانواده اقدام به پخش و فروش مواد مخدر صنعتی 
از نوع کراک و شیشه می کنند، این موضوع در دستور کار 
مأموران کالنتری 14 امیرآباد قرار گرفت، که در بازرسي به 
عمل آمده از مخفیگاه متهمان در چند جاسازي حرفه اي 

مقدار ۸۷ گرم کراک  و 3۷ گرم شیشه کشف شد.

نجات یک چوپان 65 ساله درشهرستان خوسف
 

با تالش اورژانس هوایی، چوپان ۶۵ ساله ای در خوسف 
از مرگ حتمی نجات یافت. مدیر مرکز مدیریت حوادث و 
فوریتهای پزشکی استان گفت: ساعت 10:43 دقیقه صبح 
سه شنبه از مرکز اورژانس خوسف به دلیل سقوط چوپانی 
۶۵ ساله که سابقه صرع داشت درخواست امداد هوایی شد. 
دکتر دلخروشان افزود: با پرواز بالگرد در ارتفاعات تجگ و 
اورژانس  نیروهای هالل احمر و  بیناباد و جستجوی یک 
باالخره مصدوم شناسایی شد و به بیمارستان امام رضا)ع( 
این مصدوم که دچار ترومای سر و کاهش  یافت.  انتقال 
خوسف  تجگ  ارتفاعات  در  شب  دوشنبه  بود،  هوشیاری 

مفقود و  اکنون حال عمومی وی رضایت بخش است.

بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران
bir-hormozan.ac.ir 05632425252 -05632425151  

روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان

اولین کارگاه آموزشی با همکاری دانشگاه فرهنگیان بیرجند با رویکرد

توسط  دکتر  فریدون مقدس نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

زمان : امروز چهارشنبه 95/03/05  ساعت 16 الی 19 
مکان: خیابان معلم- خیابان شهید خلیل طهماسبی- طهماسبی شرقی 

)چهارراه بهداری(سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان باهنر بیرجند

برای کلیه متقاضیان گواهی حضور در کارگاه صادر خواهد شد 
عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند

خرابی های آسفالتی و راهکارهای تعمیر و نگهداری آنها
 )آسفالت های حفاظتی ، بازیافت گرم و سرد و ...(

)غیردولتی - غیرانتفاعی(

موسسه آموزش عالی هرمزان 
برگـزار می کنـد

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
مه ای

ت و بی
مان

ل ض
 سا

10

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047
بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

اجرای انواع سیستم های آبیاری
 قطــــره ای

 انتقال خط آب با کمترین هزینه و بهترین کارایی 
مشاوره و بازدید رایگان 09151611884 - محمد جانی 

ابزار صنعتی 
بافـکر

عرضه انواع ابزارهای صنعتی 
 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی

 نبش جمهوری اسالمی 6
09151609528-32212047

تعمیر لوازم خانگی در منزل
لباسشویی - کولر

جاروبرقی - پنکه - آبمیوه گیری و...

نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778



7
زنگ  خطر بی آبی در بیرجند

مهر- مدیر امور آب و فاضالب روستایی بیرجند با اشاره به تبعات خشکسالی و خشک شدن برخی منابع آبی روستاها گفت: تعداد روستاهای نیازمند 
آبرسانی سیار در شهرستان بیرجند همچنان در حال افزایش است.مهدی صفوی نژاد با اشاره به خشک شدن ۱۲ رشته قنات در روستاهای این شهرستان 
چهارشنبه * 5 خرداد 1395 * شماره 3513اظهارکرد: در روستاهای شهرستان با خطر قطعی آب مواجه هستیم و تنها با رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی می توان از قطعی آب جلوگیری کرد. 7

تلوزیونی  زنده  گفتگوی  در  که  جنوبی  استاندارخراسان 
بین  جانبه  سه  موافقتنامه  امضای  به  گفت  می  سخن 
جمهوری  و  هند  جمهوری  ایران،  اسالمی  جمهوری 
افغانستان ، در خصوص تأسیس داالن حمل و  اسالمی 
نقل و گذر بین المللی اشاره کرد و ادامه داد: قطعاً ایجاد این 
داالن نقش مهمی در توسعه شرق کشور ایفا خواهد کرد.

جنوبی، وجه اله خدمتگزار، با بیان اینکه اتصال استان به 
خط ریلی راه آهن سراسری یکی از اولویت های کاری 
دولت یازدهم است، گفت: اجرایی شدن این موافقتنامه می 
تواند زمینه های تسریع در اجرای این پروژه مهم را نیز 
فراهم نماید.وی با بیان اینکه سه کشور ایران، افغانستان و 
هندوستان مصمم به اجرای این داالن حمل و نقل هستند، 
گفت: نقطه آغاز این داالن چابهار خواهد بود و از شهرهای 

زاهدان، بیرجند و مشهد خواهد گذشت.
استان و  اقتصادی  امر در توسعه  این  به نقش مهم  وی 
این  شدن  اجرایی  داد:  وادامه  کرد  اشاره  کشور  شرق 

موافقتنامه می تواند موجب رونق در ترانزیت کاال ، بار ، 
مسافر و نیز توسعه گردشگری و سرمایه گذاری در هر سه 
کشور و نیز منطقه شرق کشور شود.وی با بیان اینکه در 

جلسات کارشناسی و نشست های مربوطه حضور داشتم 
شهرسازی،سفیر  و  راه  وزیر  با  جلسات  این  در  گفت:   ،
افغانستان و نیز برخی از وزرای دولت افغانستان مذاکراتی 

در خصوص مباحث دو طرف و مواردی که در استان وجود 
دارد، مذاکراتی صورت گرفت.مقام عالی دولت در استان، 
در  المللی  بین  نقل  و  این داالن حمل  اجرای  داد:  ادامه 
این منطقه می تواند عالوه بر آثار اقتصادی و توسعه ای 
و  این سه کشور شده  در  امنیت  تقویت  دارد موجب  که 
زمینه های جذب سرمایه گذاران از سایر کشورها را در این 
منطقه فراهم نماید.بر پایه این گزارش، موافقتنامه تأسیس 
داالن حمل و نقل و گذر بین المللی بین جمهوری اسالمی 
با  افغانستان  اسالمی  جمهوری  و  هند  جمهوری  ایران، 
روحانی  حسن  دکتر  والمسلمین  حجت االسالم  حضور 
رییس  جمهوری اسالمی ایران، نارندرا دامورداس مودی 
نخست وزیر هند و اشرف غنی رییس  جمهوری اسالمی 
رسید  امضاء  به  کشور  سه  راه  وزرای  توسط  افغانستان، 
از ۳۱  استاندار  تنها  به عنوان  استاندار خراسان جنوبی  و 
استانداری درسطح کشور در تمامی جلسات مربوط به این 

موافقتنامه و دیدارهای جداگانه حضور داشت.

مالیی- در مراسم تودیع و معارفه فرماندهی 
امیر  با حضور  پدافند هوایی شرق کشور که 
سپهری معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی 
لشکری  و  کشوری  مقامات  و  النبیاء  خاتم 
استان صبح دیروز در تاالر میالد ارتش برگزار 
پدافند  قرارگاه  اجرایی  معاون  سپهری  شد. 
هوایی خاتم النبیاء مطرح کرد: تشکیل پدافند 
هوایی شرق کشور در خراسان جنوبی اواخر 
سال 79 با یک سامانه راهبردی در شهرستان 
درمیان شروع به کار کرد. به لطف خدا و تاکید 

هوایی  پدافند  تجهیز  بر  قوا  کل  فرماندهی 
شرق کشور خوشبختانه تاکنون ۳9هزار نقطه 
هوایی  پدافند  سپهری  دهد.  می  پوشش  را 
شرق کشور را منطقه ای راهبردی دانست و 
یادآور شد: این منطقه با وسعت هزار و ۱50 
کیلومتر به عمق ۳۳0 از شهرستان ایرانشهر تا 

گناباد را پوشش  می دهد. 

تجهیز پدافندهوایی شرق کشور
 در اولویت باشد

فرمانده  نسائی  فریدون  دوم  سرتیب  امیر 
پیشین پدافند هوایی شرق کشور نیز در این 
تامین  جنوبی  خراسان  کرد:  عنوان  مراسم 

کننده امنیت کشور است .  
وی تجهیز منطقه را الزامی و با اهمیت دانست 
و تاکید کرد: به علت گستردگی منطقه و وجود 
نا امنی های کشور های همسایه پدافند هوایی 
شرق کشور به طور شبانه روز در حال رصد 
دشمنان است. فرمانده پیشین پدافند هوایی 
پادگان  وجود  کرد:  خاطرنشان  کشور  شرق 

های  کشور  های  امنی  نا  و  ائتالف  های 
همسایه دغدغه ما را بیشتر و کشور را تهدید 
سامانه  تجهیز  کرد:  تاکید  نسائی  کند.  می 
منطقه  این  در  آن  استقرار  و  راهبردی  های 
کویر  به  جنوبی  خراسان  که  چرا  است  الزم 
آسان  راهی  کشور  سیاسی  مراکز  و  مسطح 
دارد.  به گفته وی طبق مستندات موجود هر 
روز پدافند هوایی شرق هدف های زیادی از 

دشمن شناسایی و دفع می کند.
فرمانده پیشین پدافند هوایی شرق کشور از 

منطقه  این  در  ایساف  هواپیمای  شناسایی 
در  که  هواپیمایی  شد:  یادآور  و  داد  خبر 
های  سامانه  همت  به  آمد  فرود  بندرعباس 

این منطقه شناسایی شده بود.
علی  ستاد  سرهنگ  مراسم  این  پایان  در 
فرماندهی  مسئولیت  به  تجدد  عباسی  اکبر 
جدید پدافند هوایی شرق کشور منصوب و 
به  که  نسائی  دوم  سرتیب  امیر  زحمات  از 
مدت دو سال در این مسئولیت خدمت کرده 

بود قدردانی شد.

 داالن حمل و نقل بین المللی نقش مهمی در توسعه شرق کشور ایفا خواهد کرد

 سفیر دانمارک عنوان کرد:

زمینه سازی برای سفر شرکت های دانمارکی به خراسان جنوبی

 انجام طرح تحقیقاتی جامع بررسی شیوع 
فاکتورهای خطر قلبی و عروقی 

فارس- رئیس مرکز تحقیقات آترواسکلروز و عروق 
بیرجند گفت: طرح  کرونر دانشگاه علوم پزشکی 
تحقیقاتی جامع »بررسی شیوع فاکتورهای خطر 
قلبی و عروقی در شهرستان بیرجند« با همکاری 
مرکز تحقیقات هپاتیت به صورت مشترک در سال 
گذشته انجام شد. طوبی کاظمی  اظهار کرد: در 
این طرح پنج هزار نفر از مردم بیرجند انتخاب شده 
و در این افراد شیوع اختالالت چربی خون، دیابت، 

فشار خون باال و چاقی بررسی شد.

برگزاری صبحگاه مشترک ن
یروهای مسلح زیرکوه 

و  زهان  جمعه  امام  فرماندار،  حضور  با  فارس- 
جمعی از مسؤوالن نظامی و انتظامی شهرستان، 
صبحگاه مشترک نیروهای مسلح زیرکوه در محل 

گردان امام حسین)ع( برگزار شد.

راه اندازی فروشگاه دائمی
 فرش دستباف در بیرجند

دستباف  فرش  فروشگاه  اولین  سیما-  و  صدا 
استان در بیرجند راه اندازی شد. مدیر منطقه ای 
ایران در استان گفت: این  شرکت سهامی فرش 
احیاء  برای  تومانی  میلیارد  با سرمایه ۲  فروشگاه 
فرش دستباف افتتاح شد.جابر نظری افزود: در این 
فروشگاه فروش فرش به صورت اقساطی است و 
متقاضی پس از پرداخت ۲5 درصد قیمت می تواند 
برای پرداخت بقیه قیمت فرش از تسهیالت بدون 

کارمزد تا سقف ۱0 میلیون تومان استفاده کند.

 درمان بیماری های صعب العالج با
 راه اندازی بانک خون بند ناف

از  جنوبی  خراسان  ناف  بند  خون  بانک  مسئول 
اندازی  راه  با  العالج  صعب  بیماری های  درمان 
ملیحه  داد.  خبر  استان  در  ناف  بند  خون  بانک 
بهنامیان بیان کرد: هزینه ذخیره در سال 95 در 
ریال  هزار   ۲00 و  میلیون   ۲4 مبلغ  کشور  کل 
است که امکان استفاده از تسهیالت در خراسان 

جنوبی به صورت اقساط امکان پذیر است.

دانشگاهیان علم و بصیرت را
 در جامعه نهادینه کنند

 40 در همایش  رضایی  االسالم  ایسنا - حجت 
سالگی دانشگاه بیرجند دانشگاه نباید یک حلقه 
با جامعه  باید  بلکه  بسته برای خود درست کند، 
در ارتباط باشد. رضایی با بیان اینکه دانشگاهیان 
باید علم و بصیرت را در جامعه نهادینه کنند، بیان 
کرد: ما باید دانشجویانی تربیت کنیم که به دنبال 

کشف حقیقت باشند.

نمایش پیکرک سنگی 5000 ساله
 در موزه باستان شناسی بیرجند

فرهنگی  میراث  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به 
باستان  موزه  در  ساله   5000 سنگی  پیکرک 
گذاشته  نمایش  معرض  به  بیرجند  شناسی 
میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  شد. 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
های  موزه  مسئول  شعیبی  غالمحسین  جنوبی، 
استان گفت: این شیء سنگی از محوطه تاریخی 
آزمایشگاه  در  و  کشف  فردوس  باغستان  گوند 
مرمت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری مرمت و بازسازی گردیده است.

مرغداران نسبت به تامین موتور 
برق اضطراری اقدام کنند

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی 
ها مرغداری  در  اضطرای  برق  موتور  تامین   بر 

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به  کرد.  تاکید 
به  اشاره  با  اصغرزاده  محمد  استان،  دامپزشکی 
فرارسیدن فصل گرما و نیاز به تامین دمای مناسب 
باید  مرغداران  پرورش طیور، گفت:  برای محیط 
پیش بینی الزم برای تامین موتور برق اضطراری 
را داشته باشند تا در صورت قطع احتمالی برق دچار 

تلفات ناشی از نوسانات دمایی نشوند.

برگزاری نمایشگاه عکس میراث معنوی 
استان در محل باغ و عمارت اکبریه 

خرداد  سوم  از  معنوی  میراث  عکس  نمایشگاه 
شده  اندازی  راه  اکبریه  جهانی  عمارت  و  باغ  در 
اداره کل میراث  است. به گزارش روابط عمومی 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سید احمد 
برآبادی مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل 
گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی با 
میراث فرهنگی ناملموس شامل آیین ها و جشن 
ها، سنت های شفاهی، هنرهای نمایشی، فعالیت 
های جمعی و اعمال مرتبط با طبیعت و جهان و 

سنت های مرتبط با صنایع دستی می باشد.

تالش برای تحقق سیاستهای اقتصاد 
مقاومتی در بخش گازرسانی در استان

گاز  شرکت  مسئولین  هماهنگی  جلسه  نخستین 
مدیر  حضور  با   ۱۳95 درسال  جنوبی  خراسان 
، روسا و مسئوالن  اعضای هیئت مدیره  عامل، 
واحدهای ستادی و ادارات گاز برگزار گردید. به 
گزارش روابط عمومی  شرکت گاز استان خراسان 
جنوبی، در این جلسه روسای واحدهای مختلف 
شرکت گاز استان خراسان جنوبی به ارائه گزارش 

عملکرد واحدهای خود در سال 94 پرداختند .

دستگاه بسته بندی آب شرب در 
نهبندان نصب و راه اندازی شد

نهبندان  فاضالب  و  آب  امور  مدیر   - مالیی 
گفت: دستگاه بسته بندی آب شرب در نهبندان 
نصب و راه اندازی شد. این پروژه با اعتبار 500 
میلیون ریال اجرا شده است که تعداد ۱60 خانوار 
بهره مند  آن  مزایای  از  نفر  یک هزار  جمعیت  با 
می شوند. در این مراسم موسی حسنی مدیر امور 
آب و فاضالب نهبندان گفت: دستگاه بسته بندی 
می تواند از حجم  ۲00 تا هزار سی سی آب را 

گندزدایی و بسته بندی کند.

جمع آوری 242میلیون ریال صدقه برای 
سالمتی آقاامام زمان)عج( دراستان

 
معاون توسعه مشارکت هاي مردمي کمیته امداد 
امام خمیني )ره( خراسان جنوبي از جمع آوری ۲4۲ 
میلیون ریال صدقه برای سالمتی و فرج آقا امام 
زمان )عج( در ایام نیمه شعبان خبرداد. به گزارش 
سایت خبری کمیته امداد ، سید رضا حسیني ضمن 
سخاوتمند  و  متدین  مردم  های  کمک  از  تقدیر 
ایام شعبانیه گفت:  در  نیازمندان  به  استان نسبت 
از این میزان کمک، ۱66 میلیون ریال نقدی و 76 
 میلیون ریال به صورت غیرنقدی در پایگاه های

این نهاد و مراکز نیکوکاری در محل گلزار شهدا 
همزمان با روز برات و همچنین در محل مساجد، 
میادین، معابر اصلي و محافل برگزاری جشن های 

نیمه شعبان جمع آوری شد.

نکوداشت سالروز آزاد سازی خرمشهر 
در استاندارد خراسان جنوبی

استاندارد  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
آزادسازی  سالروز  نکوداشت  جنوبی،  خراسان 
)عج(   مهدی   حضرت  میالد  جشن  و  خرمشهر 
در استاندارد خراسان جنوبی برگزار شد. مهندس 
مروی مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی ضمن 
اعالم این خبر افزود:  مراسم سی چهارمین سالروز 
حضرت  والدت  فرارسیدن  و  خرمشهر  آزادسازی 
مهدی )عج( با حضور امام جماعت  در جمع پرسنل 

استاندارد برگزار شد.

همایش تجلیل از ایثارگران 
بهزیستی استان برگزار شد 

همزمان با سوم خرداد ماه سالروز آزادی خرمشهر 
بهزیستی  شهدای   های  خانواده  و  گران  ایثار 
روابط  گزارش  به  شد.  تجلیل  جنوبی   خراسان 
جنوبی  خراسان  بهزیستی  کل  اداره  عمومی 
از  تجلیل  همایش  در  استان  بهزیستی  مدیرکل 
ایثارگران بهزیستی ضمن پاسداشت یاد و خاطره 
خرمشهر  فتح  در  میهن  دلیرمردان  های  رشادت 
گفت: بعداز آن ایثارگری هایی که رزمندگان اسالم 
درهشت سال دفاع مقدس انجام دادند، وظیفه ما 
عالوه بر حفظ ارزش ها و ادامه راه شهدا، ایثارگری 

در خدمت به جامعه  هدف و رعایت قانون است.

اولین نمایشگاه صنایع دستی در مرکز 
تخصصی نساجی سنتی بیرجند افتتاح شد

به مناسبت نکوداشت روز جهانی صنایع دستی )۱0 
ژوئن /۲0 خرداد(، که امسال به دلیل همزمانی با 
تا ۱0 خرداد هفته صنایع  ماه مبارک رمضان، 5 
صنایع  نمایشگاه  است،  شده  نامگذاری  دستی 
در  باارزش  های  خانه  از  پردلی  خانه  در  دستی 
بافت تاریخی بیرجند افتتاح شد. به گزارش روابط 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  عمومی 
اداره  سرپرست  نصرآبادی  علیرضا  گردشگری،  و 
با  نمایشگاه  این  گفت:  بیرجند  فرهنگی  میراث 
معرفی  و  شناخت  و  هنرمندان  از  حمایت  هدف 
صنایع دستی، با حضور مدیر کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان و معاونان این 
استانداری،  بانوان  امور  دفتر  مدیرکل  کل،  اداره 
و  مرکزی  بخش  دهیاران  هنر،  دانشکده  اساتید 

دوستداران هنر و صنایع دستی افتتاح گردید. 

نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه
 بیرجند گشایش یافت

فرهنگی  علمی،  دستاوردها  نمایشگاه  شبستان- 
در  خرداد   4 بیرجند  دانشگاه  های  توانمندی  و 
تاسیس  سالگرد  چهلمین  بزرگداشت  حاشیه 
علوم،  وزیر  معاون  حضور  با  بیرجند  دانشگاه 
خلیلی  خلیل  شد.  افتتاح  فناوری  و  تحقیقات 
های طرح  تعداد  گفت:  بیرجند  دانشگاه   رئیس 

دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  داخلی  پژوهشی 
بیرجند از سال 75 تا سال گذشته ۲۱۲ مورد و تعداد 
طرح های خارج دانشگاهی ۲96 طرح بوده که در 
این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده است.

برپایی نمایشگاه صنایع دستی در روستای 
زرین چاه از توابع بخش سه قلعه سرایان

منطقه  در  عشایر  بسیجیان  استانی  همایش 
عشایری زرین چاه واقع در کویر سه قلعه و از نقاط 
مستعد گردشگری که اقامتگاه بوم گردی در این 
منطقه نیز توسط اهالی ایجاد شده ، برگزار گردید. 
از  استانی  مسئوالن  حضور  با  روزه  یک  همایش 

جمله فرمانده سپاه استان برگزار شد.

حسین زاده- معادن و گیاهان دارویی از جمله 
فرصتهای سرمایه گذاری در استان خراسان 
جنوبی است ضمن اینکه دانمارک تجربیات 
فراوانی در فن آوری مدیریت منابع آبی دارد 
و در این زمینه می تواند به استان کمک کند.

خراسان جنوبی ظرفیت های خوبی 
به ویژه در بخش معادن دارد

از  که  حالی  در  تهران  در  دانمارک  سفیر 
نمایندگی  دفتر  رئیس  ابراهیمی  سوی 
همراهی  بیرجند  در  خارجه  امور  وزارت 
استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  از  شد  می 
آن  معاونان  با  دیدار  در  و  کرد  دیدن 
برای  من  گفت:  مطلب،  این  بیان  ضمن 
جنوبی  خراسان  های  ظرفیت  شناسایی 
اتاق  از  بازدید  در  و  ام  آمده  استان  این  به 
ها ایده  اقتصادی  ویژه  منطقه  و   بازرگانی 

ظرفیتها  این  و  گرفتم  خوبی  اطالعات  و 
را به شرکت های دانمارکی منعکس کرده 
خراسان  به  را  شرکتها  این  سفر  زمینه  و 
در  امیدوارم  و  نمود  خواهم  فراهم  جنوبی 
آینده شاهد مبادالت شرکتهای دانمارکی با 
استان خراسان جنوبی باشیم. »دانی انان« 
با بیان اینکه مبادالت دو کشور دانمارک و 
ایران پس از لغو تحریم افزایشی بالغ بر ۲5 

گذشته  سال  افزود:  است،  داشته  درصدی 
ایران  به  یورو صادرات  میلیون  حدود ۱70 
صادرات  امیدواریم  نیز  امسال  و  داشتیم 
یورو  میلیون   ۲00 یه  کشور  دو  واردات  و 
میلیون   80 گذاری  سرمایه  از  برسد.وی 
پخش  در  دانمارکی  شرکت  یک  یورویی 
دارویی در ایران خبرداد و گفت: با توجه به 

اینکه دانمارک بزرگترین شرکتهای تجاری 
دنیا در بخش استفاده از انرژی باد را دارد 
ایران همکاری  با  این زمینه  توانیم در  می 

نماییم و این تعامل به صرفه جویی نفت و 
گاز و افزایش صادرات این اقالم در ایران 

منجر خواهد شد.

سفر بالغ بر 12 سفیر و هیئت 
تجاری طی 2 سال گذشته به 

خراسان جنوبی 

سفیر دانمارک با اشاره به اینکه ظرفیتهای 
باالیی را در منطقه ویژه اقتصادی خراسان 
جنوبی مشاهده کردم، گفت: خراسان جنوبی 

و منطقه ویژه اقتصادی آن جایگاه و موقعیت 
بسیار خوبی دارد  و من دریافتم که منطقه 
ویژه اقتصادی استان زمینه مبادالت تجاری 
و اقتصادی با کشور افغانستان و کشورهایی 
کند  تسهیل می  و  فراهم  را   میانه  آسیایی 
ابراهیمی رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور 
سال   ۲ طی  گفت:  هم  بیرجند  در  خارجه 

از  بیش  دفتر  این  های  پیگیری  با  گذشته 
هدف  با  تجاری  هیئت  و  سفیر   ۱۲ بر  بالغ 
مشاهده و انعکاس گزارش ظرفیتهای استان 

به خراسان جنوبی سفر کرده اند. 

زمینه  اقتصادی  ویژه  منطقه  در 
کشورهای  تمام  با  تجاری  مبادالت 

دنیا فراهم است

فرهنگی  معاون  زارعی  جلسه،  ابتدای  در 
اجتماعی منطقه ویژه اقتصادی گزارشی از روند 
شکل گیری، اهداف و مزایا و ظرفیتهای این 
منطقه ویژه اقتصادی ارائه داد و کلیپ هایی 
درآمد.  نمایش  به  استان  های  توانمندی  از 
زنگویی معاون منطقه ویژه اقتصادی استان هم 
نزدیکی به افغانستان و استان فراه این کشور 
را از ویژگیهای منطقه ویژه اقتصادی خراسان 
جنوبی ذکر کرد و با اشاره به فراهم بودن تمامی 
در  گذاری  سرمایه  برای  الزم  ساختهای  زیر 
منطقه ویژه اقتصادی، گفت: چنانچه منابع مالی 
و انسانی سرمایه گذاران فراهم باشد سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی استان ظرف مدت 7۲ 
ساعت بدون بروکراسی های اداری زمین به 
آنها واگذار می نماید.به گفته زنگویی در منطقه 
ویژه اقتصادی خراسان جنوبی زمینه مبادالت 
دنیا  با تمامی کشورهای  اقتصادی و تجاری 
فراهم است و اولین پایانه صادراتی سنگ ایران 
هم در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در 

شرف شکل گیری است.

تاکید فرماندهی کل قوا بر تجهیز پدافند هوایی شرق کشور

معاون اجرایی قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء در مراسم انتصاب فرمانده جدید پدافند هوایی شرق کشور عنوان کرد:

از خانواده  انجمن حمایت  دادرس مقدم - مدیر عامل 
زندانیان خراسان  جنوبي به مناسبت روز نسیم مهر در 
گفتگو با خبرنگار ما بیشترین جرائم زندانیان استان را 

مربوط به توزیع و حمل مواد مخدر عنوان کرد. 
سید هاشم اسماعیل زاده تعداد خانوار تحت پوشش این 

انجمن را ۱۳00 خانواده عنوان کرد .
از  حمایت  انجمن   5 استان  سطح  در  وي  گفته  به   
 ، معیشتي  خدمات  از  که  دارد  وجود  زندانیان  خانواده 
با  وی   . هستند  برخوردار  ،بهداشت  اشتغال   ، آموزش 
بودجه  ریال  یک  حتي  اختصاص  عدم  از  مندي  گالیه 
دولتي براي خانواده زندانیان گفت : هم اکنون خانواده 
هاي  کمک  محل  از  که  درآمدي  حداقل  با  زندانیان 
را خود  زندگي  دارند  یارانه  دریافت  و  امداد   کمیته 
هاي کمک  مهم  نقش  به  زاده  اسماعیل  گذرانند.   مي 

شدن  زنداني  تخریبي  اثرات  کاهش  در  عاطفي 

سرپرست خانواده تاکید کرد و گفت : کمک هاي مالي 
برطرف را  زنداني  خانواده  مشکالت  از  باالیي   درصد 

و کمک هاي عاطفي  اشتغال  ایجاد  با  باید  و  کند  مي 
تالش شود تا خانواده ها دچار کمترین آسیب شوند .

مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان خواستار 
زندانیان  براي  مخصوصا  جایگزین  مجازات  اعمال 
باید  امر   این  افزود:  و  شد  خانواده  سرپرست  متاهل 

از سوي مسئوالن اداره کل زندان ها صورت پذیرد.
بودن  مرز  هم  به  اشاره  با  زاده  اسماعیل  هاشم  سید 
افغانستان  گفت : بیشترین نرخ جرائم  استان با کشور 
که  باشد  مي  مخدر  مواد  حمل  و  توزیع  به   مربوط 
مي توان  با باال بردن سطح آگاهي ، درآمد خانواده ها 
و ایجاد طرح اشتغال پایدار سطح آسیب پذیري قاچاق 
مدیر   . کنیم  کمتر  استان  در  را  اعتیاد  و  مخدر  مواد 
برگزاري  به  زندانیان  خانواده  از  حمایت  انجمن  عامل 

این  گفت:  و  کرد  اشاره  زندانیان  ویژه  آموزشي  دوره 
آموزش ها فرد زنداني را براي برگشت به جامعه آماده 
تر مي کند. وي همچنین ارایه تسهیالت بانکي را دیگر 
آزاد شده عنوان کرد  از زنداني  راهکاري براي حمایت 
داشته  مناسبي  زندان شغل  از  از خروج  بتواند پس  که 
باشد. وي در ادامه یاد آور شد : مراحل اداري تسهیالت 

بانکي براي زنداني و خانواده اش بسیار دشوار است .
درباره  زندانیان   از خانواده  انجمن حمایت  مدیر عامل 
ده سال  زنداني  فرد   : گفت  زندانیان  اشتغال  معضالت 
نیاز  و  سلیقه  فروش  بازار  از  است  بوده  زندان  در 
فروش  رقابت  بازار  در  تنهایي  به  ندارد  آگاهي  مردم 
است  قرار  امسال  لذا   خورد  مي  شکست  محصوالت 
محصوالت  محور  تولید  هاي  کارگاه  ایجاد  هدف  با 
هاي  خانواده  میان  را  اشتغال  هاي  کارگاه  در  تولیدي 

تحت پوشش   توزیع کنیم . 

مراحل اداري تسهیالت بانکي براي زنداني و خانواده اش بسیار دشوار است
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حضرت علی علیه السالم :
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نهج البالغه، ص 311

مراسم گرامیداشت چهلمین سال تاسیس دانشگاه بیرجند و اولین سال تاسیس بنیاد 
حامیان  این دانشگاه  با حضور نخبگان ، فرهیختگان ، اساتید ، مسئوالن کشوری، 
استانی و محلی ، معاون وزیر علوم و  روسای ادوار و اساتید دانشگاه بیرجند در محل 
سالن فجر این دانشگاه برگزار و ضمن معرفی و قابلیت ها از حامیان و روسای 
ادوار دانشگاه تجلیل شد. اولین برنامه این گرامیداشت افتتاح نمایشگاه دستاوردهای 
علمی، فرهنگی و هنری دانشگاه بیرجند بود که دکتر خلیل خلیلی، رئیس دانشگاه 
بیرجند در حاشیه نمایشگاه و در جمع حاضران گفت: در این نمایشگاه اختراعات 
مخترعان دانشگاه بیرجند به نمایش گذاشته شده است. به گفته وی غرفه  های 
جاذبه های گردشگری و صنایع دستی و بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند نیز به نمایش 
گذاشته شده و همچنین اختراعات مخترعین دانشگاه بیرجند در این مکان مشاهده 

می شود. 
وی با اشاره به تعداد طرح های پژوهشی داخل و خارج دانشگاهی اعضای هیئت 
علمی دانشگاه بیرجند افزود: تعداد این پروژه ها در سال 70 تا 75 بالغ بر 52 درصد، 
سال های 80 تا 85 بالغ بر 57 درصد ، سال های 85 تا 90 از 62 تا 98 درصد و 
در سال 90 تا 94 از 106 تا 125 درصد رشد داشته است. رئیس دانشگاه بیرجند با 
اشاره به تعداد پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی این دانشگاه بیان کرد: در 
سال های 75 تا 80 تعداد دانشجویان ارشد 12 نفر و در سال های 80 تا 85 بالغ بر 
53 نفر بوده است. خلیلی با بیان اینکه در سال 85 تا 90 این دانشگاه 624 دانشجوی 
ارشد و 3 دانشجوی دکتری داشته است، تصریح کرد: همچنین از سال های 90 
تا 94 حدود 2 هزار و 18 دانشجوی ارشد و 18 دانشجوی دکتری در این دانشگاه 
تحصیل کرده اند. وی در ادامه  به چاپ کتب تألیف و ترجمه اعضای هیئت علمی 
دانشگاه بیرجند اشاره و افزود: از سال 75 تا 80 تعداد 2 کتاب تألیف شده و از سال 
80 تا 85 بالغ بر 19 کتاب تألیف و 18 کتاب ترجمه شده است. وی با بیان اینکه 
از سال 85 تا 90 نیز 44 کتاب تألیف و 14 کتاب ترجمه شده است افزود: سال 90 
تا 94 نیز 81 کتاب تألیف و 27 کتاب توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند 

ترجمه شده است.
افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد دانشجویان دانشگاه بیرجند

پس از بازدید از نمایشگاه میهمانان به سالن فجر دانشگاه رفتند تا در جشن چهلمین 
سالگرد تاسیس دانشگاه شرکت کنند که رئیس دانشگاه به آنها خیر مقدم گفت و 
از حضور آنها در این مراسم تشکر کرد. خلیلی مژده داد: این دانشگاه سال تحصیلی 

آینده میزبان دانشجویان خارجی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری خواهد بود. 
وی با بیان اینکه  مراسم کامل شدن و بلوغ دانشگاه بیرجند بهانه ای برای معرفی 
کارکردها و توانمندی های قطب توسعه منطقه شرق کشور است، افزود دانشگاه 
بیرجند در بدو تاسیس با 120 دانشجو فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون بیش از 
12 هزار دانشجو در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. به گفته وی جمعیت 
دانشجویان نسبت به بدو تاسیس 100 برابر افزایش داشته است که این رقم 4 برابر 
میانگین کشوری است. وی با بیان اینکه 400 دانشجوی مقطع دکتری در بیش از 
40 کد رشته مشغول به تحصیل هستند، اظهار کرد: دو هزار و 700 دانشجوی مقطع 
کارشناسی ارشد در بیش از 160 کد رشته نیز تحصیل می کنند. رئیس دانشگاه 
بیرجند از حضور 330 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه خبر داد و عنوان کرد: آنچه 

حائز اهمیت است بازدهی آموزش است.
پذیرش دانشجوی خارجی از سال تحصیلی آینده در دانشگاه بیرجند
خلیلی با بیان اینکه دانشگاه بیرجند برآمده از نیت خیر واقفانی است که مدرسه 
شوکتیه را بنا نهاده اند، گفت: دانشگاه وظیفه دارد بستری برای نیات خیر حامیان 
اعم از مادی و معنوی را فراهم کند. وی حرکت به سمت تعریف جدید دانشگاه 
از نظر بازدهی را از سیاست های کالن دانشگاه بیرجند دانست وگفت: دانشگاه 
همواره سعی بر افزایش بهره وری دارد. وی با اشاره به اینکه دانشگاه بیرجند در 
جهت پژوهش و رسوخ به مسایل جامعه گام های موثری  برداشته است، افزود: بین 
المللی سازی و انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های مختلف از جمله اقدامات دانشگاه 
بیرجند بوده است. وی یادآور شد: دانشگاه بیرجند سال آینده میزبان دانشجویان 
خارجی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری خواهد بود. به گفته وی برای اولین بار در 
تاریخ دانشگاهی بیش از دو میلیارد تومان برای خوابگاه ها و سلف سرویس دانشگاه 
هزینه شده است، بیان کرد: بهبود فضای فیزیکی و اقدام فعاالنه در مقوله فرهنگ 
در تمامی ابعاد از دستورالعمل های دانشگاه است. وی افزود: بنیاد حامیان دانشگاه 
در ابتدای حرکت، اقدامات بسیار خوب و موثری را آغاز کرده و امروز بیش از پیش 

نیازمند معرفی جامعه به دانشگاه و دانشگاه به جامعه هستیم.
دانشگاهیان علم و بصیرت را توامان در جامعه ترویج دهند

در ادامه این مراسم  امام جمعه بیرجند گفت: دانشگاه بیرجند علم و فرهنگ را در این 
منطقه احیا کرده و امروز باید قدردان افرادی باشیم که نهال علم و آگاهی و اندیشه 
را در خراسان جنوبی کاشتند. حجت االسالم رضائی با تاکید بر اینکه دانشگاه نباید 
حلقه بسته ای برای خود درست کند، اظهار کرد: دانشگاه باید با جامعه ارتباط برقرار 
کند چرا که جامعه شناسی را باید دانشگاهیان و جامعه شناسان شکل دهند. وی با 
اشاره به ضرورت و اهمیت احیا و ترویج علم و بصیرت در جامعه توسط دانشگاهیان، 
افزود: زمانی دانشگاه بیرجند به رسالت خود عمل کرده که جامعه ای آگاه و عالم 
داشته باشیم. رضایی به وجود شخصیت های بزرگ و پدران علم در استان اشاره 
کرد و گفت: باید قدر این بزرگان از جمله دکتر شکوهی، پروفسور معتمد نژاد، آیت 

ا... تهامی، آیتی و عبدالعلی بیرجندی را بدانیم و به وظیفه خود نسبت به آنان عمل 
کنیم. مرتضی نوربخش، رئیس هیئت امنای بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند نیز گفت: 
این بنیاد، مستقل از تشکیالت اصلی دانشگاه با ویژگی های فرهنگی، علمی، غیر 

سیاسی و غیر انتفاعی و عام المنفعه خدمت رسانی می کند. 
وی با بیان اینکه اعتبارات اختصاص یافته از وزارت علوم برای مخارج دانشگاه ها 
کافی نیست، افزود: این امر تنها با کمک نهادها و سازمان های مردم نهاد تقویت 
می شود. نوربخش عنوان کرد: کمک های خیرین برای رفع مشکالت و ضعف های 
موجود در بخش آموزش کشور بسیار موثر و تاثیر گذار بوده و تمامی تجهیزات 
آزمایشگاه ها و بورسیه دانشجویان کم درآمد از جمله خدمات خیرین این دانشگاه 
است. رئیس هیئت امنای بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه خیرین 
کمک های موثری در زمینه مسکن دانشجویان انجام داده اند، خاطر نشان کرد: بنیاد 
حامیان دانشگاه از هر گونه کمکی که بتواند گره گشای کاری در دانشگاه باشد دریغ 
نخواهد کرد.  دکتر رونقی، رئیس اسبق دانشگاه بیرجند به نمایندگی از روسای ادوار 
دانشگاه نیز در این مراسم به ایراد سخن پرداخت و گفت: دانشگاه بیرجند به عنوان 
قطب علمی و پژوهشی شرق کشور بوده است.  وی گزارشی کوچک از شروع و 
ادامه فعالیت دانشگاه بیرجند بیان کرد و افزود: دانشگاه بیرجند مبدأ  تحول در شرق 
کشور و خراسان جنوبی بوده و توانسته در صحنه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی 
، سیاسی  و اقتصادی  به خوبی نقش ایفا کند. رونقی عنوان کرد: موفقیت فارغ 
التحصیالن دانشگاه بیرجند و راهیابی به مقاطع تحصیلی باالتر و به خصوص در 
دانشگاه های طراز اول بیانگر بهره وری خوب  آموزش عالی در دانشگاه بیرجند 
و خراسان جنوبی است که امیدواریم این موفقیت ها ادامه داشته باشد و دانشگاه 

بیرجند به باالترین سطح برسد.
کتاب افتخارات بیرجند در تاریخ صد ساله ایران منتشر می شود

غالمعلی ناصح، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد  ، دانش آموخته مدرسه 
شوکتیه بیرجند و نخستین استاد روماتولوژی در ایران نیز گفت: بیرجند پیشگام 
فرهنگ نوین ایرانی بوده و از بعد کیفی خوبی در زمینه فرهنگ و علم برخوردار 
است. وی با بیان اینکه  فرهنگ چون عطری دلنواز با سرعت انتقال بسیار سریع 
بوده که وقتی فردی از این عطر برخوردار شود بقیه را از این عطر بی نصیب نخواهد 
کرد، اظهار کرد: بنیان گذاران، خدمتگزاران و پذیرندگان تحول فرهنگی سه پایه 
فرهنگ هستند و این سه پایه در همکاری با هم فرهنگی پویا را متجلی می کنند. 

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد عنوان کرد: پذیرنده گان تحول فرهنگ 
در این منطقه باالترین حد را در کشور داشته و من در مقابل این اهالی سر تعظیم 
فرود می آورم. دکترناصح با بیان اینکه فرهنگ دو بعد سطحی و کمی دارد، تصریح 
کرد: ابعاد سطحی و کمی میزان و درصد دانش آموختگان این جامعه است و بیرجند 
در دهه های متوالی پیشگام در این بعد بوده است. این عضو هیئت علمی دانشگاه 
فردوسی مشهد افزود: بیرجند پیشگام فرهنگ بوده و شوکتیه اولین دبیرستان ایرانی 

دارای برنامه مداوم بوده که در آن رشته های مختلف تدریس شده است. 
وی با بیان اینکه بیرجند اولین منطقه در ایران بوده که آموزش رایگان داشته، بیان 
کرد: بورس تحصیلی از بیرجند شروع و در 100 سال پیش یعنی سال 1296 آموزش 
در خارج از سن مدارس در این مناطق دیده شده و همچنین کالس اکاور انگلیسی 
نیز در 100 سال پیش در بیرجند وجود داشته است. ناصح با اشاره به اینکه در 3 ماه 
آینده تاریخ 100 سال ایران به وسیله موسسه تاریخ معاصر ایران منتشر خواهد شد، 
خاطر نشان کرد: دانشجویان این مناطق پایه های مستحکم و مداوم دانشگاه را بنا 
نهاده اند. وی یادآور شد: تاکنون دانشگاه بیرجند توانسته مقام های ارزنده ای را در 

میان دانشگاه های کشور کسب کند. 
دکتر بهفروز از حامیان دانشگاه بیرجند که استاد یکی از دانشگاه های آمریکا می 
باشد و به دعوت رئیس دانشگاه به این مراسم آمده بود، گفت: بنیاد حامیان دانشگاه 
بیرجند  با هدف بهره گیری از توانمندی های  مادی و معنوی حامیان  و نیکوکاران و 
خیران به منظور تقویت و گسترش زیرساخت ها دانشگاه بیرجند تشکیل شده است. 
وی حمایت از فعالیت های آموزشی و پژوهشی ، کارآفرینان و کمک به شرکت 
های دانش بنیان ، حضور و مشارکت در اجرای ایده ها و طرح های کاربردی و کار 
آفرینی ، حمایت مالی از دانشجویان از طریق صندوق قرض الحسنه دانشجویی و 
انجام فعالیت های تجاری اقتصادی  در راستای اهداف بنیاد را  از برنامه های فعالیت 
این بنیاد عنوان کرد. وی از افراد نیک اندیش و خیر خواست تا در حد توان خود به 
این بنیاد برای تجهیز خوابگاه ها بنیاد و دانشگاه ، تجهیز آزمایشگاه ، حمایت از طرح 
فن آورانه و اعطایی وام ضروری و کمک هزینه تحصیلی دانشجویان کم بضاعت 

و ... کمک نمایند.
دانشگاه بیرجند امروز به باروری کامل رسیده است

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به نمایندگی از وزیر در این مراسم شرکت 
کرده بود،  گفت: علم باید در خدمت تعالی انسان باشد و معلمان هم قبل از وظیفه 
آموزش باید آموزندگان عدالت و اخالق باشند. دکتر روشن با بیان اینکه دانشگاه 
بیرجند؛ نهادی است که 40 سال قبل ایجاد و امروز بارور شده و به بلوغ 40 سالگی 
رسیده، افزود: امر آموزش کالسیک اولین بار در تهران، تبریز و بیرجند آغاز شده و 
اقتضای فرهنگی استان این بوده و هست که از همان ابتدا رکورددار اولین ها باشد و 
مرزهای دانش را در نوردد. وی با بیان اینکه علم باید در خدمت تعالی انسان باشد و 
معلمان هم قبل از وظیفه آموزش باید آموزندگان عدالت و اخالق باشند اظهار کرد: 

علم وجه تمایز انسان با سایر مخلوقات است و کسانی هم که به تفکر مشغولند درجه 
آنها از عابدان برتر است. به گفته دکتر روشن  اساتیدی که به آموزش دانشجویان می 
پرازند و خیران و حامیانی که فضاهای فیزیکی را برای آموزش دانشجویان فراهم 
می کنند؛ هر دو قابل تقدیر هستند که به صورت مادی و معنوی از دانشجویان 

حمایت می کنند. 
متن پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

دکتر روشن در ادامه این جلسه متن پیام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر 
فرهادی را قرائت کرد که متن پیام به این شرح است:

  افتخار دارم به  عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به نمایندگی از جامعه علمی و 
دانشگاهی کشور چهلمین سال تاسیس دانشگاه بیرجند را به استادان، پژوهشگران، 
دانشجویان، کارکنان و مردم فرهنگی و فرهیخته استان خراسان جنوبی تبریک 
بگویم. دانشگاه بیرجند یکی از دانشگاه های پرسابقه این مرز و بوم و نگین آموزش 
عالی شرق کشور بوده که در چهل سال اخیر خدمات شایسته ای انجام داده است. 
خدمات ارزنده دانشگاه بیرجند به عنوان نمونه ای از خدمات ارزنده نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در توسعه آموزش عالی منطقه و کشور عزیزمان ایران ابعاد 
مختلفی داشته است که تربیت نیروی متخصص و کارآمد از آن جمله می باشد.  
نقش بی بدیل دانشگاه بیرجند در ارتقای فرهنگ عمومی، چرخش اقتصاد منطقه، 
قطب نگهداشت جمعیت در منطقه مرزی و توسعه پایدار منطقه انکارناپذیر است. 
نرخ مشارکت عمومی در  به شهروند،  دانشجو  شاخص هایی همچون نسبت 
تصمیمات اجتماعی و انتخابات و رتبه امنیت عمومی گواهی بر این کارکرد موفق 
است.  موفقیت فارغ التحصیالن این دانشگاه در راهیابی به مقاطع تحصیلی باالتر 
و به خصوص در دانشگاه های طراز اول بیانگر بهره وری خوب  آموزش عالی در 

دانشگاه بیرجند و استان خراسان جنوبی است. 
 اینک در فضای بین المللی موجود پس از برجام، دانشگاه بیرجند با تکیه بر توانمندی 
های موجود و بهره گیری از اندیشه استادان، پژوهشگران و دانشجویان می تواند 
نقش مهمی در تکمیل چرخه تبدیل علم به ثروت و همچنین ارتقای مراودات علمی 
بین المللی و به ویژه همکاری با کشورهای همسایه ایفا نماید و با اقدام و عمل زمینه 
های توسعه منطقه را بیش از پیش فراهم سازد. به دانشگاهیان عزیز توصیه می کنم 
با استفاده از توان علمی نیروهای بومی و اقوام و دیگر توانمندی های متطقه در ایجاد 
فرهنگ مقاومت و اقتصاد دانش بنیان در جهت توسعه علمی کشور همت گمارند 
و زمینه احیای تمدن عظیم ایرانی اسالمی و تحقق آرمان های واالی انقالب را 
فراهم آورند.  از دانشجویان و دانش پژوهان می خواهم با استفاده از فضای مناسب 
و امکانات و اساتید  فرهیخته در تداوم توسعه علمی کشور و استقالل آن نقش 
آفرینی کنند.  امیدوارم با استعانت از الطاف الهی بتوانیم گام های موثری در ارتقای 
جایگاه علمی ایران اسالمی برداریم و در آینده ای نزدیک شاهد قرار گرفتن ایران 
عزیز در میان کشورهای برتر جهان از نظر علم و فناوری و مرجعیت علمی کشور 

در منطقه و جهان باشیم. 
گفتنی است، در ادامه جلسه از حامیان دانشگاه و بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند و 
روسای ادوار دانشگاه تجلیل و قدردانی شد. در پایان این مراسم  از سه کتاب دانشگاه 

بیرجند و تمبر دانشگاه نیز رونمایی گردید.
بیش از ۱۲۰۰ حامی در بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند شناسایی شدند
مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند  نیز در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران 
با بیان اینکه یک هزار و 225 حامی و خیر در این بنیاد شناسایی شدند، گفت: نیات 

این افراد در راستای کمک به علم و فناوری برنامه ریزی می شود. 
محمد احسان بخش اظهار کرد: هدف از تشکیل بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند، 
بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی خیرین، تشویق و ترغیب نیکوکاران 
و نیک اندیشان به منظور تقویت و گسترش زیرساخت های دانشگاه بیرجند است. 
وی افزود: حمایت از فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری منطبق با 
اهداف سند راهبردی، حمایت از دانشجویان نیازمند دانشگاه از طریق راه اندازی 
صندوق قرض الحسنه دانشجویی، صندوق نیکوکاری و بورسیه و عضوگیری به 
منظور حمایت های علمی،  پژوهشی، فرهنگی و هنری دانشگاه با ایجاد کانون 
دانش آموختگان  دانشگاه بیرجند  از دیگر اهداف بنیاد است. مدیرعامل بنیاد حامیان 
دانشگاه بیرجند با اشاره به اینکه باید بتوانیم خواسته ها و آرزوهای فردی افراد را برای 
توسعه علم و دانش و یا فن را تشخیص و یا آن را ایجاد کنیم، تصریح کرد: این بنیاد 
سال گذشته در دانشگاه راه اندازی شد و یکی از اهداف آن توجه به ایجاد مهارت در 

بین دانش آموختگان است. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و 225 حامی و خیر در این زمینه شناسایی 
شدند، خاطرنشان کرد: پس از گفت وگو با این افراد بر اساس نیات آنها در راستای 
کمک به علم و فناوری برنامه ریزی می شود. مدیرعامل بنیاد حامیان دانشگاه بیرجند 
با اشاره به کمک های خیران یادآور شد: 145 واحد مسکونی ویژه خوابگاه متأهالن 
با 10 سوئیت متاهلی در دانشگاه بیرجند با هزینه ساخت 480 میلیون تومان توسط 
دو نفر از خیران اهدا شده است. احسان بخش با اشاره به دیگر کمک های خیران 
اظهار کرد: همچنین اهدای 450 میلیون تومان کمک هزینه احداث یک درمانگاه 
در دانشگاه بیرجند از جمله کمک هایی بود که توسط دو نفر از خیران به این بنیاد 

شده است.

جشن چهل سالگی دانشگاه بیرجند برگزار شد 

دانشگاه بیرجند نگین آموزش عالی شرق کشور است
کاظمی فرد- گروه اجتماعی 


